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V čísle:
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Šupinovka
kostrbatá nejvíce
chutnala porotě

7

Advent
na náměstí
pokračuje

8

Hany a Ondřej
slavili tituly
v Evropě

Muzeum přesouvá sbírky pod jednu střechu

Den otevřených dveří v rekonstruované části budov bývalých Zatím jen v oblasti teorie, neboť
papíren v ulici Volyňských Čechů, který připravilo na pátek rozhodující bude získat finanční
Regionální muzeum K. a. Polánka v Žatci, přilákalo mnoho zabezpečení.
zájemců o prohlídku. A to přesto, že dosud viděli jen rozmísSlavnostní zahájení provozu
tění sálů, pracovišť, studoven, muzejní knihovny, fotografickou v rekonstruované části bývalých
dokumentaci a technologická zařízení. Tuny starých sbírek se papíren bylo plánováno na 1.
teprve začnou stěhovat do nových prostor.
prosince. Pracovníci muzea neNad osudem kdysi slavných Zbývající část by měla být při- otáleli ani s první akcí, kterou je
továrních budov, postavených psána v příštím roce.
dnes 3. prosince zahájení výstavy
na přelomu 19. a 20. století,
Nabízí se otázka, co bude pod názvem Za historií žateckése po skončení provozu v roce s využitím dolní části budov bý- ho průmyslu i jeho architekty.
2004 vznášel dlouho otazník. valých papíren. V současné době Expozice přiblíží historii dnes již
Někdejší proslulá kartonážka, se připravují podmínky k využití zaniklých průmyslových podniků
později závod Sepapu, chátrala, zbývající části. Mezi návrhy jde v Žatci v 19. a 20. století. Během
než se našlo řešení pro využití o nová společenská zařízení pro dnešní vernisáže se pokřtí nová
a záchranu.
klubovou a spolkovou činnost, zajímavá publikace vydaná muZ iniciativy pracovníků muzea, prostory jsou optimální pro vy- zeem k této příležitosti a nazvaná
především pak ředitelky Radmily užití na bowling a kuželky, atd. Za žateckými architekty. (jak)
Holodňákové, za výrazné podpory města Žatec a dotací z Regionálního operačního programu
Severozápad zde vznikl depozitář muzea, které dosud své
cenné sbírky opatruje ve čtyřech
různých budovách v královském
městě. Samotná rekonstrukce,
která začala na jaře loňského
roku, spolu s novým vybavením
vyšla přibližně na 50 milionů
korun. Z toho 40 milionů má
pokrýt dotace z ROP Severozápad, odkud již do Žatce na tento Svým novým pracovištěm provedla první návštěvníky konzerváúčet přišlo téměř 38 milionů. torka muzea Jaroslava Kubíková.
Foto Jaroslav Kubíček
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Soutěž, jaký
bude Žatec
za 50 let

1

ÚŘAD PRÁCE ČR INFORMUJE
NA VÝMĚNU PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM ZBÝVAJÍ NECELÉ 2 MĚSÍCE !

Ke dni 31. 12. 2015 končí platnost průkazů mimořádných
výhod a průkazů OZP vydaných podle právních předpisů z let
2012 až 2013.
V případě, že nebude průkaz taktní pracoviště Žatec a doložit:
do 31.12.2015 vyměněn, nebude
aktuální fotografii (rozměr
osoba se zdravotním znevýhod- 35mmx45mm) občanský průkaz
něním od 1.1.2016 moci využíPro bližší informace doporuvat benefity a nároky, které jim čujeme kontaktovat krajskou
z vlastnictví průkazu vyplývají.
pobočku ÚP ČR, kontaktní
K vydání nového průkazu pracoviště Žatec, třída Obránců
OZP je třeba navštívit Krajskou míru 2767 (tel. 950 134266,
pobočku Úřadu práce ČR, kon- 950 134263)

Obnova stromořadí v Písečné ulici

Z Nadace ČEZ se podařilo Městu Žatec obdržet příspěvek
z grantového řízení STROMY na zlepšení životního prostředí
prostřednictvím podpory liniové výsadby dřevin. V ulici Písečná,
kde v nedávné době došlo k opravě stávajícího chodníku, již díky
krátkověkosti topolů mnohé chyběly.
Stávajících 7 ks topokace a mluvčího, Milana
lu vlašského bylo doMilfaita, odborné zaplněno dalšími sedmi
hradnické firmy, a dalpyramidálními buky
ších zástupců města
lesními ´Dawyck´, ktebyla oficiálně výsadba
ré na podzim získástromořadí dokončena.
vají zlatožluté až žlutohnědé S drobným zpožděním se tak
olistění.
i Město Žatec zapojilo do výsaVe čtvrtek 12. listopadu spo- deb v rámci oslav Dne stromů,
lečně za účasti starostky města, který připadá na 20. října.
Zdeňky Hamousové, zástupce
Tímto mnohokrát děkujeme
Skupiny ČEZ, Oty Schneppa, za poskytnutý dar Nadaci ČEZ
regionálního manažera komuni- ve výši 33.300,- Kč.

Odstávka informačních systému občanských
průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti s připravovanou
novelou zákona o občanských
průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že
zhruba od poloviny prosince
2015 až do konce roku 2015
nebudou přijímány žádosti
o vydání nového občanského
průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné
v uvedeném období předávat
již vyhotovené doklady. Přesný
termín bude zveřejněn poté, co

bude oficiálně oznámen Ministerstvem vnitra ČR.
Důvodem plánované odstávky
informačních systémů MV ČR
je přechod na nový technický
systém, který bude muset reflektovat na legislativní změny,
které jsou v současné době
schvalovány. Doporučujeme
proto všem občanům vyřídit si
záležitosti, týkající se občanských průkazů a pasů, do konce
listopadu 2015.

Výzva pro organizátory
akcí v Žatci a okolí
v roce 2016

Každoročně sestavujeme
seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránkách
www.infozatec.cz . Informace
o příslušných akcích zasílejte
prosím do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31.
12. 2015, nejlépe emailem
na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na ad2

resu 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.

Účastníky setkání pobavila Karkulka

Výroční setkání účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb se konalo 26. 11. v zrekonstruovaných
prostorách žateckých papíren.
Jednalo se o již tradiční akci; kulturní program, letos v podání
jejím cílem je shrnutí práce divadelního souboru Kamarád
v uplynulém roce, podání ak- – LORM. Pohádka O červené
tuálních informací týkajících se Karkulce byla vskutku povedesociálních služeb i prorodinných ná a zábavná. Občerstvení pro
aktivit ve městě a nastínění účastníky zajistila sociální firma
nových úkolů a očekávání roku Restaurace U Zlatého beránka
následujícího. Součástí bývá v Žatci.

Strážníci kontrolují zahrádkářské objekty
V podzimních a zimních měsících se strážníci Městské policie Žatec ve větší míře zaměří
na preventivní kontroly zahrádek, zahrádkářských kolonií
a rekreačních objektů na zahrádkách. O provedených kontrolách
budou majitelé zahrádek vyrozuměni ze zanechaných kartiček,
na kterých strážníci vyznačí

datum a čas provedené kontroly.
Cílem městské policie je předejít
tomu, aby se v zimních měsících
méně využívané objekty staly terčem zlodějů nebo přechodným
příbytkem nezvaných hostů.
Při výskytu podezřelých osob
nebo zjištění jiného protiprávního jednání volejte na bezplatnou
tísňovou linku 156. MP Žatec

Cena vody pro rok 2016
v regionu působnosti SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu
vody (vodné a stočné) na rok 2016 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 85,22 Kč/ m3, z toho vodné
43,20 Kč/ m3 a stočné 42,02 Kč/ m3 (uváděno bez 15 % DPH).
Do ceny vody na rok 2016 pouze 2,1 %.
Toto 2,1% navýšení odráží
v regionu působnosti SVS se
promítají výsledky jednání s ak- nejen současný vývoj inflace
cionáři, tj. představiteli měst a spotřeby vody, ale také obsaa obcí Ústeckého a převážné huje zvýšení intenzity obnovy
části Libereckého kraje, kteří vodohospodářského majetku
dlouhodobě s vedením SVS SVS, a zvýšení výdajů na opravy
diskutují o problematice ceny tohoto majetku.
Nárůst 2,1 % v absolutním
vody. Cena vody je zároveň
stanovena v souladu s novým vyjádření znamená navýšení
Podnikatelským záměrem SVS ceny vody o 1,97 Kč za 1000 litrů
na roky 2016-2020, který byl vody ve srovnání s rokem 2015.
akcionáři schválen na červnové Běžnou vanu si tak v příštím
roce napustíte za cca 5,40 Kč
řádné valné hromadě.
Ve vývoji ceny vody za poslední a spláchnutí toalety vás vyjde
(SVS)
desetiletí došlo k výrazné změně. na 0,30-0,60 Kč.
Zatímco meziroční navýšení
ceny vody např. v roce 2005 Cena V+S pro rok 2016
činilo 10,2 %, následně v obCena bez DPH Cena vč.
dobí podnikatelského záměru
(Kč/m3) 15 % DPH
na roky 2011 až 2015 umožňo(Kč/m3)
valy mantinely meziroční nárůst
Voda
pitná
až o 7,5 %, tak pro rok 2016
43,20
49,68
se vedení společnosti podařilo (vodné)
po zohlednění všech požadavků, Voda odkanalizovaná
42,02
48,32
připomínek a reálných možností (stočné)
stanovit cenu vody tak, že me- Celkem
98,0
ziroční navýšení představuje cena vody 85,22

Výchova
teenagerů se zapojením rodičů
V listopadu skončil první účastníci se shodli, že velmi zpětnou vazbu.
žatecký kurz pro rodiče dospívajících dětí. Kurz pořádala
Církev bez hranic a absolvovalo
jej 10 rodičů. V pěti večerech se
účastníci zabývali například tím,
jak zvládat hněv, jak nastavovat
teenagerům přiměřené hranice,
jak jim pomoci dělat správná
rozhodnutí v otázkách drog, alkoholu, sexu, internetu atp. Všichni

přínosné byly společné diskuse
a vzájemná výměna zkušeností.
Někteří účastníci využívali
i domácích úkolů z příruček
kurzu. Tyto úkoly byly samozřejmě dobrovolné, ale umožňovaly zapojit doma dospívající
do rozhovoru o tom, jak vidí
výchovu oni. Rodiče tak získali
od svých teenagerů cennou

Kurz probíhal pět večerů a podrobnosti o něm se můžete dozvědět na adrese www.zk4.cz/5Y
. Zájemci o kurz mohou posílat
své dotazy na e-mail hradek@
jubal.cz. Před začátkem dalšího
kurzu, se Vám ozveme a můžete
se přihlásit. Další běh kurzu
začne v pravděpodobně v lednu
2016.
(ks)

Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže „Žatec za 50 let“, kterou
na jaře 2015 vyhlásila Komise
pro kulturu a cestovní ruch, se
konalo 26. listopadu za účasti
šesti desítek z 80 soutěžících.
Každý obdržel almanach s názvem Žatec za 50 let, který
byl vydán komisí a obsahuje
nejlepší výtvarná a literární díla
účastníků. Všechny práce byly
také před zraky diváků uloženy
do tzv. časové schránky, která
putovala do Regionálního muzea
K. A. Polánka v Žatci, kde budou

po dobu 50 let uloženy.
Komise pro kulturu a cestovní ruch děkuje Městu Žatec
za finanční podporu, díky které
se tato soutěž mohla realizovat, a dále firmě Antico Pavla

Kutila z Holedečku, která věnovala časovou schránku zdarma. Všem soutěžícím děkujeme
za účast!
Členové Komise pro kulturu
a cestovní ruch

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.22/2015) vyjde
ve čtvrtek 17. prosince. Uzávěrka
je jako vždy týden před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční 7. prosince od 17.30
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Další jednání je
plánováno na 16. prosince.

Jak si autoři představují Žatec za půl století

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 5.
prosince.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Výsledky jednotlivých kategorií
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
příjmení

jméno

věk

MÍSTO

Míková

Adéla

10

1

Madl

Jindřich

10

2

Pecuchová

Simona

10

3

věk

MÍSTO

Halvátová

Simona

11

cena
útěchy

Kategorie zrušena - pouze dva soutěžící

Hodiny
Městského
úřadu Žatec
pro veřejnost
o Vánocích

n kategorie 12 - 15 let

n kategorie 12 - 15 let
Michaela

jméno

n kategorie do 11 let

n kategorie do 11 let

Štěpánová

příjmení

14

1

Kovářová

Eliška

15

1

Šimková

Veronika

13

2

Jamborová

Markéta

12

2

Antoniová

Anežka

12

3

Halvátová

Radana

14

3

n kategorie nad 15 let

n kategorie nad 15 let
Skuhrová

Aneta

16

1

Kolářová

Barbora

16

1

Šprynar

Jan

37

2

Gondeková

Helena

18

2

Martinka

Lukáš

32

3

Sedlák

Jan

19

3

Po dobu vánočních svátků
jsou stanoveny takto:
23.12.2015 - do 11.45 hod.

Foto:M.Drlík

31.12.2015 - do 11.00 hod.

Na fotografiích jsou účastníci soutěže a členové Komise pro kulturu a cestovní ruch předávající
cenu soutěžící Heleně Gondekové.
3

Pěvecký sbor Camerata spolu se Žateckým příležitostním sborem byl od 28.10 do 1.11. 2015 v rámci podzimních prázdnin
na koncertní turné a současně na výměnném přátelském pobytu
v Almere v Holandsku. Stejnou cestu jsme uskutečnili před 4
lety, a tak jsme jeli do známého prostředí ke známým lidem,
kteří se k nám chovají víc než kamarádsky.
Děti obdivovaly domy, upra- díky kterému se Holandsko
vené a čisté prostředí, krásnou rozrostlo o další část země.
zem, všudypřítomná kola a hlav- Také jsme se tam prošli po břeně vlídné a usměvavé lidičky. hu mořském, nikoho neztratili
Koncert se konal v kostele, který, a maličko vyfoukaní se vrátili
na rozdíl od našich kostelů, byl zpět do autobusu. Dalším z vývytápěný, a tak jsme mohli mít letů byla návštěva rodinné sýrové
svá sborová oblečení. Koncert farmy.
byl krásný, společná píseň na záDěti zažily spoustu krásných
věr byla z filmu Sestra v akci, situací, sklidily mnoho pochval
která je notoricky známá. Na její na své zpívání, mluvily v cizím
interpretaci, se domnívám, sbory jazyce a zjistily, že se v podstabudou ještě dlouho vzpomínat. tě dorozumí i s malou znalostí
Vedle koncertu pro nás byl slovíček, protože když se chce….
připraven program, takže jsme
Dále potkaly lidičky, kteří se
navštívili malý skanzen, kde jsou pro ně stali kamarády, poznaly
větrné mlýny a malé krámky s ty- jejich zvyky, například to, že
pickými holandskými produkty, před společným jídlem vždy
mezi které patří na prvním místě nastala minuta ticha. Mnoho
sýr a dřeváky. Pak také pohled osobních příběhů naše setkání
na Almere z vyhlídky nejvyšší bu- píše a mnoho radosti přináší.
dovy, na jejíž vrchol jel opravdu Samotná mezigenerační komurychlý venkovní výtah a mnozí nikace, která tu nastává, je fajn.
byli velmi stateční.
A tak se už všichni těšíme na to,
Celá oblast, ve které jsme byli, až bude duben a my, na oplátku,
stojí na technicky dokonalém budeme moci uvítat sbor Thatś
systému odvodňování krajiny, life u nás. Alžběta Urbancová

Foto Jaroslav Kubíček

Za zpěvem a poznáním
k přátelům v Holandsku

Záběr z letošní degustace nakládaných hub, kterou pořádal HS
Žatec už po dvaatřicáté.

Šupinovka kostrbatá chutnala nejvíce

Kdo bude reprezentovat žatecké houbaře po mykologicky nepříliš vydařené sezóně na celostátní degustaci nakládaných hub
v Plzni, kde obhajují 3. místo? A kdo předložil 15členné porotě
nevydařenější vzorky z letošních nálezů?
O tom rozhodovala 32. de- přestávce stala vítězkou Sofie
gustace nakládaných hub Hou- Svobodová za vzorek Šupinovbařského spolku Žatec, která se ky kostrbaté, za který dostala
konala minulý měsíc v restauraci absolutně nejvíc 104 bodů. Také
Chaloupka. Ač počasí houba- 2. místo patří ženě za osvědčené
řům letos nepřálo, testovalo se nálevy, cenu získala Eva Holá
celkem úctyhodných 32 vzorků. za Třepenitku makovou (101).
Suché jaro a horké léto při- Na 3. místě skončila stejná
spěly k tomu, že v I. kategorii, houba (100) v podání předsedy
kam se řadí zejména hřibovité žateckého spolu Pavla Dombaje,
a v soutěžích osvědčené druhy, který jako vyhlášený specialita
bylo předloženo jen 11 vzorků, na méně obvyklé druhy v této
zatímco ve II. kategorii, zahrnu- kategorii zvítězil už v 19 ročníjící ostatní a většinou podzimní cích! Soutěž degustátorů vyhrál
druhy, jich bylo o 10 více.
František Moroz mladší, jehož
Vítězem v I. kategorii se opět hodnocení mělo nejnižší odchylstal Miroslav Kardoš tentokrát ku od konečných výsledků.
za Čirůvkou fialovou, oceněnou
Do celostátní soutěže v dubnu
101 bodem a získal také 3. místo v Plzni postupují minimálně prvza Strmělku mlženku (97). Oce- ní dva vzorky z každé kategorie.
nění za 2. místo si vysloužil Jozef V případě menšího počtu přihláSpodniak za Podzimní směs se šených účastníků je pravděpo100 body.
dobné, že se tam mohou objevit
Ve II. kategorii se po kratší i vzorky ze třetích míst. (jak)

Pozor na vozidla v depozitu
Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit
z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na úřadě
jeho umístění a účel využití. Pozor si musí dát především motoristé, kteří dali auto do depozitu před polovinou roku 2013.
Pokud nepřijdou na úřad nahlásit potřebné informace, vozidlo
administrativně zanikne, a již nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočas- ho zákona. Prodloužit dočasné
ného vyřazení (po polovině roku vyřazení pak mohli jen o dalších
2013) má vlastník rovněž povin- půl roku. Zmiňovaná skupina
nost nahlásit údaje o vozidlu. řidičů (vyřadili vozidlo před
Nehrozí mu ale administrativní 1.7. 2013) tedy porušovala své
zánik vozu, nýbrž finanční sank- povinnosti i podle dříve platné
ce. Tato sankce může dosáhnout legislativy. Na to, aby si věc dali
výše až 50 tisíc korun.
do pořádku, dostali motoristé
Povinnost nahlásit místo ještě roční přechodné období,
a účel využití vozidla vyplývá to vyprší 31.12. 2015.
z novely zákona č. 56/2001
Změna, která přináší majiSb., o podmínkách provozu telům vozidel větší komfort, je
na pozemních komunikacích, možnost umístit do depozitu aukterá je platná od začátku letoš- tomobil na neomezeně dlouhou
ního roku. Povinnost dostavit se dobu. Do začátku tohoto roku
na úřad nejdéle po roce, kdy bylo bylo totiž možné vyřadit vozidlo
auto dočasně vyřazeno, však z registru maximálně na rok.
měli motoristé už podle staré- Následně bylo nutné jít na úřad
4

prodloužit lhůtu a za půl roku
celý proces absolvovat od začátku. Díky novému zákonu vás
tato povinnost bude čekat pouze
po prvních 12 měsících, tedy
jednou za celou dobu umístění
auta v depozitu.
Informace o umístění, tedy
přesné adrese, a účelu využití
vozidla aktuálně vyřazeného
z provozu (například za účelem
renovace, dlouhodobých oprav
apod.), jsou důležitými údaji
pro příslušný úřad, aby měl
možnost zpětné kontroly tohoto
typu vozidel. Tento kontrolní
mechanismus by měl předejít
jejich neekologické likvidaci.
U vozidla dočasně vyřazeného
z registru (v terminologii nového znění zákona jde o vozidlo
vyřazené z provozu) lze tento
režim ukončit (tedy opětovně
jej „zprovoznit“) standardně

na žádost vlastníka při předložení zelené karty a platného
osvědčení o technické prohlídce.
V případě, že je vozidlo v depozitu, se jedná o vozidlo dočasně
vyřazené a mělo by existovat.
Pokud vozidlo zaniklo a vlastník
doloží tuto skutečnost registračnímu místu, pak má povinnost
jej trvale vyřadit.
Existující vozidlo bez registračních značek dále nemůže
být ani odstaveno na veřejné
komunikaci, zde by došlo k porušení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.
Pokud ovšem vozidlo bylo dočasně vyřazeno před 30. 6.
2013 a fakticky neexistuje, pak
vlastník vozidla nemusí hlásit
nic a vozidlo zanikne ze zákona
č. 56/2001 Sb.
- ze stránek Ministerstva
dopravy -

Inzerce
n Prodám pozemek U Flory,
750 m2, plně zasítěný (elektrika,
voda, plyn, odpad, optické kabely). Možnost připojení na teplovod Perč. Tel: 731 574 423.
n Prodám nový radiátor, RADIK VK 600x1000 se spodním
připojením. Cena 800 Kč. Tel:
725 379 243.

Otevírá
se Pasáž u Střelnice
Pozvánku na otevření nové Pa- since mezi 15. – 18. hodinou.
sáže u Střelnice, spojující nový
autobusový terminál s Obloukovou ulicí v Žatci, předkládají
firmy, které zde našly svá sídla.
Co nabízejí, si můžete poprvé
prohlédnout ve středu 9. pro-

Oživením bude v 16.30 h. Živý
Betlém v podání žáků ZŠ P. Bezruče. Pořadatelé nabízejí zdarma
drobné občerstvení a dočasné tetování, adventní a další nabídku
nabízí stánkový prodej.

Vzpomínka
n Dne 13. 12. 2015 uplyne
10 let od úmrtí naší maminky
a babičky paní Věry Strnadové
ze Žatce. Stále vzpomínají dcera Věra a syn Pavel s rodinami,
ostatní příbuzní a přátelé.

Rozloučení
Zesnulí od 6. 11. - 25. 11. 2015:
Antonín Svěcený
43
Dorota Kubicová
79
66
Jaroslava Malypetrová
Jaroslav Pokorný
76
Jaroslav Melichar
77
75
Marie Hladová
Sonja Krejčová
87
Petra Beránková
10
Michal Šípek
72
Karel Orság
71
87
František Roubal
Běla Lenďáková
76
Josef Charvát
74
Božena Švarcová
93
55
Vlasta Žvachtová
83
Stanislav Brtek
Robert Demeter
48
Antonín Bihary
58
Václav Volráb
69

K

AMARÁD LORM, Žatec - příspěvková organizace
Města Žatce Vás zve na "Vánoční trhy" dne 12.12. 2015
od 10.00 do 17.00 hodin.
Najdete nás v prostorách Sociálně terapeutické dílny, Bratří
Čapků 3177, Žatec (za BARBAREM, cesta bude označena.)
Akce bude za každého počasí. Občerstvení – domácí punč,
koláče, klobásy, bramboráčky, palačinky aj. Těšíme se na vás!

Poděkování
n Československá obec legionářská, jednota v Žatci,
tímto děkuje Městskému úřadu
v Žatci za poskytnutí finančního příspěvku pro naši činnost
v tomto roce. Díky tomu jsme
mj. mohli uskutečnit dvě členské schůze, nutné pro přípravu a uskutečnění sněmu ČsOL
v listopadu t.r.
Výbor jednoty ČsOL
n Arnika – Komplexní domácí péče děkuje městu Žatec
za podporu projektů „Snažší
život s hendikepem“ a „Všude
dobře doma nejlépe“. Prostředky napomohly ke zkvalitnění
života našich klientů v jejich
domovech.
n Rádi bychom poděkovali
Městu Žatec a Obci Libočany
za finanční příspěvky v roce
2015. Díky těmto příspěvkům
jsme mohli uskutečnit plánované akce. Jednalo se o dva
edukačně-motivační pobyty,
tzv. rekondice. Na jaře v dubnu
jsme byli v Liticích v Severních
Čechách a v říjnu v Jetřichovicích u Děčína. V obou případech se pobyt líbil, rekondic
se pravidelně zúčastňuje z naší
organizace přes 30 lidí. Tyto rekondice organizujeme společně
s Územní organizací diabetiků
ÚO SD Žatec
Postoloprty. 
n Svazy ZO16ČZS Žatec
a US ČSZ Louny tímto děkují
Městu Žatec za finanční příspěvky zejména na akce pro děti
a zájezd zahrádkářů s dětmi.
Za oba svazy
Kaloš Miroslav
n Jménem ZOSBTS a SSK
Žatec, puškový oddíl, chci
poděkovat Městu Žatec za finanční příspěvek na rok 2015,
určený pro činnost a rozvoj
mládeže našeho klubu. Věřím,
že svými sportovními výsledky
si tuto podporu zasloužíme.
Za klub
Ing. Bc. Radek Mařík

PŘIJMEME
POMOCNOU
KUCHAŘKU

Vyučení v oboru není nutné.
Kontakt: 604 434 467

Půjčky všem
tel. 773 700 171
email: smoula1@post.cz
zprostředkovatel pracuje
pro více věřitelů
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Městské divadlo Žatec
9.12. 8:45 / 10:15 / 14:00 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (DIVADLO D5)

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Jsou různá pohádková království a po celém světě lze nalézt místa, kde se
odehrávají neuvěřitelné příběhy plné fantazie, nadsázky a dobrodružství.
Vstupné: 45,- Kč

10.12. 9:00 a 10:30

HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ

(VÁNOČNÍ KONCERT PRO DĚTI)
Představení pro I. st ZŠ
Zpívání o tom, o čem vlastně krásné vánoční svátky jsou. V temperamentním
podání Michaely NOVOZÁMSKÉ zazní nejen koledy, ale i krásné písničky.
Vstupné: 50,- Kč

T

uristické informační centrum v Žatci získalo ocenění
za nejlepší Turistické informační centrum v Ústeckém
kraji. Děkujeme všem za podporu!

Digitální kino Žatec
4.12. 17:30 / 27.12. 17:30 / 29.12. 17:30

HODNÝ DINOSAURUS 3D

Animovaný / Rodinný / Komedie / USA/ 2015 / Co kdyby asteroid, který
jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři
nikdy nevyhynuli? 
Vstupné: 175,-

2.12. 20:00

DÁMA VE ZLATÉM

Drama / USA / Velká Británie/ 2015/ 110 min / CZ titulky
Dáma ve zlatém vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla
dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině
právem náleželo. Režie: Simon Curtis Hrají: Helen Mirren, Vstupné: 100,-

10.12. 19:00

ROHÁČI Z LOKTE ( VÁNOČNÍ KONCERT )

11.12. 18:00

PŘADLENY

12.12. 18:45

W. A. Mozart: MAGIC FLUTE ( Kouzelná flétna )

13.12. 15:00

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Koncert – předplatné skupiny D a mimo předplatné
Na písničky Roháčů si každý rád vzpomene, protože je na ně spolehnutí,
voní dřívím, vodou, hlínou, večerní trávou. Víra Roháčů je pevná, proto ani
po desetiletích nepodléhá módě. A když se k tomu přidá vůně jehličí a za oknem
mráz, nastane krásná vánoční atmosféra. Vstupné: 150,Činohra-OPERA Žatec
OPERA Žatec uvádí pohádkovou komedii o velké lenosti a těžko uvěřitelném
štěstí. Hrají: M. Pekárková, R. Huňatová , R. Valešová, V. Rampas, J. Šmídlová,
S. Svobodová, H. Zeleňaková, F. Sulovský, H. Šimsová,L. Bučil
Vstupné: 80 ,- Kč Vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji do 10. 12. 2015
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Jedna ze základních oper světového repertoáru, poslední opera W. A. Mozarta,
jejíž hudební jazyk výrazně ovlivnil mnoho významných světový skladatelů.
BONUSOVÁ OPERA, která je uváděna k 10-ti letému výročí existence projektu
přímých přenosů. Záznam opery je z roku 2006.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.Vstupné: 60,-

Představení pro děti
Příběh, v němž se děti vydávají hledat ztracené vánoční ozdoby, které záhadným způsobem, těsně před Štědrým večerem, zmizely neznámo kam.
O dobrodružství s vánoční atmosférou je postaráno.Vstupné: 100,-

Komedie/ Česko / 2015 / 86 min / Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné
série se značkou Kameňák. Hrají: Václav Vydra nejml.,
Vstupné: 100,-

Představení pro školy.
Odborně výchovný a vzdělávací pořad

Animovaný / Rodinný / Komedie /Francie/ 2015/ 95 min / CZ Dabing
Napínavý příběh Edwarda, staršího syna krále Simianů (pralidí), který se
narodil příliš maličký a byl proto zatracen svým kmenem. V
 stupné:….100,-

Vánoční akademie
Vánoční akademie Základní školy 28.října1019 v Žatci.

3.12. 20:00

SNOW FEST 2015

4.12. 20:00 / 5.12. 20:00 / 30.12. 20:00
8.12. 17:30 ( 2D)

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU

8.12. 20:00

MOST ŠPIÓNŮ

7.12. 20:00

MARGUERITE - FILM S PŘÍVLASTKEM

Drama / Thriller / Historický / USA / 2015/ 135 min / CZ titulky
Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoie. Uplynulo
už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje
studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Hrají:Tom
Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Austin Stowell. Vstupné: 120,Komedie / Drama/ Francie / Česko / Belgie/ 2015/ 127 min / CZ titulky
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná žena, milovnice hudby
a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže zpívá zoufale falešně
a nikdo jí nikdy neřekl pravdu.
Vstupné: 100,-

19.12. 15:00 / 22.12. 17:30

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D

Animovaný / Pohádka / Rodinný / Fantasy /Rusko/ 2015/ 78 min / CZ dabing
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye.
Vstupné: 130,-

7.12. 17:30 / 19.12. 17:30

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D

Rodinný / Česko / 2014/ 73 min / CZ DABING
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný
fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek,
Vstupné: 130,jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D.

13.12. 20:00 / 30.12. 17:30

V SRDCI MOŘE 3D

19.12. 20:00 / 20.12. 17:30

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D

Akční / Dobrodružný / Drama / Historický / USA/ 2015/ 121 min / CZ Titulky
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou
touhou po odplatě.
Vstupné: 130,Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy / USA/ 2015 / 136 min / CZ DABING
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli
do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí.
Vstupné: 175,-

15.12. 8.30 a 10:00
15.12. 17:00

„VÁNOCE NA TROJCE„

16.12. 19:00

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace, a co
začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku
osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství,
prověřují se lidské vztahy a odhalují tajemství.
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek ....
Vstupné: 300,-/270,-/250,- Kč

17.12. 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

18.12. 9:00

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Vánoční koncert
Dnes již tradiční vánoční koncert Základní umělecké školy v Žatci.
Vánoční akademie
Vánoční akademie OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci.
Podnájem divadla

18.12. 19:00

J. J. RYBA-ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Vánoční koncert
Slavnostní, již tradiční koncert, kde kromě nejznámější vánoční mše J. J.
Ryby, zazní i nejslavnější části operních a operetních velikánů jako jsou G.
Bizet (Carmen), A. Dvořák(Largo), B. Smetana (Prodaná nevěsta), A. Chačaturjan (Šavlový tanec), O. Nedbal(Polská krev), J. Strauss(Cikánský baron)
v podání sólistů našich předních hudebních scén-třicetičlenného Ústeckého
kom. symf.orchestru a Pěveckého sboru Konzervatoře Teplice pod vedením
dirigenta a sbormistra Jiřího KNOTTE.
Účinkují: Eva BOHÁČKOVÁ (soprán), Lenka SCHÜTZOVÁ (alt), Pavel
MACHÁT (tenor), Radek KREJČÍ (bas), Lukáš ČAJKA (klarinet,saxofon).
Koncert je pořádán pod záštitou Mgr. Zdeňky HAMOUSOVÉ – Starostky
Města Žatec.
Vstupné: 170,- Kč (předprodej do 5.12.2015)/ 190,- Kč (od 6.12.2015 )

www.divadlozatec.cz
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SVĚT KOLEM NÁS

Advent na náměstí
pokračuje

Advent v Žatci započal v pondělí 30. listopadu zábavným programem s Radiem Blaník.
V 18.00 hodin byl po projevu starostky města
Žatce Zdeňky Hamousové za akustického doprovodu slavnostně rozsvícen vánoční stromeček
s Betlémem a celé náměstí. Letos se výzdoba
trochu pozměnila a došlo i na „modrý“ strom.
A obměny nekončí! Již brzy se občané mohou
těšit na mobilní kluziště na náměstí.

3. 12. DĚTI SVÉMU MĚSTU

16:00 Zpěv dětí ZŠ a MŠ, Kamarád LORM,
DDM Žatec. Moderují: Karel Fiala
a Milan „Majkl“ Hořejší

4. 12. JAZZOVÉ VÁNOCE

16:00 THE LITTLE BIT BAND (ZUŠ Žatec)
17:00 COPACABAND (Chomutov)

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

16:00 Sraz účastníků průvodu před DDM
16:30 Odjezd Mikuláše a průvodu od DDM
na nám. Svobody
17:00 Slavnostní uvítání starostkou města Žatec
17:05 Rozdávání dárků dětem a losování věcných cen

6. 12. KRAMPUS SHOW

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽATEC, KOMENSKÉHO ALEJ 749
pořádá u příležitosti 135. výročí založení školy

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

dne   15. 12. 2015 od 8.00 do 13.30 hodin

Můžete nahlédnout do běžné výuky ve škole či zavzpomínat na léta strávená na naší škole u historických fotografií. Přijďte si prohlédnout adventní
výzdobu školy, práce a výrobky žáků, jejich krátká vystoupení a další.
Všichni jste srdečně zváni!

Kraj pokřtí knihu o kandidátech
seznamu UNESCO

16:00 Adventní čas s Karlem Fialou (hudební
produkce)
17:00 Průvod čertů, démonů a pekelných bytostí
po celém obvodu náměstí Svobody v Žatci.
Pokyny pro odevzdávání balíčků: Balíčky
na Mikulášskou nadílku, označené zřetelnou
jmenovkou dítěte, odevzdávejte v Domě dětí
a mládeže do 4. 12. v 8 – 17 hodin. V průběhu
produkce se balíčky z organizačních důvodů
nebudou moci přijímat a děti nebudou zařazeny
do losování o věcné ceny!
Každý den pokračují na nám. Svobody Adventní
trhy. Prodej bude povolen vždy od 12.00 hodin
do ukončení kulturního programu na pódiu (cca
18.00 hod.)
Pozor na parkování: Po celý tento týden až
do soboty 5. 12. platí v odpoledních hodinách
zákazy omezující parkování a stání na nám.
Svobody. V neděli 6. 12. platí zákazy parkování
už od ranních hodin na celé ploše nám. Svobody, které se pro dopravu uzavře ve 12.00 hodin.
Parkování návštěvníků akce je možné pouze
na vyhrazených parkovacích místech mimo uzavřené centrum města. Sledujete dopravní značení!

Ústecký kraj na cestě ke světovému dědictví' zní
název nové knihy, kterou její autoři pokřtí ve středu 9.
prosince v Galerii Sladovna v Žatci. Publikace seznámí
čtenáře se čtyřmi unikátními lokalitami Ústeckého
kraje, které usilují o zápis na seznam Světového
dědictví UNESCO.
Žatecká Galerie, kde křest proběhne, sloužila do 70. let 18. století jako
obecní sladovna a patří také k jednomu ze čtyř kandidátů Ústeckého kraje,
přesněji ke komplexu chmelařských technických památek města Žatce.
Na seznamu míst, která by si zasloužila být zapsána mezi nejvýznamnějšími světovými památkami, je také terezínský pevnostní systém, vystavěný
na konci 18. století a Česko-saské Švýcarsko. Zatím nejdelší cestu k nominaci
urazila Hornická kulturní krajina Krušnohoří, kde společně o zápis usiluje
česká i německá strana. Kniha obsahuje nejen zajímavé texty o těchto lokalitách, ale i celou řadu profesionálních fotografií, které dokládají jedinečnost
míst. Knihu vydává odbor kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci
oslav 15. výročí kraje.
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Greisiger mistrem Evropy
Počítaný Bastron nechtěl od rozhodčích žádné milodary

Nohejbalista Vít získal zlato
i stříbro z Mistrovství Eropy

Kapitán žateckých nohejbalistů Ondřej Vít, který
se může pyšnit tituly mistra republiky ve třech
soutěžích - singlu, ve dvojicích i v trojkách, obohatil
svoji sbírku mezinárodních sportovních úspěchů
v listopadu o stříbro a zlato z Mistrovství Evropy
2015, které se hrálo v Humenném na Slovensku.
K nominaci na letoš- přemožitele ze skupiny
ní ME Vítovi nahrá- Bobise, se kterým prohrál
lo, že jeden ze tří čes- první set 6:11. Druhý byl
kých kandidátů nemohl vyrovnaný, Vít dokonce
za zdravotních důvodů vedl už 6:4, ale zkušený
nastoupit a Ondra tak Georgel Bobis otočil, aby
dostal důvěru trené- ho výsledkem 11:9 zajistil
ra. V základní skupině zlato pro Rumunsko.
porazil reprezentanta
Ke zlatu pro Čechy
Dánska 2:0 a v boji však O. Vít přece jenom
o vítězství ve skupině přispěl, když nastoupil
podlehl favorizovanému i v soutěži trojic jako
Rumunovi Bobicovi 0:2. polař do týmu, který tvoZe druhého místa měl řili smečaři Pavel Kop
ve čtvrtfinále za soupeře (v alternaci Jan Vanke),
vítěze sousední skupiny nahrávači Petr TopinSlováka Stupáka, jemuž ka a Lukáš Rosenberk.
v úvodním setu podlehl Po vítězství nad Anglií
8:11. Domácí borec ale a Polskem shodně 2:0,
ve druhém setu nezvládl vyhrála ČR ve čtvrtfinále
závěr, Vít odvrátil mečbol nad Ukrajinou a v semia po výhře 13:11 ovládl finále nad Rumunskem
výborně i rozhodující set, opět bez ztráty setu. Jeaby výhrou 11:6 postou- diný set pak ztratili naši
pil do semifinále. Tam ve výborném finále, kde
přehrál Francouze 11:7, bojovala o titul dvě dlouale ve vyrovnaném dru- hodobě nejlepší evropské
hém setu si zajistil finále země. Titul získala ČR
až výhrou v prodlouže- po výhře nad Slovenskem
ní 15:14. V boji o zlato 2:1 (11:3, 9:11, 11:5).
narazil opět na svého Druhý titul pro nejú-

spěšnější zemi na ME
získali ve dvojicích Kop
a Rosenberk. Hodinový
sestřih z tohoto šampionátu vysílala minulou
sobotu ČT.
n ME 2015 - singl:
1. Rumunsko (Bobis), 2. Česko (O. Vít),
3. Maďarsko, 4. Francie,
5. Švýcarsko, atd.
n ME 2015 - trojky:
1. Česko (Kop, Vanke,
Rosenberk, Topinka, O.
Vít), 2. Slovensko, 3.
Rumunsko, 4. Francie,
5. Švýcarsko, 6. Ukrajina,
7. Maďarsko, 8. Polsko,
9. Anglie, 10. Rakousko,
11. Dánsko, 12. Irsko
Dlouholetý reprezentant ČR Ondřej Vít
na sebe upozornil před
deseti lety titulem juniorského mistra světa
v jednotlivcích. Dosud
poslední medailový lesk
z MS přidal před rokem
zlatem ze soutěže družstev. Žatecký lékař teď
přidal do sbírky evropské
medaile na závěr roku,
ve kterém jako kapitán
dovedl žatecký SKN
po roční přestávce zpět
do extraligy.
Jaroslav Kubíček

Lokomotiva zvládla závěrečnou jízdu

Kuželkáři Lokomotivy Žatec jsou před závěrečným
podzimním kolem v KP na 4. místě po dvou velmi
zajímavých listopadových výhrách. Jednoznačně
totiž doma přehráli tým Kadaň B 8:0 a pak těsně
zdolali Teplice B.
V s o b o t u r o z h o d - zaznamenala Uhlíková.
lo, že domácí Čaboun Lokomotiva by měla
a po delší době také zvládnout i závěrečnou
kapitán Jarolím zahráli letošní jízdu v utkání
výborně, zbývající čtyřka 9. kola, které sehraje
hráčů se vešla do rozpě- Žatec v sobotu 5.12.
tí 14 kuželek. Remízu v Chomutově.

n Žatec – Kadaň B 8:0
(2515:2320)
Čaboun 468, Tajbl 421,
Hofmann 373, Uhlíková
403, Goldšmíd 433, Jarolím 417
n Žatec – Teplice B
5,5:2,5 (2509:2419)
Čaboun 441, Tajbl 407,
Hofmann 400, Uhlíková
401, Goldšmíd 393, Jarolím 467 
(jak)

Dva zlaté poháry za tituly mistra Evropy v kickboxu získal v listopadu žatecký Hany Greisiger
v maďarském Dunaúvárosi. Během pouhých dvou
dnů vybojoval 5 zápasů (na 3x2min.) z nichž 3 krát
vyhrál K.O. Jeho kvality ocenil i rytířský soupeř,
dvojnásobný profimistr světa Bastron.
Kouč Jan Greisiger za vítězství 3:0 na body
přihlásil syna do dvou nad Polákem Demianem
kategorií. „Zdvojil jsem Palviscakem pak získal
Hanymu start, jen aby se titul a první pohár.
Večer ještě nastoupil
mohl opravit, pokud by
náhodou v 1. zápase pro- do finále K-1 s německým
hrál, ale netušil jsem, že Rusem Andreasem Bastse probojuje v obou kate- ronem. „I když verdikt
goriích do finále a doveze po dlouhé poradě rozhoddo Žatce 2 zlaté poháry čích (co do ní zasáhl ředia titul mistra Evropy. tel pořádající organizace)
V každém případě mě byl 2:1 pro Bastrona, a to
těší, že byl nejúspěš- i přesto, že byl Bastron
nějším plnokontaktním knokautován(!), rozhodčí
zápasníkem české re- začal s prodlevou počítat
prezentace,“ dodal otec a v 9. sekundě počítání
odbili konec kola. AndreHonza Greisiger starší.

Hany v úvodním zápase
vyhrál 3:0 na body v K-1
nad profimistrem světa
Holkovičem ze Slovenska
a v thaiboxingu s Portugalcem Franciskem
Barosem K.O. v 1. kole.
Druhý den v semifinále
K-1 porazil K.O. ve 2.
kole reprezentanta Řecka. Ve finále thaiboxingu

as však předal po špatném verdiktu rozhodčích
Hanymu zlatý pohár, protože věděl, že mu pomohli
z jeho domácí a pořádající
asociace, a že jasným
vítězem celé kategorie je
Hany Greisiger. A to bylo
pro nás největší satisfakcí
za předchozí křivdy roz(lb, jak)
hodčích.“ 

Keller a Vízner přivezli medaile

Krajské bodovací turnaje mladých stolních tenistů
sehráli v Chomutově mladší žáci za účasti dvou
hráčů Severu Žatec.
Filip Keller mile pře- zala čtveřice Ze Sveru
kvapil finálovou účasti probojovat mezi nejlepší
a ziskem stříbrné medaile, osmičku. Filip Karbula byl
David Žitný obsadil 7. sedmý, Michal Štěpnička
místo. Společně pak vybo- šestý, Dominik Urbánek
jovali 2. místo ve čtyřhře. čtvrtý. Jirka Vízner potvrDorostenci se utkali v Dě- dil momentální dobrou
číně a ve čtyřicetičlenném formu ziskem bronzové
startovním poli se doká- medaile. 
(js)

Pohár olympijských nadějí
Pohár olympijských
nadějí mladých stolních
tenistů v kategorii starších
žáků se hrál v Děčíně, kde
12 nejlepších z Ústeckého
kraje si zahrála tím nejspravedlivějším systém

každý s každým. Žatecký
Filip Karbula potvrdil
svoji prioritu a zvítězil
před litoměřickým Skokanem, když ani jednou
nezaváhal a ve všech utkáních zvítězil. 
(js)
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