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Příměstký tábor na koupališti
v Žatci využívají
o prázdninách
děti od 4 do 15
let ve třech turnusech s pestrým
programem. Pod
vedením Dany
Paterová a Moniky Beldíkové si
děti užívají koupání na koupališti, jízdu na koni,
také návštívily
hasiče, zapojily
se do hledáni
pokladu, soutěží
a různých tvořivých aktivit.
(em)

V čísle:
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Záchranáři zasahovali po celém městě
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Fotbalová
historie
u Ohře

4

Psi pomáhají
v rámci
canisterapie

Jeden z výcviků žateckých dobrovolných záchranářů probíhal
v neděli 25. července. Zdravotnické týmy byly vysílány do ulic
našeho města k řešení různých případů.
Během dne jsme ošetřili 12 tak v rámci cvičných scénářů
figurantů, například mladíka nechali okusit ostatním dobrose zlomenou nohou, zmatenou volným záchranářům část toho,
ženu s poraněním hlavy, oběti co sami během služeb zažívají.
autonehody či pádu ze svahu. Mnohdy není problém s vlastZasahovali také u neúrazových
stavů, například u bezvědomí
z neznámé příčiny či alergické
reakce na bodnutí hmyzem.
V některých případech si lektoři
připravili na zasahující nečekané zvraty. Například u ženy
s bolestmi zad během vyšetření
došlo k zástavě životních funkcí,
u některých výzev bylo nalezeno
více postižených, než bylo hlášeno, v jednom případě naopak ním poskytnutím pomoci, ale
na místě události žádný pacient umět včas reagovat na změnu
nebyl - odešel před příjezdem stavu a umět si zorganizovat vše
posádky. Práci na místě zásahu potřebné na místě zásahu.
také často znesnadňovaly různé
K simulacím byly tentokrát
osoby, jako podnapilí kamarádi používány i nové pomůcky pro
zraněného, vystresovaní rodiče tvorbu poranění, které byly zaapod. Členové spolku, kteří pra- koupeny díky příspěvku města
cují i na záchranných službách, Žatec na naši činnost. Za finanč-

ní podporu, kterou využíváme
také k pořizování zdravotnického materiálu a vybavení, bychom
touto cestou městu Žatec rádi
poděkovali.
Členy sdružení jsou kromě několika profesionálních záchranářů převážně studenti zdravotnických oborů a laičtí zdravotníci,
kteří prochází různými kurzy.
Kromě mnoha jiných aktivit jsou
žatečtí dobrovolní záchranáři
zapojeni do krajského projektu
časné defibrilace, kdy mohou být
jako tzv. first-respondeři vysláni
se svým automatizovaným defibrilátorem k zástavě životních
funkcí jako předvoj posádky
záchranné služby v případě, že
tam dle dispečerského programu budou o něco dříve. Letos
byli k hlášené zástavě oběhu
aktivováni již dvakrát. I z tohoto důvodu je součástí každého
výcviku resuscitace s použitím
přístroje AED.
Slavomil Jurnečka, DiS.
ředitel spolku

První skupina reprezentantů
České republiky odletěla v neděli
na blížící se Olympijské hry 2016
v Rio de Janeiro. Mezi desítkou
zástupců vodních sportů, kteří
cestovali speciálem, je také

ná držitelka českých rekordů
na motýlkářských tratích, bude
v Brazílii startovat na trati 100
metrů motýlek a v polohové ženské štafetě. OH 2016 se konají
od 5. do 21. srpna.
(jak)

Lucie odletěla na OH do Ria

8

Greisiger
vybojoval další
titul

žatecká, osmnáctiletá naděje
českého plavání Lucie Svěcená.
Držitelka medailí z juniorského
i seniorského ME, finalistka
nedávného evropského šampionátu dospělých a součas-
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Uzavřou průjezd
Hošťálkovým náměstím

Upozorňujeme řidiče, že v termínu od 1. 8. do 20. 8. 2016
bude úplně uzavřeno Hošťálkovo náměstí v prostoru kolem
kostela Nanebevzetí Panny Marie a nebude tedy možné projet
na Žižkovo náměstí.
Objízdná trasa uzavřeného bousměrněna ulice Josefa Hory
úseku bude vedena za budovou v úseku od napojení na náměstí
radnice ve směru na náměstí 5. 5. května po odbočku ke kostelu,
května, zde kolem budovy Měst- vedoucí na Žižkovo náměstí.
ské policie do ulice Josefa Hory
S ohledem na dočasné doa odbočkou na Žižkovo náměstí. pravní změny ve středu města
Výjezd z Žižkova náměstí bude doporučujeme dbát zvýšené
umožněn Kněžskou bránou nebo opatrnosti a respektování přezpět ulicí Josefa Hory na náměstí chodného dopravního značení.
Svobody. Po dobu dopravního
Odbor dopravy a silničního
omezení, které si vyžaduje rehospodářství
konstrukce plynovodu, bude zoMěstského úřadu Žatec

Rekonstrukce vodovodu
v Dukelské ulici

Další rekonstrukci vodovodu a kanalizace začíná v těchto dnech
Severočeská vodárenská společnost na území Žatce v Dukelské
ulici mezi křižovatkami s ulicí Přátelství a Karla Škréty.
„Jedná se o souběžnou rekon- s kanalizací.“
strukci nevyhovujících úseků kaPro rekonstrukci vodovodu
nalizace a vodovodu v Dukelské se použije potrubí v celkové
ulici mezi č.p. 2056 až 2786,“ délce 236,5 metrů. Součástí
informuje mluvčí společnosti stavby je přepojení stávajících
Jiří Hladík.
18 domovních vodovodních a 23
„Stávající kanalizační stoka domovních kanalizačních přípobyla uvedena do provozu roku jek a přípojek uličních vpustí,
1969. Kamerová prohlídka pro- rekonstrukce dvou kanalizačních
kázala její špatný technický šachet a napojení kanalizace
stav, korozi nad 50 %, díry i vodovodu na navazující sítě.
ve dně a nevyhovující kanaliStavba SVS bude provedena
zační šachty. V souběhu s ka- v koordinaci s městem Žatec,
nalizací ve vzdálenosti cca dva které v lokalitě plánuje obnovu
metry od ní je veden poruchový povrchů komunikace. Vlastní
vodovod z litiny, který pochází stavební práce by měly být
z roku 1955. SVS rozhodla dokončeny do konce letošního
o jeho rekonstrukci souběžně srpna.
(jak)

Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený
tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

rozvoj města

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 9
Popis činnosti pracovního místa:
Zpracování, aktualizace a dodržování rozvojových dokumentů
města - energetická koncepce, strategický plán, apod. Příprava
a realizace schválené koncepce rozvoje města včetně zpracování
připomínek a návrhů ke koncepci rozvoje. Problematika obecné
strategie rozvoje města a problematika jednotlivých konkrétních
rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. Příprava
a realizace vlastních rozvojových projektů a investic města, informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města,
projednávání sdružených finančních prostředků privátních investorů
a města. Spolupráce na komplexní inženýrské činnosti ve fázi realizace stavebních investic města až do jejich uvedení do provozu.
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:
● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
(výhodou obor technického směru),
● 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. 183/2006 Sb., o územním plánování
● a stavebním řádu; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové
dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.10.2016.
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:
● návrh koncepce rozvoje města v rozsahu min. 3 strany A4,
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Pietní akt u příležitosti 67. výročí od popravy kapitána Karla Sabely pořádala 18. 7. Konfederace politických vězňů ČR a Město
Žatec ve vestibulu žatecké radnice a u pamětní desky na domě
397 v Nákladní ulici, kde Sabela bydlel.
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Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 05.09.2016 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– rozvoj města“.
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 15.07.2016

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Foto Jaroslav Kubíček

Další číslo (č. 15/2016) vyjde
ve čtvrtek 11. srpna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Na stadionu U Ohře probíhají závěrečné práce před novou sezónou.

Žatecký fotbal oslavil 80 let

U Ohře chodilo na I. ligu až deset tisíc diváků, prohrál tady i slavný Rapid Vídeň
Letošní 80. výročí vzniku fotbalového klubu Slavoj Žatec probíhá
bez větší pozornosti, přestože se jedná o nejpopulárnější sport
v ČR. Platí to i na území Královského města Žatec, přestože
jde o sport jen chlapců a mužů. Nejmasovější členská základna,
největší návštěvy v hledišti Stadionu U Ohře, největší zájem
o výsledky u sportovní veřejnosti. Jak ale začal tento sport před
stoletím na území Žatce, kde se svého času hrála i nejvyšší
soutěž Československa?
n Hřiště vzniklo u řeky
tísnilo 10 tisíc diváků! Nejvyšší
Po první světové válce daroval sláva žateckého fotbalu končila
svůj pozemek u řeky žatec- sestupem z I. ligy a prodejem
ký podnikatel s chmelem pan řady hráčů, z nichž se někteří
Mercel pro výstavbu stadionu. uplatnili i v evropských klubech.
V roce 1922 byl založen klub n Lučan vznikl později
SK Žatec a začala jeho výstavba
Zázračná jedenáctka DSV
pro tehdejší německý klub DSV. končila podobně jako v roce
Po slavnostním otevření v roce 1938 republika, ale fotbal niko1928 (hrával se zde i tenis), se liv. Kromě DSV v městě totiž už
tu brzy hrál díky tehdy amatér- působil od 10. března 1936 také
ského týmu vynikající fotbal. ryze český klub SK Lučan Žatec.
Zásluhu na tom mají hráči, kteří Začínal v dnešní Purkyněho
původně hráli na škváře v mís- ulici za Šroubárnou a po druhé
tech části dnešní nemocnice.
světové válce přešel v roce 1945
Největší slávu ale zažil klub pod národní správu i na stadion
na hřišti u Ohře ve třicátých u Ohře. Ovšem mezitím si tam
letech, kdy tu hostil špičkové udělali ruští vojáci vojenský
týmy ČSR i evropská mužstva. tábor, a než hřiště předali, bylo
Například v říjnu 1932 zde Žatec v dezolátním stavu. Ještě pod
porazil slavného rakouského tříletou správou a potom se
mistra Rapid Vídeň i se slavným na tomto povrchu hrálo pod
Pepi Bicanem! A o měsíc později různými názvy, např. ČSAD,
tu prohrála i německá fotbalová Šroubárna nebo Chmelařství.
reprezentace s brankářem Jako- K novému zatravnění hrací plobem, kterou DSV porazil 4:2. chy došlo až roku 1956, kdy se
To byla skvělá reklama po cel- změnil i přístup do areálu, neboť
kem bohaté, víceméně německé hlavní vchod byl shora od obměsto! A když 27.11.1932 zdolal
DSV ještě ligový TFK Teplice
3:1, není divu, že fotbal ovládl
Žatec. V té době navštěvovalo
fotbalové zápasy na hřišti u Ohře
pravidelně více než osm tisíc diváků! Netrvalo dlouho a z amatérů se stal profesionální tým.
Tento celek se probojoval
v roce 1935 do nejvyšší soutěže
Československa. Přestože hned
po sezóně z I. celostátní ligy
sestoupil, v historické tabulce se
podle získaných bodů pohybuje
ještě kolem první padesátky.
Historickým datem je 29. březen
1936, kdy při ligovém utkání
DSV Saaz - Sparta Praha se
kolem hřiště a na stráni vedle

chvatu, který tu vznikl v roce
1972. Důležitým stavebním
doplňkem, potřebou a vzhledem areálu byla brzy po válce
přístavba kabin k sousední hospodě Chaloupka. Ta v 70. letech
přišla o taneční parket na terase
směrem k řece, kde se ještě stihly
natočit sekvence k filmu Holky
z porcelánu. V tu dobu se měnil
trávník na tzv. hydroosev (setí
do škváry), který později působil
řadu problému. Poznali to také
mnozí fotbalisté v národní lize,
neboť v těch letech tu hrál svoji
soutěž také armádní AFK (VTJ)
Žatec.
n Tři postupy do divize
Fotbalový Slavoj, řadu let také
FK Lučan a dnes opět Slavoj, se
dlouhá léta držel na lepší krajské
úrovni nejčastěji v 1.A třídě.
Do české republikové soutěže,
divize, postoupil třikrát. V 80 letech ho tam dovedli v roli trenérů
bývalí hráči, Lubomír Trnka
s asistentem Janem Martínkem,
podruhé byl trenérem Slavoje
Karel Šidlof starší a naposledy Pavel Koutenský, kteří své
nejlepší hráčské roky odehráli
v dresu Slavoje na místě stoperů.
V poslední třetině minulého
století měl Slavoj v čele schopné předsedy. Především to byli
Karel Bareš a Zdeněk Glaser

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 5. září
2016 ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Další jednání
ZM do konce roku jsou plánovaná na 14. listopadu a 19. prosince.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
6. srpna.
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.

a dlouholetý sekretář František
Vojáček za podpory mnoha
členů výboru a přátel pomohli
k stabilizaci klubu. Největší krize ale přišla v polovině 90. let,
kdy klub na jeden rok dokonce
vystoupil ze soutěží dospělých
a vrátil se do nich po sloučení
s armádní VTJ Žatec. Mezi členy, kteří pro to nejvíce udělali,
patří především dodnes obětavý
Antonín Kubica.
Mezi nejznámější odchovance
klubu, kteří se později prosadili
i jinde, patřil po válce hlavně
Zdeněk Brada (Plzeň), v jejímž
kádru byl později i Milan Podrabský. Několik ligových dresů
vystřídal Michal Seman, Jiří
Bešík, za Brno hrál nedávno Petr
Glaser ml., ve Slavii patří dnes
k oporám Jaromír Zmrhal, atd.
V současné době začíná má
FK Slavoj konečně tréninkové
hřiště s umělou trávou, buduje se
tam i osvětlení. První tým hraje
druhý rok v krajském přeboru,
kam loni sestoupil. Nový trenér
a mladý kolektiv složený převážně z žateckých odchovanců
naznačil na jaře své možnosti.
A příznivci věří, že se brzy vrátí
do divize, a budou ji sledovat
ze zastřešené tribuny, která jim
dnes chybí víc než mistrovské
body.
Jaroslav Kubíček
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Výlet s knihovnou
do Techmanie Plzeň

a pomocí techniky savování
textilu si děti vytvořily podle
své fantazie originální tašky.
Čas při tvoření rychle ubíhal,
ale zůstal také k nahlédnutí
do knih a jejich výběr na prázdninové čtení.
(mkž)

Již tradiční Léto s knihovnou,
které nabízí každé prázdninové úterý zajímavý program nejen pro děti a čtenáře
knihovny, pokračovalo 19. 7.
prvním velkým výletem. Cílem
byla Plzeň a její Science Center Techmania. Cestovalo se
vlakem, což byla pro některé
„účastníky zájezdu“ premiéra.
Zábavní centrum Techmania
nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen
na fyziku, astronomii, chemii
nebo biologii, ale nově i na problematiku výživy, svět filmu nebo
tematiku špionáže a tajných
služeb. S vtipem představuje
základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy
a techniky a láká k experimentování, čehož s chutí a nadšením využili žatečtí výletníci.
Navštívili také 3D planetárium,
kde zábavnou formou získali
informace například o sluneční
soustavě, složení země, fázích
měsíce nebo mohli vyzkoušet,
jak vzniká tornádo. Všechny také
pobavila a nadchla půlhodinová
show, kde na vlastní oči a uši
viděli a slyšeli, co dokáže tekutý
dusík. Pak už jen nakoupit pár
drobností na památku a vydat
se krásnou krajinou vláčkem
domů, kam se vraceli unavení,
ale spokojení.
(mkž)

pro uživatele omezující v pohybu
a někdy i bolestivé. Uživatelé
vnímají canisterapii jako zpestření běžného dne, těší se a mají
veselou náladu.
Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy 1 x
týdně na oddělení pro ležící
klienty a na oddělení Rodinné
buňky a Týdenním stacionáři.

Na jednotlivá oddělení dochází
speciálně vycvičení psi pod odborným dohledem paní Marcely
Marouškové.
Bez podpory Komunitního
plánování Města Žatce by tato
služba nemohla být realizována.
Za všechny spokojené klienty
děkují jejich pečovatelé a pracovníci organizace.
(lk)

Tvořivé dílny zahájily prázdniny
První prázdninovou akcí
v rámci letošního Léta s knihovnou byly Tvořivé dílny, které
se konaly v úterý 12. července.
V devět hodin se v knihovně
sešlo 11 dětí a 1 dospělá osoba. Společně s knihovnicemi

a dvěma dobrovolnicemi paní
Neubauerovou a slečnou Valachovou se věnovali tvůrčímu
tvoření. Vyráběly se dekorace
a šperky z drátků a korálků,
zdobily se rámečky, krabičky
a svícny technikou decoupage

Psi pomáhají v rámci canisterapie
Další organizací, která díky podpoře Komunitního plánování
Města Žatce v roce 2016, může nad rámec svých základních
činností poskytovat pro své klienty další velmi přínosnou službu,
je Kamarád-LORM, příspěvková organizace města.
Jedná se o službu Canistera- mozkovou obrnou je patrné
pie, která hraje významnou roli uvolňování spastických svalů,
v rehabilitaci klientů Kamarád což napomáhá ke zmírnění
LORM. U uživatelů s dětskou svalových kontraktur, které jsou
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Dětské kluby
od září 2016
při ZŠ v Žatci

Prodej
n Hledám pomoc při údržbě zahrádky v Žatci. Nabízím
fin. odměnu. Jedná se o 4-5
hodin týdně. Informace na tel.
732 288 081.
n Pronajmu dlouhodobě
garáž Žatec, U jezu. Kontakt:
728 733 182.
n Pronajmu byty 1+2 a 1+3
v panelovém domě v Žatci (v blízkosti nemocnice),
volné ihned. RK prosím nevolat. Informace na tel. č.
723 168 598.
n STAVEBNINY HRUBÝ – Přijmeme skladníka
na HPP. Více informací na tel.
602 158 556.
n Pronajmu byt 2+1, v ulici U Jezu, volný po 15. červenci. Více informací na tel.
603 32 42 53
n Metalová kapela hledá
prostory k pronájmu ke zkoušení. pozn. SPĚCHÁ! Tel.
606 611 510
n Hledáme zaměstnance
na výuku předmětu „PRAXE“ na zkrácený prac. úvazek, 8 hod. výuky týdně. E-mail: 777ip@seznam.cz; Tel:
736 605 905.

Vzpomínka
n Dne 9. 7. 2016 uplynulo 20
let od úmrtí Františky a Rudolfa Návojových. Kdo jste
je znali, věnujte jim, prosím,
tichou vzpomínku. Syn, dcery
a vnoučata. Nikdy nezapomeneme.

Rozloučení
Zesnulí od 7.7. - 22.7.2016
Ivan Sieger
66 let
Miroslav Hanzlík
69 let
Jindřich Ciniburk
65 let
Marie Gallová
91 let
Zdeňka Hallová
83 let
Ján Adamka
96 let
Martin Helásek
43 let
Marie Vansová
66 let
Ludmila Žejdlová
88 let
Janina Kopicová
86 let
Josef Juna
87 let
Josef Veselý
83 let
František Troch
70 let

Žatecké sochání byl název akce v Křížově vile, kde v sobotu
amatérští výtvarníci a příchozí tvořili svá výtvarná díla. Jejich práci s ytongem sledovalo v zahradě během odpoledne
i početné publikum.

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI“: probíhá do 30. 9. Sběratelská
výstava knížek Karla Maye ze sbírky Milana Tužila, která je doplněna
figurkami indiánů a dalšími zajímavými exponáty. Nenechte si ujít
živého Vinnetoua, Old Shatterhanda a Nšo-či.
Ostatní:
n „LÉTO S INDIÁNY“: 18. srpna od 9.00 – 17.00. Přijďte si
do muzejní zahrady vyzkoušet např. výrobu totemů, lapačů snů, indiánské písmo nebo zastřílet z luku. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené
20,- Kč, rodinné 60,- Kč.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „JARO A LÉTO V LIDOVÉ KULTUŘE“: probíhá do 28. 8.
Výstava tradic, zvyků, legend a pranostik, která přiblíží svátky svatých,
pálení čarodějnic, stavění májek, letnice, senoseč a dožínky.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém
průmyslu.
n „DO ŘÍŠE SNŮ – IVA MOTTLOVÁ A PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ
PODBOŘANY“: probíhá do 28. 8. Výstava obrazů Ivy Mottlové
a výtvarných prací žáků ze ZUŠ Podbořany.

Spolek Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří otevírá díky
dotaci z Operačního programu Zaměstnanost při každé
Základní škole v Žatci tzv.
Dětský klub.
Ten je určen žákům 1.-5.
tříd, jejichž rodiče mají delší
pracovní dobu nebo přijíždějí
ze zaměstnání do Žatce později.
Klub bude otevřen od pondělí
do pátku vždy od 12.00 hodin až
do 19.00 hodin a také o kratších
prázdninách (např. velikonoční,
vánoční) a ve dnech ředitelského volna a to od 8.00 hodin
do 19.00 hodin. Veškeré aktivity
Dětského klubu jsou poskytovány ZDARMA.
Schůzka rodičů, kteří mají
zájem o zařazení dětí do Dětského klubu, se uskuteční v úterý
23.8. a ve středu 24.8.2016
ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, Masarykova 745, Žatec.
Začátek schůzek bude v 15:00
hod., 16:00 hod., 17:00 hod.
a v 18:00 hod.
Projekt je spolufinancován
Evropskou unií.

Blahopřání
n Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají celý svět… Dne 25.
7. 2016 oslavil 89. narozeniny
MUDr. Vladimír Korf. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje rodina.
Husova 678, Žatec
vás zve do zahrady muzea na akci
Husova 678, Žatec
vás zve do zahrady muzea na akci
Husova 678, Žatec
vás zve do zahrady muzea na akci

Prázdninové zpestření pro malé i velké
– výuka indiánského písma, střílení z luku, výroba
lapačů snů, totemů, omalovánky a vystřihovánky atd.

Prázdninové zpestření pro malé i velké
– výuka indiánského písma, střílení z luku, výroba
lapačů snů, totemů, omalovánky a vystřihovánky atd.
Prázdninové zpestření pro malé i velké
– výuka indiánského písma, střílení z luku, výroba
lapačů snů, totemů, omalovánky a vystřihovánky atd.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin• SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny

17hodin
hodin
99––17

9 – 17 hodin

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

Nábor pomocníků k Dočesné

Městské divadlo Žatec provádí v těchto dnech nábor pomocníků pro pořádání Dočesné 2016. Upřednostněni budou zejména
chlapci od 17 let. Jedná se o fyzicky náročné práce při stavění

podií a potřebného zázemí. Práce budou prováděny ve dnech
od 30. 8. – 4. 9. Přihlášky zasílejte na hannaz@centrum.cz
nebo se informujte na tel.: 415 710 519 u paní Zeleňakové.
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13.8. / 25.8. 21:00

Letní kino Žatec
28.7. 21:30 / 5.8. 21:00

Sezn@mka

Komedie/ Česko/ 2016/ 90 min /
„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a její další rande
na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu
katastrof a kreténů. Podobný seznam příšerných schůzek postupně
rozšiřují i další postavy. Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby - internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande naslepo může stát.
Ale pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu
firmy a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi
nejsou pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmového Kristiána
vyráží jako nové rande na schůzky s klientkami. Vyzbrojen informacemi
z jejich dotazníků vystupuje jako muž jejich snů. Po několika naplněných
schůzkách ovšem beze stopy mizí. On totiž manželku nehledá, on už
doma jednu má. A ta má zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu
Jiří Langmajer taky svede. Smyčka kolem záletníka se začíná utahovat
a ve vzduchu visí společný ženský slib, že pomsta bude sladká . . .
Režie: Zita Marinovová. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana
Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav Hampl, Petr
Vondráček, Lukáš Pavlásek, Martin Kraus, Jaroslava Obermaierová,
Vstupné: 110,-

30.7. 21:30 / 4.8. 21:00

Krotitelé duchů

Akční / Komedie / Sci-Fi /USA/ 2016 / Cz DABING
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů vracejí,
aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci. Režisér
Paul Feig kombinuje známé prvky boje s nadpřirozenými bytostmi, díky
kterým byla původní filmová série tak oblíbená, s novým hereckým týmem,
složeným z těch nejlepších komediálních herců současnosti. Připravte se
na letní podívanou, během které společně zachrání svět!
Režie: Paul Feig. Hrají: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon,
Leslie Jones, Cecily Strong
Vstupné: 120,-

6.8. / 14.8. 21:00

Sebevražedný oddíl

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2016/ 123 min
/ Cz DABING
Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty,
vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici,
a pošlete je porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu.
Režie: David Ayer. Hrají:Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney
Vstupné: 110,-

7.8. 21:00

Matky na tahu

Komedie / USA/ 2016 / Cz titulky
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě
dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji
zhroucení.
Režie: Jon Lucas, Scott Moore. Hrají: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen
Bell, Jada Pinkett Smith, Christina Applegate, Emjay Anthony, Eugenia
Kuzmina, Jay Jablonski
Vstupné: 110,-

11.8. 21:00

Tohle je náš svět

Drama / USA / 2016/ 119 min / Cz titulky
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický
otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich
život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud
nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná
cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny
zkouškám našeho světa.
Režie: Matt Ross. Hrají: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha
Isler, Nicholas Hamilton, Frank Langella
Vstupné: 80,-

12.8. 21:00

Mělčiny

Drama / Thriller / Horor / USA/ 2016/ 87 min / Cz titulky
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně
surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji
od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou
souboje dvou vůlí.
Režie: Jaume Collet-Serra. Hrají:Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen,
Sedona Legge
Vstupné: 120,6

Tajemný život mazlíčků

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2016/ 90 min / CZ dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku,
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální
lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto
nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby
se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle
to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí
monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.
Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do čím dál
komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění a obklíčení
skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou
městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel,
kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých
pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je nalezení
a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než se
jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet
o tom, co bez nás dělají.
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. Hrají: Louis C.K., Eric Stonestreet,
Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, Bobby Moynihan
Vstupné: 130,-

18.8. 21:00

Lucie: Příběh jedné kapely

Dokumentární /Česko/ 2016/ 89 min
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie: Příběh jedný kapely.
Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých
dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější
hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví
dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy,
o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů
kapely nakreslí portrét čtyř výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jednom jevišti.
Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách.
Režie: David Sís. Hrají: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák,
P.B.CH.
Vstupné: 100,-

19.8. / 27.8. 21:00

Strašidla

Rodinný / Komedie / Pohádka / Česko/ 2016/ 113 min
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním
úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především
proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání
nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se
může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester
a Eleonor do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků
bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled zdálo.
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák,
Vladimír Polívka, Carmen Mayerová
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec
tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz, http://www.ztas.cz/
hledá

samostatného účetního / samostatnou účetní

Hlavní pracovní náplní bude: zpracování účetních dokladů v systému Byznys
* spolupráce na přípravě výkazů dle platné legislativy a reporting * spolupráce
na roční účetní uzávěrce * příprava roční účetní závěrky * spolupráce s auditorskou společností
Požadujeme: min. SŠ * praxe jako samostatná účetní nutná * praxe v energetice výhodou * znalost aktuální účetní a daňové problematiky * znalost MS
Office (zejména Excel na pokročilé úrovni) * znalost systému Byznys výhodou
* pečlivost, důslednost, logické myšlení * flexibilitu a schopnost řešit problémy
Nabízíme: možnost profesního růstu a dalšího vzdělání * benefity dle kolektivní smlouvy * příspěvek na stravu * pracoviště Žatec * nástup – 1. 9. 2016
Zájemci / zájemkyně doručí životopis a motivační dopis v českém jazyce
do 12.08.2016 na adresu uvedenou výše. Bližší informace podá Bc. Kamila
Knopová, tel. 415 240 083.
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Dvě derby sehraje
Slavoj už na podzim

Fotbalová pohoda při vzpomínce na Kováře
Nejenom fotbaloví pamětníci se mohli minulý
víkend kochat pohledem na technickou hru šesti
mužstev starých gard, které nastoupily na pěkném
stadionku ve Vroutku k IV. ročníku Memoriálu
Zdeňka Kováře.
K uctění památky fot- Evropy Jan Suchopárek,
balové legendy přijeli v mužstvu Teplic hrál
především jeho býva- vždy elegantní Jaroslav
lí spoluhráči několika Melichar, někdejší hráč
týmů. Ať byli v dresech, Blšan, a také člen Klubu
nebo jen v hledišti, za- ligových kanonýrů Převzpomínali na žateckého mysl Bičovský, který Blobčana, bývalého hráče šany trénoval. Čtyři utkápředevším ligových Tep- ní odehrál za žlutomodré
lic, ale také VTJ Žatec, i Milan Vízek (hrával
odkud na konci aktivní i za Žatec), jenž odpolekariéry šel hrát za tehdy dne pospíchal do Žlutic
fotbalově neznámé Blša- posílit Kozlovnu, tým
ny, kterým pomohl pak svého slavnějšího bratra
hlavně jako funkcionář Ládi Vízka. Teplice skončily překvapivě až páté
do I. ligy.
B l š a n š t í p o s t a v i l i s jediným bodem, který
do turnaje dokonce dvě uhrála také Studená,
mužstva. Kovadlina tým, kam jezdil Kovář hrát
v němž byli především ještě na závěr kariéry.
kamarádi, neobhájil Vítězství v memoriálu
loňské 2. místo a skon- obhájila bez výkyvů hračil čtvrtý, když úvodní jící Velká Dobrá.
Skvěle připravený
tři zápasy prohrál vždy
smolně 0:1. Tým AK turnaj hraný systémem
Blšany (na snímku J. Ku- každý s každým na 20
bíčka) naopak neprohrál minut, řídili mezinárodní
ani jediné utkání a skon- rozhodčí Radek Příhoda,
čil na 2. místě. Mezi re- dva bývali exligoví, Ota
prezentanty FAČR, kteří Draštík a Ivan Teuber,
skončili třetí, například které doplnili předseda
vynikal bývalý vicemistr OFS Miloslav Sklen-

ka a Václav Hamáček.
Od mikrofonu slovem
doprovázel pamětník
a nezapomenutelný spíkr
Karel Kadaně.
Cenu nejlepšího
střelce (superkanonýr
Antonín Rosa byl jen
mezi diváky) si vysloužil
za 5 gólů Marcel Majer
(Blšany) a nejlepším
brankářem byl vyhlášen Zdeněk Divecký
(Teplice). Pro velkou
konkurenci na cenu nejlepšího hráče vynesla
porota šalamounský výrok – cenu získala jediná
hráčka, obránkyně týmu
FAČR Nikol Mužíková,
která za ovací diváků
proměnila ve hře pokutový kop. „Jak jsme se
po roce přátelsky sešli,
v ještě větší pohodě jsme
skončili,“ řekl ředitel
Michal Hlaváč. „A o to
při takovém setkání především jde.“ 
(jak)
Kovářův memoriál 2016
Velká Dobrá
5:1 13
AK Blšany
7:3 11
FAČR		
6:2 10
Kovadlina tým 9:4 6
Teplice
5:91
Studená
5:18 1

Výsledek byl horší než předvedená hra

Letní přípravu pod vedením trenérů Karla Chlada
a Vladislava Hynka již zahájili fotbalisté Slavoje
Žatec. Jejich první mistrovské utkání podzimu
začne už 13. srpna.
Úspěšné mužstvo v KP ale do přestávky Slavoj
vstoupilo do přípravy bez vyrovnal. Trojnásobný
výrazných změn. Pouze střelecký pokus po dvou
brankář Švarc, který už dělovkách do brankáře
u Ohře působil v divizi, nakonec zakončil P. Klinahradí odcházejícího nec umístěným obloučHanuse a v přípravě jsou kem. Po změně stran
Uhlík a Břečka, kteří tu dostali příležitost další
před lety také působili.
hráči včetně nadějných
n Žatec – Ostrov 2:6 dorostenců, v brance
se objevil Bílek. Popr(1:1)
Právě stoper Uhlík vé kapituloval až v 70.
v 18. fauloval, ale penal- a vzápětí opět po chybě
tu hosté zahodili. Skó- stopera. Když se v 83.
rovali až v 30. minutě, konečně prosadil Hanko-

cy na 2:3, čekalo se, zda
Slavoj vyrovná. Místo
toho se domácí obrana,
ve které už nebyl Uhlík,
zcela sesypala a dostala
za šest minut tři další
góly.
n Nové Strašecí – Žatec
3:2
Divizní tým rozhodl
gólem z brejku v 90.
minutě. Branky hostů
dali P. Klinec a Hankocy. Žatec hraje v neděli od 17 v Libočanech
s Vroutkem. pak 6. srpna
s Vraným a v neděli 7. 8.
jede do Ervěnic k pohárovému utkání.
(jak)

Fotbalový krajský přebor začne pro Slavoj Žatec
A domácím utkáním se soupeřem, který poprvé
nastoupí pod názvem Litoměřicko B. Utkáním 13.
srpna od 17 hodin se zahájí sezóna na hlavním
trávníku u Ohře.
V prvních čtyřech ko- posledy nastoupí doma
lech hraje Slavoj třikrát 12. listopadu proti Litvídoma! Po „výletu“ až novu a podzim zakončí
do Vilémova přivítá doma 20.11. v Kadani.
V současné době se
27. 8. Modlany a hned
3.9. hostí nováčka Brná. kromě renovace trávníku
Také v této sezóně ho dokončují drobné úpravy
čekají dvě derby. Tento- na podélné straně hřiště
krát to budou 17. září (u řeky) včetně výměny
Louny, které se jen ohřály ochranných sítí. Na trév divizi a vracejí se do KP. ninkovém hřišti za řeDruhé derby sehraje kou se začíná s budováSlavoj 8. října (10.30) ním patek pro stožáry
v Blšanech. Před svými na umělé osvětlení.
(jak)
příznivci na podzim na-

Hany Greisiger se stal v Praze v K-1 mistrem ČR
do 81 kg.

Greisiger je opět mistr
České republiky v K-1

Mistrovství České republiky v thaiboxu v K-1 se konalo v červnu v hale pražské Sparty na Podvinném
mlýně. Žatecký trenér Roman Šifalda nominoval
Davida Nekolu, který loni přivezl zlato, a hvězdu
G-Titánů Hanyho Greisigera. Protože jsou stálicemi české K-1, byli nasazeni, což znamená, že jim
na titul stačí dva zápasy.
Nekola ve svém úvod- svůj 1.zápas do 81 kg
ním souboji s přehledem s Tomášem Popovičem
porazil Jana Rychtaříka z Pankration gymu Příz Tolja Gymu Praha, ale bram verdiktem 3:0. Five finále narazil na tvrdé- nálový soupeř Jiří Urban
ho borce z Apliku Radoni- z Aries gym Ústí n. L.
ce Josefa Víta. Ten rychle předchozí duel vyhrál
vyhodnotil, Davidovu tvrdými lowkicky, před
slabinu v zraněné a nedo- kterými trenér Šifalda
léčené noze z předešlých varoval. Hany hned pozápasů. Využil toho a po- tom co inkasoval, sadou
slal Davida tvrdým kontra kopů poslal na konci
direktem k zemi. Přestože 1.kola soupeře K.O.
Nekola svůj loňský titul k zemi a do Žatce přineobhájil, získal na MČR vezl zlato a titul mistra
krásné stříbro v kategorii ČR v K-1 2016. Mise je
do 67 kg.
splněna.
Hany Greisiger vyhrál
Ladislav Blail
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