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Na pomníku
letců přibylo
53. jméno
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Seznam
volebních
místností

Deštivé Dny evropského dědictví v Žatci

7

Knihovna
připravila
pestrý program

8

Slavoj poprvé
vyhrál na
penalty

Letošní Dny evropského dědictví v Žatci v sobotu 17. září poznamenala mimořádná nepřízeň počasí. Navzdory silnému dešti
si v nabídce šestnácti zpřístupněných objektů a stejného počtu
doprovodných akcí našly stovky návštěvníků nějaké své lákadlo.
Preferovány logicky byly akce organizátoři pro letošní ročník
pořádané pod střechou. Největ- několik novinek. Těmi byly
šímu zájmu veřejnosti se proto vůbec poprvé zpřístupněné
těšil Fler jarmark v objektu sklepy v podzemí domu č.p. 10
bývalých papíren, kam zavíta- na náměstí Svobody, kam selo 685 návštěvníků. Mnozí si stoupilo 343 zájemců. Unikátní
z atraktivní nabídky zboží více podívanou nabídly i živé šachy
než třiceti prodejců odnášeli před radnicí. Jim předcházel
již pěkné vánoční dárky. Zvuky dopolední turnaj, uspořádaný
varhan v děkanském kostele šachovým klubem Magic Žasi přišlo vyslechnout 546 lidí tec. Finální partii sehráli dva
a na třetím místě v žebříčku nejúspěšnější hráči formou
návštěvnosti skončila synago- živých šachů přímo na náměstí.
ga, kam zavítalo 381 zájemců. Figurkami se staly děti z liteMožnosti vystoupat na radniční rárně dramatického oboru ZUŠ
věž využilo 367 osob.
Žatec. Jim patří poděkování
Mimo objektů otevíraných organizátorů, že v uplakaném
tradičně každý rok připravili počasí přišly a umožnily více

než sto padesáti přihlížejícím
shlédnout atraktivní a dramatickou „bitvu“ na obří šachovnici.
Tématem letošního ročníku
EHD byly „Památky a komunity“. Do programu se podařilo
včlenit celou řadu organizací,
spolků i soukromých majitelů
historických objektů. Přeneseně
by bylo možné říci, že si žatečtí
vlastně připravili program EHD
sami. Regionální muzeum děkuje všem, kteří se nezištně,
bezplatně a mnohdy ve svém
volném čase na průběhu Dnů
evropského dědictví v Žatci
podíleli. Vždyť zdaleka ne každý je ochoten zpřístupnit svůj
majetek na celý den veřejnosti.
PhDr. R. Holodňáková,
ředitelka muzea
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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 (případně 10)
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:
● VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, 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 01.12.2016.
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,
● 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, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
nejpozději do 31.10.2016 do 11.00 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 05.09.2016
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený
tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu
určitou (cca 1 rok):

pracovník turistického
informačního centra

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 7
Popis činnosti pracovního místa:
Poskytování informací a služeb pro návštěvníky i občany města
v oblasti turistiky a volného času, obecných informací
o městě, informací o provozu a činnostech MěÚ v Žatci. Provádí
prohlídky radniční věže a zajišťuje návštěvy atraktivních objektů
ve městě. Technicky zajišťuje sběr obecných informací o městě,
úřadech a organizacích, včetně informací
o provozu služeb v oblasti volnočasových aktivit. Spravuje databanku fyzických i elektronických podkladů s tématikou města.
Poskytuje podklady pro tvorbu propagačních předmětů. Podílí se
na distribuci vybraných informačních materiálů města. Zodpovídá
za svěřenou část propagace města všemi dostupnými komunikačními kanály. Připravuje a organizuje informační a popularizační
akce pro veřejnost.
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:
● střední vzdělání s maturitní zkouškou,
● 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,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● znalost AJ, NJ nebo RJ; znalost dalších jazyků výhodou,
● vítána znalost problematiky cestovního ruchu, kultury a historie
zejména oblasti Žatecka,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.11.2016.
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:
● 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 Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 30.09.2016 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník TIC“.
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 15.09.2016

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 19/2016) vyjde
ve čtvrtek 13. října. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo
města

Foto Tomáš Trégl

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 ve velkém zasedacím sále v patře radnice. Další
jednání ZM je pak plánováno
na 19. prosince.

Vzpomínkový akt u příležitosti 4. výročí slavnostního odhalení Památníku hrdinů - letců z Ústeckého
kraje, kteří bojovali za naši svobodu, se uskutečnil sobotu 17. 9. v Žatci - Podměstí. Pietního aktu
se zúčastnili zástupci města Žatec starostka Mgr. Zdeňka Hamousová a tajemník Ing. Petr Vajda,
MPA a starosta obce Toužetín Josef Novotný. K dosavadním 52 jménům hrdinů letos přibylo ještě
jméno F/Sgt. O. Šambergera, rodáka ze Struhaře u Lubence.

Obnova památek a nemovitostí ve městě
Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o finanční příspěvky
z Programu regenerace MPR
a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2017 a z Fondu
regenerace Města Žatec na ob-

novy nemovitostí, které nejsou
kulturními památkami, ale leží
v Městské památkové rezervaci
Žatec nebo Městské památkové
zóně Žatec na rok 2017.
Termín pro podání dotazníků:

Kurz Výchova teenagerů
Přemýšlíte-li o výchově svých
dospívajících „zlatíček“, zveme
Vás na kurz, kde získáte inspiraci
i nadhled. V pěti večerech se budeme společně zabývat například
tím, jak zvládat hněv, jak nastavovat teenagerům přiměřené
hranice, jak jim pomoci dělat
správná rozhodnutí v otázkách
drog, alkoholu, sexu, internetu
atp. Součástí kurzu je výklad tématu, který obsahuje rozhovory
s psychology, rodiči i teenagery,
testy, diskuze a navíc každý večer
začíná dobrou večeří, abychom
se správně naladili.
Kurz Výchova teenagerů je

součástí Komunitního plánu
města Žatec a projektu Podpora
zdravě fungující rodiny. Je vhodný pro jednotlivce i pro páry,
pro rodiče i pěstouny, zkrátka
pro kohokoli, kdo vychovává
dospívající od 11 do 18 let. Kurz
začíná v úterý 18. 10. 2016
od 19:00 v prostorách Církve
bez hranic – Žatec, Masarykova
355, 2. patro. Cena kurzu je
200 Kč na osobu a ceny večeří.
Podrobnosti o kurzu se můžete
dozvědět na webové adrese: zk4.
cz/5Y . Zájemci o kurz mohou
posílat své dotazy na e-mail
hradek@jubal.cz.

nejpozději do 26.10.2016.
Bližší informace k Programu
regenerace i Fondu regenerace:
Městský úřad Žatec, Kancelář
úřadu, dotace, Bc. Jitka Jelínková, email: jelinkova@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 127,
nebo na www.mesto-zatec.cz
(sekce E-služby úřadu Žádosti
a formuláře - kancelář úřadu).

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
1. října.
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.
Další termíny pro mimořádnou úřední sobotu jsou stanoveny na 5. listopadu a 3. prosince
2016.

Práce na Hošťálkově náměstí potrvají do konce října
Rekonstrukce nevyhovující
kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v historickém
centru Žatce, začala na Hošťálkově náměstí ještě během
prázdnin v rámci plánovaných
investičních akcí roku 2016
Severočeskou vodárenskou společností (SVS). Na Dočesnou
byly výkopy zahrnuty, aby tu
mohly nerušeně procházet během chmelových slavností tisíce
návštěvníků. V současné době se
však opět pracuje ve výkopech
na slavném filmovém náměstí,
ale i v nyní neprůjezdné ulici kolem kostela na Žižkovo náměstí
a ke Kněžské bráně. A problémy
pochopitelně přibudou na náměstí také s parkováním.
„Problematické je to, že sítě
SVS jsou vedeny v těsné blízkosti
opěrných pilířů, tvořících podloubí s přilehlou nástavbou obytných domů,“ informuje tiskový
mluvčí SVS Jiří Hladík. „Otevřením výkopové rýhy hloubky
2,5 metrů by došlo k ohrožení
stability těchto historických
domů. SVS proto rozhodla
o souběžné rekonstrukci vodovodu s kanalizací, přičemž její sítě
budou vymístěny do nové trasy,

vzdálené od základů domů.“
Kanalizační stoka na Hošťálkově náměstí odvádí dešťové
a splaškové vody z historického
centra. Jak prokázala kamerová
prohlídka, je v téměř havarijním
stavu nejen půlmetrová kanalizace, ale i litinový vodovod
v těsném souběhu.
Nově je nahradí, převážně
na východní straně náměstí, kameninové potrubí v délce 175,2
metrů a pro vodovod se položí
165 metrů litinového potrubí.
„Součástí stavby je prodloužení
a přepojení stávajících 16 domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek, 14 dešťových svodů, 9 přípojek uličních
vpustí a napojení kanalizace
i vodovodu na navazující sítě.
Původní stoky budou zrušeny
zapopílkováním. Závěrem dojde
k obnově povrchů v rozsahu
dotčeném stavbou. Stavba SVS
bude provedena v koordinaci
s rekonstrukcí plynovou společnosti RWE,“ doplňuje J. Hladík.
Akce, která byla zahájena
předáním staveniště 13. září,
má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31.
října 2016.
(jak)
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Prodej
n Hledáš brigádu pouze
na víkend? Přijmeme recepční do hotelu U HADA (slečnu
na snídaně). Vhodné pro studenty. Znalost AJ. Informace
přímo v recepci hotelu, popř.
tel: 702 055 865.
n Pronajmu byt 1kk v Žatci.
Upřednostňuji starší slušné lidi.
Kontakt 739 887 705.
n Pronajmu dlouhodobě kompletně zařízený byt 2+1 v Žatci-Jih. Nájemné 6.700Kč +energie.
Nutná kauce 15.000Kč. Pouze
pracujícím. Tel: 728 554 994

Divadlo Žatec
6.10. 8:15 / 9:30/10:45

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Představení pro I.st. ZŠ- mimo předplatné. Pohádkový muzikál.

6.10. 19:00	 

HRDÝ BUDŽES (Divadlo A. Dvořáka Příbram)

8.10. 17:45	 

Richard WAGNER : TRISTAN a ISOLDA

Činohra – mimo předplatné. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003.
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné.

11.10. 9:00 / 11:00 / 17:00

NÁŠ SVĚT 2016

12.10. 8:45 / 10:15 / 14:00

HONZA NEBOJSA (Divadýlko KUBA)

Akce – Kamarád LORM. 14. ročník festivalu Malých divadelních forem.
Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné.

12.10. 19:00	 

FAST- SUIT (UK)

13.10. 19:00	 

HVĚZDNÉ MANÝRY (Divadelní společnost HÁTA)

Koncert. Orchestr složený z nejlepších muzikantů mladé skotské generace
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. www.divadlohata.cz

Blahopřání
n Dne 12. 10. 2016 oslaví
své životní jubileum pan Martin
Lietavec. „95“ to je věk! Pevné
zdraví a vše nejlepší ze srdce přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
n Dne 30. 9. 2016 uplyne 10
let od tragického úmrtí mého
syna Ondřeje
Vladaře. Stále
na něho vzpomíná maminka, bratr Marek
a celá rodina. Děkujeme všem,
kteří jste ho znali, když vzpomenete s námi.
n Dne 13. 10. 2016 uplynou
3 smutné roky,
co nás navždy
opustil pan Ladislav Merda
ze Žatce. S láskou vzpomínají
manželka Vlasta
a synové Láďa a Mirek s rodinami.

SOA, spol. s r. o.

Svatováclavská 1404
438 01 Žatec
415 726 003
sekretariat@soazatec.cz

Soukromá obchodní akademie v Žatci

www.soazatec.cz

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme v našem oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie zaměření:
Propagační grafika:
tvorba vizitek, propagačních materiálů, fotografování a úpravy fotografií...
Média a komunikace:
rétorika, workshopy zaměřené na vizáž, kosmetiku, reklamu, design...

Dny otevřených dveří: 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2016

Kino Žatec
29.9.

Čtvrtek

17:30 Tajný život mazlíčků 3D
20:00 Vlk z Královských
Vinohrad 2D

30.9.

Pátek

17:30 Doba ledová:
Mamutí drcnutí 3D
20:00 Krycí jméno Holec 2D

1.10. 

Sobota

15:00 Čapí dobrodružství 2D
17:30 Nerve: Hra o život 2D
20:00 Deepwater Horizon: Moře
v plamenech 3D

2.10. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci

www.spsezatec.cz

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme v našem oboru 26-41-M/01
Elektrotechnika zaměření:
Počítačové a zabezpečovací systémy

Neděle

15:00 Tajný život mazlíčků 3D
17:30 Můj kamarád drak 3D
20:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 3D
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Svatováclavská 1404
438 01 Žatec
415 726 003
sekretariat@soazatec.cz

Dny otevřených dveří: 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2016

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupené tajemníkem,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

správa komunikací,
odpadové hospodářství 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 9
Popis činnosti správy komunikací, odpadového hospodářství
města: Péče o místní komunikace a veřejně přístupné komunikace
ve vlastnictví města (běžné opravy a údržba těchto komunikací).
Elektronická evidence místních a veřejně přístupných komunikací (pasport komunikací). Zajištění uzavírání nájemních smluv
na pronájem místních komunikací, veřejně přístupných účelových
komunikací v majetku města a veřejných prostranství v majetku
města za účelem provádění stavebních prací (zábory, výkopy, překopy, aj.). Reklamace případných vad, závad a nedodělků v rámci
záruční doby sjednané v nájemní smlouvě. Spolupráce s TSMŽ,
příspěvkovou organizací a společností Technická správa města
Žatec, s.r.o. Správa a budování městského informačního systému.
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 SŠ s maturitní zkouškou (odpovídající zaměření výhodou),
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona; zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů,
• komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
• výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví nebo komunikací,
• řidičský průkaz skupiny B,
• předpokládaný nástup 17.10.2016.
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:
• 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, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalisty,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec nejpozději do 30. 9. 2016 do 11.00
hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – správa komunikací“.
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 13. 9. 2016

Prodloužený a nabitý Týden knihovny

První týden v měsíci říjnu připravila Městská knihovna Žatec
pro své čtenáře a veřejnost TÝDEN KNIHOVNY.
Od pondělí 3. 10. do soboty fondu, a od 19:00 hod Tvůrčí
8. 10. na všech odděleních dílny pomocí výtvarné techniky
a pobočkách knihovny získá decoupage a drátků (vstupné
každý nově registrovaný čtenář 50 Kč) v oddělení pro dospělé
knihovny jednorázovou slevu nebo promítání filmu „Nemusíš
registračního poplatku ve výši s láskou, stačí s citem“ v sálku
50% a zapomnětliví čtenáři mo- knihovny (bez vstupného).
hou využít amnestii na veškeré
V noci z pátku 7.10. na sobotu
upomínky a vrátit vypůjčené 8.10. se bude konat (Po)nocoknihy bez sankčního poplatku.
vání v knihovně s programem:
Na středu 5.10. je připravena tvořivé dílny, soutěže, čtení
akce Večerní knihovna pro a překvapení, které je určené
dospělé. Oddělení služeb pro do- pro registrované čtenáře ve věku
spělé čtenáře centrální knihovny od 6 do 15 let. Uzávěrka přihlábude otevřeno pro veřejnost šek 30. 9. v 17 hodin.
v prodloužené době do 22 hoOd 12. října jsme připravidin. Můžete si odpočinout mezi li pro naše čtenáře novinku,
knihami, občerstvit se kávou kterou jistě uvítají pracovně
nebo čajem, společně si číst vytížení čtenáři, studenti a lidé
nebo povídat o knihách nebo si dojíždějící za prací či studiem,
vybrat z připraveného programu: a to prodloužení provozní
od 17:00 hod Křest nové knihy doby ve středu do 20:00 hoJany Javorské, kterého se ujme din. Více informací osobně
Jitka Hofmannová, autorské na všech odděleních, telefonicky
čtení, autogramiáda a příjemné 415710203 nebo na našem
posezení nad jejími knihami pro webu www.mekzatec.cz a faceženy, které najdete i v našem booku. 
(frk)

Hledáme MUŽE A ŽENY ve věku 18 - 65 let
Na pozice - Řezání kamenů
- Leštění kamenů
- Broušení kamenů - Pomocné práce

Praxe není nutná | zaškolíme
Nástup možný ihned | Možno i brigádně
Zájemci pište na jaromir.havel@mineraly.cz
Pozveme vás na pohovor
1252692_SV_ZATEC_090916_Minerals Int_POLE_90x40_ik
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Kdy na zimní fotbal venku i v hale
Zimní fotbalový turnaj
pro muže na umělé trávě
za řekou O pohár FK
Slavoj Žatec se uskuteční
v této sezoně od 7. prosince 2016 až do 18. března
2017. Zatím je přihlášeno osm mužstev včetně
mužů a juniorů pořádajícího klubu. Další zájemci
se mohou ještě přihlásit
na adrese sekretariátu
FK Slavoj včetně družstev
žáků a dorostenců, jejichž
turnaje se rozlosují podle
počtu zájemců. Novinkou

hřiště s UMT za řekou je
nové osvětlení, které bylo
poprvé rozsvíceno minulý
týden.
n Halová sezóna
Fotbalové turnaje v hale
TJ Sever Žatec u Ohře se
uskuteční i v nastávajícím
zimním čase. Pořádající
PM SPORT ve spolupráci
se Slavojem Žatec připravuje několik turnajů pro
všechny kategorie.
Turnaj přípravek (mladší
2008-9 a starší 2006–7)
mají dostaveníčko už 7.

listopadu. Turnaj mladších
žáků má zadaný termín
26.11. Mikulášský turnaj
pro přípravky je naplánovaný na 3. prosince.
Vánoční turnaj mužů se
uskuteční 10.12. a jen
o den později se ještě uskuteční turnaje přípravek.
Přihlásit se na všechny
jmenované akce ještě lze
u sekretáře FK Slavoj Žatec, telefon 604 609 896,
nebo mailem na adresu
pavelmanak@seznam.cz

(jak)

Poslední prázdninový týden se v Boru u Tachova
ve sportovně rekreačním areálu Sycherák uskutečnil 1. ročník kempu talentované mládeže pořádaného Okresním fotbalovým svazem v Lounech.
Výběr více než třiceti Laiblem pracoval s adephráčů především ročníku ty fotbalového umění
2004 a 2005 z Lounska, velmi poctivě, o čemž
Žatecka a Podbořanska svědčí pozitivní ohlasy
měl od zaměstnanců z řad účastníků i jejich
areálu v čele s majite- rodičů. „Zaměřili jsme
lem Karlem Radou, je- se zvláště na kvalitu,
hož 300 ligových startů na rozvoj talentu hráčů,
(a 43 v dresu ČR!) dodnes kteří reprezentují náš
vzbuzuje obdiv znalců, region v meziokresních
vytvořeny doslova fantas- soutěžích,“ řekl bývalý
juniorský reprezentant
tické podmínky.
Trenérský tým vede- Radim Laibl. „Doba je
ný teplickým trenérem jiná než dříve, nemá cenu
mládeže Ing. Radimem naříkat, spíše je třeba o to

víc klukům věnovat čas,
energii a prostor. Jen tak
zvedneme úroveň mládežnické kopané u nás.“
Předseda OFS v Lounech Miloslav Sklenka
jeho slova pak ochotně
doplnil: „Neváhali jsme
ani vteřinu na tím, zda
podobnou akci zrealizovat. Děkujeme Ústeckému kraji i Fotbalové
asociaci za finanční podporu. Zároveň věříme, že
se z kempu stane tradice.
a že se právě takováto
práce s mladými v budoucnu zužitkuje.“
Vladimír A. Hons

Konec prázdnin v kempu u Karla Rady

Senioři mohou cvičit v zahradě
Zahradní slavnost, která se konala 14. září v Domově pro seniory v Žatci, přinesla také slavnostní
otevření nových venkovních cvičebních prvků,
jejichž pořízení bylo mimo jiné podpořeno Komunitním plánem Města Žatce v rámci projektu „Šlapu,
šlapeš, šlapeme“.
Přestřižení slavnostní slunce zde vládla dobrá
pásky se ujal ředitel Do- nálada.
Hlavním cílem projektu
mova Mgr. Petr Antoni
a vedoucí odboru soci- je zpestření pobytu v proálních věcí Mgr. Kamila storách zahrady. Domov
Sulíková. V zahradě se pro seniory chce podpořit
opékaly buřty, čepovalo se aktivní pohyb seniorů
pivo a hrála živá hudba. ve venkovním prostřeI přes horké odpolední dí a vytvořit soustavu

venkovních cvičebních
prostor. V případě, že se
tyto cvičební prvky, konkrétně dva venkovní rotopedy a překážková dráha,
osvědčí, bude Domov pro
seniory tyto prostory rozšiřovat. Cvičení zde bude
probíhat i pod vedením
fyzioterapeutky. Cvičební
park je otevřen nejen pro
klienty Domova, ale i pro
jejich blízké, členy Klubu
seniorů a pro další návštěvníky Domova.

Slavoj poprvé vyhrál na penalty

Proboštov – Žatec 1:2 (0:0) na pok. kopy 4:5
Fotbalisté Žatce získali v sobotu dva body
v Proboštově, poprvé po
penaltovém rozstřelu.
Vedli od 57. po akci
Hassmana a Klince gólem Hankocyho, který
pak byl v 76. vyloučen
za dvě ŽK. Domácí toho
využili v 82. k vyrovnání
a tím k penaltovému
rozstřelu. Do jejich
branky musel ale v 86.
nastoupit náhradník za
vyloučeného brankáře Račuka, který hned
první penaltu chytil
Zelinkovi. Úspěšný byl
i v šesté sérii žatecký

Švarc, zatímco Bešík
nezaváhal a na penalty
vyhrál Žatec 5:4.
V předchozím kole
bylo očekávané derby
Žatec – Louny kvůli
vytrvalému dešti přeloženo na včerejšek 28.
září. Podrobnosti v příštím čísle.
Další utkání hraje Žatec doma už v sobotu
1.10. od 16.30 s Horním
Jiřetínem a pak 15.10.
od 16.00 hostí Srbice.
Mezitím má volno, neboť
měl hrát v Blšanech,
které se ale ze soutěže
odhlásily. 
(jak)

Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Sazba: DTPress,
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