žatecký

zpravodaj
číslo 19, 13. října 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
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Studenti
měli praxi
v Německu
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Odměnou
žáků byla
exkurze v ČT

Fontána zeleného zlata v Žalci
Partnerské město ve Slovinsku vzdalo hold dědictví chmelařské oblasti
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Kulturní
nabídka divadla
a kina

V partnerském městě Žalec
vyrostla pivní fontána – FONTANA ZELENO ZLATO. Fontána zeleného zlata je nejen
zajímavým turistickým cílem
současnosti a budoucnosti, ale
především symbolem vzdávajícím hold dědictví chmelařské
oblasti ve středním Slovinsku.

Nachází se v městském parku
v centru města a již po měsíci
provozu plní fontána svůj účel
nad míru očekávání.
Stavba byla započata v dubnu 2016 a slavnostní otevření
proběhlo 6. září 2016, kterého
se účastnila i starostka města
Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová.

Architektonický návrh fontány
je založen na vzoru chmelového
květu (šišky), složeného ze dvou
půlkruhů – jeden z pivní a druhý
z vodní fontány. Půlkruhy fontány pak lemují měděné okraje,
které představují pivní pěnu.
Slovinsko je pátým největším
producentem chmele ve světě.

Pozvánka na slavnostní pietní akt
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Rekordní
počet diváků
sledoval derby

Město Žatec
ve spolupráci
s Vojenskou posádkou Žatec
Vás zvou u příležitosti 98.
výročí vzniku
samostatného československého
státu na slavnostní pietní akt,

který se uskuteční dne 27. 10.
2016 v 11.00 hod u památníku
na Kruhovém náměstí v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků
pietního aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém
náměstí

11.05 – projev starostky města
a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – ukončení pietního
aktu
V Žatci dne 10. 10. 2016
Mgr. Zdeňka Hamousová
Jaroslav Špička
Jana Nováková
1

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.

Městská knihovna

n 24. 10. DEGUSTACE ČAJŮ
A BYLIN
povídání o čaji, zdraví a našem
přístupu k němu s Ing. Zdeňkem Nepustilem aneb Jak si
pravým čajem a bylinami vylepšit zdraví (přednáškový sál
knihovny od 16 hodin, vstupné
50 Kč)
n 26. - 27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
prodloužená provozní doba oddělení pro děti centrální knihovny od 9:00 do 17:00 hodin s doprovodným programem: zábava
s Mindokem (hraní deskových

a společenských her a společné
turnaje), soutěže o drobné ceny,
kvízy, rébusy, čtení, povídání
a posezení s knihami
n UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
PROVOZNÍ DOBY ODDĚLENÍ
SLUŽEB PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
CENTRÁLNÍ KNIHOVNY:
- od 12. 10. KAŽDOU STŘEDU PROVOZNÍ DOBA od 9:00
do 20:00 hodin :)
Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny,
na našem webu www.mekzatec.
cz a facebooku nebo na telefonu
415 710 203.

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
2

Německo-české setkání
mládeže Natura

Studenti 3. a 4. ročníku Obchodní akademie a Střední školy
ekologické a zemědělské oborů Agropodnikání a Ekologie
a životní prostředí se zúčastnili v termínu od 26.9 - 30.9. 2016
odborné praxe v německém Rübenau v rámci Německo-českého
setkání mládeže projektu společnosti Natura Miriquidica e. V..
Naši studenti společně s ně- druhy hospodářských zvířat, vymeckými účastníky projektu dali se na blízká rašeliniště, nebo
pracovali na místní ekologické do hornického dolu. Za týden si
rekultivaci. Jejich práce spočíva- každý student odvezl spoustu
la v sázení stromů, sečení sena, nezapomenutelných zážitků
tvoření laviček, budování jezírka a naučil novým dovednostem.
a dalších zajímavých mimopra- Tuto akci hodnotíme velice
covních aktivit s německými kladně a pobyt doporučujeme
přáteli. Navštívili jsme mnoho i budoucím studentům.
zajímavých míst, jako je napříza studenty Tereza
klad farma s téměř vyhynulými
Jurčičková, Jakub Žilák

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 obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními
památkami, ale leží v Městské
památkové rezervaci Žatec
nebo Městské památkové zóně
Žatec na rok 2017.

Termín pro podání dotazníků: 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).

Rodáci Žatce představili nové projekty
Představitelé Nadačního spolku Saaz-Žatec se zástupci Spolku
rodáků a přátel města Žatce, Ústavem Oráče z Čech a Filmovým
studiem Sirius z Duryňska představili 27. září na tiskové besedě
v hotelu Černý orel v Žatci své nové projekty.

Když v roce 1948 bojoval nově
vzniklý Stát Izrael o své přežití,
jednou ze zemí, která jej výrazně
materiálně podporovala, bylo
Československo. Spojené státy
a SSSR uznaly Izrael po jeho
vzniku v květnu 1945 jako první a Československo jako třetí.
Slavnostní odhalení pomníku by
se mělo uskutečnit v létě roku
2018 u příležitosti 70. výročí této
významné historické události,
mj. za podpory a účasti nejvyšších představitelů ČR a Izraele.
„Jsme ve shodě a ve vzájemné
symbióze se starostkou města
Žatce a senátorkou Zdeňkou
Hamousovou, velvyslancem
Státu Izrael v České republice
panem Gary Korenem i hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem. Všichni náš návrh
na vybudování Památníku plně
podporují,“ uvedl za žatecké
organizované rodáky Petr Šimáček. Spolupráci na vzniku památníku již přislíbila významná
izraelská výtvarnice Evie Pollig.
Setkání žateckých rodáků završila prezentace nově natáčeného filmu Češi a Němci na Žatecku s promítnutím ukázky filmu.
Režisér a zástupce německého
filmového studia Sirius Jörg
Schilling uvedl, že německá verze filmu bude hotova do konce
letošního roku a v českém jazyce
na jaře 2017.
Petr Šimáček,
Jaroslav Kubíček

Po vzniku Památníku letců - hrdinů II. světové války, který byl
v Žatci vybudován před třemi roky, usilují nyní rodáci o vznik
Památníku leteckého mostu Žatec – Izrael.

n Muzeum Jana ze Žatce
Rodáci usilují o založení nového Muzea Jana ze Žatce a nový
Památník leteckého mostu Žatec – Izrael. K významu muzea
měl přednášku doc. PhDr. Petr
Hlaváček, Ph.D., který mj. zdůraznil osobnost středověkého
vzdělance Jana ze Žatce. Iniciátor projektu, německý historik
a žatecký rodák, Dr. Andreas
Kalkckoff, žijící nyní ve Stutgartu, zdůraznil potřebu ukázat
pohled na minulost s vazbou
na toleranci při posuzování
dějinných proměn. K muzeu již
existuje kladné stanovisko odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Spolky počítají s tím, že
výstavba Muzea Jana ze Žatce

pro česko-německou-židovskou
kulturu ve městě a na Žatecku
by stála minimálně 50 milionů
korun. V to by již v 2020 chtěli
začít stavět.
n Památník leteckému mostu
Žatečtí rodáci v Německu
a Česku již několik let spolupracují na projektu Židé na Žatecku, mapují rozhovory s pamětníky Židovské komunity v Žatci
a také zaznamenávají výpovědi
účastníků leteckého mostu. Nyní
přicházejí s návrhem vybudovat
v Žatci nebo přímo v místech
bývalého žateckého vojenského
letiště, v dnešní průmyslové
zóně Triangl, důstojný památník, jako stálou vzpomínku
na letecký most Žatec-Ekron
- odkaz pro budoucí generace.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 20/2016) vyjde
ve čtvrtek 27. října.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
5. listopadu.
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 termín pro mimořádnou úřední sobotu je stanoven
na 3. prosince 2016.

Zastupitelstvo
města

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se koná 17.10.
2016 od 18.00 hodin v zasedacím sále radnice.

Dalšími službami, které byly
podpořeny městem Žatec a jeho
Komunitním plánem, jsou Sociálně aktivizační služby. Tyto
bezplatné služby pro rodiny
s dětmi realizuje Oblastní charita
Most, poskytovatel sociálních
služeb v Ústeckém kraji. Tzv.
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi si kladou za cíl
rozšířit znalosti, schopnosti
a dovednosti všech jejích členů.
Rodiny, s nimiž Oblastní charita Most spolupracuje, zpravidla
řeší více problémů, které spolu
úzce souvisí (špatné bytové
podmínky, nezaměstnanost,
dluhy atd.), a které nepříznivě
působí na všechny členy rodiny
včetně dětí. Smyslem spolupráce
s rodinou, je pomoci najít takové
mechanismy, které rodinou situaci stabilizují a podpořit rodinu
v jejím dalším samostatném
fungování.
Pracovníci služby spolupracují s odborem sociálně právní
ochrany dětí městského úřadu

v Žatci a Podbořanech, s nímž
projednávají některé oblasti
spolupráce s rodinami. Díky
takové spolupráci je pak pomoc
rodinám cílenější a efektivnější.
Pracovníky organizace naleznete především v terénu, tedy
v domácnostech jejich uživatelů,
na úřadech; nákupech; akcích
pro rodiny atd., kam své uživatele doprovázejí. Je však možné
je navštívit také v jejich kanceláři
v ulici Volyňských Čechů č.p.
329, 438 01 Žatec a to v úterý
a pátek, v době od 8:00 do 12:00
hodin.
S klienty spolupracují:
Bc. Dana Legátová – sociální
pracovník tel.: 778 005 954
Iveta Roubíčková – pracovník
v soc. službách tel.: 778 470 526
Více informací o Oblastní
charitě Most – jejím poslání,
službách či pracovnících naleznete na internetových stránkách
www.charitamost.cz
Naše prostory v ulici Volyňských Čechů 329, 438 01 Žatec

Foto: Petr Šimáček

Oblastní charita Most –
Sociálně aktivizační služby

V Německu si vyprávěli o Žatci
Český večer s žateckými rodáky a jejich potomky v německém Georgensgmündu strávila
v minulých dnech starostka
Žatce a senátorka Zdeňka
Hamousová. „Je to po dvou
letech opět velmi příjemné
setkání, již jako s dobrými
známými. Němečtí Žatečané

projevovali velký zájem, co je
v našem městě nového, přinesli
i staré fotografie, nad kterými
si zavzpomínali. Přivezla jsem
jim i dárek pro tamní muzeum - materiály, které město
Žatec přikládá k žádosti vstupu do UNESCO,“ uvedla mj.
starostka.
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V jednom studiu ČT se s měcholupskými žáky pozdravila a ochotně vyfotila Aneta Langerová

Exkurze do zákulisí České televize

Úspěchy mladých rybářů
Mladí rybáři místní organizace
Žatec se 16.-18.9. zúčastnili Mezinárodního Mistrovství
České republiky LRU Feeder
2016 - MATRIX Cup na veslařském kanále v Račicích. Ač naši
mladí byli na takovýchto závodech poprvé, ostudu neudělali.
V kategorii junioři obsadil Jan
Jurkovič 2.místo a v kategorii
žáci přidal další 2.místo Jiří
Vaněček. Do Žatce tak putují dva

poháry s titulem vícemistr ČR.
Zbylí dva závodníci z družstva Ondřej Kuvík a Roman Krištofy
obsadili v kategorii žáků 4. a 6.
místo. Velký dík za reprezentaci
organizace a města Žatce patří
nejen závodníkům, ale i jejich
trenérům. Za finanční a materiálovou pomoc děkují závodníci
městu Žatec a firmě Egerfish
Lenešice.
(jv)

Do ateliérů České televize
na Kavčích horách na exkurzi
byli v úterý 4. října pozváni
vybraní žáci ZŠ Měcholupy,
oceněni nadací Člověk v tísni
za občanskou aktivitu mladých
lidí, kteří pozitivně ovlivňují život
ve společnosti.
Nejdříve shlédli video o historii
České televize. Dozvěděli se například, že délka všech chodeb
dosahuje vzdálenosti až 42 km.
Proto asi herec Václav Vydra
po budově používá „přibližova-

dlo“ koloběžku. Při prohlídce budovy mohli vidět mnohé rekvizity
a také nahlédnout do některých
studií. Bonusem byla možnost
spatřit na vlastní oči natáčení pořadu Kouzelná školka s herečkou
Lucií Černíkovou a malým Františkem nebo hudební pořad se
zpěvačkou Anetou Langerovou.
Děti se vžily do práce kameramanů, moderátorů a vyzkoušely
si kostýmy herců.
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Povídání o značkách
a značkařích

Městská knihovna Žatec pozvala veřejnost po prázdninové přestávce na další přednášku. Bylo jí setkání s odborníkem, tentokrát
s vedoucím značkařem Klubu českých turistů, RNDr. Janem
Křivancem, která se konala ve středu 21. 9. v sálku knihovny.
Turistické značky zná snad modré, zelené a žluté. V ČR je
každý, ale kde se vzaly, jak označeno přibližně 41 000 km
mají správně vypadat? S čím a pracuje zde asi 1 500 značkavším se můžeme na svých řů. Návštěvníci se dále dozvěcestách setkat? Pan Křivanec děli například i to, jaké značce
seznámil návštěvníky s historií se říká volavka, jak vypadají
značkaření u nás i ve světě. nepovedené značky nebo že nejPrvní turistické značky zde delší značenou trasou na světě
vznikly již před polovinou 19. je Apalačská stezka, která měří
století a první výlet uspořádali 3 500 km. Poučnou besedu doSokolové v roce 1862 (pochod provázelo promítání fotografií.
z Prahy na Říp). V r. 1888 byl
Další zajímavé přednášky
založen Klub českých turistů, připravila knihovna na říjen:
jehož úkolem bylo i značení 12. 10. to bylo vyprávění Totras. Nejstarší značená trasa máše Kubeše o Barmě – zemi
(trasa 001 z Karlštejna – Kar- Buddhů a 24. 10. nás čeká polův Týn – do Berouna) slouží vídání s Ing. Zdeňkem Nepustidodnes.
lem o tom, Jak si pravým čajem
Pravidla značení jsou na na- a bylinkami vylepšit zdraví.
šem území vždy jednotná, Akce se konají v přednáškovém
značky mají přesné rozměry sálku knihovny od 16 hodin.
(10x10 cm) i barvy. Nejstarší Přijďte se pobavit a poučit.
značení bylo červené, později
(rf)
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Během návštěvy ČT zavítali měcholupští školáci i do studia
Kouzelné školy.

Začíná sezóna operních přenosů

Nová sezóna přenosů z Met v New Yorku přináší nejjasnější
operní hvězdy, novou Rusalku i našeho Adama Plachetku
Metropolitní opera v New Yor- tově Donu Giovannim budou
ku zveřejnila program v pořadí moci obdivovat výkon pěvce
již jedenácté sezóny operních Adama Plachetky. Živé přenosy
přenosů. Fanoušci The Met: Live z Met představí špičkové operní
in HD se mohou těšit na pět inscenace v HD kvalitě divákům
zcela nových inscenací, včetně ve dvou tisícovkách sálů v 70
jedné premiéry.
zemích světa, a díky distribuční
Sezónu 2016/17 zahájilo 8. společnosti Aerofilms i návštěvříjna 2016 nové nastudování níkům téměř třech desítek kin
Wagnerovy velkolepé tragédie po celé České republice. Jedno
Tristan a Isolda, ve které vy- z míst konání přímých přenosů
stoupila německá diva Nina je právě v Městském divadle ŽaStemme. Čeští operní nadšenci tec. Opery a termíny představení
se dočkají nového zpracování přinášíme v pravidelné nabídce.
Dvořákovy Rusalky a v Mozar- Více na www.divadlozatec.cz

Inzerce
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 Přijmeme uklízečky na úklid
vchodů a bytů. Vhodné pro ženy
na MD a zdatné důchodkyně.
Bílek – tel. 602 443 672.
n Prodám byt 1+1, Žatec,
OV, Mládežnická ul., klidná
lokalita. Cena 530.000 Kč. RKNevolat! Kontakt: 602 161 190.
n Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 v Žatci u gymnázia
vhodný pro 1-2 osoby. Nájemné
včetně záloh na energie a služby
6500 Kč. Kauce 10000 Kč. Tel.
474 525 279.
n Pronajmu garáž v Žatci
v Dukelské ulici v blízkosti restaurace u „Dvou psů“. Volné
od 1.11.2016. Informace na tel:
606 680 008.
n Pronajmu byt 1kk v Žatci.
Upřednostňuji starší slušné lidi.
Kontakt 739 887 705.

Vzpomínka

n Dne 28. září 2016 uběhlo
7 let co nás navždy opustil pan
Arnošt Weichpart a 3. října 2
roky paní Zdenka Weichpartová.
Vzpomínají dcery Margita, Marcela, Irena a Ilona s rodinami.

Pozvánka na Ekohrátky

Projekt IX. třídy 72 hodin
- Ekohrátky pro předškoláky, proběhne v pátek 14.
10. 2016 od 9.45 do 11.30
hodin na ZŠ, nám. 28. října
1019. Součástí akce bude
i ukázka cvičených psů
a sázení ovocných stromů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bezplatná právní pomoc seniorům
Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých
exekutor vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne 9.11.2016.
S jednoduššími dotazy se obracejte na on-line poradnu na www.
iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte tel. 776 703 170
a objednejte se do „mobilní poradny“.
Mobilní poradnu naleznete dne 9. 11. 2016 na Městském úřadu
v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro,
č. dveří 104. Podrobnější informace může poskytnout Ing. Lucie
Kořánová, tel. 415 736 409.

Nabízejí bezplatný doprovod
dětí na kroužky

Spolek Vzdělávací centrum Podkrušnohoří zřídil díky dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost od září 2016 při každé
základní škole v Žatci tzv. Dětský klub.
V rámci aktivit tohoto klubu zu školní družiny. Věříme, že
nabízíme také doprovod dětí hlavně v podzimních a zimních
na různé zájmové kroužky (např. měsících rodiče rádi těchto bezdo ZUŠ, do Domova dětí a mlá- platných služeb využijí.
deže, na sportovní aktivity……).
V případě zájmu nás konTěchto služeb mohou využít taktujte na mob.: 723 517 906
nejen děti, které jsou zapsané nebo emailu: detskyklubzatec@
do Dětského klubu, ale i děti, seznam.cz.
které docházejí do školních
Za Vzdělávací centru
družin. Jejich kroužek však musí
Podrušnohoří PhDr. Zdeňka
začínat až po skončení provoVenclíčková Baranniková

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Z důvodu stěhování sbírek jsou k dispozici pouze stálé expozice muzea.
V listopadu se můžete těšit na vánoční výstavu ozdob z Irisy Vsetín.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „65. VÝROČÍ 11. STÍHACÍHO PLUKU V ŽATCI“: probíhá do 13.11.
Výstava o historii pluku, žateckém letišti s prezentací leteckých modelů,
která je připravená ve spolupráci se Svazem letců 24. odbočky v Žatci.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice.
n „PODZIMNÍ GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ“: sobota 15. října 10.00
– 15.00 Jste zavaleni věcmi, které je vám líto vyhodit? Přijďte je prodat,
vyměnit či darovat. Vstup zdarma

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

Rada KVD
v Žatci

svolává na
9. 11. 2016 ve 14 hodin

shromáždění
členů KVD Žatec
a Podbořany

u příležitosti předávání
dárkových balíčků členům,
kteří dosáhli životního jubilea. Koná se v rest. Václavka
(proti nemocnici), hudební
vložka, občerstvení.
Prezentace s úhradou členských příspěvků od 13 hodin.
Zveme všechny členy KVD
k příjemnému posezení.
Rada KVD v Žatci

Rozloučení
Zesnulí od 9.9. - 4.10.2016:
Ladislav Břicháček
55 let
Ladislav Jendrísek
70 let
Helena Kubrová
79 let
Pavel Červenka
62 let
Soňa Elicerová
83 let
Karel Nedbal
75 let
Josef Blažek
64 let
Josef Děrka
84 let
Alžběta Říhová
101 let
Miloslav Fišer
66 let
Zdeněk Kabát
67 let
Libuše Bruschová
65 let
Mária Vondráčková
72 let
Václav Bubeník
71 let
Helena Machovcová
63 let
Růžena Hynešová
81 let
Marie Dolečková
86 let
František Slavíček
69 let
Hana Popperová
71 let
Martin Drobný
39 let
Vendulka Panýrková
49 let
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Digitální kino Žatec

14.10. 20:00 / 15.10. 20:00 / 16.10. 17:30 / 30.10. 17:30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Komedie / Česko/ 2016. Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním
způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se
rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý
a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho
domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Vstupné: 120,-

20.10. 17:30 / 28.10. 17:30

LICHOŽROUTI

Animovaný / Rodinný / Česko / 2016 / 86 min
LICHOŽROUTIjsoumalítvorové,kteřížijísnámilidmiamohouzato,želidstvu
zkaždého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
Hrají: Ondřej Trojan, Kryštof Hádek, Matěj Ruppert, Josef Somr, Jolka
Krásná, Marek Taclík.
Vstupné: 130,-

18.10. 20:00 / 20.10. 20:00

INFERNO

Mysteriózní / Thriller / USA/ 2016/ 122 min
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) se tentokrát ocitá
v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně
propojena s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem.
Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Ben Foster.
Vstupné: 120,-

21.10. 17:30

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Thriller / Komedie / 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.
Hrají: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis,
Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje. Vstupné: 130,-

21.10. 20:00 / 27.10. 20:00

HVĚZDNÉ MANÝRY (Divadelní společnost HÁTA)

19.10. 10:00

ŠAKALÍ LÉTA (Divadelní spolek TYL)

19.10. 19:00

ŠAKALÍ LÉTA (Divadelní spolek TYL)

22.10. 18:45

W. A. MOZART: DON GIOVANNI

23.10. 15:00

OSLÍ KŮŽE, ANEB NEBOJÍŠ SE PRINCEZNIČKO?

25.10. 19:00

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

26.10. 19:00

OSTRICH QUARTET (CZ/PL)

Představení pro ZŠ a SŠ - mimo předplatné. Odehrává se v roce 1959 v okolí
Dejvického hotelu Internacionál. Podívat se na minulost s nadhledem,
úsměvem i nostalgií je docela zábavné.
Vstupné: 50,- Kč
Ochotnické představení - mimo předplatné.

Vstupné: 80,- Kč

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné. Simon
Keenlyside v Met poprvé ve své kariéře ztvární roli zatvrzelého hříšníka Dona
Giovanniho v inscenaci Michaela Grandage, který za ni získal Tony Award.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč) www.metopera.cz
(1.NERATOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST). Pohádka pro děti
- mimo předplatné. Rozvernou pohádku přepracovalo za více než tři sta
let od svého vzniku mnoho literátů. Jedním z nich je i Tomáš Pěkný, jehož
pohádku s názvem“ A princezno, nebojíš se?“ uvádíme pod tímto originálním názvem. 
Vstupné: 80,- Kč www.1-nd.cz
(PÁSMO PÍSNIČEK, POVÍDEK,SCÉNEK A VYPRÁVĚNÍ…)
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna. Hrají: Luděk Sobota, Jiří
Krampol, Miluška Voborníková, Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Marie Retková, Jana Svobodová a Adriana Sobotová. Vstupné: 230 ,- 200,- / 180,-Kč
Koncert - mimo předplatné. Strhující rytmika, elastické a hutné bicí,dynamická až živočišná basa a saxofonové harmonie. To je v současnosti nejlepší
a nejzajímavější mladá česko-polská jazzová parta v České republice! Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých ostrichquartet

ZILIONÁŘI

Od 1. 6. 2016 stále probíhá prodej ABONENTEK na divadelní sezónu
2016/2017 . Ceny zůstávají stejné jako v sezóně 2015/2016. Předplatné
na přenosy METOPERY se snižuje na 250,- Kč.

23.10. 20:00

Akční / Komedie / Krimi / USA/ 2016 / 94 min / Cz titulky
CO BYSTE UDĚLALI SE 17 MILIÓNY DOLARŮ?
David (Zach Galifianakis) je nekomplikovaný muž, který uvízl v monotónním životě. Den co den usedá za volant svého obrněného automobilu, aby
odvážel obrovské sumy peněz jiných lidí. Jediným vzrušujícím momentem
v jeho životě je flirtování s kolegyní Kelly (Kristen Wiig), která ho však
brzy zatáhne do těžko uvěřitelného dobrodružství. Skupinka nepříliš inteligentních loserů, pod vedením Steva (Owen Wilson), plánuje vyloupit
banku a David jim v tom má samozřejmě pomoci. Navzdory absolutně
amatérskému plánu se ale stane nemožné a oni mají najednou v kapse 17
miliónů dolarů. 
Vstupné: 120,-

OSTRAVAK OSTRAVSKI

Komedie / Česko / 2016. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když
ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením
firmy je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o horníky, dostane se
do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit
u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy... Nová česká
filmová komedie, navazují na nejlepší tituly z této oblasti naší filmové tvorby „Ostravak Ostravski“, byla volně vytvořena dle námětu legendárního
blogera a jeho sedmi knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka.
Režie: David Kočár. Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel
Kikinčuk, Jan Vondráček, Michal Čapka, Vladimír Polák. Vstupné: 120,-

30.10. 20:00

DÍVKA VE VLAKU

Mysteriózní / Thriller /USA/ 2016 / Cz titulky. Každý den na cestě do práce
jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího
starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou.
O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento
pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Zdá se, že mají
dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne,
když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co od základu
změní vše, co si dosud o tomto páru myslela.
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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13.10. 19:00

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. Hvězdné manýry jsou
povedená, rychlá a bláznivá fraška,odehrávájící se v hotelu v Palm Beach
v roce 1942. Vstupné: 400 ,- / 350,- / 300,-Kč www.divadlohata.cz

JACK REACHER: NEVRACEJ SE

Akční / Krimi / Drama / Thriller / USA/ 2016 / Cz titulky. Bývalý vojenský
vyšetřovatel Jack Reacher (Tom Cruise) přijíždí na svou bývalou vojenskou
základnu, kde je ke svému překvapení obviněn, že je zodpovědný za vraždu,
která se na základně stala před mnoha lety.
Vstupné: 120,-

28.10. 20:00 / 29.10. 17:30

Městské divadlo Žatec

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

DDM Žatec pořádá

STRAŠIDELNÝ LES
Přijďte se bát
V sobotu 22. 10. 2016 od 17 hodin
V parku pod nemocnicí u Ateliéru M
Vstupné: 50,- Kč – děti (dospělí zdarma)
Přihlášky v DDM nejpozději do středy 19. 10. 2016
s případnou možností přihlásit se až na místě
(omezené množství 30 dětí).
Bližší informace na tel. čísle 415 710 591
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Greisiger tvrdě
vybojoval bronz

Druhý gól v síti žateckého Petra Švarce padl z přímého kopu lounského Fiřta,
vpředu ve výskoku je Jan Zimola.

V derby bylo rychle rozhodnuto

Nejprestižnější evropský pohár K-1 WAKO v ČR se
konal koncem září v hale Sparta Praha. Asociace
WAKO zjednodušeně řečeno sdružuje borce thai
boxu především z post sovětských zemí.
Vzhledem k vysoké fi- vyrovnané jen první kolo.
nanční odměně a krás- „V závěru druhého už
nému pásu za výhru jsme nevydrželi s nervy
v tomto turnaji přijeli a hodili do ringu ručník,“
do Prahy bojovat téměř říká otec a coach Honza
všichni borci, co v této Greisiger. Lyashenko,
části Evropy a na dálném kterého televize uváděla
východě něco znamenají: jako nejznámějšího knocUzbekové, Kazaši, Bělo- kautéra Ukrajiny s více
rusové, Litevci, Arménci, než 130 zápasy, suverénGruzínci a samozřejmě ně vyhrál i finále. „Jsme
i Ukrajinci a Rusové. s trenérem Romanem
Včetně Poláků, Slováků Šifaldou rádi, že je Hany
a Čechů v každé váze třetí, ale hlavně naprosto

Všechny tři góly vítězů nastříleli bývalí hráči Slavoje

Rekordní návštěva 750 diváků v Žatci bvla o státní
svátek 28.9. po pěti letech svědkem okresního derby
v dohrávce odloženého utkání krajského přeboru,
v němž fotbalisté Slavoje utrpěli první domácí porážku. Jejich přemožitel FK Louny ale za tři dny
v utkání o čelo tabulky prohrál v Hrobcích 1:4,
zatímco Slavoj ve stejný den porazil Horní Jiřetín.
Další derby měl hrát Žatec v sobotu v Blšanech,
ale měl volno, neboť bývalý ligový účastník ze
soutěže odstoupil.
n Slavoj Žatec - FK Lou- vou po centru P. Klince.
ny 1:3 (0:2)
soutěže.
O výbornou kvalitu
Branky: 90. A. Hynek
zápasu se starali hlav- – 12. Bednář, 16. Fiřt,
ně hosté, kteří vedli už 60. Lesniak. Rozhodpo čtvrthodině dvougólo- čí Roháč, ŽK 2:2, 750
vým náskokem! Všechny diváků!
Žatec: Švarc – Hynek
tři góly vítězů vstřelili
hráči, kteří ještě před ne- Antonín, Bešík, Zmrhal,
dávnem oblékali žatecký Hassman, Petr Klinec,
dres. Úvodní dal Bednář Zelinka (72. Filip Klinec),
po rohovém kopu, který Wiesinger, Sýs, Zimola
brankář Švarc podběhl, (21. Tom. Hynek), Smédruhý přidal z tr. kopu kal.
Petr Fiřt a třetí nejlepší n Žatec - Horní Jiřetín
střelec KP Michal Les- 4:2 (2:1)
niak svým 12. gólem
V domácí brance nanového ročníku. Čestný hradil Švarce Bouček,
úspěch domácích vstřelil po trestu se vrátil do sev závěru A. Hynek hla- stavy Hankocy, ale chyběl

Zimola, zraněný v předchozím zápase. Slavoj
měl výborný nástup. Skóre otevřel Zelinka a v 19.
zvyšoval přímo z rohového kopu P. Klinec. Z mnoha dalších šancí se už
jen prosadili Sýs a opět
nejstarší domácí hráč
Richard Zelinka.
Branky: 7. a 87. Zelinka, 19. P. Klinec, Sýs
– 36. Fišer, 89. Hlaváček.
Rozhodčí Nedvěd, ŽK
2:3, diváků 150.
Žatec: Bouček –
Wiesinger (65. V. Hynek), Bešík, A. Hynek,
Zmrhal – Smékal (78. F.
Klinec), Sýs, Zelinka,
Hassman – Hankocy
(84 T. Hynek), P. Klinec.
Trenér Karel Chlad
Slavoj hraje opět doma
v sobotu 15.10. od 16
hodin, kdy hostí 4.Srbice,
které mají o 1 bod více
než 5. Žatec, pak jede
do Bíliny a doma hostí
19.10. Krupku.  (jak)

Kuželkáři žatecké Lokomotivy vstoupili neuvěřitelně do letošního krajského přeboru. Po úvodních
pěti kolech vedou tabulku jako jediný tým s plným počtem bodů. Skvěle si vedou i v žebříčku
jednotlivců, neboť jsou 3. Čaboun, 9. Ptáček, 10.
Jarolím a 12. Tajbl.
Na čtyřdráze v Bo- v závěru o 9. Ptáčkové
hušovicích, kde hrají se ale nedařilo, prohrála
své zápasy Lovosice, o 46. O vyrovnání stavu
vyhráli v sobotu Žatečtí na 2:2 se zasloužil Čapředevším díky zlepše- boun výhrou o 30. Vše
ným koncovkám. Tajbl se muselo rozhodnout
nedal domácímu šanci v posledních dvou duea vyhrál o 39, zatímco lech, v nichž nastoupili
vedle Goldšmíd prohrál za hosty Jarolím a Z.

Ptáček. Ačkoliv oba
první padesátku mírně
prohráli (domácí už vedli
o 3), druhé poloviny patřili hostům. Otočili vývoj
a Jarolím vyhrál o 11
a Ptáček o 28. V dalším
kole přivítá Lokomotiva
15.10. SK Děčín.
n Lovosice A - Žatec
A 2:6 (2411: 2464)
Tajbl 447, Goldšmíd
378, Ptáčková 353, Čaboun 421, Jarolím 442,
Ptáček 423. 
(jak)

Lokomotiva jede bez zaváhání

bylo většinou více než 25
zápasníků.
Žatecký Hany Greisiger
jako jediný reprezentant
ČR začal výhrou RSC
nad Sabirem Themirkanovem, jehož trenér
po dvou počítáních vhodil
do ringu ručník. Dvakrát
počítaný byl pak i Polák
Szcepan Stawiarski, který
to sice ustál, ale Hany
ho porazil 3:0. Druhý
den v semifinále proti
Yanisu Lyashenkovi bylo

zdravý, což jiní zápasníci
po zápase s Lyashenkem
nebyli…,“ dodal Honza
Greisiger.
Trenér Šifalda si připisuje další velký úspěch,
protože nikdo z Čechů
v této tak nabité kategorii medaili nezískal.
Navíc Hanymu polští
promotéři nabídli možnost bojovat o profi pás
v Polsku, což je další
velký úspěch žateckého
kickboxu. 
(lb)

Florbal již hraje o body

Další kolo regionální ligy mužů ve florbale sehráli
muži FbC Jazzmani Žatec 1. října v Lounech.
n Žatec - Slavia TU Libe- se však nepodařilo vyrovrec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
nat ani při power play.
Po oboustranně opatr- Branky: 2 Linka, Kohout,
ném začátku se Jazzmani Kučera
prosadili až v závěru.
Sestava: Zbořil- MojBranky: 2 Kučera, Linka, žíš(0+2), Cajtler, LigSmištík
da(0+1), Falbr -, Smišn Žatec - Liberec Na- tík(1+2), Vít(0+1), LinBandě C 4:5 (0:1, 1:2, 3:2) ka(3+0), Kučera(3+0),
Soupeř byl dvě části Brunclík, Kohout(1+1),
zápasu lepší a vedl už Bartoš. Vedoucí Martin
o tři branky. Po zlepšení Ligda
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