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V čísle:
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V degustaci
houbařů vyhrál
Pavel Dombaj
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Muzeum
pořádá vánoční
výstavy

Adventní týden s pestrým programem v Žatci přiláká každý den mnoho lidí na náměstí Svobody,
kde je také letos připraven program a Farmářské trhy.

Poděkování za podporu a spolupráci
Blíží se advent, za ním Vánoce a pak je už jenom krůček k úplnému konci roku.

Stovka čertů
řádí v Krampusch
show

7
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Dva tituly
mistra světa
pro Ondru Víta

Už to tak bývá, že na konci roku si všichni navzájem přejeme
to nejlepší a děkujeme si za spolupráci na tom, co se nám
společně podařilo.
Naše DD, ZŠ a SŠ Žatec patří ních výsledků v žateckých spork těm, kteří často podporu a po- tovních klubech TJ Šroubárna,
moc od druhých dostávají. Bez FK Slavoj, Jazzmani. Vyrobily
ní bychom při své práci dokázali kupu rukodělných výrobků,
méně. Ceníme si ji. Naším úko- které jsme mohli hrdě vystavit
lem je pečovat o děti bez rodiny, na Dnech kulturního dědictví,
vychovávat je, podporovat, vést na akcích organizovaných Úsa umožnit tomu nejlepšímu, co teckým krajem a na jimlínském
je v nich už dávno uloženo, aby hradě.
vyšlo ven, vyrostlo a zesílilo.
A to nejlepší naše děti ze
Jsme s dětmi stále a navzájem sebe vydávají pravidelně každý
na sebe působíme.
rok na benefičním koncertě
Za celý rok jsme společně v žateckém divadle. Koncertů
dokázali hodně, děti vyrostly, máme za sebou už čtrnáct, jsou
spoustu toho vytvořily a pro- vydařené a vždycky jsou jak překázaly mnoho šikovnosti při hlídkou toho nejlepšího, co děti
užívání svých talentů – uspěly už zvládly, tak i poděkováním
velmi dobře ve výtvarných sou- všem, kteří nás na naší cestě
těžích, účastnily se a bodovaly podporují.
v tanečních soutěžích, trvale
Každoročně náš koncert poddosahují moc dobrých sportov- poří i samotné město Žatec.

Finančně i přáním úspěchu
a všeho dobrého. A díky této
podpoře si můžeme dovolit
pronajímat krásné žatecké divadlo, aby koncert byl opravdu
vydařený a důstojný, můžeme
vytvořit kostýmy, scénu i výstavu dětských výtvorů.
Žatec je nejenom naším sídlem, je součástí našeho života, je naším přítelem. A za to
všechno městu Žatec a lidem
z městského úřadu děkujeme.
A až přejde advent, až tiše
a slavnostně nastanou Vánoce
a až se starý rok začne přeměňovat na nový, při krátkém ohlédnutí zpátky si vzpomeneme
na pomoc, které se nám dostalo
a díky níž se nám podařilo to,
co jsme si přáli.
Mgr. Lenka Woloszczuková,
ředitelka Dětského domova
v Žatci
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený
tajemníkem,

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

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

rozvoj města

vedoucí odboru rozvoje a majetku 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové
dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 02.01.2017 (možnost i 0,5 úvazku).
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 15.12.2016 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 14.11.2016

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 12
Popis činnosti pracovního místa:
Vedoucí odboru je přímo zodpovědný za řízení odboru. Zodpovídá
za určenou investiční činnost města. Zabezpečuje realizaci schválené
koncepce rozvoje města. Zastupuje město při sepisování smluv
a jednáních o majetku města. Zodpovídá za hospodaření rozpočtových kapitol v souladu s organizačním řádem.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků
trvalý pobyt na území ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou stavební a technické zaměření),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, 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., stavební zákon; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 172/1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí; zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace
ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví;
znalost zákona o zadávání veřejných zakázek; orientace v dopravních stavbách a majetkoprávních vztazích,
● manažerské a organizační schopnosti; praxe v řídící funkci
výhodou,
● základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné
správy,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● řidičský průkaz skupiny B
● předpokládaný nástup 01.02.2017
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 řízení odboru 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,
● ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.,
nebo žádost o vydání tohoto osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 09.01.2017 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– vedoucí odboru rozvoje a majetku 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 08.11.2016

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další, a v letošním roce poslední, číslo (č. 23/2016) vyjde
ve čtvrtek 15. prosince.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 19. prosince 2016 ve velkém zasedacím
sále v patře radnice.

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný
úřední den

Dvacet degustátorů testovalo v žatecké restauraci Chaloupka celkem 38 předložených vzorků nakládaných hub, z nich nejlepší postupují do celostátní soutěže.

Předseda potvrdil jubilejní primát a obsadil první tři místa

Do celostátní soutěže houbařů postupují ze Žatce vzorky Dombaje, Spodniaka a Kardoše
Degustaci nakládaných hub pořádali žatečtí houbaři po třiatřicáté minulý týden v restauraci Chaloupka, kde dvacet porotců testovalo a hodnotilo 38 předložených vzorků ve dvou kategoriích.
V kategorii I, kam jsou zařaze- Hřibová směs (139) tentokrát
ny houby známější a úspěšnější v podání Marie Antošové, která
v soutěžích, vyhrál Jozef Spod- obsadila i 4. místo s Letní směsí,
niak se vzorkem Hřibová směs, a 5. skončil M. Kardoš s Ryzcem
oceněnou 149 body. Druhý skon- pravým. Jak ukazuje pořadí,
čil Miroslav Kardoš za speciální porotciům letos více chutnaly
nálev na Směs pana Kotka (140), nakládané směsi. Celkem bylo
vytvořený na počest kamará- testováno 14 vzorků.
da. Také na 3. místě skončila
V kategorii II potvrdil předse-

Mezi nejzkušenější členy Houbařského spolku Žatec patří Jozef Spodniak a Miroslav Kardoš, kteří se pravidelně objevují na oceněných
místech s postupem. Také letos obsadili první dvě místa v I. kategorii.

da Houbařského spolku Žatec,
Pavel Dombaj, že je specialistou
na zbývající druhy. Vždyť ze 33
ročníků totiž dosáhl v této kategorii po 20. svého prvenství!
A že nebylo pochyb o jubilejním
vítězství, potvrdila další medailová místa, která letos obsadil
předseda. Přitom první dva vzorky dostaly od porotců více bodů,
než vítěz I. kategorie. Pořadí
II. kat: 1.Šupinovka kostrbatá
157, 2. Muchomůrka růžovka
150, 3. Sluka svraskalá 147,
vše Pavel Dombaj, 4. Opěňka
měnlivá 138, autor M. Kardoš,
5. Čirůvka havelka 135, autorka
Eva Holá. V této kategorii bylo
celkem hodnoceno 24 vzorků.
V soutěži degustátorů, kde
se hodnotí směrová a absolutní
odchylka, byl nejlépe hodnocen
František Moroz st. a 2. Drahomíra Málková, oba tradiční
velmi osvědčení znalci. Třetí
skončila Ludmila Seemanová,
4. Zdislav Vybíral a 5. Rudolf
Čížek.
Z obou kategorií postupují
vždy nejméně dva vzorky do celostátní soutěže, která se koná
na jaře 2017. Žatečtí houbaři
si zejména v posledních letech
vedou velmi zdatně v republikovém měřítku, kde patří mezi
nejlepší.
(jak)

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
3. prosince 2016.
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.

Podařilo se zachránit
historickou památku

Kamenný sloup se sousoším
Piety stojí v Bezděkově od roku
1707, kdy ho tam nechal postavit
Johan Domaschwitz. Památka je
vysekána z křemičitého žlutavého pískovce a její autor není
znám. Je tvořena základovým
stupněm půdorysového čtverce,
na němž je osazen vysoký štíhlý
elegantně tvarovaný pilíř, nesoucí na vrcholu plastiku Panny
Marie s Ježíškem pod křížem.
Na základním stupni jsou reliéfní postavy svatých – sv. Máří
Magdaleny, sv. Josefa s Ježíškem
a sv. Jana Nepomuckého.
Památka se již delší dobu
nacházela v chátrajícím havarijním stavu s příznaky výrazného
statického porušení, které by
mohlo za určitých nepříznivých
okolností způsobit jeho zřícení, neboť sloup je soustavně
narušován otřesy způsobenými
projíždějícími vozidly po těsně
přilehlé silnici.
Poděkování za záchranu více
než třistaleté památky patří paní
Janě Šmidtové z odboru rozvoje
a majetku města a panu Zdeňku
Koptovi, členu rady města, kteří
se zasloužili o prosazení záchrany a získání peněz z městského
rozpočtu, a vedení města, které
finanční prostředky uvolnilo.
Dík patří i restaurátorovi Radomilu Šulcovi za dobře provedenou odbornou práci.
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Společný výlet
za poznáním a zábavou

k vypuknutí 1. světové války.
Další zastávkou byl majestátní Střekov, čnící na černé
skále nad hladinou Labe. Navštívili jsme také Větruši, nabízející krásný výhled na České
středohoří. Z naučné stezky
vede odbočka na Vaňovský
vodopád. Pobavili jsme se
v zrcadlovém bludišti se 26
zrcadly z toho 12 pokřivených,
než jsme se opět lanovkou přesunuli do centra osvětleného
Ústí nad Labem.
ZO SPCCH Žatec Hrbáčková
Foto Jaroslav Kubíček

Další pěkný výlet, tentokrát
na státní zámek Velké Březno,
uspořádala 8. října ZO SPCCH
Žatec. Prohlédli jsme si půvabné, do všech detailů zařízené
zámecké interiéry, vybavené
dobovým nábytkem šlechtické rodiny Chotků na konci
19. století, kdy tam pobývala
také Žofie Chotková, vnučka
zakladatele zámku. Pozdější
manželka následníka habsburského trůnu Ferdinanda d´Este
byla spolu s ním v roce 1914
zastřelena při sarajevském
atentátu, jenž se stal záminkou

Děti s napětím vyhlížejí Mikuláše při čekání na jeho nadílku.

Mikuláš přijede opět na náměstí

Tradiční Mikulášská nadílka na nám. Svobody v Žatci se
uskuteční 5. prosince v podvečer.
16:00 Sraz účastníků průvo- zařazeny do losování o ceny!
du před DDM
n Adventní trhy:
16:30 Odjezd Mikuláše a průKaždý den budou na náměstí
vodu od DDM na nám. Svobody Svobody v Žatci probíhat Ad17:00 Slavnostní uvítání ventní trhy. Prodej bude zahástarostkou města Žatec
jen vždy od 12 hodin, ukončení
17:05 Rozdávání dárků dě- prodeje bude po ukončení protem a losování věcných cen
gramu na pódiu.
n Pokyny pro odevzdávání
n Doprava:
balíčků:
Z důvodu pořádání akce
Balíčky označené zřetelnou dojde v těchto dnech k částečjmenovkou dítěte odevzdá- nému nebo úplnému omezení
vejte v Domě dětí a mládeže dopravy a parkování v centru
ve dnech 28.11. až 4. 12. od 8 města Žatec. Dbejte prosím
do 17 hodin. V průběhu pro- při průjezdu městem zvýšené
dukce se balíčky z organizač- opatrnosti.
ních důvodů nebudou moci
Podrobnosti budou zveřejněny
přijímat a děti nemohou být na webu www.divadlozatec.cz

Jak sestavit vyvážený Projekt pro předškoláky
a pestrý jídelníček
Do školy připraven

Městská knihovna Žatec pozvala na 9. 11. své čtenáře
a veřejnost na další Setkání s odborníkem, kterým byla v letošním roce již podruhé Ing. Petra
Šmeráková. Výživová poradkyně
a trenérka Power Plate připravila
přednášku na téma Jak sestavit
vyvážený a pestrý jídelníček.
Vhodný a racionální jídelníček
by měl být zdravý, vyvážený
a pestrý. Důležitá je pravidelnost
a střídmost, plánování jídelníčku
i nákupu jídla, kde je podstatná
jeho kvalita a ne kvantita. Měli
bychom se vyhýbat extrémům,
jako jsou půsty nebo různé diety. Hlavním živinám, kterými
jsou bílkoviny, sacharidy a tuky,
lektorka věnovala podstatnou
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část semináře. Posluchači se
podrobně seznámili s jejich dělením, potřebným množstvím,
jaké potraviny je obsahují a jaké
jsou důsledky jejich nedostatku.
V rámci přednášky se hovořilo
také například o makroživinách
a mikroživinách, glykemickém
indexu, superpotravinách nebo
důležitosti technologie přípravy pokrmů. Posluchači získali
i praktické návody, rady a názorné příklady různých druhů
zdravých potravin a ingrediencí.
Během přednášky lektorka také
odpovídala na četné dotazy
posluchačů a připravila recepty
na snídaňové dezerty s chia
semínky.
(mkž)

Úspěšné zvládnutí nástupu do školy může být pro mnohé děti
složité. První třída je velkým milníkem, ze svého světa snů
a pohádek přecházejí děti do světa dospělých, plného norem
a povinností.
Projekt Do školy připraven Projekt opakovaně i v tomto
2016 se věnuje dětem jeden rok roce díky finanční podpoře
před vstupem do školy a jeho cí- Komunitního plánu sociálních
lem je, aby děti snadněji zvládly služeb města Žatce realizuje
nároky školy. Těžištěm progra- zapsaný spolek Vzdělávací cenmu je práce s českými lidovými trum Podkrušnohoří a probíhá
písněmi, na jejichž základě je od září pro děti přípravné třídy
postaven celý plán výukového Základní a Mateřské školy Žaprogramu. Hravou a zábavnou tec, Dvořákova ul.. „Výsledky
formou tak dochází k rozvoji programu jsou ověřené v praa posilování všech potřebných xi a potvrzují dobrou přípravu
dovedností pro vstup do školy. dětí, které tento program abSoučástí projektu je i práce solvovaly, na výuku psaní, čtení
s rodiči. Ti budou podrobně a počítání,“ sdělila Mgr. Eva
seznámeni s tím, co by dítě mělo Kapicová ze Vzdělávacího cenpři nástupu do školy zvládnout. tra Podkrušnohoří.

Poděkování

Inzerce

n Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., region Žatec děkuje Městu Žatec
za finanční příspěvek v roce
2016. Příspěvek jsme použili
na regionální setkávání členů a dopravu. Dále na kytice
a věnce k památným dnům,
k organizaci a finančnímu zajištění pietního aktu k vypálení
Českého Malína v Žatci.
Výbor regionu Žatec
n Okresní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu děkuje Městskému úřadu v Žatci
za poskytnutou finanční pomoc
na činnost svazu v roce 2016.
Bez této finanční podpory bychom nemohli zajistit všechny
plánované akce, účast na pietních aktech organizovaných
městem a ostatními složkami
včetně finanční spoluúčasti
na organizaci pietního aktu
k vypálení Českého Malína
v Žatci.
Předseda OV ČSBS
Ing. Jaroslav Vodička

n Prodám byt nebo pronajmu 2+1 v Žatci, V Zahradách,
7. patro bez balkonu. Cena dohodou. Tel: 605 435 333.
n Pronajmu v Žatci, Šafaříkova ul. byt 1+1. Měsíční nájemné 7000 Kč vč. poplatků.
RK nevolat. Tel: 777 300 776.
n Obec Chbany přijme do pohostinství Chbany na hlavní
pracovní poměr obsluhu na pozici číšník/servírka. Bližší informace na tel. 608 366 251
sl. Hoření.

Blahopřání

Vánoční
trhy
KAMARÁD LORM,
Žatec - příspěvková
organizace Města Žatce
Vás zve na Vánoční trhy
dne 10. 12. od 10.00
do 15.00 hodin.
Najdete nás v prostorách
Sociálně terapeutické dílny,
Bratří Čapků 3177, Žatec
(za BARBAREM, cesta
bude označena).
Akce bude za každého
počasí. Občerstvení
zajištěno.
TĚSÍME SE NA VÁS!

Změna místa SPCCH

Oznamujeme všem členům SPCCH Žatec, že naše kancelář
byla přestěhována z nemocnice - odd. LDN na polikliniku
Žatec do 2. poschodí.
Úřední hodiny zůstávají stejné: OO SPCCH - úterý od 9.00 13.00 hod. • ZO SPCCH - čtvrtek od 9.30 - 12.30 hod.
J. Hrbáčková - předsedkyně

Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace
n Dne 8. 12. 2016 oslaví
diamantovou svatbu manželé
Herbert a Marie Bradschetlovi ze Žatce. K tomuto jubileu
jim vše nejlepší a hodně zdraví přejí syn Karel a dcera Eva
s rodinami.

Rozloučení
Zesnulí od 4. 11. - 15. 11. 2016:
Olga Jursová
60 let
Ing. Lubomír Gažo
63 let
Šarlota Hytmanová
91 let
Václav Průšek
76 let
Melita Srncová
86 let
Olga Strnadová
95 let
Pavlína Smereková
95 let
Evženie Lišková
80 let
Svatopluk Hajný
78 let
Olga Bledá
54 let
Boleslava Drdičková
69 let
Elfrida Vandírková
86 let
František Holeček
64 let
Josef Moutelík
73 let

www.gsospodborany.cz
Studijní obory s maturitou

Učební obory s výučním listem

Technická administrativa
Elektrotechnika
Gastronomie
Cestovní ruch
Gymnázium

Automechanik
Instalatér
Zámečník
Elektrikář
Opravář
zemědělských strojů
Zahradník - farmář
Prodavač,
operátor skladování

Nástavbový maturitní obor

Podnikání

Kuchař - číšník
Cukrář
Prodavač, operátor
skladování
Malířské
a natěračské práce
Opravářské práce
Prodavačské práce
Cukrářské práce

Dále nabízíme: Florbalovou a fotbalovou akademii a ubytování na domově mládeže

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. a 10. 12. 2016
1262715_SV_ZATEC_081216_Gymnázium_Stej_137x120_ik
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Digitální kino Žatec
24.11. 17:30 / 26.11. 15:00 ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA 3D
Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA/ 2016 / CZ dabing
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný
film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající
dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Cestou potkává Vaiana (Auli‘i Cravalho) kdysi mocného poloboha
Mauiho (Dwayne Johnson), který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná
dobrodružství, například setkání s obřími mořskými monstry, ze kterých
leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých
předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.
Vstupné: 150,24.11. 20:00
HAWCKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Drama / Válečný / Životopisný /USA / Austrálie/ 2016/ 131 min / CZ
titulky
Andrew Garfield se představí v roli vojenského medika a odpůrce vojenské
služby Desmonda T. Dosse, nečekaného hrdiny, který se v brutální bitvě
postaral o záchranu 75 mužů bez jediného výstřelu ze zbraně. Dossův
heroický čin z něj udělal hrdinu v očích spolubojovníků a následně se
stal prvním odpůrcem zbraní a pacifistou, který kdy získal od Kongresu
Medaili cti. Režie: Mel Gibson. Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn,
Sam Worthington, Luke Bracey
Vstupné: 110,26.11. 20:00
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / Česko/ 2016 … více na www.cinemart.cz. Vstupné: 110,29.11. 20:00
CAFE SOCIETY
Komedie / Drama / Romantický /USA/ 2016/ 96 min / CZ titulky
Bobby je zakřiknutý mladík, který zamíří do Hollywoodu poznat svět,
což ho stojí srdce i nevinnost. Poučen nástrahami života se vrací do New
Yorku, kde se stává žoviálním světákem v čele nechvalně proslulého
podniku. Allenova tradičně vybroušená retro výprava do lesku a hříšnosti třicátých let.
Režie: Woody Allen. Scénář: Woody Allen. Hrají:Steve Carell, Sheryl Lee,
Paul Schackman, Richard Portnow, Jeannie Berlin
Vstupné: 100,-

Městské divadlo Žatec
25.11. 19:00
DLOUHÁ CESTA (RÁDOBY DIVADLO KLAPÝ)
Činohra - OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
Hra na motivy filmového scénáře I.Bergmanna – LESNÍ JAHODY. Rádobydivadlo KLAPÝ patří mezi špičky ochotnického divadla. Vstupné: 80,27.11. 15:00
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Pohádka pro děti - mimo předplatné
Pohádkový muzikál od naší nejznámější autorky Dany Bartůňkové zavede
děti do jednoho nejpodivnějšího domu tyčícího se na strašidelném vršku
nad jedním strašidelným údolím… Všichni si dovedeme představit, že se
mu říká „ Strašidelný zámek!“ O tom, co se na zámku děje a jestli tam
straší, se dozajista dozví naši nejen nejmenší diváci. Vstupné: 100 ,www.divadlozatec.cz

V

a

Výrobní družstvo Irisa Vsetín
Vás zvou na dvojvýstavu

Hlavní budova muzea
průřez tvorbou skleněných ozdob
výrobního družstva Irisa Vsetín

Křížova vila
sbírka betlémů s unikátním chmelařským betlémem

Vernisáž výstavy 24. 11. od 17 hodin v hlavní budově RMŽ s vystoupením
pěveckého sboru Camerata ze ZUŠ Žatec

Muzeum připravilo výstavy s motivem Vánoc

ážení přátelé,
blíží se čas Vánoc, a proto
si Vás a Vaše děti dovolujeme
pozvat na dvojvýstavu Vánoční
ozdoby a betlémy, kterou zahájí v hlavní budově Regionálního
muzea K. A. Polánka 24. listopadu od 17 hodin vystoupení
pěveckého sboru Camerata ze
ZUŠ Žatec.
První část výstavy zmapuje
historii a výrobu vánočních ozdob za více než 60letou tradici
výroby družstva Irisa Vsetín.
Tento výrobce nám poskytl
i kolekce ozdob do prodeje
za velmi příznivé ceny. Pro
prvních pár návštěvníků máme
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Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

od 25. listopadu připravený
malý propagační dáreček, který
zasponzorovala firma Svoboda
& Fraňková, spol. s.r.o.- Obchod
se chmelem.
Druhá část výstavy pokračuje
v Křížově vile, kde je výstava
betlémů ze sbírky Regionálního
muzea v Žatci a kolekce řezeb
Jana Wagnera z Holedečku.
Uvidíte zde betlémy z různých
materiálů, např. z kukuřičného šustí, dřeva, sádry, včelího
vosku, cínu, ze dřeva Mninga,
kokosového ořechu, makovice
a mnohé další. Úplně poprvé
vystavíme nový unikátní chmelařský betlém z lipového dřeva,

který vyřezal Jiří Šafránek z Janova u Litvínova a nakolorovala
jeho dcera Pavlína Thumsová.
I zde pro vás máme připraven
prodej papírových betlémů,
které ozdobí vaše domácnosti
ve vánočním čase.
Doprovodnými akcemi budou
výroba betlémů v Křížově vile
a zdobení skleněných ozdob
v hlavní budově muzea od 6.
do 10. prosince v otevírací době
muzea. Na 11. prosince jsme
připravili vánoční koncert v Křížově vile a od 15. prosince do 17.
prosince se uskuteční vánoční
jarmark v papírnách. Na Štědrý
den bude hlavní budova muzea

a Křížova vila otevřena od 13.00
– 17.00 hodin.
Obě výstavy potrvají
do 8. ledna 2017 a vstupné
pro obě budovy je základní 45,Kč, snížené 30,- Kč, rodinné
100,- Kč.
Školní třídy prosíme o nahlášení návštěvy v předstihu na tel.
608 200 697.
Přijďte se k nám inspirovat,
načerpat vánoční atmosféru či
zakoupit vánoční zboží.
Za kolektiv pracovníků muzea
v Žatci Vás srdečně zve
Jitka Krouzová
vedoucí výstavnického
oddělení RMŽ
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Foto Jaroslav Kubíček

Zmrhalův gól drží Čechy v naději

Nejlepší střelec Slavoje Žatec Petr Klinec (vlevo) vyšel v posledních dvou kolech naprázdno.

Slavoj přezimuje v krajském přeboru pátý

Žatečtí fotbalisté nastříleli v prvních 12 podzimních
zápasech KP 33 branek, to je témeř tři góly na utkání. Příliš brzy ale asi vyčerpali střelecký prach,
neboť v posledních dvou zápasech dali jediný gól
a dvakrát jen remizovali. Zatímco doma na penalty
s Litvínovem prohráli, v Kadani díky nim získali
další bod. Celkově tak přezimují na 5. místě, když
většinu ze svých 24 bodů přivezli z venku.
n Žatec - Litvínov 0:1 Zmrhal – P. Klinec (70.
np (0:0)
Wiesinger), Hankocy.
Za teploty kolem nuly n Kadaň – Žatec 1:2 np
se hrálo na umělé trávě (1:1)
za řekou, kde nejvěrnější
V loučení se sezónou
diváci gól neviděli. Nej- vedli Žatečtí od 19. gólem
blíže k němu měli do- kapitána Bešíka, který
mácí ve 30., ale dělovku v dalším průběhu ještě
Sýse zastavilo břevno. nastřelil tyč a dvakrát ji
V penaltovém rozstře- trefil také P. Klinec. Slalu o druhý bod domácí voj měl další šance, ale
doslova zahodili první skvělý Turánek se ze hry
tři penalty mimo tyče. už nenechal překonat.
Jediný se trefil do sítě V nervózním závěru, kdy
Hassman, hosté však byli po rohu vyrovnal Zaržicúspěšní třikrát.
ký, dostali tři hráči hostů
Rozhodčí Vlašič, žluté v posledních 7 minutách
karty 2:1, diváků 80.
žluté karty. Nervy však
Slavoj: Švarc – F. Kli- měli tentokrát lepší a vynec (65. Vl. Hynek), hráli na penalty nad doBešík, Hynek, Zimola - mácím týmem, který tréHassman, Sýs, Smékal, nuje žatecký Karel Šidlof.

V penaltovém rozstřelu
byl jednou úspěšný brankář Švarc a rozhodující
pátou penaltu proměnil
Hassman. „Za nasazení
zaslouží pochvalu všichni
hráči i naši věrní fandové.
Stínem je zranění kotníku
Filipa Klince,“ doplnil
sekretář Pavel Maňák.
Branky: 72. Zaržický –
19. Bešík. Rozhodčí Krutina, ŽK 3:3, 80 diváků.
Sestava: Švarc – F.
Klinec (82. Vl. Hynek),
A. Hynek, P. Bešík, Jak.
Zmrhal - Wiesinger,
Zimola, Sýs, Hassman
– Hankocy, P. Klinec.
Trenér K. Chlad, asist.
Vlad. Hynek
Slavoj má nyní přestávku. Po individuální přípravě začne herní 9. ledna
a za týden sehraje první
zimní turnajové utkání.
Krajský přebor zahájí
11. března venku a doma
se představí 18. 3. s Vilémovem. 
(jak)

Výjimečného úspěchu dosáhl v neděli žatecký
nohejbalista Ondřej Vít, který se stal před vyprodanou halou v Brně dvojnásobným mistrem světa.
V singlu to je první zlato pro ČR po čtrnácti letech
a ve trojkách vyhráli Češi s Vítem v sestavě dokonce
po 18 letech!
Nedělní dramatická fi- George Bobis. Ondra,
nálová utkání vysílala ČT který kdysi byl juniorsport přímým přenosem ským mistrem světa, totiž
a přidala k nim záznamy legendu Bobise za osm let
sobotních semifinálo- nikdy neporazil. Za nadvých zápasů. Vít v něm šeného skandování haly
v singlu porazil Švýcara „Ondra, Ondra“, měl
2:0 a stejným výsledkem po vyrovnaném průbětrojka České republiky hu lepší koncovky obou
zdolala také Francouze.
setů, aby vítězstvím 2x
Ve finále jednotlivců 11:8 dosáhl největšího
čekal na žateckého borce úspěchu kariéry.
favorizovaný, mnohonáPo d v o u h o d i n á c h
sobný šampión Rumun nastoupil i do trojky

s Vankem a Rosenberkem proti Slovensku,
jehož hráči byli mistry
světa z předchozích čtyř
šampionátů. Obhájci
titulu také vyhráli první

Po třech zápasech bez vstřelené branky v kvalifikaci
na MS 2018 se českému fotbalu začala ztrácet vidina účasti na příštím světovém šampionátu v Rusku.
Nový reprezentační na postup do baráže.
trenér Karel Jarolím pak
Třiadvacetiletý Zmrhal,
dal důvěru mladším hrá- který zažil radost z rečům, kteří se odvděči- prezentačních tří gólů
li zvýšenou bojovností již v týmu ČR do 21 let,
a v utkání proti Norsku nastoupil i v následujíprolomili i střeleckou cím přípravném utkání
smůlu. Autorem druhé ČR – Dánsko (1:1) v zábranky v zápase, a jak se kladní sestavě a uponakonec ukázalo vítězné zornil na sebe zejména
branky, byl žatecký rodák dělovkou, kterou zastaJaromír Zmrhal. Ve svém vila jen tyč branky hostů.
druhém reprezentačním V příštím roce by měl být
startu už byl poprvé v zá- jedním ze stabilních hrákladní sestavě a po úniku čů reprezentace. Formu
obráncům se stal střel- si udržuje svými výkony
cem klíčového gólu ve 48. ve Slavii Praha, která hraminutě. Tým ČR nakonec je o přední místa ligové
vyhrál 2:1 a udržel naději tabulky. 
(jak)

Kadlec se nelekl reprezentanta

Koncem října se oblastního kola boxu talentové
mládeže v Duchcově zúčastnil i zástupce Box klubu
Žatec, 14letý Václav Kadlec.
Při losování však ne- ším klidem a v boji na tělo
zbyl ve váhové a věkové nadělil několik dobře trekategorii pro něj soupeř. fených a krásných boxerAby nepřišly přípravy ských kombinací. Kadlec
a hodiny trénování na- svůj šestý zápas se starzmar, rozhodl se žatecký ším a zkušenějším soupetrenér Vladislav Napo- řem ustál s úctou, i když
rowski nasadit jej do star- prohrál na body. Trenér
ší kategorie. Kadlec dostal byl i přesto spokojený,
za soupeře ústeckého že jeho svěřenec se mohl
Miroslava Kroupu, který připravit na Mistrovství
má za sebou o mnoho ČR v boxu, kde minulý
více zkušeností i několik rok získal skvělé 2. místo
a letos bude velkým adepreprezentačních startů.
Ka d l e c , k t e r ý m ě l tem na zlato.
K dalšímu zlepšování
na kontě jen 5 zápasů, začal proto s výrazným res- a rozšíření členské zápektem. Držel si pevnou kladny mládeže pomáhá
obranu s dvojitým krytem i podpora města Žatec,
a svými výpady odvracel kterému bychom tímto
útoky i přes svou menší chtěli poděkovat.
Vladislav Naporowski,
výšku. Až do třetího kola
Box klub Žatec
nastoupil s mnohem vět-

Vítovi jedna zlatá medaile nestačila, stal se nejúspěšnějším hráčem MS
set, ale druhý a třetí
patřil českým borcům.
Ondřej Vít tak během
jediného odpoledne získal druhou zlatou medaili a stal se současně

V záběru z extraligového utkání je žatecký Ondřej
Vít při akci vpravo. 
Foto Jaroslav Kubíček

nejúspěšnějším hráčem
MS 2016. Češi jsou letos
nejspěšnější zemí z dvacítky účastníků se dvěma
zlaty a jedním stříbrem
(ve dvojkách), Slováci si
odvážejí zlato a stříbro,
Rumuni jedno stříbro,
Švýcaři dva a Francouzi
jeden bronz. „Obou titulů si vážím stejně, každý
má svoji hodnotu. Bylo
to dosaženo před skvělým domácím publikem
v ohromné atmosféře, jakou v nohejbalu mockrát
nezažijeme,“ zhodnotil
svůj úspěch bezprostředně po dekorování žatecký
lékař Ondřej Vít.  (jak)
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