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Všichni přišli
zachránit
Boreše
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Dýňobraní
zachvátilo celou
školu
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Připravují
ve městě
Adventní běh
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Zmrhal oblékl
reprezentační
dres ČR

Mládí plné soutěží patřilo dětem

Dopoledne plné sportu v rámci Dne Země 2016 byl název akce,
kterou na stadionu Mládí popáté pořádal Městský úřad Žatec
– SÚ, ŽP ve spolupráci s Chmelobranou Žatec jako odměnu
za účast místních mateřinek v soutěži Tvoříme z odpadu.
Celkovým vítězem se stala Ma- Žatec, Domu dětí a mládeže,
teřská školka Bří Čapků 2775, Gymnáziu Žatec, OA, SŠZE,
Žatec se svým dílem s názvem ZO ČSCHO Žatec, Městské
„PETosaurus“. V rámci vyhlá- policii Žatec, Fotostudio Spoušti
šení výsledků soutěže získaly Žatec – Petr Chládek, společnosvšechny mateřinky zajímavou
odměnu.
Pro děti zde bylo připraveno
na dvě desítky stanovišť, např.:
malování na sádrové odlitky,
třpytkové tetování, opičí dráha,
několik míčových her, skákací
hrad, přetahování lanem, skok
do dálky a v neposlední řadě
i malá expozice drobné zvířeny.
Po splnění úkolů, obdržely děti
balíček plný odměn.
V rámci vzájemné spolupráce
byla umožněna účast na akci
i prvňáčkům ZŠ Žatec, Komenského alej. Odměnou pro
každého žáčka byl speciální
balíček s výbavou pro prvňáčka
od společnosti EKO-KOM a. s.
Poděkování za pomoc při zajištění a organizaci celé akce patří
Základní škole Žatec, Komenského alej, Prevenci kriminality

tem EKO-KOM a .s., Ekolamp
s. r. o., Ecobat s. r. o., VEJO
electronics s. r. o. a S&S Trade
– Jarmila Štaubertová. Zvláštní
poděkování za finanční podporu
náleží Městu Žatec. Těšíme se
na další spolupráci u dalších
pořádaných akcí, a to nejen pro
naše nejmenší.
SÚ, ŽP
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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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Povinnost kontroly
technického stavu a provozu
kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění,
je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí
být provedena nejpozději do 31.
12. 2016 (podle ustanovení ů 17
odst. 1 písm. h) a ustanovení §
41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
V praxi to tedy znamená, že
i domácnosti si budou muset
do konce roku 2016 nechat
zkontrolovat technický stav kotle
na tuhá paliva, s nímž vytápějí
svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou obecní
úředníci chtít doklad, zda je
kotel v pořádku a je provozován
v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho
majitel nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu
technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých
osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro
zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu
kotle využít níže uvedený seznam OZO http://www.aptt.
cz/opravneni-ozo.php, kde je
možno nalézt i sdělení MŽP
s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole.
Seznam je průběžně doplňován.
Ing. Kubíčková – SÚ,ŽP

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.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 21/2016) vyjde
ve čtvrtek 10. listopadu.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

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.

Mimořádný
úřední den

Akce s podtitulem Pravá
stezka odvahy proběhla v pátek 14.10. a měla nečekaný
úspěch. Do žateckých ulic
mezi desítky strašidel přilákala

více než 500 účastníků, a tak
mohl bájný Boreš na konci
akce provolat z nejvyššího
patra zvonice děkanského
chrámu společně s účastníky

ochrannou modlitbu a město
před duchy zachránit. Náladu
zpestřilo i hudební vystoupení
Levorukého Edy a Strašidelného Bandu.

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.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí úmrtí rakouského
císaře Františka Josefa I., který
vládl v letech 1848 – 1916.
Osobnost tohoto panovníka
v souvislosti s minulostí Žatce
připomene Regionální muzeum
přednáškou muzejní historičky
Milady Krausové.
Dozvíte se, jak místní obyvatelé slavili císařovy narozeniny,

které objekty byly pojmenovány
na počest jeho i jeho manželky
císařovny Sissi. Opomenuta nebude ani málo známá návštěva
budoucího císaře a jeho dvou
bratrů v Žatci roku 1847 a jejich
další dramatické osudy. Vrátíme
se i do válečného roku 1916, kdy
byl Žatec především lazaretním
městem.
Zmíněn bude i Františkův

nástupce Karel Habsburk, který
Žatec navštívil roku 1910. Karel
byl patronem žateckých ostrostřelců. Místní pro něj připravili velkou městskou slavnost,
při které se objevila i postava
patronky města Žatecie (tehdy
Saazia). Oba budoucí panovníci
tak navštívili město v době, kdy
ještě nebylo jasné, že budou
jednou vládci Rakouska - Uher-

ska. Přesto jim město připravilo
monumentální uvítání.
Přednášku doplní výstavka
tematických dobových předmětů
ze sbírky žateckého sběratele M.
Kloučka.
Přednáška „Vzpomínka na císaře“ se koná ve čtvrtek 10.
listopadu od 17 hodin v Křížově
vile. Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč.

Jednou z dalších sociálních služeb, které byly podpořeny
Komunitním plánem Města Žatec je OSOBNÍ ASISTENCE
MALTÉZSKÉ POMOCI. Činnost této organizace bychom Vám
rádi představili na základě konkrétního příběhu konkrétní
osoby – příběhu paní Bohumily Ř.
O paní Bohumilu Ř., bez- sela mít zajištěnou celodenní
dětnou vdovu, se Maltézská péči, kterou vzhledem k fipomoc stará více než 13 mě- nančním možnostem rozdělila
síců. Po svém úrazu – zlome- do několika-hodinových bloků
nině stehenní kosti, pravé ruky během dne, v noci zůstávala
a žeber se nacházela v těžké sama. Ranní hygienu obstarali
situaci, kdy by byla plně od- asistenti Maltézské pomoci,
kázána na pomoc druhé osoby, donášku oběda zajistila pečojelikož mohla pouze ležet. vatelská služba, dále služba
Po téměř třech strastiplnných pokračovala osobní asistencí
týdnech v léčebně dlouhodobě od 14 -16 (pomoc s toaletou,
nemocných se rozhodla, že se polohování, pomoc s domácvrátí domů.
ností, úklid) a poslední blok
V praxi to znamenalo, že mu- byl od 18 – 20 (příprava večeřě,

pomoc s toaletou a hygienou,
polohování), kdy se připravila
ke spánku. O víkendech asistenti zajišťovali péči po celý
den v blocích od 9 -12, 14 -16
a 18 -20.
Původní prognóza rekonvalescence byla optimistická
a ke zlepšení zdravotního stavu
a tudíž i snížení hodin asistence
mělo dojít zhruba za 4 měsíce.
Bohužel, zlomenina nesrůstala
a tak paní Bohumila Ř., se teprve teď, víc než rok po svém
úrazu, dočkala zlepšení – začíná rehabilitovat, dokonce se
již posadila a pokud nedojde
k zhoršení, měla by do dvou
měsíců být schopná se posta-

vit. Za zmínku stojí, že ačkoli
na lůžku tráví již 13 měsíců,
tak nemá ani jednu proleženinu
a péče o ní je na nadstandardní
úrovni.
Jak sama říká, bez služeb
asistentů Maltézské pomoci
by svoji situaci nemohla zvládnout. Navíc si cení, že celou
dobu měla svoji hlavní osobní
asistentku (nazývá ji dobrá
víla), která zajišťovala většinu
služeb a se kterou se zžily a výborně fungují jako tým.
Pokud máte o služby Maltézské pomoci zájem, více
informací získáte na telefonu
736 620 807 u vedoucího centra v Žatci, Mgr. Thea Šimka.

Všichni přišli, aby zachránili Boreše

Vzpomínka na císaře a jeho nástupce, kteří navštívili Žatec

Maltézská pomoc, jedna ze služeb podpořená městem
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Trojka chrání přírodu
i v mezinárodním projektu

Budeme si hrát, jak si budeš přát
Deváťáci mají rádi, když se
menší děti smějí, a proto se
rozhodli připravit každý pátek
pro své malé spolužáky zábavné
odpoledne, o jehož zaměření rozhodnou sami účastníci. Budeme
si hrát, jak si budeš přát. Pod
tímto mottem zahájili v pátek
7. října žáci 9. třídy Základní
školy Žatec, nám. 28. října pravidelnou tematickou aktivitu pro
žáky 1. stupně.
Na první setkání přichystali
organizátoři naučnou stezku,
jejíž součástí byly zastávky se
sportovními, přírodovědnými,

environmentálními a vlastivědnými soutěžemi. Žáci plnili úkoly
s velkým entuziasmem a jejich
nadšení bylo natolik silné, že se
téměř všichni přihlásili na další
páteční odpoledne.
Nesmírné poděkování patří
především žákům deváté třídy
za pečlivou přípravu, zodpovědný přístup a zvláště ochotu
udělat radost jiným. Je obdivuhodné, že v dnešní konzumní
době jsou někteří dospívající
ochotni nezištně obětovat volné
páteční odpoledne pro dobrou
věc.
(ss)

Do celoročního mezinárodního projektu eTwinning se v letošním
školním roce zapojila Základní škola v Žatci, nám. 28. října.
Tato platforma nabízí bezpečné webové rozhraní a obrovskou
databázi škol pro rozsáhlou spolupráci skupin žáků napříč
zeměmi Evropské unie.
Název projektu zní Ohrožené regionu ohrožují nebo v buživočišné druhy: Zachraňte doucnu mohou ohrožovat.
naše zvířata. Do projektu je Poté zpracují charakteristiku
zapojeno 9 škol z 9 zemí: Česká vybraných ohrožených zvířat
republika, Španělsko, Francie, a navrhnou postupy, jak tato
Turecko, Itálie, Slovinsko, Pol- rizika eliminovat.
sko, Albánie a Řecko. AngličVýstupem projektu bude netina je komunikačním jazykem jen zdokonalení konverzačních
projektu, takže přestává být dovedností, ale také společná
pouze vyučovacím předmětem, elektronická kniha mapující
ale stává se životní nezbytností ohrožená zvířata v okolí sídla
při spolupráci se žáky škol zapojených škol a posílení enzapojených do projektu.
vironmentálního cítění žáků,
Po úvodních seznamovacích budoucí generace, která může
aktivitách budou žáci zpra- zásadním způsobem pozitivně
covávat podklady k životní- ovlivnit kvalitu životního promu prostředí zvířat žijících středí směrem k udržitelnému
v regionu, kde bydlí a chodí rozvoji.
do školy. Žáci detekují možná
Mgr. Vladimíra Hýlová,
rizika, která zvířata v daném
Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Barma – země Buddhů v knihovně
Barma, země tisíců pagod,
zlatých chrámů, milionů soch
Buddhy a také usměvavých
a přátelských obyvatel, byla
tématem cestopisné přednášky, která se konala v Městské
knihovně Žatec ve středu 12.
října. Hostem a přednášejícím
byl fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. Žateckým
návštěvníkům již dobře známý
dobrodruh procestoval Evropu,
Asii a několik let prožil cestováním po svém zamilovaném
kontinentu Africe. Tentokrát
posluchači jeho prostřednictvím

navštívili Barmu (dnes Myanmar). Přednáška probíhala formou promítání fotografií a videí
s bezprostředním a autentickým
komentářem. Návštěvníci poznali například města Yangon,
Bagan, Mandalaj, jezero Inle,
8 km dlouhou pláž Coco Beach
nebo svaté místo Shwedagon
Paya. Viděli také i dříve uzavřené
oblasti národů Chin a Padung
(žirafích žen), pavoučí ženy nebo
nejdelší teakový most světa,
zvláštní lov ryb či dobrodružnou
cestu vlakem.
(mkž)

Říjnové (po)nocování v knihovně
(Po)nocování v knihovně,
letos již čtvrté, se konalo v noci
z pátku 7.10. na sobotu 8.10.
od 19,30 do 9 hodin. Zúčastnilo
se ho 19 šikovných dětí ve věku
od 6 do 14 let. Jedna skupina
dětí pomocí textilních barev
zdobila batůžky, druhá plnila
úkoly vědomostního kvízu, který
je provedl celou knihovnou. Později se skupiny vystřídaly, aby
každý účastník měl vlastnoručně
malovaný batoh i prověřené znalosti o knihovně. Později večer si
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děti převzaly perníkové medaile
za soutěž a následovala všemi
velmi oblíbená stezka odvahy.
Poté si poslechly knihovnickou
pohádku, během které už některé usínaly. Ráno posnídaly
knihovnicemi napečené buchty
a koláče, proběhl turnaj v hádankách, četly si a prohlížely knížky.
Před odchodem dostaly sladké
odměny, které věnovala paní
Hana Veselá z Cukrárny Květa,
které tímto velice děkujeme.
(mkž)

Na Dýňobraní ve škole se
přišla podívat strašidýlka
Při celoškolní akci Dýňobraní,
což je v podstatě školní Halloween, se 17. října bavila celá
ZŠ v Měcholupech. Během
dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které
zdobili listy, bobulemi, kaštany,
šípky a různými druhy zeleniny.
Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ
Měcholupy, které se v nižších
třídách zapojily také do dlabání.
Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm
nejmenším a děvčatům ze 7.
a 9. třídy za pomoc při návštěvě
dětí MŠ. Při odchodu ze školy
předškoláčkům očička jen zářila.
Tím však den na škole nekončil.
Již od ranních hodin se po škole
rozléhala příjemná vůně lahod-

ného pečiva z cvičné kuchyňky,
kde děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny pekla do soutěže
koláčky. Na letošním 9. ročníku
Koláčobraní se sešlo celkem 30
druhů koláčů, dortů, závinů.
Hodnotila se především chuť,
estetické provedení a kvalita
dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných
koláčů bylo odměněno krásnými
cenami, které daroval Obecní
úřad Měcholupy. Ale nikdo nebyl
smutný, nejdůležitější je, že všem
moc chutnalo a hlavně byla velká
legrace. Celodenní program
ve škole vyvrcholil výstavou
ozdobených dýní a podvečerním
zapálením svíček. Strašidýlka se
moc povedla, a tak zdobí dvorek
před školou. Helena Gondeková

Inzerce
n Chtěla bych poznat přítele
a kamaráda, který by mě naučil
se smát a má duši kluka, sedmdesátnice (vdova). Nepsat
SMS. Tel: 737 566 283.
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 Prodám byt 1+1, Žatec,
OV, Mládežnická ul., klidná
lokalita. Cena 530.000 Kč.
Kontakt: 602 161 190. RKNevolat!
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 P ř i j m e m e uklízečky
na úklid vchodů a bytů. Vhodné pro ženy na MD a zdatné důchodkyně. Bílek – tel.
602 443 672.

Rada KVD
v Žatci

Hlavní budova –
Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Pozvánka
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
starostka
Jaroslav Špička
Jana Nováková
místostarosta
místostarostka

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

Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec
vás zve na přednášku

Vzpomínka na císaře
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
připomene 100. výročí úmrtí rakouského císaře
Františka Josefa I.

Křížova vila
Zeyerova ul. 344:
774 192 414, 415 710 389
vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „65. VÝROČÍ 11. STÍ-

HACÍHO PLUKU“: probíhá
do 13. 11. Výstava k výročí
11. stíhacího pluku v Žatci
a leteckých modelářů.
n „BETLÉMY“: 24. 11. –
8. 1. 2017. Výstava betlémů
ze sbírky RM v Žatci a Jana
Wagnera z Holedečku. Letošní
novinkou je unikátní chmelařský betlém z dílny Jiřího
Šrámka z Janova u Litvínova.
Zajištěn je prodej papírových
betlémů.
Ostatní:
n „BESEDA S LETCI“:
3. 11. 2016 od 17 hodin.
S Letci-Žatec, z.s. připravujeme setkání s bývalými
pracovníky žateckého letiště
a komentovanou prohlídku
výstavy 65. výročí 11. stíhacího pluku. Kapacita sálu je
omezena na 50 míst, proto
si návštěvu objednejte na tel.
774 192 414. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

n „VZPOMÍNKA NA CÍSAŘE“: 10. 11. od 17 hodin PhDr. Milada Krausová,
Ph.D. v přednášce připomene
100. výročí úmrtí rakouského
císaře Františka Josefa I.
Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč.

Rozloučení
Zesnulí od 5.10. - 16.10.2016:
Jaroslava Lokajová
67 let
František Husár
61 let
Antonín Marko
59 let
Alena Sacherová
62 let
Rostislav Krejčík
84 let
Jaroslava Hásová
65 let
Ladislav Mihalik
59 let
Božena Vernerová
79 let
Mariana Parthová
79 let
Marie Krútková
88 let

Výstavy:
n „VÁNOČNÍ OZDOBY
Z IRISY“: 24. 11. – 8. 1. 2017
Výstava skleněných vánočních
ozdob, které prezentují více jak
šedesátiletou tradici výroby
firmy Irisa Vsetín. Součástí
výstavy je prodej vánočních
ozdob.
Vernisáž výstavy se uskuteční
24. listopadu od 17 hodin
s hudebním vystoupením pěveckého sboru Camerata ze
ZUŠ Žatec.

Bývalé papírny,
Volyňských Čechů 733:
774 411 350, E-mail:
merdova@muzeumzatec.cz

10. listopadu 2016 od 17 hodin
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU
V ŽATCI“: Stálá expozice
o žateckém průmyslu.
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Digitální kino Žatec
27.10. 20:00 /

JACK REACHER: NEVRACEJ SE

Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní / 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. Aby
dokázal svou nevinu, pustí se Reacher do vlastního vyšetřování, aby co
nejdříve očistil svou pověst. Hrají: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge,
Danika Yarosh
Vstupné: 120,-

28.10. 20:00 / 29.10. 17:30

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... Nová
česká filmová komedie. Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, Jitka Smutná,
Pavel Kikinčuk, Jan Vondráček, Michal Čapka.
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.Vstupné: 110,-

1.11. 17:30

PRÁZDNINY V PROVENCE

1.11. 20:00

ROLLING STONES: HAVANA MOON

Komedie / Česko / Francie, 2016, 95 min

Vstupné: 110,-

Hudební / Velká Británie/ 2016/ 120 min
Havana Moon je záznamem historického a jediného koncertu kapely Rolling
Stones v kubánské Havaně. Režisér Paul Dugdale zachytil v záznamu tohoto
epického živého koncertu jedné z největších kapel.
Vstupné: 190,-

3.11. 17:30 / 13.11. 17:30

TENKRÁT V RÁJI

Drama /Česko / Slovensko/ 2016/ 99 min
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa
Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých
a německých horolezců, do kterých osudově zasáhla těžká válečná doba
Protektorátu. Hrají: Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan Budař, Miroslav
Etzler, Simona Stašová
Vstupné: 120,-

3.11. 20:00

ZŮČTOVÁNI

Drama /USA/ 2016/ 128 min / Cz titulky
Christian Wolff (Affleck) je matematický génius, který má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod zástěrkou maloměstské účetní kanceláře pracuje jako
nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších zločineckých organizací
na světě. Hrají: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal,
Jeffrey Tambor
Vstupné: 110,-

4.11. 17:30

OBR DOBR 3D

Rodinný / Fantasy /Velká Británie / USA / Kanada/ 2016/ 117 min / CZ
DABING
Vstupné: 150,-

4.11. 20:00 / 5.11. 17:30 / 6.11. 20:00 / 19.11. 20:00 DOCTOR STRANGE 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy /USA/ 2016 / CZ DABING
Studio Marvel uvádí film Doctor Strange o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní
nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína
zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví
na mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Zanedlouho si musí
Strange – vybavený novými magickými schopnostmi – vybrat, zda se vrátí
k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo se všeho vzdá a bude
bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.
Vstupné: 150,-

5.11. 15:00 / 6.11. 15:00 / 11.11. 17:30 / 19.11. 15:00 ( 2D)
20.11. 15:00
TROLLOVÉ 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING
Nový animovaný film od studia DreamWorks a tvůrců Shreka! Oblíbené
postavičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu!  Vstupné: 150,-

5.11. 20:00 / 6.11. 17:30 / 12.11. 17:30

POHÁDKY PRO EMU

Romantický / Komedie /Česko/ 2016
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici

leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako
opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován.
Musí jít o nějaký omyl. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se
občas dějí. Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma
Cibulková, Anna Polívková,
Vstupné: 120,-

8.11. 17:30

8.11. 20:00

ANOMALISA – Film s přívlastkem

9.11. 17:30

SNOW FILM FEST

Animovaný / Komedie / Drama / Romantický / USA/ 2015/ 90 min
Michael Stone se velmi úspěšně živí jako životní motivátor, tedy jako člověk,
který i tomu největšímu smolaři vysvětlí, jak žít, aby se měl co nejlíp, byl
v životě šťastný, úspěšný a spokojený. Michael umí poradit ostatním, ale ne
sám sobě. Netuší, co si má počít. Právě přicestoval do Cincinnati, kde má
pozitivně motivovat účastníky kongresu pro pracovníky zákaznických linek.
Hrají: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan Vstupné: 80,Sníh, Led, Adrenalin a to vše ve vašem kině… Je tu další ročník oblíbené
filmové přehlídky krátkometrážních filmů. Více na www.pohora.cz
Vstupné: 50,-

Městské divadlo Žatec
2.11. 8:45 / 10:15/14:00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU

(LOUTKOHERECKÁ SKUPINA „LOUDADLO“). Představení pro
děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku,
že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném
paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik
a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede
v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
Vstupné: 45,-

2.11. 19:00

PAM STEEBLER (USA) & PAM STEEBLER BAND (USA/CZ)

7.11. 19:00

ZAČÍNÁME KONČIT (DIVADLO KALICH)

Koncert - mimo předplatné. Pam Steebler je technicky zcela fantastická,
původem sice kanadsko-brazilská, dnes ale již americká soul-popová
zpěvačka, jež se chce prezentovat na českém turné písničkami s rockovým
nápřahem v jazzovém hávu. Turné po České republice jí doporučil její
hudební kamarád, zpěvák a kytarista Chris Kazarian , který se do Evropy
mimochodem chystá již podruhé – v lednu 2017. Absolventka Berklee se
obklopí pro své podzimní turné (říjen-listopad 2016) čtyřčlennou českou
doprovodnou kapelou Pam Steebler Band (kytara, klávesy, basa a bicí),
vedenou českým jazzovým pianistou Markem Novotným.
Vstupné: 150,- Kč / 75,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Česká premiéra a první společná inscenace Barbory Hrzánové a Radka
Holuba na jevišti Divadla Kalich je francouzská komedie , divácká tutovka,
hlavně díky skvělým hereckým výkonům a zkušené režii Lídy Engelové.
Tato divácky atraktivní komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži
a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu.
Vstupné: 400 ,- / 350,- / 330,-

9.11. 8:45 / 10:15/14:00

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Ten umí to a ten zas tohle... už bohužel dávno neplatí. Schopných řemeslníků je stále míň a míň. V pořadu Řemeslo má zlaté dno ,dětem ukážeme,
že být zedníkem či prodavačkou má smysl a vyplatí se to.
Vstupné : 45,-

10.11. 19:00

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME ( Agentura HARLEKÝN)

Činohra – PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM DOČESNÉ
Ve francouzské komedii, kde rodinnou oslavu dokonale okoření příchod
mladé vyzývavé sekretářky, se autor netají tím, že muži bývají v podobných
situacích většinou zbabělí a ženy spíše bezcitné a nemilosrdné. Jedovaté
narážky a trefně mířené odpovědi místy připomínají tenisovou výměnu
míčků. Díky hereckému obsazení, brilantním dialogům a situačním zvratům nabízí komedie nevšední divadelní zážitek. Vstupné: 300,- Kč (pouze
doprodej na I. a II. balkón) přízemí je vymezeno pro partnery Dočesné

www.divadlozatec.cz
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MŮJ KAMARÁD DRAK 3D

Rodinný / Dobrodružný /USA/ 2016 / Cz dabing
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti
ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích
severozápadního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce
Dallas Howard), správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy
jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta. Vstupné: 130,-

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
pobočka Křížova vila, Zeyerova 344
a Letci-Žatec z. s.
si Vás dovolují pozvat na

Besedu s letci,
která se uskuteční při příležitosti výstavy

„65. výročí 11. stíhacího pluku“
Beseda, setkání s bývalými pracovníky
žateckého letiště a komentovaná
prohlídka výstavy
se uskuteční:

ve čtvrtek 3. 11. 2016
od 1700 v Křížově vile
Návštěvu je
nutné předem objednat
osobně nebo na tel:
774 192 414
(kapacita prostoru je omezena
na 50 míst)
Vstupné:
30, Kč – plné
20,- Kč – snížené
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Slavoj přivítá neporaženou Krupku Muži v čele, ženám podzim nevyšel
Tři kola před koncem podzimní části KP jsou ma trefami v poslední

fotbalisté žateckého Slavoje v tabulce na 5. místě.
V posledních dvou týdnech po malém zaváhání
doma dokázali přivézt tři body z Bíliny. V obou
utkáních museli Žatečtí dotahovat vedení soupeřů.
n Žatec – Srbice 1:1
Branky: 27. Zelinka
– 10. Egrt. Rozhodčí
(1:1) po PK (3:4)
Dvě branky, dvě nastře- Kolátor, ŽK 5:3, ČK 1:0
lené tyče, 8 žlutých a 1 (84. Zimola) 200 diváků
Sestava: Švarc – A.
červená karta a po dělbě
bodů rozhodující penal- Hynek, Zmrhal (77. F.
tový rozstřel o další bod Klinec), Bešík, Wiesin– to je bilance zápasu, ger – Zimola, Zelinka,
v němž Slavoj dohrával Smékal – Sýs – Hankocy,
bez vyloučeného Zimoly P. Klinec
po dvou napomínáních. n Bílina – Žatec 1:3
Domácím citelně chy- (0:0)
běl nemocný Hassman.
Slavoj vyhrál zasloužePo vyrovnaném průběhu ně a hlavně dokázal otočit
se v penaltovém rozstře- vývoj v závěru třemi góly.
lu vyznamenal zkušený V brance byl Bouček,
brankář Divecký, který chyběli potrestaný Zizlikvidoval střelecké po- mola a zraněný Jakub
kusy domácích Wiesin- Zmrhal. Utkání rozhodl
uzdravený Hassman dvěgera a Bešíka.

čtvrthodině. Vyrovnávací
branku předtím vstřelil důrazný Petr Klinec,
který pak byl faulován
a rozhodčí odpískal penaltu. Výhra byla pěkným
dárkem hráčů pro jednatele klubu Pavla Maňáka
k jeho 60. narozeninám.
Branky: 51. Zahradský - 69. Petr Klinec, 76.
(pen.) a 88. Pavel Hassman. Rozhodčí Fencl,
ŽK 6:2, 100 diváků.
Další utkání hraje Slavoj doma v sobotu 29.
října od 14.30, kdy hostí
v tabulce třetí a jediný
neporažený tým Krupku.
Po výjezdu do Neštěmic
uzavře Žatec podzim
doma 20. 11. zápasem,
v němž přivítá zatím šes(jak)
tou Kadaň. 

Fotbaloví příznivci v republice v poslední době
skloňují ve všech pádech často dvě jména hráčů,
které měla možnost dobře zblízka poznat také
žatecká fotbalová veřejnost.
svého týmu nad Spartou,
Jaromír Zmrhal
Premiéru v reprezen- letos se opět v derby tretačním dresu fotbalistů fil a přispěl k vítězství
ČR v kvalifikaci na MS Slavie 2:0. V posledních
2018 měl v říjnu 2016 ža- pěti ligových utkáních
tecký rodák Jaromír Zmr- nastřílel tři góly a pod
hal. S fotbalem začínal vedením nového trenéra Šilhavého je vysoký,
inteligentní středopolař
při střelecké chuti. Jarda
Zmrhal, který od léta
konečně bydlí v Praze, se
objevuje v Žatci poměrně
často. Vrací se za rodinou
a chodí na Slavoj, aby sledoval hru mužů, za které
pravidelně nastupuje jeho
18letý bratr Jakub.

šího divizního Slavoje
a o rok později byl se 20
góly vyhlášen nejlepším
kanonýrem Ústeckého
kraje! Pak mladíček odešel do Sparty, kde hrál
v juniorce, resp. si zahrál za A tým v poháru.
Kanonýr, který už jako
dorostenec byl v základně
FC Porto, však po roce
vystřídal opět několik
zahraničních klubů, až
se objevil ve Varnsdorfu.
Mezitím se ještě setkal
ve stejném týmu v německém Budyšíně i se
svým bratrem Jakubem,
který byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Žatce
v roce 2012.
Postrach brankářů Saša
Jakubov na podzim ve 12
zápasech nastřílel už 8
branek, zatím tou poslední v minulém kole zajistil Varnsdorfu remízu
1:1 s Baníkem Ostrava.
Přestože už hrál celkem
v pěti zemích, věří, že
ta nejlepší nabídka ještě
přijde. Jaroslav Kubíček

Profesionálové, o kterých se mluví

Alexandr Jakubov

v přípravce u Ohře, přes
Blšany pak přišel ještě
jako mládežník do Slavie
Praha, kde je už několik
sezon oporou ligového
mužstva. Dres se lvíčkem
už nosil v týmu ČR 21
i na Mistrovství Evropy
2013 hráčů do 21 let.
Předpoklady kvalitního hráče splňuje nyní,
kdy má výbornou formu.
V sobotu 22.10. byl dokonce diváky ČT vyhlášen
nejlepším hráčem utkání,
ve kterém navíc svým
gólem zajistil výhru Slavie nad Slováckem 1:0.
V minulé sezóně podobně zařídil stejnou výhru

Nejlepším současným
střelcem II. fotbalové
ligy je 25letý Alexandr
Jakubov. Jeho střelecké
schopnosti dobře znají v Žatci, neboť v roce
2011 získal cenu nejlepšího hráče roku zdej-

Bratři Jakubovové získali po sobě ceny nejlepších hráčů Slavoje Žatec. Takto ji přebíral v roce 2012 od Antonína Panenky mladší Petr, rok předtím ji dostal Saša, který je nyní nejlepším střelcem II. ligy. Foto Jaroslav Kubíček

V žateckém oddílu
národní házené panuje
v kategoriích dospělých
po podzimu zcela odlišná nálada. Zatímco
muži vedou tabulku
2. ligy se čtyřbodovým
náskokem před druhý-

mi Ejpovicemi, ženám
se na podzim v 1. lize
nedařilo. Bez jediného
vítězství s jedním bodem jsou na posledním
místě nejvyšší soutěže,
ve které hraje letos pouze osm družstev. (jak)

Výborně v Poháru Nadějí

Žačky VK Sever Žatec odehrály první kolo Sokolovského Poháru Nadějí, což je uzavřená soutěž
osmi velmi kvalitních volejbalových týmů, ve které
většina našich hráček startuje letos poprvé.
V prvním zápase nás týmu a Teplice porážíme
čekal domácí tým, který s děvčaty z lavičky 2:0
loni celou soutěž ovládl. (5,10).
V neděli proti Orionu
S obměnou kádru jsme
se však evidentně lépe Praha vítězíme hladce
vypořádali my. Porážíme 2:0 (7,9). Vyvrcholením
Sokolov i Klatovy vždy turnaje je přímý souboj
2:0. Tradičním a vždy o 2. místo mezi námi
velmi silným soupeřem a Lokomotivou Plzeň.
je Olymp Praha. Prví Naše holky podávají
set bereme my, dru- nejlepší výkon celého
hý soupeř. V tiebreaku víkendu a po výhře 2:0
rozhoduje naše odvaha (11,12) končíme v I. kole
a větší vyrovnanost ká- druhé za suverénním
dru, vítězíme 2:1 (18,- Děčínem. Rozdílovou
hráčkou klíčového zá21,10).
Čtvrtý sobotní zápas pasu byla naše nejmenší
nás staví proti týmu, kte- hráčka Lucka Rodorý v turnaji neztratil ani vá. Vzhledem k tomu,
set. Děčín nás výškově že drtivá většina dívek
i silově předčí. Prohrá- bude tuto soutěž hrát
váme 0:2 (-26,-15). Den ještě v příští sezoně, je
končíme povinným vítěz- pro nás tento výsledek
stvím proti nejslabšímu velkým úspěchem.  (jv)

Volejbalistky zahájily sezonu

Prvním turnajem nové sezony bylo v polovině září
finále Mistrovství ČR v barevném minivolejbalu
v Brně za účasti hráček Severu Žatec.
V kategorii zelených čtyř dokázaly proti starhrály výborně Aneta ším soupeřkám vyhrát.
Šťastná s Evou Černou, Áčko vstoupí do této
které sice věkem patří soutěže až ve druhém
o ročník níž, ale svou roli kole s jasnými ambiceskvěle zvládly. V modré mi vybojovat si účast
barvě jsme měli dvojí za- na Mistrovství ČR, tedy
stoupení. Holky z béčka skončit nejhůř na drupo slabší sobotě v neděli hém místě tabulky.
všechno napravily, vyKadetky zatím odehráhrály všechna svá utkání ly čtyři utkání, v nichž
a celkově obsadily 35. neztratily ani set a suvemísto mezi padesáti druž- rénně vedou tabulku KP.
stvy. Áčko, obhajující 4.
Naše nejmladší dívky
místo z předchozí sezony, mají za sebou kvalifikaci
v sobotu vyhrálo všech- trojkového i čtyřkového
ny své zápasy. V neděli minivolejbalu a v obou
pak chybělo trochu štěstí si vedly velmi dobře. V I.
k medaili. Dvě utkání lize čtyřkového máme
ztratilo rozdílem jediného jedno družstvo, v trojbodu a stejně jako loni kách dokonce dvě. Pevně
skončilo čtvrté.
věříme, že dívky budou
Další víkend odehrálo ve výborných výkonech
béčko starších žákyň pokračovat a navážou
první kolo KP. Mělo by na dobré výsledky z pozatím jen sbírat zkuše- sledních sezon.
nosti, ale dva zápasy ze
Jaroslav Vrbata
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