žatecký

zpravodaj
číslo 8, 28. dubna 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Houbaři uspěli
v celostátní
soutěži

Foto Tomáš Trégl

V čísle:

Konference SHS ČMS se zúčastnili také senátorka a starosta hostitelského města Zdeňka Hamousová, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a předseda SHS ČMS Libor Honzárek.

Žatec organizoval významnou konferenci
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Zemanovi
opět vystavují
ve Sladovně

7

Chmelfest
nabízí pestrý
program

Ve dnech 31. března a 1. dubna 2016 proběhla XXVI. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
V konkurenci jiných měst tento rok obstál Žatec - kandidát
na zápis do seznamu UNESCO. Slavnostní zahájení zpestřil
nástup tradičního žateckého spolku Chmelobrana Žatec
a nechyběl ani skřítek HOP.
Celkem 154 účastníků, včetZa město Žatec vystoupili staně význačných osob, jako mi- rostka města Žatec Mgr. Zdeňnistryně pro místní rozvoj ka Hamousová a místostarosta
Karla Šlechtová, náměstkyně Jaroslav Špička, kteří předstaministra kultury PhDr. Anna vili ojedinělé architektonické
Matoušková, hejtman Ústec- památky, historii pěstování
kého kraje Oldřich Bubeníček, chmele a samozřejmě vizi
předseda SHS ČMS Libor do budoucnosti, a to předeHonzárek, 120 starostů z celé vším kandidaturu na vstup
ČR, dále památkáři, historici, do UNESCO. Součástí konfearchitekti a zástupci některých rence bylo i vyhodnocení soutěregionálních firem, zaplnili že Památka roku 2015, kterou
na dva dny prostory Chrámu v I. kategorii získal Měšťanský
chmele a piva.
dům ve Slavonicích a v II. kaTématem letošních předná- tegorii Komplex Krumlovských
šek bylo „Kulturní dědictví klášterů sestávajících se z býa regionální tradice“.
valého minoritského kláštera,

nyní ve vlastnictví Rytířského
řádu Křížovníků s červenou
hvězdou a z kláštera sv. Kláry.
Vedlejší program nabízel samozřejmě návštěvu královského města, zejména historické
centrum, chmelové sklady,
Chmelařské muzeum, Muzeum Homolupulů, Renesanční
Galerii Sladovna, Regionální muzeum vč. Křížovy vily
a nových depozitářů, unikátní
pamětihodnosti královského
města, jako děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
Kněžskou bránu, radniční věž,
židovskou Synagogu. Závěrem
prvního dne konference byl
společenský večer v CHCHP
za doprovodu hudební skupiny
Brassband.cz a noční výstup
na osvícený Chmelový maják.
(kk)

První květnový týden bude
stavební společností SILNICE
GROUP a.s., zahájena oprava
povrchu vozovky v ulici Plzeňská
(silnice I. třídy č. 27) v úseku
od napojení ulice Husova (nad
čerpací stanicí OMV) po křižovatku s ulicí Osvoboditelů
v Žatci. Stavební práce budou rozděleny na jednotlivé

třídy na trase od Plzně ve směru na Most je třeba počítat i se
zvýšeným rizikem tvorby kolon,
a to zejména v prostoru okružní
křižovatky u Kauflandu. Předpokládaný termín dokončení
opravy komunikace je poslední
týden v červnu.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Pozor na omezení dopravy na obchvatu
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Svěcená
splnila limit pro
OH 2016

etapy a silniční provoz bude
vždy sveden do jednoho jízdního pruhu. V této souvislosti
upozorňujeme všechny řidiče
na důsledné respektování přechodného dopravního značení
a zvýšenou opatrnost při průjezdu kolem pracovního místa.
Jelikož se jedná o rekonstrukci
frekventované komunikace I.

1

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

rozvoj města

Lokální síťař/ka pro území ORP Žatec a Podbořany

pro podporu a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice Lokálního síťaře pro území ORP Žatec
a Podbořany v rámci Projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Podrobnější informace o projektu http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-projekty/
systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/
Požadavky:
• Ukončené min. VOŠ vzdělání humanitního směru (nejlépe se sociálním zaměřením)
• Plynulá znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni rodilého
mluvčího
• Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti služeb
pro ohrožené děti a rodiny
• Pracovní zkušenosti v sociální oblasti, s plánováním nebo poskytováním služeb - výhodou
• Kvalitní znalost práce na PC (MS Office, PowerPoint, Internet)
• Trestní bezúhonnost
Osobnostní předpoklady, dovednosti:
• Samostatnost, invence
• Komunikativnost, schopnost otevřené komunikace
• Schopnost samostatné práce, schopnost organizace času
• Organizační a koordinační schopnosti a zkušenosti
• Schopnost koncepčního a analytického uvažování
• Schopnost prezentovat výstupy práce
• Silné vyjednávací a komunikační schopnosti a schopnost argumentace
Praktické a technické předpoklady:
• Časová flexibilita (možnost práce ve standardním pracovním čase)
• Ochota a možnost cestovat po regionu a na republiková setkání
Hlavní pracovní náplň:
• Monitoring a analýza služeb pro ohrožené děti a rodiny v území
• Spolupráce s OSPOD, zjišťování potřeb OSPOD, klientů OSPOD
• Komunikace s poskytovateli služeb, odborníky, dalšími aktéry
v oblasti SPOD v území
• Aktivizace aktérů v síti služeb v území, navazování spolupráce,
setkávání
• Iniciace tvorby sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny v území
• Aktivity směřující k zajištění potřebných služeb v území, k optimalizaci sítě služeb
Nabízíme:
• DPČ (160h/měsíc)
• místo výkonu práce Žatec a Podbořany
Nástup nejdříve květen 2016, nejpozději 1. červenec 2016. Platové
podmínky: 180 Kč/hod. Pokud máte o uvedenou pozici zájem zašlete
nám, prosím, stručný motivační dopis (vztahující se k dané pozici)
doplněný strukturovaným profesním životopisem na e-mail: klara.
joklova@mpsv.cz. Termín podání: do 29.04.2016
Nedoložení požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.

Společnost Technická správa města Žatec, s.r.o.

vyhlašuje podmínky, dle kterých bude možné zajišťovat
občerstvení v době provozu Městského koupaliště Žatec.
Termín předpokládaného provozování: 3.6.2016 – 11.9.2016
Provozní doba: Po – Ne 9,00 – 20,00 hod.
Podmínky provozování občerstvení:
- min. nájem 23. tis. Kč bez DPH / měsíc + el. energie, v/s
- nájemné za „pasivní“ zavírací dny bude kráceno v souladu
se smlouvou
- provozní doba občerstvení bude v závislosti na otevírací
době koupaliště
- možnost pořádání kulturních akcí v otevírací době koupaliště
a se souhlasem provozovatele koupaliště
- 1 stánek s občerstvením + 1 stánek přídavný (nápoje)
v případě návštěvnosti nad 500 osob
- počet návštěvníků pro otevření stánku s občerstvením - min.
15 osob
- kompletní sortiment občerstvení, tj. jídlo + pití
Případné dotazy zodpoví Ing. Andrej Grežo, tel.: +420
602 288 876. Nabídku předložte do 29.4.2016 na adresu: Technická správa města Žatec, s.r.o. Čeradická 1014, 438 01 Žatec
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Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 9
Popis činnosti pracovního místa:
Zpracování, aktualizace a dodržování rozvojových dokumentů města - energetická koncepce,
strategický plán, apod. Příprava a realizace schválené koncepce rozvoje města včetně zpracování
připomínek a návrhů ke koncepci rozvoje. Problematika obecné strategie rozvoje města a problematika jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. Příprava
a realizace vlastních rozvojových projektů a investic města, informace o možnostech financování
investic mimo rozpočet města, projednávání sdružených finančních prostředků privátních investorů
a města. Spolupráce na komplexní inženýrské činnosti ve fázi realizace stavebních investic města
až do jejich uvedení do provozu.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor technického
směru),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
● znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
● a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
● a stavebním řádu; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe
v oboru stavebnictví,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.06.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku,
která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● návrh koncepce rozvoje města v rozsahu min. 3 strany A4,
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.
Nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 16.05.2016 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – rozvoj města“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 15.04.2016

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

vodní hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 10
Popis činnosti pracovního místa:
Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak a zákona
o vodovodech a kanalizacích, v celém správním území obce s rozšířenou působností. Zajišťuje
povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, včetně aktualizace seznamu členů a uvedených
údajů této komise.
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 či bakalářském studijním programu
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,
● 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. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů; zákona č.
274/2001 Sb.,
● o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou předchozí praxe v oboru životního prostředí či stavebnictví; zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo
ve vodním hospodářství,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.06.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku,
která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 16.05.2016 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vodní hospodářství“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 15.04.2016

Hasiči zasahovali
u majáku

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Chrám chmele
a piva v Žatci pořádal 16. dubna
akci pro širokou veřejnost s názvem Hasič v Chrámu chmele
a piva. Přišlo se na ni podívat
velké množství lidí převážně
rodiny s dětmi. Všichni viděli
ukázky hasičské techniky, slaňování z Chmelového majáku,
záchranu osob z muzea a další
ukázky práce profesionálních
hasičů.
(pk)

Holá a Kardoš uspěli mezi houbaři ČR
Žatečtí houbaři se prosadili v celostátní soutěži, která vyvrcholila v sobotu 2. 4. v Plzni - Bolevci. Při setkání mykologických
klubů a kroužků se konalo finále 42. ročníku celostátní soutěže
O nejchutnější houby ve sladkokyselém nálevu. Mezi účastníky
z celé ČR, kteří až sem postoupili, byli také 4 členové Houbařského spolku Žatec.
V kategorii I, kam bylo předlo- (24 vzorků, 19 degustátorů)
ženo 25 vzorků hodnocených18 se Žatečtí prosadili, když 5.
porotci, skončil na vynikají- místo získala Eva Holá, která
cím 6. místě Miroslav Kardoš uspěla s třepenitkou makovou.
s čirůvkou fialovou a 19. byl Šupinovku kostrbatou, se kteJozef Spodniak s podzimní rou vyhrála domácí soutěž Sosměsí. Také ve II. kategorii fia Svobodová, ocenili porotci

body, které stačily na 18. místo.
V soutěži organizací byli nejúspěšnější houbaři MK Liberec
před MK Hořovice a MK Dobrovice. Na výborném 6. místě
skončil HS Žatec, který za sebou
nechal takové spolky a kroužky,
jako jsou Plzeň, Pardubice,
Rychnov n. K., Praha, Klatovy
a další. Základní kolo letošní
soutěže připravují Žatečané
na listopad 2016.
(jak)

Po přednášce o psech přijde cestopis a výživa
Zajímavé téma nabídla zájemcům z řad veřejnosti i svým
čtenářům Městská knihovna
Žatec v rámci dalšího setkání
s odborníkem ve středu 20.
dubna. O své zkušenosti z každodenního spolužití se psy se
přišel podělit pan Pavel Prager.
Životem se psy se zabývá většinu života. V přednášce pohovořil o tom, jak nastavit soužití se psy bez vady, aby došlo

k nastolení pohody a komfortu
ve vzájemném vztahu. Cílem
jeho práce se psy je spokojený
majitel spokojeného psa. Při
besedě přidal rady na odstranění psích zlozvyků, praktické
příklady řešení nevhodného
psího chování a nastavení pravidel a také odpověděl na dotazy
návštěvníků.
Další akcí knihovny pro veřejnost bude cestopisná přednáška

Patrika Kotrby nazvaná Ze srdce
Evropy Do Santiaga de Compostela ve středu 4. května od 17
hodin v přednáškovém sálku
knihovny a dále také pokračuje
setkání s odborníkem, tentokrát
opět s výživovou poradkyní
Ing. Petrou Šmerákovou. O snídaních a svačinách prakticky
a zdravěji se můžete přijít poučit
18. května od 17 hodin.
(mkž)

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 9/2016) vyjde
ve čtvrtek 12. května.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční v pondělí 9. května
2016 od 16 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
4. června.
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.

Finanční prostředky Začíná druhé kolo
Dotačního programu Dotačního programu
Výsledky 1. kola dotačního titulu komunitního plánování
Od 18.2.2016 do 29.2.2016 bylo možné u Města Žatce
podávat žádosti o poskytnutí finančních příspěvků v rámci
Dotačního programu na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných
aktivit města Žatce. Celkový objem finančních prostředků
určených k rozdělení pro tyto účely byl 1 000 000,- Kč.
Celkem 14 subjektů před- cz/mestsky-urad/socialniložilo 31 projektů. Celkový -sluzby/komunitni-planorozpočet všech projektů činil vani/
16 306 709,-Kč, od Města ŽaPro srovnání uvádíme data
tec žádaly organizace příspě- z roku 2015: rozpočet dotačvek v celkové výši 1 534 358,- ního programu byl 600 000,Kč, z jiných zdrojů budou Kč. Účastnilo se ho rovněž 14
čerpat 14 772 351,-Kč.
subjektů, které podaly 25 proProjekty byly nakonec pod- jektů. Celkový rozpočet všech
pořeny celkovou částkou projektů činil v loňském roce
865 000,-Kč. Zbývajících 8 432684,00 Kč, požadavek
135 000,- bude rozděleno na příspěvek města byl celve druhém kole dotačního kem 1 160 332,00 Kč, z jiprogramu (již vyhlášen).
ných zdrojů čerpaly subjekty
Vyhodnocení 1. kola do- 7 272 352,- Kč. Finanční
tačního programu naleznete prostředky byly rozděleny
na http://www.mesto-zatec. jednokolově.

Město Žatec vyhlašuje 2. kolo příspěvků pro rok 2016 poskyDotačního programu na podporu tovatelů sociálních služeb a procílů a opatření platného Komu- rodinných aktivit bude přijímat
nitního plánu sociálních služeb odbor sociálních věcí v termínu
a prorodinných aktivit města Žatce. od 02.05.2016 do 15.05.2016.
Celkový objem finančních prostředPotřebné formuláře, vzor veřejnoků určených k rozdělení ve druhém právní smlouvy a Dotační pravidla
kole činí 135 000,-Kč.
najdete na www.mesto-zatec.cz/
Žádosti o poskytnutí finančních mestsky-urad/zadosti-a-formulare/
Harmonogram Dotačního programu
Krok

Datum
od

do

Zveřejnění Dotačního programu

31.03.2016

30.06.2016

Lhůta pro podání Žádostí

02.05.2016

15.05.2016

-

30.06.2016

01.01.2016

31.12.2016

Rozhodnutí o poskytnutí fin.
příspěvku
Realizace projektů

Vyúčtování fin. příspěvků
15.01.2017
a zhodnocení projektu příjemcem
Kontaktní osoba Mgr. Kamila Sulíková, vedoucí odboru sociálních věcí,
tel. 415 736 400, e-mail sulikova@mesto-zatec.cz,
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Tvoříme z odpadu - zajímavá soutěž pro děti

nejen pořadatele, ale určitě i rodičů a všech účastníků výstavy.
Teď už nezbývá nic jiného než
jen držet palce a počkat do letošního září na Sportovně zábavné
dopoledne, v rámci kterého
budou vyhlášení vítězové. Již
teď lze ale říci, že pro nás jsou
vítězné všechny výtvory.
Alena Kubíčková,
MěÚ – SÚ, ŽP

Připravili pro předškoláky
zábavný Den Země

Mezinárodní Den Země je příležitostí, kdy by se lidé měli zamyslet nad tím, jak mohou naši planetu šetřit. A právě proto
uspořádal Městský úřad Žatec - stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí ve spolupráci se spřátelenými organizacemi 21.
dubna v žateckém parku pod nemocnicí ekologicky motivované
naučné dopoledne pro děti z místních mateřinek.
Na necelých dvou desítkách na děti čekaly nové, ekologicky
stanovišť si děti mohly vyzkou- zaměřené, výukové pomůcky,
šet, jak se má správně třídit, které dle konkrétních požadavků
s čímž jim pomohl Tonda Obal zaměstnanců MěÚ Žatec vyrobili
(Eko-kom), zjistit, co se děje ve Věznici Nové Sedlo a právě
s vysloužilým elektrospotřebi- nejnovější z nich předal ředitel
čem, který vytřídí (Elektrowin), věznice přímo v průběhu této
či jaké je to být hasičem (JSDH akce. Po každém úspěšném
Žatec), jaká zvířátka mohou absolvování stanoviště čekala
najít v lese (Lesy ČR, lesní na děti drobná odměna.
správa Žatec), zda dokáží dát
Na závěr bychom rádi poprvní pomoc (Záchranáři Žatec, děkovali všem zúčastněným
kroužek první pomoci Obchodní za podporu a spolupráci, a to
akademie Žatec zároveň, viděly finanční i technickou – Prevýcvik speciálně vycvičených psů venci kriminality, Fotospoušť.
(Vězeňská služba Nové Sedlo), cz, Chrámu Chmele a Piva,
zjistily, co se starými zářivka- Mgr. Voldřichové, Turistickému
mi (Ekolamp), shlédly odchyt informačnímu centru Žatec
zatoulaného pejska (Městská a společnostem VEJO electropolicie Žatec), prozkoumaly nics s. r. o. a Koutecký s. r. o.
vojenský jeep (AČR – VÚ 1824 Bez Vás bychom dopoledne
Žatec) zastavily se na ukáz- věnované dětem nedokázali v tace psího výcviku (SZBK ČR) kové míře a kvalitě zabezpečit.
a pohladily si, či prohlédly jak Mnohokrát děkujeme a těšíme
drobné zvířectvo (ZO ČSCHO se na další obdobné akce.
Žatec 1), tak i to o trochu větší
Alena Kubíčková,
(Farma Bitozeves). I tento rok
MěÚ – SÚ, ŽP
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Cestovatel si povídal se studenty

Foto Tomáš Trégl

Na začátku letošního roku,
v rámci oslav Dne Země, dostaly děti z místních mateřinek
za úkol vytvořit postavičku z vytříditelných složek odpadu. Díla
si bylo možné prohlédnout od 5.
do 24. dubna 2016 v Galerii
Sladovna. Jelikož se děti svého
úkolu zhostily s nebývalým
nadšením a kreativitou, výsledky
jejich práce předčily očekávání

Na měsíc duben připravila
Městská knihovna Žatec další
vzdělávací přednášky, které byly
tentokrát určeny pro studenty
Gymnázia Žatec. V pondělí
18. dubna se v aule žateckého
gymnázia konaly přednášky
fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. V první
přednášce posluchačům přiblížil Barmu, zemi tisíců pagod,
zlatých chrámů, milionů soch
Buddhy, úsměvů, ale také tradic,
které se už jinde v Asii nenajdou.

Tématem druhé přednášky se
stala země divokých hor a šamanů, zapomenutá republika
Tuva, která je pravým rájem pro
dobrodruhy. Na závěr přednášek
se také dotkl současné situace
na Balkáně a uprchlické krize
a zodpověděl dotazy studentů. Prostřednictvím fotografií,
krátkých videí a autentických
zážitků tak cestovatel zajímavou
formou obohatil znalosti studentů o spoustu nových informací.
(mkž)

Běhali o postup do krajského kola

Okresní kolo Štafetového poháru pro žáky 1. stupně pořádaného
Českým atletickým svazem proběhlo ve čtvrtek 14.4. na stadionu
Mládí. Zúčastnily se ho dvě základní školy ze Žatce, tři z Loun
a jedna z Postoloprt a jejich reprezentanti měli poměřit svou
rychlost a šikovnost při štafetovém běhu. Sportovní dopoledne
si tedy přijelo užít na sto dětí.
Nejprve se závodilo v kategorii štafety 8 x 200 m. Vyhrála ZŠ
1.-3. třída, kde se běžela štafeta Komenského alej Žatec, druhá
8 x 100 m. První místo obsadila byla ZŠ J. A. Komenského
ZŠ Prokopa Holého Louny, 2. Louny a 3. místo obsadila ZŠ
místo ZŠ Komenského alej Ža- Prokopa Holého Louny.
tec a 3. místo získala ZŠ Petra
Na závěr byly sečteny časy
Bezruče Žatec.
všech štafet z každé školy
Také starší žáci 4.- 5. tříd bě- a do krajského kola postupuje
želi štafetu 8 x 100 m. Vyhrála ZŠ Prokopa Holého Louny a ZŠ
ZŠ J. A. Komenského Louny, Komenského alej Žatec. Všichni
druhé místo získala ZŠ Prokopa mladí sportovci na upomínku
Holého Louny a třetí místo ZŠ obdrželi náramek, žáci na prvPřemyslovců Louny.
ních třech místech medaile
Naposledy se běžel náročnější a školy s nejlepším součtem časů
a delší štafetový závod smíšené poháry. Mgr. Denisa Janíková

Inzerce
n Pronajmu byt 3+1 a 1KK
v Žatci, vhodné pro seniory. Kontakt: 739 887 705.
n Pronajmu byt 1+3 v Dukelské ulici v Žatci, v 1. patře rodinného domu s vlastním vchodem,
plynové etážové topení, plastová
okna, bez výtahu. RK prosím
nevolat. Volný od 1. 5. 2016, informace na tel. č.: 606 680 008.
n Pronajmu byt 3+1 s balkonem přes dvě místnosti v Lounech – Hrnčířská po rekonstrukci.
Na sídlišti je školka, pošta, potraviny, blízko centra města. Nájem
10.900 Kč vč. poplatků + kauce.
Kontakt 773 562 205.
n Pronajmeme nebytové prostory pro využití na kancelář, kadeřnictví, obchod, služby. Jedná
se o dvě místnosti o celkové ploše 33 m2, vstup z ulice (výloha),
v přízemí domu Chmelařské náměstí 348, Žatec (vedle hasičů).
Sociální zařízení, samostatné
topení, el. energie, teplá a studená voda. Volné okamžitě. Nájem
bez energií 3000Kč/měs. Dohoda
možná. Kontakt 604 587 274.
n Pronájem bytu 3+1 v Žatci.
Pouze slušným lidem. Více informací na tel. čísle 739 887 705
n Koupím stará křesla, židle,
stoly i mírně poškozené, i retro.
Kontakt: 736 741 967.
n Prodám zahrady v Žatci,
ulice Staňkovická – i jednotlivě.
Výměra 470 m2 a 280 m2. Tel.
606 372 227
n Prodám byt 3 + 1, 2. patro, v Žatci, ul. Podměstí. Tel.:
725 267 077.
n Pro novou restauraci v ŽATCI hledáme kuchaře a pomocné
pracovníky do kuchyně. Informace na tel.: 720 369 604 nebo
608942182.
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky Informace: 415 779 106,
415 779 108 nebo na internetu:
www.vscr.cz
n Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant
ve všech barvách. Stáří slepiček
19 týdnů – cena 175,- Kč/ kus.
Prodej se uskuteční v úterý 2.
května 2016. Žatec – západní
nádraží ve 12.30 hodin.

Vzpomínka
n Dne 27.dubna 2016 to budou
dva roky, co nás
navždy opustila
mamuška Irena
Braunová. Všem,
kteří tichou vzpomínkou nebo zapálenou svíčkou
uctí její památku, děkujeme. Irenka, Dášenka a celá rodina.

Pronájem kancelářských a nebytových prostor
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory (kanceláře,
provozovny,
kadeřnictví,
masáže,
apod.)
v administrativní budově OSBD Louny na adrese
Žatec, Otokara Březiny 2895 (naproti areálu SÚS –
Správa a údržba silnic). Jedná se o samostatné
moduly cca 19m2 nebo o propojení dvou a více
těchto modulů. Cena za pronájem je 100,Kč/m2/měsíc nebo 50,- Kč/m2/měsíc v 1.PP. Záloha
na služby včetně tepla je cca 20,-/m2/měsíc. Budova
se nachází v širším centru města ve výhodné
lokalitě. Budova je po celkové rekonstrukci
(zateplení, nová okna s izolačním trojsklem, vlastní
kotelna s nízkými náklady na provoz, možnost
využití nákladního výtahu, parkování u budovy).

Informace na tel. čísle: 777 115 259, e-mail: osbdlouny@iol.cz

Vinnetou v muzeu

Rozloučení
Zesnulí od 31. 3. do 21. 4.:
Černý František
86 let Urbanová Karolína
Camprová Květuše
87 let Dlugoš Pavel
Ing. Erben Jaroslav
80 let Kubiš Jan
Mazánek Stanislav
67 let Gottwaldová Hedvika
Matras Oldřich
93 let Hniličková Eva
Holič Jozef
72 let Kučaba Jaroslav
Jaremčuk Antonín
58 let Bláhová Vlasta
Mgr. Fořt Jaroslav
59 let Jůzlová Květoslava
Šmejc Jiří
87 let Zikmundovská Marta
Vincourová Miroslava 80 let Schwandnerová Věra

92 let
81 let
51 let
90 let
79 let
69 let
66 let
99 let
88 let
77 let

Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci Vás srdečně
zve na slavnostní otevření nové
výstavy Na Mayovky nejen
v máji, které se uskuteční v hlavní budově muzea v Husově
ulici v Žatci 12. května 2016
od 17 hodin. V rámci vernisáže
se představí Divadelní soubor
Horní Počernice v režii Filipa
Minaříka. Nenechte si ujít jedinečné setkání s Vinnetouem, Old
Shatterhandem a Nšo-či.
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Digitální kino Žatec
29.4. 20:00 / 1.5. 17:30 / 7.5. 17:30

Městské divadlo Žatec
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Komedie / Česko/ 2016. Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii
„Jak se zbavit nevěsty“. Hrají: David Matásek, Veronika Žilková, Kordula
Stropnická, Andrea Kerestešová, Matyáš Bystroň.
Vstupné: 110,-

1.5. 20:00

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D

Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec.
Vstupné: 140,-

5.5. 17:30 / 11.5. 17:30 / 25.5. 17:30

KNIHA DŽUNGLÍ 3D

Dobrodružný / Drama / Fantasy / USA / 2016 / CZ DABING. Hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga .Vstupné: 140,-

3.5. 17:30 / 6.5. 17:30 BELLA A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

Dobrodružný / Rodinný / Francie/ 2015/ 97 min / CZ Dabing
Nerozlučné přátelství s jeho milovanou fenkou Bellou válečná léta nijak
nezměnila. 
Vstupné: 110,-

3.5. 20:00

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Dokumentární / Road movie / Česko / Slovensko/ 2016/ 96 min
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou
dosud nejnáročnější expedici. 
Vstupné: 80,-

5.5. 20:00 / 6.5. 20:00 / 7.5. 20:00 / 14.5. 17:30 / 18.5. 17:30 / 27.5. 17:30
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D

Akční / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2016 / CZ DABING.

8.5. 15:00 / 10.5. 17:30

Vstupné: 150,-

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D

Animovaný / Akční / Dobrodružný/USA/ 2016 / Cz dabing. Vstupné: 130,-

8.5. 20:00

ANI VE SNU

8.5. 17:30

DVOJNÍCI

Romantický / Sportovní / Česko / Slovensko / Bulharsko/ 2016/, 79 min
Laura (Barbora Štikarová) je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat
do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje
městské prostředí. Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu (Toman
Rychtera).
Vstupné: 110,-

4.5. 18:00

14. BENEFIČNÍ KONCERT-DĚTSKÝ DOMOV ŽATEC

Podnájem divadla - mimo předplatné. Akce Dětského domova v Žatci.

11.5. 8:45 / 10:15 / 14:00

12.5. 19:00

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID

(Divadlo KOMEDIOGRAF). Činohra - mimo předplatné
Současné zpracování „stejného“ slavného příběhu z Divokého západu , je
z dneška, z doby, kdy by chlapi, chtěli být chlapi, kdy by potřebovali, aby jim
alespoň jednou za čas „visely kolty proklatě nízko u pasu“, aby si to mohli
s grázlem jednoduše vyřídit. V komediálním „westernu“ z Bohnic účinkují:
Sundance – Tomáš MATONOHA ; Butch – Josef POLÁŠEK ; Sestra – Barbora
POLÁKOVÁ / Eva Leimbergerová / Mariana Chmelařová
Vstupné : 350 ,- / 330,- / 300,-Kč www.komediograf.cz

Zemanovi opět vystavují ve Sladovně

Srdečně vás zveme na největší kulturní událost regionu v tomto
roce v prostorách Galerie Sladovna.
Galerie Sladovna Žatec vás zve známých umělců.
na jedinečnou výstavu s názvem
Tato výstava bude bezesporu
5. návštěva sbírky manželů největší kulturní událostí tohoto
Zemanových s podtitulem sou- roku a to nejen pro město Žatec,
časné umění. Jedná se o unikátní ale sahá až za hranice regionu.
soubor obrazů vybraných autorů Můžete ji shlédnout až do 31.
současné umělecké tvorby. 1. 2017, úterý - neděle od 10
Můžete zde obdivovat díla do 17 hodin.
takových osobností jako je J.
Nechte se vtáhnout do světa
Petrbok, K. Chaba, J. Načerad- umění!
ský, J. David a mnoha dalších
Bc. Alexandr Gižynski

„

Komedie / Česko/ 2016. Režie: Jiří Chlumský / Hrají: Ondřej Sokol, Jakub
Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, Miroslav Etzler. Vstupné: 100,-

10.5. 20:00

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP

11.5. 20:00

PRIDE – FILM S PŘÍVLASTKEM

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA

(Divadlo POHÁDKA PRAHA). Představení pro děti – předplatné skupiny
E,M a mimo předplatné. Pohádka o přáních, fantazii, lásce a snech, jež se
mohou stát skutečností, když .... Vstupné: 45,- Kč www.divadlopohadka.cz

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Dokumentární / Česko/ 2016/ 90 min. Divadlo Sklep je atraktivní téma.

Komedie / Drama/ Velká Británie/ 2014/ 120 min. Píše se rok 1984. Britskou
premiérkou je Margaret Thatcherová, přezdívaná Železná lady. Vstupné: 90,-

www.divadlozatec.cz

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Žatec
nástupní mzda

po prvním roce

14 000 Kč

14 963 Kč

po druhém roce

15 925 Kč

35hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat
zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

www.lidl.cz
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Svěcená v novém rekordu splnila
limit pro Olympijské hry v Riu
Žatec bude mít zastoupení na letošní olympiádě v Brazílii
Vynikajícího úspěchu
dosáhla žatecká plavkyně Lucie Svěcená, která
v polovině dubna v závodě Českého poháru v Pardubicích překonala český
rekord žen na 100 metrů
motýlkem. V nedělním
odpoledním finále jasně
zvítězila časem 58.54,
kterým splnila A-limit

pro OH a zajistila si tak
start na olympiádě v Rio
de Janeiro.
„Hned od startu si
Lucka vytvořila náskok,
který postupně vysokým

tempem navyšovala Už
na obrátce na 50 metrech měla vynikající čas
27.30,“ líčil závod šéf
žateckých plavců Jiří Karas. „V druhé padesátce
již hnal Lucku doslova celý bazén hlasitým
povzbuzováním do cíle
a ta se každým záběrem vzdalovala svým

soupeřkám. Poslední tři
tempa už byl celý bazén
na nohou a čekalo se,
jaký čas se po dohmatu
objeví na světelné tabuli.
Když se rozsvítilo fan-

tastických 58.54, celá
hala propukla v mohutný
jásot a potlesk! Tento čas
totiž znamenal splnění
Lucčina velkého snu
účasti na Olympijských
hrách v Riu 2016.“
Osmnáctiletá žatecká
plavkyně, která už má
zkušenosti a dokonce
i medaile z juniorských
i seniorských ME a MS
v plavání, je čtvrtou českou plaveckou reprezentantkou, která se probojovala na OH 2016. „Škoda, že se toho nedožil
tatínek, který nás nedávno opustil,“ řekla Lucie
bezprostředně po závodě
v rozhovoru pro Českou
televizi. Z olympioniků,
kteří mají vztah k Žatci,
startovali dosud na OH
bratři Tomáš a Jan Petříčkové (vodní slalom), dále
Patrik Hrdina (windsurfing) a také dva olympijští
vítězové - Miroslav Varga
(střelectví) a Ladislav
Vízek (fotbal).  (jak)

Urban plaval lépe v rozplavbě

V dubnovém závodě plaveckého ČP v Pardubicích
startoval ze Žatce také David Urban.
Po sobotním 12. mís- čas 51.53, který je jeho
tě na 200 m vol. zp. jej třetím nejlepším časem
v neděli čekala jeho nejob- v kariéře a postoupil do filíbenější disciplína 100 m nále ze 4. místa. Do odpovolným způsobem. V roz- ledního finálového bloku
plavbách dosáhl výborný nastoupil David na start

jen těsně po tom, co oddílová kolegyně Svěcená
splnila A-limit na OH
a nedokázal, ve svém emocionálním rozpoložení, zopakovat svůj ranní výkon
a časem 51.91 obsadil
konečné 6. místo.  (jk)

Rozhodující okamžik zápasu, v němž žatecký
G-Titán Greisiger knokautoval plzeňského Kordu.

Meduna neměl soupeře,
Gresisiger získal pohár

V plzeňské hale Slavoj se koncem března konal galavečer thaiboxu a kickboxu Rivalové 3.
Nasmlouvané profizápasy v K-1 3x3 minuty bez
chráničů měli i žatecký David Meduna a Hany
Greisiger. Akce měla výborné promo, takže
do Plzně dorazilo více než 40 žateckých fanoušků
podpořit naše borce.
Bohužel Medunův sou- níka opatrně «oťukával»,
peř soupeř pro zraně- ale ve 2. kole přitvrdil
ní souboj zrušil. Takže a po tvrdé kombinaci zaza Žatec nastoupil jen končené naskočeným koGreisiger proti plzeňské- lenem ukončil zápas K.O.
mu 31letému Jiří Kordo- a získal vítězný pohár.
vi, který má více než 50 Stránky czechfighters.cz
zápasů a loni na stejném okamžitě na svém webu
galavečeru zvítězil K.O. zveřejnily fotky s tím, že
To se mu však již nepoda- byl Hany vyhlášen za nejřilo s Hanym. Ten protiv- lepší K.O. večera.  (lb)

Ve fotbalovém aprílovém měsíci vyhrávali hosté
Fotbalisté Slavoje Žatec A ze tří posledních dubnových zápasů přivezli 6 bodů po vítězstvích v Modré
a Modlanech, ale v sobotním utkání doma přes
slibně rozehrané utkání s vedoucím celkem KP
na další body nedosáhli.
n Žatec - SK Štětí 2:4 vyrovnali po změně stran
(0:1)
po akci P. Klince, míč
V utkání výborné úrov- srazil „gentlemansky“
ně začal Slavoj aktivně. do své sítě Šimral. O veZa vytrvalého drobného doucí branku na 2:1 se
deště měl v 10. první v 54. postaral Hassman
gólovku Smékal, tečo- z penalty za zákrok
vaný míč skončil těsně na Smékala. Lídr tabulky
vedle branky a po rohu zvýšil tlak a v 66. vyrovreflexně zasáhl brankář nal, aby za 4 minuty šel
hostů Kloub po střele do vedení po nedorozuHassmana. Hned z pro- mění Hanuse s obránci.
tiútoku propásli gólovku Nejblíže k vyrovnání měl
i hosté. Přesto šli do ve- Zimola, ale ve skluzu mu
dení ve 44. díky vlastnímu chyběly centimetry stejně
gólu Jakuba Zmrhala jako hlavičce A. Hynka.
po centru Stejskala. Ža- Naopak v závěru výborní
tečtí stejným způsobem hosté svoji výhru pojistili.

„Přes výborný výkon je
třeba sportovně přiznat
porážku,“ hodnotil zápas
sekretář Pavel Maňák.
„Škoda, že takový zápas
nevidělo víc diváků, někteří i odcházeli v průběhu, neboť na stadionu
bez zastřešené tribuny
se v dešti neměli kam
schovat!“
Branky: 54. vlastní (Šimral), 54. p. kop. Hassman
– 44. vlastní (Zmrhal), 63.
Stejskal, 47. Belák, 88.
Tichý. Rozhodčí Klimpl, ŽK 2:4, 150 diváků.
Slavoj A: Hanus – Sýs,
A. Hynek, Bešík, Zmrhal,
Merda - Hassman (83. Vl.
Hynek), P. Klinec, Zelinka
(74. Hankocy), Zimola Smékal (82. Wiesinger)

n Modlany – Žatec 1:2
(0:0)
Na hřišti předního
týmu tabulky, kde naposledy působili současný žatecký trenér Karel
Chlad a brankář Hanus,
odvedli hosté obětavý
a kvalitní výkon. Přestože od 53. prohrávali,
za 10 minut vyrovnal
z přímého kopu Petr
Klinec, který pak v 72.
nacentroval, aby Bešík
parádní rybičkou zajistil hostům výhru. Ti ji
udrželi zásluhou bojovnosti kolektivu v čele se
stopery Bešíkem a Zmrhalem, který se po zimní
přípravě vrátil z Teplic.
Domácí prohru nezvládli
a v závěru dostali za ne-

sportovní chování ještě
tři červené karty!
n Modrá – Žatec 1:2
(1:1)
Hosté byli celé utkání
lepším celkem, ale prohrávali od 16. minuty
po náhlém protiútoku
zakončeném Faifrem.
Ve 35. po akci P. Klince
vyrovnal Smékal a výhru
zajistil v 64. Hassman.
Po 22. kole KP je Žatec
na 8. místě se 37 body,
stejně jako mají 6. Neštěmice, kam Slavoj zajíždí 1.
května (od 15 h). Doma
hraje Žatec 7. května
od 17 hodin s 15. Střekovem (17 b) a pak 14.5.
od 10.30 hodin nastoupí
k derby na půdě třetích
(jak)
Blšan (40 b).
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