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Žatec se vrátil do dob rakouských císařů
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Do dob rakouského císařství se vrátil Žatec v polovině září v rámci Dnů evropského dědictví. Dobu připomněla scénka s odhalením
pomníku císaři Josefu II.,
ukázky tehdejších vojsk i ostrostřelců nebo přednášky v
městských parcích, které
vznikaly a rozvíjely se právě
v 19. století za RakouskaUherska. O celodenní program měly zájem stovky lidí.
„Z naší strany je určitě spokojenost. A kdyby bylo lepší
počasí, návštěvníků by bylo
ještě více. Podle ohlasů se
nejvíce líbila scéna na náměstí, rodiče kvitovali program, kde si děti mohly hrát
a vyzkoušet různé věci,“ hodnotila program ředitelka
pořádajícího muzea Radmila Odhalení sochy Josefa II. za přítomnos starosty Huberta
Holodňáková.
(kas) Ti elbacha (na snímku) proběhlo roku 1882. Foto: (kas)

Jak oživit centrum? Přes byty, služby, zábavu
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Dlouhodobým záměrem žatecké radnice je oživit historický střed královského města. Jaký názor na to mají
obyvatelé města?
Žatecký zpravodaj ve bychom se podívat do jisvém dubnovém vydání vy- ných měst, kde centrum žizval veřejnost, aby se vyjád- je. Jsou v něm restaurace,
řila, jaké kroky by k tomu cí- cukrárny se zahrádkami, dalli přispěly. Zde přinášíme ší odpočinkové a návštěvní
shrnutí několika příspěvků. koutky a podniky,“ uvedla
Jejich závěr je na pohled jedna ze čtenářek a za příjednoduchý: přivést do cent- klad uvedla například Litora lidi. Stálé obyvatele, tedy měřice. Jiná pisatelka nabízí
rezidenty, nebo turisty, ale ta- jako inspiraci Hradec Kráké občany z jiných částí Žat- lové: „Staré město je velmi
ce. Řešení je jednoduché jen krásné, rezidence mají vysona první pohled. Možnosti kou úroveň… Krámky se obměsta jsou totiž omezené – novily se starými portály,
je majitelem jen velmi malé krásnými sklepními hospůdkami. V létě jsou místo
části objektů v centru.
Přesto mohou být názory parkoviště zahrádky a teračtenářů inspirativní. „Mohli sy na hradbách.“

Masivní zaplnění centra
je ovšem zatím téměř nemožné. Byty ani domy na to
nejsou připravené.
„Ve chvíli, kdy náměstí
nežije, nefunguje ani komerční využití. Musíte ﬁrmy přesvědčit, aby sem přišly a investovaly peníze. Ale
teprve až bude náměstí žít,
budou tu bydlet lidé a fungovat služby, tak pak bude
zájem sem investovat. Je to
začarovaný kruh, který je třeba prorazit,“ říká Petr Šmíd.
Sám se o to snaží, když mu
patří dva domy na náměstí
Svobody – ale zatím marně
hledá nájemce přízemních
nebytových prostor.
Pokračování na straně 3

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Senioři mohli ve Staré papírně říct, co jim ve městě chybí
Rady a tipy pro občany starší generace, ale také podněty
od nich, co jim chybí v Žatci. Tím vším se zabýval druhý
Žatecký den seniorů, který se minulý týden konal v přednáškovém sále ve Staré papírně.
Celodenní program uká- přednášek a povídání vezek, přednášek a diskuzí při- doucí sociálního odboru Kapravily pracovnice odboru mila Sulíková.
Na seniory čekaly inforsociálních věcí žatecké radnice po loňské povedené pre- mace z různých oblastí – od
miéře. „Loni jsme akci udě- lékaře Radima Uzla (na
laly k Mezinárodnímu dni snímku), od policistů, zdraseniorů. Ohlas byl veliký, votní pojišťovny nebo Úřaproto jsme program zopako- du práce, který poskytuje
valy. I proto, že z dotazníků různé příspěvky. Ty mohou
jsme zjistily, že lidé chtějí pokrýt například část nákladostávat informace touto dů na kompenzační pomůccestou,“ vysvětlila blok ky. Jiná přednáška se týkala

Setkání ve Staré papírně
navíc může posloužit k tomu, aby se zlepšil život starší generace ve městě. Senioři mohli do dotazníků napsat, co jim ve městě chybí
nebo vadí. „O seniory, kteří
jsou v naší péči, třeba terénní nebo pečovatelské, se podluhového poradenství. „Ne starat umíme. Ale pak je tu
proto, že si myslíme, že bys- skupina starších lidí, kteří
te měli dluhy. Ale může se ta- jsou soběstační, bydlí sami,
kový problém objevit třeba ale také něco potřebují – a
v rodině. A je dobré vědět, my chceme zjistit, co jim
že se taková potíž dá řešit a chybí,“ vysvětlila důležitý
také jak,“ upozornila Kami- smysl dotazníkové akce Kala Sulíková.
mila Sulíková.
(kas)

Žatecká delegace se při dočesné
v Poperinge setkala s velyslancem

Dotace na obnovu památek

V partnerském belgickém Poperinge strávila v polovině září tři dny žatecká delegace na tamější dočesné.
Zástupci města v čele se starostkou Zdeňkou Hamousovou se setkali také s českým
velvyslancem v Belgii Jaroslav Kurfürstem.
Dočesná se v Poperinge
nese ve folklórním duchu,

což Žatec inspiruje. „Alegorické vozy a převleky se u
nás objevují stále více při
Chmelfestu. V Belgii se na
programu hodně podílejí
školy a spolky. My jsme zapojení spolků letos vyzkoušeli při Dočesné v klášterní
zahradě,“ popsala konkrétní
příklady Zdeňka Hamousová.
(kas)

Pozvánka
Město Žatec ve spolupráci
s Vojenskou posádkou Žatec
zvou u příležitosti 99. výročí
vzniku samostatného
československého státu
na slavnostní pietní akt,
který se uskuteční dne 27. 10. 2017 v 11.00 hod
u památníku na Kruhovém náměstí v Žatci.

Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o ﬁnanční příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok 2018 a z Fondu regenerace
Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec na rok 2018.
Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 30. 10.
2017, místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace: Městský úřad Žatec, odbor Kancelář úřadu, dotace,
Bc. Jitka Jelínková, email: jelinkova@mesto-zatec.cz,
tel. 415 736 127, nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce Eslužby úřadu, Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Omluva: Rybník se čistí až letos
Mylnou informaci zveřejnil Žatecký zpravodaj.
Rybník v Radičevsi se nečistil mnohem déle než 15 let, jak jsme uvedli. „ V Radíčevsi bydlím nedaleko rybníka téměř 65 let a jsem si

jistá, že rybník nebyl čištěn
více než 60 let! Před 15 roky
byla částečně vyčištěna
strouha, ale rybník ani náhodou,“ uvedla Vlasta Vostřelová. Za nepřesnost se
omlouváme.
(red)

Investoři jsou už nyní pro Žatec i celý region přínosem
Čím více obyvatel, tím větší možnost příjmů pro město. A tím lepší služby pro obyvatele. Takový dlouhodobý
cíl Žatce může pomoci splnit Strategická průmyslová zóna Triangle na bývalém vojenském letišti. Navíc se díky
zóně objevují nová pracovní místa pro
obyvatele celého regionu.
I proto žatecká radnice spolupracuje s výrobními společnostmi ve Strategické průmyslové zóně Triangle a snaží se jim v rámci svých možností co nejvíce vycházet vstříc. „Například investorům pomáháme při jednání s úřady, některé administrativní procesy
jsou pro ně totiž neznámé,“ uvedla sta2

rostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Investoři v zóně Triangle mohou do
budoucna významně ovlivnit rozvoj
města. Díky nim do regionu přichází
vzdělaní zaměstnanci, kteří by se tu
mohli trvale usadit. Aby jejich potenciální příchod podpořilo, snaží se město ﬁrmám vycházet vstříc. Aktuálně například jedná Žatec s personální agenturou, která hledá budovu, v níž by
vznikly desítky malometrážních bytů.
„Sloužily by pro ubytování mladých
pracovníků z Čech a Slovenska s minimálně středoškolským vzděláním, kteří ale podle zkušeností agentury nemají zájem o bydlení na ubytovně. Máme

co agentuře nabídnout, jsme ve fázi jednání,“ řekla starostka Žatce.
Zahraniční investoři do budoucna
mohou ovlivnit i proces vzdělávání ve
městě. „Vyšší manažeři zatím většinou
bydlí v Praze, raději by ale žili tady i s
rodinami bez dojíždění. Znamená to
ale zvyšovat kvalitu vzdělávání přímo
ve městě,“ uvědomuje si starostka Žatce. V praxi to například znamená snahu o získání většího počtu anglicky
mluvících pedagogů, kteří by v tom případě byli přínosem i pro žatecké děti.
Dalším přínosem pro město jsou ﬁnanční dary velkých investorů - na Dočesnou i další kulturní akce.
(kas)
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Spořitelna je pryč, může ji nahradit restaurace
Bývalá budova České spořitelny na náměstí Svobody
má nového majitele, který s ní má zajímavé plány. Z přízemí by chtěl udělat restauraci, aby přispěl k oživení historického centra.
Záměr je teprve na za- dále, protože v souvislosti s
čátku, cíl má ovšem majitel dalším vývojem města douPetr Šmíd (na fáme, že se bydlení na násnímku) jas- městí stane dobrou adresou.
ný: „Náměstí
Máte už konkrétní pláje hezké, ale
potýká se s ny s prázdným přízemím?
K domu nebyla žádná vyřadou probléužitelná
dokumentace, nemů. Hlavně tu
byl
zpracovaný
ani stavebnefungují služby. Turista
ně-historický
průzkum.
To
obejde náměstí a zjistí, že
se
muselo
udělat
jako
první.
nemá kde si dát kafe, jídlo.“
Z toho pak vycházejí představy o využití. Nabízí se něProč jste dům koupil?
Považuji to za jeden z do- kolik variant, my nyní hleminantních domů na cent- dáme většího nájemce s tou
rálním náměstí a naskytla se představou, že by tu vznikl
možnost koupě od předcho- restaurační provoz na středzího vlastníka, jímž byla ní nebo vyšší úrovni. Například pod hlavičkou nějakéČeská spořitelna.
ho pivovaru nebo jinou funJak je dům využitý a co gující společností.
s ním plánujete dál?
To děláte z vlastního záKdyž jsme ho se ženou
koupili, téměř celý dům byl jmu, třeba ze sympatie ke
prázdný s výjimkou dvou by- gastronomii? Nebo proto,
tů. Nyní jsou obsazené byty že takové služby chybí?
V centru Žatce žijeme třei kancelářské prostory, takže druhé i třetí nadzemní tím rokem a vidíme současpodlaží jsou plné. S tako- ný stav. Náměstí je hezké,
vým využitím počítáme i na- ale potýká se s řadou problé-

Bývalá budova České spořitelny na náměs Svobody.
Jak dlouho chcete námů. Hlavně tu nefungují
služby. Takže sem ani není jemce hledat?
Časově to vidím na příští
důvod přijít. Turista obejde
náměstí a zjistí, že nemá kde rok, kdy chceme čekat, jestli
bude o restauraci zájem. Až
si dát kafe, jídlo.
pak by šlo o jinou variantu.
Už jste s nějakým zájemcem jednali?
Tou by mohlo být co?
Oslovili jsme větší pivoProstor by se mohl vrátit
vary, zájem byl z jedné stra- do podoby podle starých fony, ale dosud to nepostoupi- tograﬁí ze 30. let. Tehdy bylo nikam dál. Chci věřit, dí- lo podloubí uzavřené, funky růstu ekonomiky i rozvo- goval tu vnitřní dvůr a někoje oblasti Žatecka, že zájem lik menších obchodů. Ale to
přijde. Může být i z jiného je věc jednání s památkáři.
odvětví. V každém případě Bylo by tu pak víc nájemců,
chceme, aby to byl funkční menší obchody, přibližně
model a fungoval dlouhodo- šest až sedm. Přednostně ale
bě, což přinese něco pozitiv- vidím nějakou restauraci.
ního domu i náměstí.
Tomáš Kassal

Jak oživit žatecké centrum? Přes byty, služby, zábavu
Pokračování ze strany 1
Existuje několik cest, jejichž spojením lze oživení centra dosáhnout.
Cesta první: investice.
Jde o již zmíněné byty, v nichž by
mohli žít noví obyvatelé, ideálně ekonomicky i společensky aktivní. Podle
odhadu architekta města Jiřího Vaníčka je v centru Žatce tolik volných bytů,
že by pojaly dva a půl až tři tisíce lidí.
Nejsou ale připravené. „Je dobré se zaměřovat na to, aby v centru žilo co nejvíc stálých lidí. Turisté by měli být navíc. Může dojít k rozvoji turismu, což
ale asi nebude skupina lidí, která by zaplnila obchody a restaurace celoročně,“ přemýšlí Petr Šmíd, který koupil
na náměstí bývalou Českou spořitelny
i sousední dům.
Stejně jako byty není zcela připravené prostředí – služby v podobě obchodů a restaurací, zeleň, parkování.

Právě auta jsou velkým problémem.
Vytlačit je? Omezit? Ponechat? To je téma pro vážnou diskuzi.
Spolumajitel jiného historického
domu v centru Pavel Čeloud naznačil i
další cestu: ve spolupráci s krajem plánovat investice do cyklistické dopravy. V praxi by to znamenalo napojení
na budoucí cyklostezku Ohře i vytvoření cyklotrasy z Trianglu přes Staňkovice do centra Žatce.
Cesta druhá: služby.
Úzce souvisí s investicemi a budováním restaurací či kaváren. Ale ne vše
musí být extra drahé a složité. „Zimní
ﬁlmový festival v návaznosti na ﬁlmovou historii Žatce přiláká návštěvníky
do centra také mimo turistickou sezónu,“ nabízí zajímavou variantu Pavel
Čeloud. Spolu s bohatší a atraktivnější
nabídkou společenských akcí během
sezóny, třeba i ve spolupráci s místní-

mi spolky a organizacemi, by to znamenalo kulturní a společenské oživení. Vhodné prostory existují už nyní –
radnice, knihovna, synagoga, děkanský chrám atd.
Cesta třetí:
komunikace úřadů a veřejnosti.
Někteří podnikatelé a majitelé nemovitostí žehrají na komunikaci s úřady. Lidé kritizují různé poplatky, třeba
za zábor veřejného prostranství. Zdají
se jim složité granty na opravu domů v
centru. Návrh zní opět jednoduše: vytvořit systém komunikace města, spolků i podnikatelů. Jenže když vedení
města připravilo setkání s veřejností na
téma UNESCO, přišlo zástupců veřejnosti jen několik. Na výzvu Žateckého
zpravodaje, ať se lidé vyjádří, jak oživit centrum, reagovalo pouze pět lidí.
Na zlepšení komunikace musejí pracovat všichni.
Tomáš Kassal
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Prohlášení
Důrazně odmítám názory zastupitelů, p. Hladkého a p.
Štrosse a distancuji se od vyjádření RSDr. Pipala na posledním zasedání Zastupitelstva města Žatce, kteří hovořili o
nutnosti prodeje či pronájmu naší žatecké nemocnice. Zastupitel Pipal není žádným stranickým funkcionářem a proto nemůže vyjadřovat názory za KSČM v Žatci. Názor jím
přednesený, je pouze jeho názorem, nikoliv názorem klubu
zastupitelů za KSČM. Ostatní zastupitelé zvoleni za KSČM
dodržují volební program, ve kterém bylo voličům přislíbeno, že se vynasnažíme udělat vše pro zachování nemocnice
v majetku města. Nemocnice v Žatci je i přes řadu problémů
stabilizovaná, hospodaří v kladných číslech a její vedení se
snaží hledat řešení situace, zejména v oblasti personální.
KSČM se plně staví za zachování nemocnice v majetku města Žatce. Práce vedení nemocnice, veškerého personálu,
správní i dozorčí rady je zárukou zachování jediné nemocnice v okrese Louny poskytující akutní péči. Pokud by došlo k prodeji či pronájmu nemocnice, ztratilo by město Žatec jakýkoliv vliv na její chod a v budoucnu by jistě došlo k
omezení jejího provozu, viz. Louny, Podbořany. Pronájem
nebo prodej, byť jen podílu, by byl prvním krokem k nežádoucí privatizaci.
Petr Kubeš, zastupitel,
předseda oblastního výboru KSČM v Žatci

Novinky ze Žatce sledujte aktuálně
na www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj - Město Žatec
Mimořádný úřední den
na radnici: 7. října od 8
do 12 hodin. Další termíny jsou 4. 11. a 2. 12.
Úřadující pracoviště
na radnici: podatelna,
pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP
a CD; na pracovišti v ulici Obránců míru: odbor
dopravy a silničního hospodářství.
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Zastupitelstvo
Nejbližší pravidelné
jednání zastupitelstva
města se koná 13. listopadu od 18 hodin ve velké
zasedací síni Městského
úřadu Žatec. Ještě předtím
se ale zastupitelé sejdou v
mimořádném termínu, a
to 16. října. Schválit musí
podání žádostí o významné dotace.
(red)

Chybí personál, rentgen slouží
hlavně pro lůžková oddělení
V polovině října by se
měl znovu otevřít rentgen
na poliklinice, který byl zatím uzavřený kvůli nedostatku personálu. „Bude
ukončeno čerpání dovolených a personálně jsme
schopni činnost zajistit,”
uvedl ředitel nemocnice Jindřich Zetek.
Proč byl dosud rentgen
na poliklinice zavřený? „V
současné době je provoz oddělení RDG pro pacienty mimo akutní lůžka omezen.
Důvodem je nedostatek kvaliﬁkovaného personálu, lékařů i laborantek. Prioritně
jsou tedy zajištěny diagnostické služby pro pacienty
lůžkových oddělení a činnost oddělení RDG je ome-

zena na pracoviště u oddělení chirurgie. Nemocnice již
rok hledá kvaliﬁkovaný personál, ale i přes velmi lukrativní ﬁnanční podmínky i zajištěné ostatní beneﬁty nemá žádný z doposud oslovených lékařů o práci v žatecké nemocnici zájem. Hledáme i v zahraničí, ale i zde je
personál s požadovanou kvaliﬁkací, schopný okamžitě,
plnohodnotně vykonávat požadovanou práci, těžko dostupný,“ vysvětlil Jindřich
Zetek.
(red)

inzerce/životní událos

Inzerce
● Dobrý den, prodám 2x krbová kamna včetně kouřovodu za cenu 9000 4x matrace o velikosti 90cm x
200cm včetně dřevěných
roštů za celkovou cenu 3000
Kč. Děkuji tel : 732 225 092.
● Nabízím kvalitní dřevěný nábytek – obývák – tmavě hnědý, z 60.let. 2 skříně,
sekretář, knihovna, stůl, 4
židle, 2 křesla, konferenční
stolek. Velmi zachovalé. Za
odvoz. Telefon: 604 290
461.
● M&M reality shání do týmu makléře a asistentku, na
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žateckou pobočku. Tel: 776
741 777, e-mail: kweberova@mmreality.cz.
● Prodej slepiček.
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky typu
Tetra a Dominant ve všech
barvách. Prodeje se uskuteční v Žatci u Západního nádraží:
12. září – v 17:30 hod.;
17. října – v 14:30 hod.
Případné informace – 728
605 840, 601 576 270.
● Pronajmu byt v Žatci na
Jihu, velikosti 1+KK, plocha bytu 31 m2, nájemné
5000 Kč + služby a poplatky

spojené s bytem. Tel. 732
747 481.
● Rada klubu vojenských
důchodců v Žatci svolává na
den 19. října ve 14 hodin
shromáždění členů KVD Žatec a Podbořany u příležitosti předání dárkových balíčků členům, kteří dosáhli životního jubilea. Akce se koná v restauraci ,,Václavka“.
Prezentace od 13:30 hodin.
V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení. Zveme všechny členy KVD k
příjemnému posezení.

Vzpomínáme
● Dne 13.
10. 2017 uplynou 4
smutné roky, co nás navždy opustil
p a n L a d islav Merda ze Žatce. S láskou vzpomínají manželka
Vlasta a synové Láďa a Mirek s rodinami.

● Dne 28. 9. 2017 uplynulo
8 let od úmrtí našeho tatínka,
pana Arnošta Weichparta, a
3. 10. 2017 uplynuly 3 roky
od úmrtí naší maminky,
Z d e ň k y We i c h p a r t o v é .
Vzpomínají dcery s rodinami.

Blahopřejeme
● Naše kolegyně BOŽENA KREJČOVÁ oslaví 14. 10.
2 0 1 7 v ýznamné životní jubileum: 90. narozeniny. Narodila se na Volyni

a jako 20letá se vrátila s rodiči do Žatce, kde po celá další
léta vyučovala na zdejších
školách. V důchodu neztratila kontakt se svými učitelskými kolegy a každý měsíc
se s nimi setkává na „babincích“ gymnázia v Žatci. Je
velmi čilá, moudrá, se zájmem o vaření, módu a celkové dění v naší vlasti. Obdivujeme její elán a vzorně
opečovávanou zahrádku u
domu, na které má snad
všechnu zeleninu, byliny i
květiny pro svoji potřebu a
zbytek přátelům rozdává.
Boženko, přejeme Ti hodně
spokojenosti, pohody, štěstí
a zdraví, aby ses s námi mohla ještě dlouhá léta setkávat.
Seniorky a senioři z babince
v Žatci.

Rozloučení
Zesnulí 28.8. - 23.9.2017:
Kurt Voigt
76
Miroslava Lišková
89
Zdeněk Bradáč
80
Andrej Balog
55
David Hankócy
36
Ladislav Bačák
89
Věra Kubrická
76
Marie Škopová
66
Jiří Zýka
56
Jiří Richter
66
Berta Baková
92
Gerlinda Libovická
77
Jiří Gassauer
69
Růžena Hyková
98
Jiřina Matušková
81
Alžběta Dědečková
89
Emilie Kotlářová
81
Ivana Fryšová
53
MUDr. Ivana Jarošová 45
Helena Polcarová
85
Lidia Hlobiková
91
Anastazie Melčová
92
Anna Klánová
95
Milan Gunár
60
Helena Synková
63
Miroslav Kanaloš
40
Václav Lerch
74
Jiřina Pešičková
73
Jan Kotrc
67
Antonín Vlček
55
Ladislav Rais
69
5
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ZŠ Měcholupy
uklízela svět
Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko se připojili žáci a pracovníci školy 18. září. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy a na městys Měcholupy. Během dvou a půl hodiny nasbírali hromadu pytlů
odpadu.
(gon)

Separování odpadu:

Ostatní odpad I.
Jak třídit papír, plasty,
sklo, nápojové kartony i kovy už ví většina z nás. Co ale
patří do směsného odpadu a
pro které odpady je i černý
kontejner tabu, v tom ještě
někteří tápou. Obecně bychom se měli držet zásady
vytřídit vše, co lze, a do
směsného odpadu pak házet
minimum odpadu.
Do velkoobjemového
odpadu patří například starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky nebo drobný stavební odpad. Tyto odpady
můžete odvézt na sběrný
dvůr, nebo využít mobilního
sběru. Při rekonstrukci nebo
vyklízení domu doporučujeme objednat velkoobjemový kontejner.
Nebezpečnými odpady
jsou obecně odpady nebo
obaly kontaminované zbytky látek, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo životní
prostředí. Musí být odborně
odstraněny ve speciálních
zařízeních. Patří sem např.
barvy, lepidla, rozpouštědla,
oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie a jejich obaly.
Alena Kubíčková
V našem městě můžete
využít tyto služby:
● Sběrný dvůr
(Čeradická 1014)
● Mobilní sběr
(termíny a místa se
vždy zveřejňují)
● Další kontejnery např.
na elektroodpad, textil,
bioodpad
(v ulicích města)
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené starostkou,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice
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 13
Popis činnosti pracovního místa:
Působnost tajemníka upravuje zákon o obcích.
Je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemník MěÚ je přímým nadřízeným vedoucích odborů a dále je nadřízeným všem zaměstnancům MěÚ. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do úřadu podle zvláštních právních předpisů.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru/jmenování vedoucího úřadu:
● 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);
● nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému
celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce.
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou obor
právnického směru či obor veřejné správy),
● 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. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů; zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
● výhodou vzdělání a praxe v oboru veřejné
správy;

● výhodou znalost fungování, hospodaření a
kontroly veřejné správy,
● manažerské a organizační schopnosti; praxe
v řídící funkci výhodou,
● komunikační schopnosti; ﬂexibilita;
samostatnost,
● znalost pracovně-právních předpisů,
● výhodou znalost AJ, NJ,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup: 01. 01. 2018.
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, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny doklady:
● návrh koncepce řízení MěÚ 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,
● čestné prohlášení o splnění tříleté praxe
(v souladu s § 5 odst. 1 a 2, zákona
č. 312/2002 Sb. v platném znění),
● 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 30.11.2017 do 14.30 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
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Obálku označte heslem
„výběrové řízení – tajemník“.
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 06.09.2017

volby

Žatecký zpravodaj

Žatec má na volby nové volební zástěny,
vyrobili je odsouzení v Novém Sedle
Při říjnových parlamentních volbách budou všichni voliči v Žatci upravovat své lístky za novými zástěnami. Pro
město je vyrobili odsouzení z Věznice Nové Sedlo.
Původní zástěny slouži- mýšlet o tom, co dělají a saly asi dvacet let, byly různě mi jsou překvapení, že práce
poškozené a radnice proto nemusí být ‚posledním zoupotřebovala nové. O jejich falým pokusem jak získat pevýrobu se postarala Věznice níze‘,“ uvedla tisková mluvNové Sedlo, která se Žat- čí věznice Eva Koreneková.
„Zástěny se dají složit,
cem spolupracuje dlouhodobě. Dvacet zástěn si po do- takže se s nimi bude lépe makončení prohlédly ještě v nipulovat při převážení a zadílně věznice starostka Žat- berou méně místa ve sklace Zdeňka Hamousová a ve- du,“ pochválila výsledek Hedoucí odboru správních čin- lena Šmeráková, která má
ností Helena Šmeráková. přípravu voleb v Žatci na staObě ocenily kvalitu zpraco- rost. Nové zástěny budou pování dřeva i celkové prove- prvé sloužit ve všech osmdení, za což při návštěvě věz- nácti volebních místnostech
nice poděkovaly jejímu ředi- při parlamentních volbách
20. a 21. října.
teli Miroslavu Špalkovi.
Věznice pomáhá
„Nové zástěny nejen spli dětem či seniorům
ňují všechny parametry staKvalitní výrobky odsounovené pro volby, ale jsou
lehké, skladovatelné a zpra- zených z Nového Sedla, ktecované do nejmenších de- ré vznikají v tamější truhlářtailů. Právě na jednotlivých ské dílně, slouží hlavně dědetailech mají podíl odsou- tem v Žatci už několik let. Z
zení, práce je prostě nutí pře- věznice pocházejí například

Starostka Žatce Zdeňka Hamousová a ředitel věznice
Miroslav Špalek u nové volební zástěny.
Foto: (kas)
pomůcky pro enviromentál- Sedle nám to vyrobí, jak poní výchovu, které se použí- třebujeme,“ potvrdila dovají při různých akcích měs- brou spolupráci Alena Kuta – jde o dřevěné skládačky bíčková z odboru životního
například se zvířaty nebo se prostředí žatecké radnice. Z
znakem města. Další výrob- rukou odsouzených budou
ky slouží městské policii při třeba i další výrobky, které
preventivních přednáškách se objeví na Hopíkově naučné stezce v městských lesích
ve školách či školkách.
„My dáme vždy návrh, u Holedeče. S věznicí už spoco chceme vyrobit, zaplatí- lupracoval také domov pro
Tomáš Kassal
me materiál, a v Novém seniory.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Kontakty na jednotlivé volební komise:

Voliči, kteří se ze závažných , zejména zdravotních
důvodů nemohou dostavit
do volební místnosti, mohou ve dny voleb kontaktovat zapisovatelku svého volebního obvodu a dohodnout si s ní termín návštěvy s
možností hlasovat do přenosné volební schránky.
Před zahájením voleb je
možné si termín domluvit
na tel. čísle 415 736 301.
Upozorňujeme na
změnu volební místnosti
a to v okrsku č. 15 - středisko CHMELAŘSTVÍ,
družstvo Žatec, Rafaela
Ungara 2674, Žatec a dále okrsek č. 16 - Lidový
dům, třída Roosveltova
625, Žatec.
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volby

Starostka města Žatce podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je 18 okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky / platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem /.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Náhradní doklad / doklad vydaný při
ztrátě nebo odcizení / není průkazem k prokázání totožnosti a státního občanství.
4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 1 den přede dnem voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
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Pozor, změna!
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Hrdinové ze Žatce se v říjnu ukáží v televizním Bludišti
V oblíbené dětské soutěži Bludiště ve vysílání České televize se v říjnu objeví i tým Gymnázia Žatec. Družstvo s
názvem Hrdinové při jarním natáčení v Ostravě dvakrát vyhrálo a jednou svému soupeři v závěru podlehlo.
Vždy se ale Žatečtí díky obrazovce. Gymnazisté si
soutěžícím i divákům posta- vozí do Ostravy vlastní
rali o nádhernou atmosféru. transparent, fandí a televizA že jednou prohráli? Za to nímu štábu tak plní všechna
jeho přání. A platí to i naobyli dokonce rádi!
„V Bludišti už jsme byli i pak – štáb se vzorně stará o
v roce 2009 a 2014, vždy družstva.
Výsledkem je skvělá pojsme vyhráli všechny tři duely. Teď nám tolik nevadilo, dívaná. „Absolvujeme běže jsme jednou podlehli, nao- hem roku řadu akcí, ale tapak to lépe dopadnout ne- hle se mi vždycky líbí nejmohlo. Alespoň jsme ko- víc. Děti to stmelí, fandí si,
nečně získali trička Bludiš- až z toho má člověk husí kůtě, protože ta dostává jen ži. Takže když to jen trochu
tým, který nevyhraje,“ vy- půjde, rádi do Ostravy pojesvětlila trochu paradoxní deme znovu,“ přiznala K.
spokojenost Kamila Kuﬀo- Kuﬀová.
A kdo letos za Hrdiny ze
vá, třídní tercie, jejíž žáci
tvořili čtyřčlenné družstvo i Žatce bojoval? Předně kapitán Tomáš Hrdina. Podle něj
většinu fanoušků.
Právě fanoušci jsou pro dostal tým jméno, Tomáš jej
soutěž extrémně důležití. pak dovedl ke dvěma víNejen pro podporu svého tý- tězstvím, když sám získal
mu, ale také pro atmosféru spoustu bodů při hledání tave studiu, a tedy následně na jenky. Byl tak dobrý, že mu

Příští číslo Žateckého
zpravodaje vyjde 2. listopadu. Příjem inzerce
končí 26. října.
Kontakt: Příspěvky je
možné předávat osobně
každé úterý od 9 do 11
hodin v infocentru radnice nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Infocentrum Chrámu chmele piva, samoobsluha nám.
Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská,
Podměstí), Norma, Lékárna na náměstí, MC
Sedmikráska, divadlo,
aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke. V
elektronické podobě na
www.mesto-zatec.cz/
mestsky-urad/zateckyzpravodaj/
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Hrdinové ze Žatce v ostravském televizním studiu s moderátorem Romanem Pastorkem.
Foto: (mch)
žertem moderátor hrozil, že
žádná nápověď už nebude,
protože on ji nepotřebuje. S
Tomášem soutěžili Barbora
Belanová, Dennis Khol a
Magdalena Kuﬀová.
Stejně důležití ovšem byli také fanoušci v čele s kostýmovaným superhrdinou

Týden knihovny nabízí amnestii
i slevu novým čtenářům
Na první týden v měsíci
říjnu si připravila Městská
knihovna Žatec pro veřejnost a své čtenáře již tradiční podzimní TÝDEN KNIHOVNY. Od pondělí 2. do
soboty 7. října získá každý
nově registrovaný čtenář
knihovny jednorázovou slevu registračního poplatku
ve výši 50% a zapomnětliví
čtenáři mohou využít amne-

Gymplmanem Viktorem
Vernerem nebo autorem pokřiku Matějem Sulíkem. Jak
Hrdinové v televizi bojovali
zjistíte, když budete pravidelně sledovat Bludiště. Díly s žateckými gymnazisty
se budou vysílat 21. a 28. října a 4. listopadu.
(kas)

Farmářská slavnost

Hotelová škola, tedy
SOU a SOŠ SČMSD, vystii na veškeré upomínky a hrála soutěž o Nejlepší jabvrátit vypůjčené knihy bez lečný výrobek, který zpestřil Podzimní farmářskou
sankčního poplatku.
Nabídku je možné využít slavnost v Žatci. Nabídku
na všech odděleních a po- prodejních stánků doplnil tabočkách knihovny během je- ké kulturní program, během
jich provozní doby. Více in- dopoledne navštívily díky
formací získáte v knihovně tomu centrum Žatce stovky
osobně, telefonicky na čísle lidí. Farmářský trh s regio415710203 nebo na našem nálními výrobky se v centru
webu www.mekzatec.cz a objeví letos ještě jednou, a
facebooku.
(měk) to v pátek 13. října. (red)

Přednáška doplní výstavu Žatecké sedmičky
Ještě do 5. listopadu
2017 si v Regionálním muzeu K. A. Polánka můžete
prohlédnout výstavu unikátních dobových plakátů Žatecké sedmičky.
Protože je věnována především vybraným „sedmičkovým“ výročím v dějinách města ve 20. století, připravilo muzeum stejnojmennou přednášku, díky

níž si můžete připomenout
rovněž starší zajímavé události, které se odehrály v letech končících číslem 7. A
nebylo jich málo.
Vraťte se s námi například do pro Žatec osudového roku prvního stavovského odboje 1547. Nebo do
roku založení starého gymnázia, založení Střelnice,
otevření řetězového mostu

či nalezení pokladu. Zjistěte, které významné osobnosti spojené se Žatcem město navštívily v „sedmičkových“ letech. Připomeňte
si, že jubileum letos má i
slavná žatecká chmelnička.
Přednáška historičky Milady Krausové se koná v Hlavní budově muzea v Husově
ulici 678 dne 26. října 2017
v 17 hodin.
(rmž)

ak vity občanů
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Pivovar promění zchátralý dům v nové muzeum
Další chátrající dům v centru Žatce zmizí a místo něj
vznikne Muzeum pivovarnictví na Žatecku. Poničenou
nemovitost na Žižkově náměstí díky evropské dotaci
opraví Žatecký pivovar a promění ji tak v další připomínku chmelařské a pivovarské tradice.
Konečná podoba expozice muzea se teprve bude
tvořit, ale už nyní je jasné,
že bude především popisovat historii výroby piva přímo v historickém centru královského města Žatce. „Nějaké artefakty pro muzeum
už máme připravené, další
nám lidé nabízejí. Přesná podoba muzea ještě není známá, budeme ji konzultovat s
odborníky, ale představu už
samozřejmě máme,“ řekl obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík.
Za opravu zchátralého
domu č. p. 85 na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice
zaplatí pivovar zhruba 14
milionů korun. Z toho 12 milionů pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„V současné době se dokončuje prováděcí dokumentace a připravuje prováděcí rozpočet. Měli bychom
je mít do konce listopadu,
pak hned vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele a
když se neobjeví nějaký zádrhel, nejpozději na jaře zahájíme stavbu. Ale čím dříve začneme, tím budeme raději,“ řekla Jana Eisertová
ze Žateckého pivovaru, jež
má výstavbu nového muzea
na starosti.
Po chmelu a recesi
muzeum pivovarnictví
Samotná stavba by měla
trvat rok a půl, ale pivovar
se zdráhá slíbit konkrétní termín otevření muzea. Rekonstrukce poničeného objektu, který kdysi sloužil jako bytový dům, se totiž může protáhnout třeba kvůli po-

Poničený dům na rohu Žižkova náměs přímo u pivovaru
se promění v Muzeum pivovarnictví.
Foto: (kas)
škozené statice domu. „Počítáme i s využitím sklepních prostor, na statice domu tedy bude opravdu záležet,“ upozornila Jana Eisertová.
Pivovarské muzeum se
zaměří na historii vaření pi-

va ve městě a doplní tak nabídku pro turisty. Ti už mohu navštívit Chmelařské muzeum, zaměřené na historii a
techniku pěstování chmele,
nebo Muzeum Homolupulů, které se orientuje spíše
na zábavu. Tomáš Kassal

Svaz postižených civilizačními chorobami
Každým rokem členové SPCCH mají možnost vyjet na
pobyt mimo své město. V roce 2016 vyjížděli dokonce dvakrát, letos jsme si to mohli dovolit jen jednou na 8 dnů od
23.7.-30.7. Pobyt byl v Mar. Lázních v hotelu Polonia.
Všichni si chválili ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a jídelnou s plnou penzí. Každý si užíval kulturní život, probíhal totiž Mariánsko-lázeňský hudební festival, který byl přehlídkou mnoha hudebních
žánrů. Západočeský symfonický orchestr, který doplnili členové baletu, nadchl v místním divadle všechny posluchače.
Chopinův dům pořádal zábavná odpoledne, my jsme zastihli pořad o námořnících, plný krásných písniček. Na kolonádě probíhaly každý den od 15.00 hod. koncerty, zejména
mladých interpretů. Kdo se vydal do kostela Nanebevzetí
Panny Marie, byl nadšen jeho akustikou i nádhernou hrou
na varhany. Chrám sv. Vladimíra ukázal, jak se léty mění jeho vybavení díky ruským sponzorům.
Milovníci poznávání okolí se vydali na výlet do Chebu
nebo kláštera v Teplé či na hrad Loket. I v Mar. Lázní vedlo
mnoho krátkých procházek na známá místa, tenisové kurty
s halou, visutá provazová dráha nebo až k Lunaparku. Dny
utekly jako voda, paní. Černá, která vedla celý zájezd, byla
všemi potleskem odměněna, sladkou tečkou bylo včasné
přistavení autobusu řidičem panem Stropnickým, který nás
jako vždy ochotně a bez problémů dopraví tam i zpět. Na
každém se projevily procedury, kterých si účastníci pobytu
tentokrát užili. Ještě jednou děkujeme! Irena Komárková
13
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Sezónu v divadle otevírají Alois Švehlík a Stanislav Zindulka
Městské divadlo v Žatci
zahájí v říjnu novou sezonu
činoherních představení.
Pravidelní návštěvníci
se mohou těšit na mnoho
zejména komediálních her.
Prvním představením bude
již 5. října Ředitelská lóže,
ve které hrají Stanislav Zindulka a Alois Švehlík. Diváci uvidí tragikomický příběh přátelství dvou starých
herců, kteří spolu tráví čas a
vzpomínají na prchavý čas
divadelního života. Autorem a zároveň režisérem
hry je Arnošt Goldﬂam.

Druhou atraktivní činohru diváci uvidí 29. října, a
to Římské noci. Jde o poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných osobností, italské herečky Anny

Magnani (v podání Simony
Stašové) a amerického dramatika Tennessee Williamse (Oldřich Vízner). Pojednává o jejich dlouhodobém
přátelství, o láskách, vrcho-

lech i pádech. Vše zarámováno do padesátých a šedesátých let 20. století.
Do konce roku divadlo
uvede třeba českou divadelní klasiku Rok na vsi (bratři
Mrštíkové), komedii Prachy
s Vandou Hybnerovou a Ondřejem Vetchým nebo Cenu
za něžnost s Janou Janěkovou a Jitkou Čvančarovou.
V divadle navíc pokračují atraktivní přenosy z Metropolitní opery v New Yorku: v říjnu bude k vidění Beliniho Norma a Mozartova
Kouzelná ﬂétna.
(red)

Program kulturních a společenských akcí

Digitální kino
6. 10. Hurvínek a kouzelné
muzeum, 17.30
6. 10. Po strništi bos, 20.00
8. 10. Esa z pralesa, 15.00
8. 10. Zahradnictví:
Dezertér, 17.30
8. 10. Blade Runner, 20.00
11. 10. Lego Ninjago, 17.30
11. 10. Kingsman: Zlatý
kruh, 20.00
12. 10. Hurvínek a kouzelné
muzeum, 17.30
12. 10. Blade Runner, 20.00
13. 10. Já, padouch, 17.30
13. 10. Zahradnictví:
Dezertér, 20.00
15. 10. Emoji ve ﬁlmu, 15.00
15. 10. Po strništi bos, 17.30
15. 10. Blade Runner, 20.00
17. 10. My Little Pony,17.30
17. 10. 8 hlav šílenství, 20.00
18. 10. Esa z pralesa, 17.30
18. 10. Druhá strana naděje
– Film s přívlastkem, 20.00
20. 10. Velká oříšková
loupež 2, 17.30
20. 10. Bajkeři, 20.00
21. 10. Emoji ve ﬁlmu, 15.00
21. 10. Geostorm: Globální
nebezpečí, 17.30
21. 10. Bajkeři, 20.00
22. 10. My Little Pony, 15.00
22. 10. Bajkeři, 17.30
22. 10. Geostorm: Globální
nebezpečí, 20.00
25. 10. Auta 3, 17.30
25. 10. Matka, 20.00
26. 10. Geostorm: Globální
nebezpečí, 17.30
26. 10. Thor: Ragnarok,20.00
28. 10. Hurvínek a kouzelné
muzeum, 15.00
28. 10. Thor: Ragnarok,17.30
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28. 10. Jigsaw, 20.00
31. 10. Bajkeři, 17.30
31. 10. Thor: Ragnarok,20.00

ního svátku.
Vše od 19.00 v divadle.

Ostatní

2. - 7. 10. Týden knihovny
– levnější registrace pro noVýstavy
vé čtenáře, zapomnětliví čteDivadlo
MUZEUM
náři mohou knihy vrátit bez
5. 10. Ředitelská lóže,
K. A. POLÁNKA
sankce.
19.00, činohra, Alois Šveh- do 5. 11. Žatecké sedmič- 7. 10. G-Titan‘s Night 8 –
lík a Stanislav Zindulka
ky. Výstava plakátů.
Souboje G-Titánů, 19.00,
10. 10. Náš svět 2017, pro KŘÍŽOVA VILA
Lidový dům. Mezinárodní
školy 9.00, 11.00, pro veřej- do 29. 10. To, když letěl galavečer K1, Muay thai, bonost 17.00, festival Malých (nejen) Čtyřlístek, výstava xu a MMA, zápas o titul evdivadelních forem pod pat- dětských časopisů.
ropského šampióna.
ronací Kamaráda LORM.
STARÁ PAPÍRNA
8. 10. Žatecký Hopman
24. 10. Ruská zavařenina, 5. 10. - 4. 11. Tajuplná noc, aquatlon, 9.00 - bazén OA
19.00, činoherní představe- výstava uměleckých děl Žatec, 13.00 – stadion Mlání v podání ochotníků DK Spolku pražských výtvar- dí, kombinovaný plaveckoKrupka.
ných umělců
běžecký závod pro všechny
29. 10. Římské noci, 19.00, GALERIE SLADOVNA
věkové kategorie.
činohra, Simona Stašová a do 6. 1. 6. návštěva manže- 10. 10. Soutěžní dopoledne
Oldřich Vízner.
lů Zemanových, výstava na Mládí, v 10 hodin vyhlámoderního umění
šení výsledků soutěže TvoPřenosy MET opery
říme z odpadu.
7. 10. Vincenzo Belini:
15. 10. Krajina v běhu čaPřednášky
Norma, 18.45
12. 10. Novinky a zajíma- su, 10.00, Zámek Stekník.
14. 10. W. A. Mozart:
vosti 2. světové války – Výstava fotograﬁí drobných
Kouzelná ﬂétna, 18.45 17.00, Křížova vila, Edvard sakrálních památek.
D. Beneš a Karel Novák po- 18. 10. Příběhy našich souKoncerty
píší objevy z vlastní bada- sedů, 17.00, Stará papírna,
9. 10. Neal Black & The He- telské činnosti.
slavnostní prezentace proalers, americký kytarista a 26. 10. Žatecké sedmičky – jektu, kdy děti pátrají v mizpěvák s kapelou.
17.00, budova muzea v Hu- nulosti.
16. 10. Michael Mayo sově ulici, přednáška Mila- 28. 10. Halloween Chrámu
Quartet, losangeleský zpě- dy Krausové o kulatých jubi- Chmele a Piva, 17.00, tavák, skladatel, aranažér.
jemná noc plná překvapení.
leích v Žatci.
19. 10. Věra & Her People,
Kompletní program akcí v Žatci nabízí
Věra Klásková s kapelou.
27. 10. Koncert Edity Adle- web města: Kalendář akcí
rové, 19.00, muzikálové a
facebook: Infocentrum Žatec
operetní melodie. Slavnostmobilní aplikace: V Obraze
ní koncert v předvečer stát-
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Starší žáci začali sezónu úspěšně,
dorostenky měly špatnou mušku
Velmi dobré zápasy předvedli v září mladí národní
házenkáři TJ Žatec.
Starší žáci dokázali zvítězit ve všech třech zápasech při druhém mistrovském turnaji oblastního přeboru. Postupně porazili Baník Most NH 13:12, KNH
Chomutov 19:14 a KNH Litvínov 16:7.
V brance nastoupil Tomáš Ferenc, v obraně František Tykal, Vladimír Popov, Matěj Fros, Jiří Průcha a
Nikolas Ferenc, v útoku Jan
Turták (20), Ondřej Kuvík
(20), Jaroslav Dyrynk (5),
Filip Sacher (3), Tomáš Hégr a Antonio Pio Turták. Trenéři Bohumil Suttner a Žaneta Popelková.

Dorostenky letos hrají v
téměř stejné sestavě, v jaké
loni získaly přebornic Severočeské oblasti. Přesto v prvním utkání doma podlehla
SK Chomutov NH 13:14,
když jim selhala přesnost
střelby. Naopak ve druhém
kole dívky vyhrály v Litvínově, kde se vítězí velmi těžko, a to v poměru 15:8.
V brance nastupuje J. Hubená, v obraně M. Vernerová, K. Kolářová, L. Hubená,
T. Tučáková, M. Horníková,
V. Hášová. V útoku hraje V.
Seifertová (17), L. Minaříková (3), N. Dyrynková (3),
K. Sovová (2) a N. Minaříková (3).Trenérkou týmu je
opět Žaneta Popelková.
Josef Popelka

Národní házenkáři vyhráli ve Vítkovicích

Ve středu tabulky se drží národní házenkáři Žatce, kteří
letos hrají coby nováček nejvyšší soutěž – 1. ligu. Se silnými Nýřany (na snímku) například doma Žatečtí dlouho drželi krok, ale nakonec se prosadil zkušenější a trpělivější soupeř, takže domácí podlehli 21:27. Chuť si Žatec spravil o minulém víkendu, když naopak sám potvrdil roli tabulkového
favorita ve Vítkovicích, kde v sobotu vyhrál 16:14. (kas)

Žatecký trenér Teplic připravoval děti z Lounska u Přimdy
Poslední prázdninový týden se v
okolí Přimdy, městečku téměř na německých hranicích, konal 2. ročník
kempu talentované fotbalové mládeže, který opět pořádal Okresní fotbalový svaz v Lounech za přispění ﬁnanční
podpory Ústeckého kraje a Fotbalové
asociace.
Více než 50ti členná skupina tvořená dětmi ve věku 7 -11 let z lounského
okresu byla ubytována v malebném přírodním areálu, jehož správcem je bývalý ligový hráč Sparty Praha Jan Sopko.
Hřiště s přírodním i umělým po-

vrchem, bazén, krásné počasí i diváckou kulisu v podobě skotského náhorního skotu, takové podmínky byly začínajícím adeptům fotbalového umění
k dispozici.
Spoustu hodin trávených na zeleném pažitu i expedice na hrad Přimda,
kde odpočíval na své poslední cestě do
Kostnice Mistr Jan Hus, noční stezka
odvahy, či soutěžní desetiboj. To vše
zvládli kluci (i holky) s nadšením a radostí. „Někdo čerpá energii u moře, jiný v horách, já ji získávám z nadšení,
spontánnosti a upřímnosti těch malých

fotbalistů. Když jsem viděl jejich jmenovky na zádech – Messi, Ronaldo,
Neymar, přiznám se, že jsem byl i trochu nervózní, takové hráče jsem totiž
ještě netrénoval…“ s úsměvem vyprávěl organizátor a hlavní trenér kempu
Radim Laibl ze Žatce. „Na pár dní
jsem se stal součástí velkého fotbalového snu těchto malých nadšenců. Věřím, že spolu budeme snít i v příštích letech. Palec nahoru pro jakoukoliv podobnou akci,“ dodal teplický mládežnický trenér Radim Laibl.
Aleš Havelka

Badminton, sport pro zábavu i kondici. V Žatci se hraje U Hřiště
Bambec, bedbington,
bagminton, ale správně badminton, je každému známý.
Většina z nás jej pinkala na
pláži na Baltu nebo přehradě a dobře se u toho bavila.
Ne každý však ví, že v
dnešní době jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů z hlediska oblíbenosti u
všech generací sportovců i
amatérů. A po světě se otevírá jedno sportovní centrum
po druhém, ale nikde nechybí kurty pro tento sport.
Jeho velkou výhodou je
to, že si jej s chutí zahraje

úplný začátečník, pokročilý
hráč, ale také celá rodina.
Svou oblibu získal mimo jiné tím, že výborně rozvíjí koordinaci pohybu, postřeh a
fyzickou kondici.
Před čtyřmi lety otevřela
v Žatci ﬁrma MAKRA trade

s.r.o. halu, kde je možné vyzkoušet a hrát tento výjimečný sport na kurtech, které jsou přímo konstruovány
pro badminton. Speciální povrch je šetrný ke kloubům,
profesionální osvětlení umožňuje hraní i ve večer-

ních hodinách a je možné
hrát sedm dní v týdnu. Samozřejmostí je i možnost zapůjčení raket a míčků.
Přijďte si i vy vyzkoušet
tento sport a udělejte něco
pro své zdraví. Kontaktní
údaje: Areál ﬁrmy MAKRA
trade s.r.o., U Hřiště 2524,
438 01 Žatec. Telefon pro rezervaci: 734 255 000. (kru)
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1. ročník nočního běhu přilákal 111 sportovců
Svůj vlastní noční běh má od konce září Žatec. Premiérového Svatováclavského nočního běhu, akce spolku Bohemia sport Žatec, se na stadionu Flóra zúčastnilo 111
malých i velkých běžců.
Přestože se pořadatelé cová na 10 kilometrech doučili za pochodu a běžci se sáhla času 47:28 minut. Menevyhnuli několika drob- zi muži do 40 let vyhrál Finým pádům, spokojení nako- lip Urban (44:15 minut).
nec byli všichni. „Každá ta- Z výsledků:
ková akce je výborná, určitě Mládežnické kategorie
se nám líbila a bylo by fajn, Dívky 2010 a mladší: 1. Nekdyby z toho byla tradice,“ la Šípková, 2. Zuzana Charřekl vítěz jedné z kategorií vátová, 3. Valerie TrachtoMartin Provazník.
vá. Chlapci 2010 a mladší:
Běh byl díky trase přes 1. Vojtěch Janík, 2. Kryštof
hliněné valy atraktivní pro Řehůřek, 3. Lukáš Mencl.
děti, které běžely za světla. Dívky 2008 – 2009: 1. DoNoční běh s čelovkami uli- minika Mužíková, 2. Iva
cemi Žatce kolem Flóry byl Blažková, 3. Anna Tomanozajímavý pro dospělé. Pro vá. Žáci a žákyně 2006 –
některé se stal výzvou: doká- 2007: 1. Daniel Cilc, 2. Petr
zali se zvednout z gauče, vy- Svoboda, 3. Pavel Havlíček.
zout papuče a zvládli čtyřki- Chlapci 2004 – 2005: 1. Vojlometrový závod Papučák.
těch Žatecký. Dívky 2004 –
Noční závod přinesl i za- 2005: 1. Ema Košťálová.
jímavé časy. Vítězka starší Dívky 2002 – 2003: 1.
ženské kategorie Petra Bule- Fenclová, 2. Procházková.

Start závodu nejmladších dívek. Vpravo s číslem 2 pozdější
vítězka Nela Šípková.
Foto: Tomáš Kassal
Dospělí
Papučák (4 km) ženy: 1.
Gabriela Korbášová, 2. Eliška Korbášová, 3. Eva Coprivová. Papučák (4 km) muži:
1. Radek Fousek, 2. Jakub
Baustein, 3. Petr Bedenk. 10
km muži (1977 – 1997): 1. Filip Urban, 2. Jaroslav Šeps,
3. Jiří Hess. 10 km ženy

(1977 – 1997): Jiřina Nguyenová, 2. Alena Matyášová, 3. Veronika Nádvorníková. 10 km muží (1977 a
starší): 1. Martin Provazník, 2. Miroslav Urban, 3. Jan
Hrdý. 10 km ženy (1977 a
starší): 1. Petra Bulecová, 2.
Helena Hudáková, 3. Iva Urbanová.
(kas)

Nábor do klubu Aikido a sebeobrany
Každým rokem v tuto dobu se pořádají různé nábory
do všech možných sportovních organizací. Ne jinak tomu je u žateckých aikidistů.
Své oblíbené bojové umění
v našem městě cvičí 21 let.

Kdo o Aikidu ještě
neslyšel, tak se dá v krátkosti říci, že je to čistě sebeobranné bojové umění založené na principu využít soupeřovu energii ve svůj prospěch. Letos žatečtí aikidisté propagovali bojové umění i v pokračování krátkého
ﬁlmu AIKIDO STREET
STORY 2, kde Žatečané ze

záběrů poznají své město.
V Žatci se už ale neučí
jen klasické Aikido. Vždy
pondělní trénink je věnován
reálné sebeobraně, kdy na
trénink dorazí nějaký zkušený lektor, který lekce vede.
Populární je hlavně Krav
Maga.
Pátky jsou ve znamení
kruhových tréninků s prvky
bojových sportů, tady jde
hlavně o zlepšení celkové fyzické kondice.
Kdo by měl zájem se třeba jen na trénink Aikido či
sebeobrany podívat, nebo si
i případně přijít zacvičit, tak
toho bude zajímat informace o již zmiňovaném náboru. Ten se letos koná od 2. října od 18h v malé tělocvičně
Obchodní akademie Žatec
(vstup bazénem). Věková
hranice je omezena, klub nabírá pouze starší 14 let. Samotný nábor potrvá až do
konce října.
(šim)
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