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V listě

Cestující
trápí jízdy
do Prahy

Výstava
o tradicích
v muzeu

Vánoční výzdobu, tedy stromeček, betlém či zvoničku, si v
centru Žatce nejvíc užívají dě . Jako v sobotu odpoledne,
kdy začal Advent v Žatci.
Foto: Tomáš Kassal

Město Žatec
všem přeje
krásný Advent,
pohodové
a šťastné
Vánoce,
veselého
Silvestra
a úspěšný
vstup do
Nového roku!

Tématem druhého letošního Setkání s veřejností, které
v listopadu proběhlo ve Staré papírně, byl další rozvoj
města. Plány na příští rok i výhled do dalších let občanům představilo vedení města.
Nejdelší debata se rozvi- Trávníček. Například studii
nula na téma investic v příš- o přeměně veřejných protím roce. Lidé se dozvěděli, stranství hodlalo město s objaký je návrh investic pro čany prodiskutovat i bez torok 2018, jeho deﬁnitivní po- hoto podnětu.
Radnice se pravidelnédobu ale budou schvalovat
zastupitelé na svém prosin- mu představování budoucích projektů a vizí nebrání,
covém jednání.
V této souvislosti také za- jen se nyní vybírá nejvhodzněl návrh, aby město před- nější forma. V úvahu připastavovalo své plány a lidé se dá prezentace na internetok nim mohli vyjadřovat. vých stránkách městského
Mohlo by to být například úřadu nebo tištěná podoba,
ve chvíli, kdy je připravená jež by mohla být k vidění třestudie nějaké stavby, ale ješ- ba v Galerii Sladovna.
Ze strany veřejnosti se tatě se nedělá přesný projekt.
„V tomto stádiu by to neměl ké objevily konkrétní podbýt problém,“ řekl vedoucí něty, aby město řešilo něktestavebního úřadu Tomáš rá místa, jež obyvatelé růz-

ných lokalit vnímají jako
problematická. Konkrétně
se jedná o průjezd Jungmannovou ulicí, podoba prostranství před Moskvou nebo také stav schodišť z Podměstí do centra města.
Při setkání ve Staré papírně se lidé mohli seznámit
s některými studiemi včetně
obnovy Kapucínského kláštera, který se změní ve spolkový dům, a revitalizace nábřeží řeky. Na jejím pravém
břehu se plánuje do budoucna například kemp nebo
úprava prostoru loděnice.
Už příští rok bude hotové
street workoutové hřiště,.
Na levém břehu Ohře by výhledově mohl vyrůst umělý
kanál pro vodní slalomáře.
Tomáš Kassal
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3 Radnice plánuje ukazovat studie staveb

Vítání
občánků
na radnici
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Na Moskvě
zpívá
Petr Kotvald
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Nepovolenou skládkou lidé riskují velkou pokutu
Pokutu ve výši desítek i stovek tisíc korun riskují lidé,
kteří opakovaně tvoří černé skládky. Děje se tak na různých místech Žatce. Názorným příkladem jsou třeba nepovolené skládky v sídlištní zástavbě u kontejnerů v ulici K Perči nebo ve stráni za zahrádkami v Bezděkově.
Právě v Bezděkově se vznikla, spolupracuje s lesy
černá skládka objevuje neu- i žatecká radnice.
stále a Lesy ČR, na jejichž
Podobný případ řeší měsúzemí vznikla, ji nyní likvi- to a strážníci městské polidují a budou pochopitelně cie také v ulici K Perči (viz
hledat viníka. Investice do snímek). Omluvou není ani
likvidace se bude pohybo- to, že tam se pytle s odpady
vat v řádu statisíců korun. hromadí vedle kontejneroLesy ČR se budou snažit na- vého stání – už to je černá
jít pachatele, aby po něm skládka, protože odpady patmohli vymáhat náklady vy- ří do kontejnerů, nikoliv
naložené na likvidaci černé vedle nich.
skládky. Na tom, aby u BezObě lokality nyní bude
děkova skládka znovu ne- městská policie střežit ještě

důkladněji, podle možnosti
využije hlídky či fotopasti.
Lidé, kteří skládky vytvářejí, riskují velkou pokutu. Zákonem stanovená výše
je 50 000 korun pro fyzické
osoby a pro podnikatele až
300 000 korun.
Riziko je přitom zbytečné. Odpad lze vozit do sběrného dvora nebo odkládat

do popelnic, což je v obou
případech pro občany města
bezplatné. A pokud například zahrádkáři, kteří patrně
patří k těm, kdo odkládají odpad v ulici K Perči nebo v
Bezděkově, potřebují kontejnerů více, mohou o ně požádat.
„Správně by si každá zahrádkářská kolonie jakožto
právní subjekt měla pro své
členy zajistit nádoby na odpad, a to nejen na komunální, ale i na tříděný,“ uvedla
Alena Kubíčková z odboru
Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí žatecké radnice.
(kas)

Zastupitelstvo

Cestující do Prahy si stěžují na autobusy

Nejbližší pravidelné jednání zastupitelstva města se
koná 18. prosince od 18 hodin ve velké zasedací síni
žatecké radnice.
(red)

Na problémy s cestováním autobusem
do Prahy a zpět si opakovaně stěžují lidé ze
Žatecka. Problematice se od září věnuje i
město Žatec. Jeho možnosti jsou ale velmi
omezené.
„Opakovaně se tím zabýváme i bez podnětů občanů, protože si uvědomujeme, že
jde o důležitou službu, která by měla být lepší,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Sama už od září jednala s několika dopravci včetně Student Agency, které do Žatce dosud nejezdí, ale o nové lince uvažuje –
nejdříve však na jaře. Oslovit další dopravce
se starostka města ještě chystá.
Víc, než apelovat na dopravní společnosti a sdělit jim, že ze Žatce do Prahy jezdí
dost lidí, kteří by jejich spoje mohli naplnit,
ale město nemůže. „Dopravní obslužnost,
vydávání licencí dopravcům a schvalování
jízdních řádů je v kompetenci Krajského úřa-

Kluziště se opět
staví před radnicí
Hned po skončení adventního programu se před
radnicí začne stavět mobilní
kluziště. „Rádi bychom, aby
se mohlo začít bruslit ještě
do vánočních svátků,“ uvedl jednatel Technické správy města Žatec Andrej Grežo. Kluziště má být v provozu do března, a to denně od 7
do 22 hodin.
(kas)

O problémové
lidi město nestojí
Zabránit stěhování nových problémových obyvatel do vybraných lokalit chtějí radní Žatce. Schválili podání žádosti o vydání opatření obecné povahy podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi. Díky tomu by se nevyplácely doplatky na bydlení novým lidem ve třech
lokalitách. Další problémoví obyvatelé by tak teoreticky neměli mít důvod se stěhovat třeba do památkové rezervace nebo v Podměstí do
ulic Hájkovy, Třebízského a
B. Němcové.
(kas)
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du Ústeckého kraje,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Žatec Jiří
Dobruský.
Lépe se městu jedná o vylepšení MHD,
protože na ni ﬁnančně přispívá, letos více
než pěti miliony korun. Jedná se třeba o nízkopodlažních vozech. „MHD pro Žatec zajišťuje společnost DPÚK. Společnost přislíbila, že bude postupně provedena obnova vozového parku,“ slíbil J. Dobruský.
(kas)

Žatecká teplárenská snížila ceny tepla
V rámci modernizace
rozvodů tepla provedla v letošním roce Žatecká teplárenská a.s. rekonstrukci rozvodů v ulici Svatováclavská
v lokalitě Telátko. Zastaralé
rozvody byly vyměněny za
nové, kvalitnější, z předizolovaného potrubí. V jednotlivých objektech byly nainstalovány předávací stanice
s pokročilou regulací. Cílem modernizace bylo zvýšit spolehlivost dodávek a
zároveň snížení ceny tepla
pro odběratele. Obyvatelé

lokality budou platit za teplo o 10% méně než dosud.
Dalším významným projektem byla v roce 2017 výměna páteřního horkovodu
v ulici Pod Známkovnou.
Na tomto potrubí docházelo
v minulosti k častým poruchám, a tato rekonstrukce
zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla do žateckého podměstí.
Na oba tyto významné
projekty se teplárenské podařilo získat dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu

z programu OPPIK a to ve
výši 30%.
Žatecká teplárenská, a.s.
si je vědoma sníženého komfortu během těchto rekonstrukcí, které na druhou stranu přinesou efektivnější a
spolehlivější dodávky tepla
odběratelům za nižší ceny.
O plánovaných odstávkách ŽT, a.s. je možnost informovat se na internetových stránkách společnosti
www.ztas.cz, poruchy je
možné hlásit na telefonním
čísle 603 205 359.
(žt)
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Péřový panáček i zlaté prasátko, oživlé tradice v muzeu
Lidové zvyky z konce podzimu, adventu i vánočního období připomíná výstava, již pod názvem Když opadá listí připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci.
Expozice v přízemí hlavní budovy muzea v Husově ulice
bude k vidění až do 7. ledna.
Co dalšího nová výsta„Výstava ukazuje nejen
předvánoční zvyky, ale za- va ukazuje?
Máme tu betlémy, váchycuje tradice od konce
podzimu. V přírodním cyk- noční ozdoby nebo připomílu toto období znamená náme, co bylo spojené s jíduklidnění a když se příroda lem. To znamená u svatého
uložila ke spánku, lidé se za- Martina husa a rohlíky. Bylo
měřovali na zhodnocení to spojené i se zeměděluplynulého období a na za- stvím, protože na Martina
jištění toho budoucího. K to- symbolicky končil rok a tím
mu sloužily různé obchůzky končila i služba čeledínů, děa věštění,“ vysvětlila ředi- veček, kteří dostali výplatu.
telka muzea a jedna z auto- Buď dostali smlouvu na dalrek výstavy Radmila Holod- ší rok, nebo si museli hledat
ňáková. Celá expozice tak službu jinde.
mimo jiné také připomíná seJak je to s věštěním a odpětí lidí s přírodou.
hadováním, co v dalším roUž netradiční název ce přijde?
Dříve lidé hodně věřili,
Když opadá listí naznačuje, že výstava není vylože- že mohou různými praktikami ovlivnit svou budoucně o vánočních tradicích?
Přesně tak. Zachycuje- nost. Vhodným dnem byl
me období od konce podzi- svátek svatého Ondřeje. Tehmu až po svátek Tří králů, dy také začíná advent a věřikdy končilo to obchůzkové lo se, že to je magické daobdobí. Připomínáme, co se tum, kdy se dá věštit budnes už moc nedělá. Z ob- doucnost. Věštilo se pomocí
chůzek je známý Mikuláš, polínek, vody ve studni, stuale bylo jich daleko víc, tře- dánce, neckách, máčely se
ba honění Ambrožem, zvy- sáčkem, házelo se pantoﬂem. Jsou to věci, které my
ky ke Kateřině, k Lucii.

Téma
ZVYKY A VĚŠTĚNÍ
Honění Ambrožem. Symbolická postava, která vybíhala
za kostelem, lákala k sobě na pamlsky dě . Když byly neposedné, snažila se je plácnout koštětem, ony jí u kaly.
Barborky. Postavy, jež hodným dětem dávaly pamlsky, nebo zlobivé vypla ly metličkou.
Ořech pod polštářem před Štědrým dnem. Kdo ho po probuzení snědl, ten se nemusel bát blech a roztočů.
Šlápnu bosou nohou na sekyru před zasednu m ke štědrovečernímu stolu zajis lo zdraví v dalším roce.
Řetěz kolem nohou štědrovečerního stolu zajišťoval, aby
se příš rok všichni sešli znovu. Když se k řetězu přidal provaz, byla to ochrana před zloději.
Vybírání ženicha. Dívka, která se chtěla vdávat, se zavřenými očima vybrala polínko, jež naznačilo, jak asi bude vypadat. Pohled do mísy s vodou – silueta opět naznačila podobu ženicha. Házení bačkorou – špička ukáže, jestli se dívka vdá (špička ven) nebo zůstane doma (špička dovnitř).

Ředitelka žateckého muzea a spoluautorka předvánoční
výstavy Radmila Holodňáková při vyprávění o vánočních
tradicích a zvycích v regionu.
Foto: Tomáš Kassal
lečně se baví. Ale ne u televize. Vždy to bylo tak, že se
povídalo, vyprávěly historky, dělaly věštební praktiky,
Na jaké zvyky se třeba společně zpívaly koledy.
zapomnělo?
Vše patřilo neodmyslitelně
Například klepání na kur- k Vánocům a nikdo si bez toník už dnes nikdo nezná. Ne- ho Vánoce neuměl představěsta, která se chtěla vdát, vit. My to tak nemáme. Neřízaklepala na kurník. Když kám, že je to špatně, ale je to
se ozval kohout, vdá se. škoda. Chybí ta soudržnost.
Když se ozve slepice, nevdá
Některé zvyky, třeba
se. Nebo se třáslo plotem –
pletení
vánočky ze šesti cokde zaštěkal pes, z toho směru přišel ženich. V každé do- pů, jste předváděli při vermácnosti se našel někdo, nisáži. Mohou je vidět lidé
kdo chtěl vědět, co ho čeká. i nyní?
Budeme je dělat po celou
Vystavujete i věci, kte- dobu výstavy. Aby si je lidé
ré jsou úzce spojené s na- mohli vyzkoušet a třeba se k
ším regionem. Co to je?
těm tradicím vrátí.
Připomínáme, jak vypaMáte připravené nějadal vánoční stromek na náměstí, že se dávaly dárky ta- ké další speciální vánoční
ké do chudobinců a sirotčin- akce?
Než výstava skončí, buců. V souvislosti s draním peří máme regionální zvlášt- deme mít tvoření pro děti, a
nost, kterou jsme zatím jin- 7. prosince bude na zahradě
de nenašli – jen na Žatecku a muzea dvanáctimetrový betPodbořansku. Při doder- lém, kde bude i vánoční hra.
kách se zhotovoval Péřový Budou tam i stánky, kde děti
panáček. To byl panáček z mohou vyrábět vánoční ozbrambor a odraných peří- doby, bude tam kovář, stánček, který se přenesl na práh ky, kde se bude lít olovo a
předvádět další zvyky. Děládomu, kde se mělo dál drát.
me to ve spolupráci s agenProč byly všechny tyto turou Modua s názvem Statradice dříve tak důležité? ročeské Vánoce. A ještě buJe vždy fajn, když se rodi- dou ve Staré papírně VánočTomáš Kassal
na sejde pohromadě a spo- ní trhy.
známe v souvislosti se Štědrým dnem, ale dříve se dělávaly už od toho Ondřeje.
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V Paříži proběhlo jednání o Žatci a UNESCO

Sauna o svátcích

Snaha o zapsání chmelařských památek města Žatce na Seznam světového dědictví UNESCO postupuje
procesem hodnocení.

Omezení provozu sauny
od Vánoc do Nového roku:
23. prosince: ZAVŘENO
24. prosince: ZAVŘENO
25. prosince: ZAVŘENO
31. prosince: ZAVŘENO
1. ledna:
ZAVŘENO

Žateckou kandidaturu v
listopadu v Paříži obhajovaly starostka Žatce Zdeňka
Hamousová, vedoucí samo-

statného oddělení UNESCO
Ministerstva kultury ČR Dita Limová a architekta Věra
Kučová z Národního památkového ústavu.
V lednu dostane Žatec z
Paříže dopis, aby doplnil další komentáře k nominační
dokumentaci nebo odpově-

děl na konkrétní dotazy. Odpovědi pošlou zástupci města v únoru. Samotné rozhodování o případném zápisu
Žatce – města chmele na Seznam světového dědictví
UNESCO proběhne v Paříži
s největší pravděpodobností
v červenci 2018.
(red)

Dočesnou čekají změny, o kolotočích se hlasuje
organizace města. Dočesná tak nebude jen
na řediteli divadla a úzkém týmu jeho tří kolegů,“ komentoval rozhodnutí radních místostarosta Jaroslav Špička.
Rozšíření organizačního štábu je první
změnou, další může dělat samotný štáb. Diskutuje se o různých změnách, například přesunech stánků nebo kolotočů. Jednou z variant je vytvoření klidnější zóny k posezení na
Hošťálkově náměstí.
K tomu, zda mají pouťové atrakce zůstat
Komisi kultury a cestovního ruchu pově- na stejných místech a ve stejném počtu, neřila Rada města Žatec, aby vytvořila širší or- bo se stěhovat, se může veřejnost vyjádřit v
ganizační štáb Dočesné.
anketě na facebookovém proﬁlu Žatecký
„Budou ho tvořit úředníci i příspěvkové Zpravodaj – Město Žatec.
(kas)

Lidé mohou ještě žádat kraj
o dotaci na nový kotel
Lidé, kteří si chtějí pořídit modernější a efektivnější
kotel na vytápění svého domova, mohou stále žádat
krajský úřad o kotlíkovou
dotaci. Žádosti se přijímají
elektronicky do konce ledna
2018 nebo do vyčerpání ﬁnančních prostředků.
Kontakty, formuláře a návody jsou na webu krajského úřadu pod záložkami Dotace a granty a Kotlíková dotace.
„Problém starých kotlů
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se týká i Žatce, hlavně u starších lidí. Ti ale ne vždy zvládají elektronickou komunikaci. Pokud mají o dotaci
přesto zájem, mohou přijít
za mnou. Žádost za ně nepodám, ale můžeme společně
vymyslet způsob, jak to udělat,“ nabídla radu při podávání žádosti Alena Kubíčková, která má na městském
úřadě na starost i odpadové
hospodářství a sídlí v budově městského úřadu v ulici
Obránců míru.
(kas)

Turisté vzali děti
do Techmánie
Do plzeňského Techmánia Science centra vyjelo v
listopadu s rodiči 25 dětí ze
Žatce. Zájezd se konal již potřetí. U starších i nových expozic se pobavily nejen děti,
ale také rodiče. Děti si mohly vyzkoušet také práci televizního moderátora v ČT:D.
Jménem účastníků děkuji
společnosti Koito Czech za
sponzorský dar. Všem členům a dalším turistům přeji
příjemné prožití vánočních
svátků.
Karel Řezáč,
Spolek turistů ŽCHO

Město Žatec, zastoupené starostkou
Mgr. Zdeňkou Hamousovou
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

ADMINISTRÁTOR, SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ
SÍTĚ/KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města
Žatec (www.mesto-zatec.cz), popř. u personalistky sl. Hany Durstové
(tel. č. 415 736 106, e-mail: durstova@mesto-zatec.cz) .

Novinky ze Žatce sledujte aktuálně
na www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj - Město Žatec

inzerce/ak vity občanů

Inzerce
● Hledám paní na úklid,
dlouhodobě, vhodné i pro
důchodkyně. Kontakt 605
885 121.
● M&M reality shání do týmu makléře a asistentku, na
žateckou pobočku, tel: 776
741 777, e-mail: kweberova@mmreality.cz.
● Prodám řadovou garáž v
podměstí Ostrov, cena dohodou. Volejte do 20:00, Tel.
776 611 180.
● ÚČETNICTVÍ – zavedená
účetní ﬁrma otevírá pobočku
v Žatci. Zajišťujeme kompletní zpracování účetnictví,
daňové evidence a mezd.
Předběžnou kalkulaci zpracování účetnictví Vám připravíme zdarma. Kontaktujte
nás: Miroslava Břinčilová
731 888 831, uctobrincilova@seznam.cz, Tereza Fajtová 776 706 941, fajtovatereza@seznam. cz.

Vzpomínka
● Dne 4.12. 2017
by se dožil 90 let
tatínek, dědeček,
pradědeček Josef
Sedláček a 26.
12. 2017 by se dožila 86 let
naše maminka, babička a
prababička Jarmilka Sedláčková. Mami,
tati, chybíte moc. Dcera Hana s
rodinou, dcera
Jitka s rodinou a
ostatní příbuzní.

Poděkování
● Děkujeme touto cestou
městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2017, s jehož
pomocí jsme mohli pro naše
členy a rodinné příslušníky
opět uspořádat tematický zájezd. Tentokrát jsme navštívili Okrasné zahradnictví
Studený Tušimice, rozhlednu na Klínovci, lázeňské
městečko Jáchymov a krásný zámecký park a zámek v
Klášterci nad Ohří. Dva autobusy spokojených účastníků jsou asi nejlepší vizitkou této úspěšné akce. Za
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územní sdružení Českého
zahrádkářského svazu
předseda Miroslav Kaloš
● Sdružení Čechů z Volyně a
jejich přátel, z.s., region Žatec
děkuje Městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2017. Příspěvek jsme použili na regionální setkávání členů a dopravu na tyto akce. Dále na kytice a věnce k památným dnům
a úhradu některých položek
při oslavách 70. výročí návratu volyňských Čechů.
Výbor regionu Žatec
● Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Žatec děkuje Městskému úřadu
v Žatci za poskytnutou ﬁnanční pomoc na činnost svazu v roce 2017. Bez této podpory bychom nemohli zajistit
všechny plánované akce, kytice a věnce na pietní akty organizované městem a ostatními
složkami včetně spoluúčasti
na pietním aktu k vypálení
Českého Malína. Dále na setkávání členů a blahopřání k životním výročím.
Oblastní výbor Žatec

Poděkování diabetiků Žatec
městu i krajské radě seniorů
Jsme Pobočný spolek Svazu diabetiků ČR. Máme 83 členů a pracujeme v Žatci již přes 20 let.
Naše hlavní poslání je naučit diabetiky žít s touto nemocí. To se nám daří na rekondicích, což jsou ozdravné pobyty v přírodě. Letos jsme byli v Sezimově Ústí, v lázních Libverda a na Božím Daru. Chodíme plavat do městského bazénu při ekonomické škole, navštěvujeme společně akce
města Žatec v divadle, v Křížově vile, některé členky chodí
s žateckými turisty. Děkujeme městu Žatec, které nám poskytlo pro tento rok ﬁnanční dar na naši činnost. Spolupracujeme s Pobočným spolkem diabetiků Postoloprty, se kterými jezdíme na rekondice. Na naši činnost máme také peníze od Obce Libočany a hlavně od našeho ústředí Svazu diabetiků v Praze. Děkujeme všem, že nám umožňují jezdit
za zdravím do přírody, že dopřáváme seniorům společné výlety a setkání.
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje nám i letos přispěla na dopravu na rekondici v Sezimově Ústí. Za poskytnutý
ﬁnanční příspěvek děkujeme, této rekondice se zúčastnilo
40 lidí. Na jaře jsme tak strávili sedm dní v přírodě, při procházkách, při cvičení a přednáškách. Absolvovali jsme i několik výletů. V Žatci jsme diabetici v důchodovém věku,
ale chceme se scházet a bavit se na různých akcích, které pořádá město Žatec.
Eva Křikavová

Rozloučení
Zesnulí 24.10. až 25. 11.:
David Ledl
17
Věra Vohnoutková
71
Mária Gunárová
78
Stanislav Bizoň
79
Josef Brýdl
72
Libuše Stroukalová
84
Alois Hnidzík
63
František Kříž
79
Václav Veltruský
66
Václav Fivebr
63
Ing. Přemysl Souček
92
Libuše Kurzová
71
Anna Šílená
87
Marie Gruberová
88
Zdenka Hladíková
73
Marie Pisárová
93
Marie Vernerová
86
Jaroslav Charvát
77
Danuška Poubová
81
Viktor Kafka
92
Věra Hollerová
93
Margita Jošková
87
Ingrid Fürstová
76
Anna Šatavová
74
Petr Děrka
55
Ing.Lubomír Koucký 62
Luboš Štěpán
78
Josef Hüttl
62
5
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Vladař může podpořit projekty v regionu za více než 290 milionů!
Po několikaletém úsilí
má Místní akční skupina
(MAS) Vladař schválenou
strategii komunitně vedeného rozvoje. Nelekejte se,
nejde o nadávku, ale moderní trend v podpoře rozvoje
venkovských oblastí. Jde o
využití principu plánování
odspodu za využití znalostí
místních podmínek místními aktéry, tzv. metodu LEADER. Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i
přerozdělování peněz z EU
ve vybraných operačních
programech.
Ve zkratce lze říci, že od
roku 2012 se pracovníci
MAS Vladař zjišťovali potřeby regionu, hledali řešení a následně hledali průnik
mezi potřebami a nabídkou
ﬁnancování z EU fondů. Jak
uvádí ředitel MAS Vladař Ing. Josef Ryšavý: „Nejsme
úplně spokojeni s výslednou
nabídkou témat, které je
možné výzvami MAS Vladař pokrýt, ale nastavení
operačních programů nám
neumožňovalo více. Bojujeme v rámci republikové sítě místních akčních skupin
za změnu pravidel, je to běh
na hodně dlouhou trať.“
Výzvy MAS jsou místně
omezené výzvy Operačních
programů EU, v těchto soutěží jen projekty s přímým
dopadem na území MAS
Vladař. MAS Vladař bude
disponovat pro žadatele alokací 204 milionů Kč, což je
Mimořádný úřední den
na radnici: 3. února od 8 do
12 hodin. Další termíny
úředních sobot v roce
2018: 10. března, 7. dubna,
5. května, 2. června, 4. srpna, 8. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince.
Úřadující pracoviště:
nám. Svobody: podatelna,
pokladna, matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady;
Obránců míru: odbor dopravy a sil. hospodářství.
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třetí největší podpora v rámci ČR. Tato částka odpovídá
přímé dotaci z programů, v
rozpočtech projektů je ale také spoluúčast žadatelů či neuznatelné náklady, a tak
MAS Vladař odhaduje přímý dopad podpory do regionu přes 290 milionů Kč.

První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci
2017, pracovníci MAS jsou
připraveni konzultovat projektové záměry. MAS Vladař je jednou ze 183 místních akčních skupin v České
republice a funguje již od
roku 2006. Území MAS tvo-

ří 53 obcí, např. Žatec, Kadaň, Podbořany, Postoloprty, Toužim, Manětín a jejich okolí. Zasahuje tedy do
3 krajů a na tomto území žije
přes 82 tisíc obyvatel. Kontakty a další informace hledejte na webu společnosti:
www.vladar.cz.
(red)

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

referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
· předpokládaný nástup 04.01.2018.
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb.,
NV č. 564/2006 Sb., v platném znění):
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení poplatová třída 9
dá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, jež bude obsahovat tyto náležitosti:
Popis činnosti pracovního místa:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul,
Výkon státní správy ve věcech provádění sta- datum a místo narození, státní příslušnost, mísvebního zákona a předpisů s ním souvisejících, to trvalého pobytu, telefonické spojení, evýkon státní správy v souladu se zákonem o vy- mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo
vlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičv soustavném dozoru nad zajišťováním ochra- ského průkazu, datum a podpis.
ny veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
plněním jejich povinností vyplývajících ze sta- · strukturovaný životopis,
vebního zákona.
· ověřený doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání,
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: · výpis z evidence Rejstříku trestů FO
· státní občanství České republiky, u cizích stát- ne starší než 3 měsíce.
ních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
· minimální věk 18 let,
Nabízíme:
· způsobilost k právním úkonům,
Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stra· morální a trestná bezúhonnost,
venky; 4 dny zdravotního volna (sick day); pří· znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích spěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělástátních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
vání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.
Ostatní předpoklady:
· vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchas maturitní zkouškou s požadovanou délkou pra- zeč na adresu:
xe (v souladu s 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Městský úřad Žatec
Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
· ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poš- nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tovní klient); výhodou práce v progr. VITA,
nebo osobně prostřednictvím podatelny Měst· znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zá- ského úřadu Žatec k rukám personalistky nejkona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních sa- později do 13.12.2017 do 13.00 hod. Přihlášky
mosprávných celků a o změně některých záko- doručené po tomto datu budou vyřazeny.
nů; zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád; záko- Obálku označte heslem „výběrové řízení – rena č. 183/2006 Sb., o územním plánování ferent stavebního úřadu“.
a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o od- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jenětí nebo omezení vlastnického práva k pozem- ho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihlášku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o po- ka k výběrovému řízení včetně příloh nebude
zemních komunikacích,
vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém ří· komunikační schopnosti; ﬂexibilita;
zení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
samostatnost,
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
· výhodou zvláštní odborná způsobilost při změně některých zákonů, v platném znění, souúzemním rozhodování a při rozhodování na úse- hlasí se zpracováním a archivací osobních údaku stavebního řádu a vyvlastnění,
jů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílo· řidičský průkaz skupiny B,
hách.
V Žatci dne 21.11.2017

tradice
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Na vítání občánků už se rodiče nemusí sami hlásit
K první oﬁciální a slavnostní události v jejich životě pozvala 25. listopadu
radnice 40 dětí. Při vítání
občánků provázeli miminka nejen rodiče, ale i prarodiče či další příbuzní.
Další vítání nových malých občanů Žatce proběhne
9. prosince, celkem slavnostní událost pořádá městský úřad šestkrát až sedmkrát ročně.
Na rozdíl od předchozích let se na vítání občánků
nemusí rodiče sami hlásit a
žádat o pozvání, protože došlo k úpravě legislativy. „Sami podle údajů z evidence
občanů zveme všechny děti,
které se narodily v poslední

době a mají trvalé bydliště v
Žatci. Mohly přitom přijít
na svět i v jiném městě. Na
tom nezáleží, jde o to, že
jsou ze Žatce,“ vysvětlila
současný postup matrikářka
Městského úřadu v Žatci
Drahuše Laiblová.
Vítání občánků je krátký

slavnostní obřad. Hostům
přednesou krásnou básničku Aneta Vacířová a Barbora Kořánová ze ZŠ Petra
Bezruče (na snímku). Po
krátkém projevu se rodiče
zapíší do pamětní knihy, maminky dostanou růži a děti
symbolický dárek. Bývá to
třeba památníček, knížka říkanek, kostky nebo dětská
deka, již mohou využít jak
děti staré několik týdnů, tak
třeba i po roce.
Trvalou památkou pak
mohou být i profesionální fotograﬁe, které si rodiče musejí sami objednat a zaplatit
– fotografa ale nemusí shánět předem, vítání občánků
je vždy přítomen.
(kas)

Manželé Zítkovi oslavili zlatou svatbu 11. 11.
Rovných 50 let společného života, zlatou svatbu,
oslavili v listopadu Josef a
Květa Zítkovi. Manželství
uzavřeli 11. listopadu 1967
v Chocni, zlatou svatbu slavili po půl století opět 11.
11. v Žatci. Jedenáctý listopad je manželům souzený –
ten den se roku 1966 seznámili v Bratislavě. Pan Josef
pekl v Žatecké pekárně, poté byl školníkem na 3. ZŠ.
Paní Květa pracovala v textilní továrně, uklízela na 3.
ZŠ a byla sanitářkou v lékárně. Mají dvě děti a čtyři
vnoučata.
Foto: (kas)

Novým ředitelem
ve Chmelařství
je Milan Maršíček
Nového provozně ekonomického ředitele, Milana
Maršíčka, má od listopadu
družstvo CHMELAŘSTVÍ.
Původní ředitel Petr Palán se po 45 letech v podniku a 25 letech na pozici provozně ekonomického ředitele rozhodl u příležitosti
svých 65. narozenin svoji pozici uvolnit. Významně se
zasadil o to, aby družstvo plnilo své základní role v rámci oboru chmelařství v ČR.
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec poskytuje komplexní servis služeb oboru
chmelařství. Dceřiná společnost BOHEMIA HOP,
a.s. je největší českou chmelařskou obchodní ﬁrmou zajišťující odbyt třetiny produkce všech českých chmelařských oblastí.
(chme)

Halloween ve školce
Děti z mateřské školy U
Jezu společně se svými rodiči připomněly tradiční rozsvěcení vydlabaných dýní. I
letos počet dýňových strašidýlek přesáhl počet 100.
Kromě lahodné ochutnávky různých dobrot čekaly na děti i různé soutěže a
nechyběla ohňová show.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na uskutečnění této
vydařené akce.
(mšuj)

Chrámu Chmele a Piva letos přibyli návštěvníci
Nárůst počtu platících návštěvníků v letošní sezóně
zaznamenal Chrám Chmele
a Piva v Žatci. Před koncem
roku evidoval 14 500 prodaných vstupenek. Loni za celý rok jich bylo 13 tisíc.
Vedle toho, že se žatecký
Chrám Chmele a Piva dostává do povědomí turistů v
Česku i zahraničí automaticky každou další sezónou,
tak růst počtu návštěvníků
podporuje chrám vlastními
aktivitami. Jde zejména o
účasti na veletrzích cestov-

ního ruchu nebo propagační
akce na dalších místech.
Zájmu pomáhají i různé
programy, jako jsou výstupy
na maják zdarma, pohádky
pro děti v klášterní zahradě,
kulturní léto. Řada těchto akcí, včetně návštěv různých
delegací, je přitom bez
vstupného. Výsledkem je,
že všemi části chrámu, tedy
včetně sladovny, klášterní
zahrady a majáku, prošlo letos zatím odhadem 25 tisíc lidí. „Osvědčily se také společné vstupenky, které zajiš-

ťují zvýhodněné vstupné k ských služeb v chrámu.
nám i do sousedního Chme- Tým mladých průvodců se
letos výrazně nezměnilařského muzea. S nimi Počet návštěvníků, l, ale rozšířil znalosti.
„Osvědčila se nám séjsme začali již si letos za m
loni, letos je zapla li vstup do rie školení, které jsme
dělali pro naše průvodprodávali cechrámu chmele:
ce, ale také pro pracovlou sezónu a
níky infocentra na radkoupilo si je
nici nebo recepční ža1400 lidí,“ řeteckých hotelů. Všichkl pověřený
ni měli možnost si proředitel Chrámu Chmele a Piva Ondřej hlédnout chrám, Chmelařské muzeum, provoz družBaštýř.
Projevuje se také zvyšu- stva Chmelařství,“ dodal O.
Tomáš Kassal
jící se kvalita průvodcov- Baštýř.

14 500
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ZŠ Komenského
alej zve na prohlídku
Základní škola Komenského alej pořádá v úterý 12.
prosince od 8 do 13.30 hodin Den otevřených dveří.
Můžete nahlédnout do běžné výuky ve škole, podívat
se, kde a jak se děti učí.
Přijďte si prohlédnout adventní výzdobu školy, práce
a výrobky žáků.
(zs)

Den stromů
Popáté se zapojila OA a
SOŠZE v Žatci spolu s Mateřskou školou Alergo do
mezinárodního dobrovolnického hnutí na ochranu a
výsadbu stromů. K zajímavým akcím se připojila další
úspěšná – Den stromů 2017.
Zúčastnilo se jí 160 dětí
předškolního věku ze tříd žabiček, sluníček, ﬁalek, motýlků, srdíček, včeliček z mateřské školy a 10 žáků 1. ročníku zemědělské sekce OA a
SOŠZE. Vtažením do rozhovorů a her děti osvojovaly
znalosti o živočiších. Děti
poznávaly větévky stromů a
seznamovaly se s rozmanitostí přírodních materiálů. V
závěru dopoledne bylo vysazeno pět břečťanů.
Irena Hanousková

Seniorcentrum hodnotilo rok 2017 a plánovalo další akce
Více než sto členů Seniorcentra Žatec se odpoledne
22. listopadu sešlo na členské schůzi v Základní škole Petra Bezruče. Po dvou
letech se sem organizace
vzhledem k velkým prostorám opět vrátila.
Hlavními body programu byla zpráva o činnosti v
roce 2017, o hospodaření v
letošním roce a plán akcí na
rok 2018.
Zmíněny byly některé akce, které měly u seniorů velký ohlas, jako např. červnový zájezd spojený s návštěvou Senátu a Pražských zahrad, ale také podzimní zájezd na hrad Křivoklát a soukromého muzea motocyklů.
Zmíněné byly některé přednášky o cestování, charitativní pomoci a bylinkách.

Nechyběla ani informace o programu Dočesné, kdy
byl poprvé v historii program pro seniory v Klášterní zahradě, který zajišťovalo Seniorcentrum a premiéra scény měla úspěch.
Pro seniory bylo připraveno malé občerstvení a tak
se mohli v příjemné atmosféře těšit na další akce v roce 2018. A že jich je dost, bylo patrné z plánu: další ná-

vštěvy žateckého divadla,
Vrchlického divadla v Lounech, zajímavé přednášky,
tvořivé večery a zájezd do
Prahy s plavbou po Vltavě a
návštěvy dalších historických míst, muzeí, ale také
malé výpravy do přírody a
za zvířátky. Členů spolku
stále přibývá, a tak nabídka
programu musí být vyvážena tak, aby si každý našel to
své. Stanislava Žitníková

Stopařův průvodce po obyvatelných planetách

Základní škola Žatec, nám. 28. října na- rou vedla lektorka Mgr. Julie Nekola Novávázala v loňském školním roce úzkou spo- ková z PřF UK. V rámci přednášky se žáci
lupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v vydali na cestu historií kosmického průzkuPraze v rámci projektu Přírodovědci.cz. mu, oboru astrobiologie i samotných souVšechny aktivně zapojené školy mají nárok stav. Přednášku strávili bezpečně v obyvaobjednat si v každém roce dvě přírodovědné telné zóně, ale viděli, v čem je koncept příaktivity z nabídky projektu zdarma. Pravi- nosný a v čem zjednodušený. Najít "druhou
delně nabídky využíváme a obohacujeme Zemi" totiž zdaleka není jednoduché.
výuku přírodovědných předmětů o atraktivŽákům se atraktivní přednáška velice líní
činnosti
na
vysoké
odborné
úrovni.
bila
a o problematiku projevili upřímný záAkademie na stáži
Ve čtvrtek 2. listopadu byla v VI. třídě jem, lektorce pokládali zajímavé dotazy a
v Portugalsku
proběhla přednáška pod názvem Stopařův ocenili její velmi vstřícný a kamarádský příDvě skupiny studentů průvodce po obyvatelných planetách, kte- stup.
Silvie Svobodová
Soukromé obchodní akademie v Žatci absolvovali v do- Přednáška: Barvy na talíři pro náš zdravý život
provodu svých pedagogů běvy. Její rada zní: „Jezte baMěstská knihovna Žatec
hem října stáž v Portugalrevně
a osvojte si pravidlo
uspořádala
pro
své
čtenáře
a
sku. Stáž byla ﬁnancována z
pěti
–
5
chutí, 5 barev, 5 vůveřejnost
další
přednášku,
programu Erasmus+.
ní“.
Při
použití
5 druhů zelekterá
se
tentokrát
týkala
Během 14 dní ve městě
niny
různých
barev
při přízdravé
výživy.
Jarmila
HoBarcelos studenti vykonápravě
každého
jídla
a
s poukrová,
certiﬁkovaná
poradvali praxi v graﬁckých a režitím
různých
druhů
koření
kyně
pro
výživu
a
supleklamních agenturách, učili
bude jídelníček pestrý a rozse vyrábět plakáty, alba a mentaci, pohovořila na témanitý.
Přednášející také sema
Barvy
na
talíři
pro
náš
pracovat s programem Phoznámila posluchače s rozličtoshop. Ve volném čase vy- zdravý život. Cílem přednými způsoby úpravy ovoce
jížděli na výlety do měst nášky bylo rozšířit znalosti
a zeleniny.
posluchačů o výživě a jejím
Guimaraes, Braga, Porto.
Přínosná, „barevná“ a
V průběhu stáže studenti vlivu na zdraví. Lektorka sevelmi zajímavá přednáška
získali praktické zkušenos- známila návštěvníky se záti, komunikovali v anglic- kladním dělením potravin ky a sacharidy. V další části spojená s ochutnávkou prokém jazyce, naučili se nové na mikroživiny a makroži- přednášky se podrobně vě- běhla 22. listopadu 2017 v
věci, poznávali krásy Portu- viny a charakteristikou je- novala barevnému složení prostorách Staré papírny z
galska a seznámili se s míst- jich složek, kterými u ma- stravy a zdůraznila nutnost důvodu začínající rekonními tradicemi.
(soa) kroživin jsou bílkoviny, tu- pestrosti a vyváženosti stra- strukce knihovny. (mkž)
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Petr Kotvald zazpívá v KD Moskva
Žatecký rodák Petr Kotvald vystoupí v prosinci v
Žatci v KD Moskva. Fanoušci se mohou na jeho
vystoupení těšit v neděli
10. prosince od 18 hodin.
Vánoční koncerty v podání Petra Kotvalda už patří k
adventním tradicím. V Ústeckém kraji letos připravuje dva – v Litoměřicích a Žatci. „Pro mě jsou Vánoce
hlavně koncerty, utíkám od
reality předvánočního shonu,“ tvrdí Petr Kotvald.
Je jedním z mála interpretů populární hudby, který
nabízí nezapomenutelné hi-

ty, ale dokázal vytvořit i
smysluplný vánoční repertoár s velkým hitem.
Na vystoupení v rodném
městě se těší. „Žatec je pro
mě srdeční záležitost. Tady
jsem byl a jsem pořád doma.
Mám tu své kořeny a rodinu.
Slíbil jsem místním, že se

sem vrátím s vánočním koncertem. Oslovil mne Petr
Šimáček, předseda spolku
rodáků, jehož jsem také členem a já rád nabídku přijal,“
říká Petr Kotvald .
K vánoční náladě přispějí i hosté koncertu – Dětské
pěvecké sbory Klíček a Camerata při ZUŠ v Žatci.
A chybět nebude ani dárek těm nejmenším a potřebným. „Na koncert jsme
pozvali zdarma i několik dětí z dětského domova a zařízení pro handicapované z
Kamarádu LORM,“ dodal
Petr Šimáček.
(red)

Adventní akce
v Radíčevsi
Spolek pro obnovu a oživení kostela sv. Václava v
Radíčevsi všechny zve na andělské adventní odpoledne,
jež se koná 16. 12. od 16 hodin v areálu kostela sv. Václava. V úvodu se poprvé rozezní nově zrekonstruované
varhany. Zpívat bude dětský
pěvecký sbor Broučci z MŠ
Alergo, tradičně dorazí Živý
Betlém v podání žáků ZŠ
Petra Bezruče v Žatci. Děti
si mohou ozdobit strom splněných přání, připravené je
občerstvení, jarmark a andělské překvapení. (kun)

Do divadla se chystá Vinetú, přicválá až z Jižního Města
Představení s názvem Vinetú, Vinetúú! mohou vidět žatečtí diváci v městském divadle 11. ledna od 18 hodin.
Věhlasný příběh z dalekého Západu,
jak jej sepsal Karel May, doznal v průběhu let mnoha změn a nových verzí. S
jednou z nich, velmi málo pravděpodobnou, vás chce seznámit spolek
Ochotníci Jižní Město Praha.
Jak přicházela civilizace a jak to
ovlivnilo vztahy hlavních postav pří-

zvíte ve hře o deseti obrazech, kde se
trochu zpívá a skoro netančí. Hra je převážně nevážná, místy skoro veselá. Nejedná se však o dětské představení!
Autor a režie: Vlastimil Neklapil.
Hrají: Katka Brouk, Petra Voigtová,
Marie Neumanová, Radek Pištora nebo Stavros Mavromatidis, Roman Dostál, Martin Zapletal, Jan Schwaller, Jaběhu, proč se stali Vinnetou a Old Shat- kub Říman. Délka představení 2 hoditerhand příkladnými hrdiny, to se do- ny s přestávkou.
(vn)

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2018

Silvestr 2017 U Orloje i na náměstí

Silvestrovskou oslavu v
historickém centru Žatce lze
letos zažít hned na dvou mísKaždoročně sestavujeme seznam kulturních, společentech. Program nabízí Reských a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránstaurace U Orloje v Chrámu
kách www. infozatec.cz. Informace o příslušných akcích
Chmele a Piva, před půlnocí
zasílejte, prosím, do Turistického infocentra MěÚ nejpak proběhne tradiční dispozději do 31. 12. 2017, nejlépe e-mailem na infocentkotéka přímo na náměstí.
rum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský
Restaurace U Orloje přiúřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 1, 438
pravila Silvestra 2017 od 19
24 Žatec. Nezapomeňte, prosím, uvést: datum, název, míshodin. Kdo má zájem se zúto konání a start akce, dále stručnou charakteristiku a končastnit, měl by si dopředu retakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových
zervovat místo. Cena je 200
stránek. V případě dotazů volejte 415 736 156.
korun. „V ceně je nejen vý-

zdoba, ale také drobné občerstvení na stole a hlavně
hudební produkce,“ řekl ředitel chrámu Ondřej Baštýř.
O hudební program se postará DJ Karla Fialy.
Ten bude hrát i na náměstí, kde silvestrovská diskotéka začíná ve 23 hodin.
Nejprve zazní hudba různých žánrů, pak pronese starostka Zdeňka Hamousová
krátký proslov. O půlnoci začne ohňostroj.
(kas)
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Muzeum si připravilo na prosinec Lístky na operu jako dárek
koncert i Staročeské Vánoce
Výborní herci v činoher- čarová a Jana Janěková.
Zajímavý a pestrý předvánoční program si pro návštěvníky připravilo na
prosinec Regionální muzeum K. A. Polánka. Vedle
Vánočního jarmarku ve
Staré papírně zve muzeum i na další své akce.
Do Křížovy vily zavítá
už dnes v 18 hodin hudební
skupina Noël pod vedením
Daniela Razíma. Zkušení interpreti zahrají několik desítek lidových vánočních písní. Jejich výběr, jak je u kapely obvyklé, půjde napříč časem i Evropou.
Dnes až do 17 hodin se
ve spolupráci s Agenturou
Modua konají Staročeské
Vánoce v Husově ulici. „V
muzejní zahradě uvidíte betlém s postavami v životní ve-

likosti, dobové stánky, ukázky řemesel, vyzkoušíte si
zručnost ve tvořivých dílničkách, zavěštíte si, seznámíte se s vánočními zvyky a
zazvoníte na zvonici,” zvou
pracovníci muzea.
Ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ v Podbořanech
zve muzeum na na tvořivé
dílny 19. prosince 2017 od 9
do 17 hodin, které proběhnou v prostorách hlavní budovy muzea. S radou studentů a profesorů se naučíte
balit dárky, vyřezávat krabičky s vánočními motivy,
zdobit perníčky, modelovat
z marcipánu. Vstupné hromadné MŠ 5 Kč, ZŠ a SŠ 20
Kč, jednotlivci 30 Kč a 20
Kč. Třídy se hlásí předem
na tel. 608200697. (rmž)

ních představeních i vánoční klasika jsou k vidění v prosinci v žateckém divadle.
Cena za něžnost je hra
Dana Gordona, která vznikla podle ﬁlmu, jenž získal
pět Oscarů. V hlavních rolích matky a dcery se 11. prosince představí Jitka Čvan-

Komedie Jiřího Justa
Domácí@štěstí. Ihned zase
popisuje domácí krizi páru,
jemuž převrátí život naruby
nová hospodyně. V hlavních rolích se 18. prosince
představí M. Dolinová, D.
Suchařípa a I. Hüttnerová.
Vedle pohádky Dva sněhuláci o Vánocích (17. prosince) je ještě nutné zmínit
Vánoční koncert J. J. Ryby.
Českou mši vánoční zahraje
16. prosince hned dvakrát
Ústecký komorní orchestr a
jeho sólisté.
Divadlo už připravilo také atraktivní jarní pořad, na
nějž je možné koupit vstupenky třeba jako neobvyklý
vánoční dárek: 26. května
bude v Letním kině k vidění
opera Nabucco.
(kas)

hned, činohra, hrají Michaela Dolinová, David Suchařípa, Iva Hüttnerová, 19.00

ukázky řemesel, zahrada
muzea, 10.00 až 17.00.
7. 12. Komorní koncert v
sále ZUŠ, violistka Kristýna
Fialová a klavíristka Michaela Hajíčková, 17.00.
7. 12. O Vánocích zpívám,
vánoční koncert skupiny
Noël v Křížově vile, 18.00
14. - 16. 12. Vánoční jarmark ve Staré papírně (14.
a 15. 12. od 10 do 17 hodin,
16. 12. od 13 do 17 hodin).
15. 12. Adventní sborový
koncert, v Kapucínském
klášteře zpívají sbory ZUŠ a
Žatecký příležitostní sbor,
18.00
15. 12. Studenti s Majákem. Gymnázium Žatec,
Kamarád LORM a Chrám
Chmele a Piva pořádají předvánoční jarmark, 19.00
18. 12. Živý Betlém, v podání žáků ZŠ P. Bezruče, Křížova vila, 10.00
19. 12. Pojďme to zabalit,
tvořivé dílny a balení dárků
v muzeu, od 9.00 do 17.00
31. 12. Silvestr 2017, hudba, občerstvení a přípitek v
Restauraci U Orloje, 19.00
31. 12. Silvestr na náměstí,
ohňostroj s doprovodnou hudební produkcí, 23.00

Program kulturních a společenských akcí
Digitální kino
8.12. Přání k mání, 17.30
8.12. Matky na tahu
o Vánocích, 20.00
9.12. Příšerákovi, 15.00
9.12. Přání k mání, 17.30
9.12. Zahradnictví:
Nápadník, 20.00
10.12. Earth: Den na
zázračné planetě, 15.00
10.12. Kvarteto, 17.30
10.12. Nádech
pro lásku, 20.00
13.12. Paddington 2,17.30
13.12. Vážený občan, 20.00
14.12. Příšerákovi, 17.30
14.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 20.00
15.12. Přání k mání, 17.30
15.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 20.00
17.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 20.00
20.12. Earth: Den na
zázračné planetě, 17.30
20.12. Madam služebná,20
21.12. Přání k mání,17.30
21.12. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D,20.00
22.12. Ladíme 3, 17.30
22.12. Špindl, 20.00
23.12. Ferdinand,3D,15.00
23.12. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D,17.30
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23.12. Špindl, 20.00
25.12. Špindl, 17.30
25.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 20.00
26.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 17.30
26.12. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D,20.00
27.12. Ferdinand 3D,15.00
27.12. Zahradnictví:
Nápadník, 17.30
27.12. Špindl, 20.00
28.12. Ferdinand, 15.00
28.12. Star Wars:Poslední
z Jediů, 3D, 17.30
28.12. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D,20.00
29.12. Earth: Den na
zázračné planetě, 15.00
29.12. Po strništi bos,17.30
29.12. Špindl, 20.00
30.12. Ferdinand,3D,15.00
30.12. Paddington 2,17.30
30.12. Největší showman,
20.00
Divadlo
11. 12. Cena za něžnost, činohra, hrají Jana Janěková,
Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jan Kačer, 19.00
17. 12. Dva sněhuláci o Vánocích, pro děti, 15.00
18. 12. Domácí @ štěstí. I-

Koncerty v divadle
7. 12. Bex Marshall Blues
Band, koncert držitelky ceny pro nejlepší bluesovou
zpěvačku roku 2013, 19.00
12. 12. Vánoční koncert
ZUŠ, 17.00
16. 12. Vánoční koncert, J.
J. Ryba: Česká mše vánoční
„Hej, Mistře!“ Účinkuje Ústecký komorní orchestr a jeho sólisté, 16.00 a 19.00
Výstavy
MUZEUM K. A. POLÁNKA

do 7. 1. Když opadá listí
aneb zvyky a obyčeje našich předků.
KŘÍŽOVA VILA

do 7.1. Pour Féliciter, výstava novoročních blahopřání ze sbírky Jany Rottové
a doprovodná hra S Marobudem do Betléma
GALERIE SLADOVNA

do 6. 1. 6. návštěva manželů Zemanových.
Ostatní
7. 12. Staročeské Vánoce,
betlém, dobové stánky, věštění, zvyky, tvořivé dílny,

sport

Žatecký zpravodaj

Kuželkáři Žatce
chaela Vernerová, které si porazili Chomutov

Dorostenky vyhrály domácí Memoriál M. Šubrtové
Družstvo dorostenek TJ
Šroubárna Žatec zakončilo letošní rok vítězstvím v
prestižním turnaji – 26.
ročník Memoriálu Moniky Šubrtové v národní házené.
I v letošním roce byl o
účast v turnaji veliký zájem
a nakonec musela být tři
družstva odmítnuta pro naplnění maximálního počtu.
Turnaje se zúčastnilo 8
týmů ze 4 oblastních přeborů. Rodina Šubrtova připravila pro všechny účastníky
díky mnoha sponzorům opětovně krásné ceny, za což
všem sponzorům patří veli-

ké poděkování.
V turnaji, který se hrál ve
dvou základních skupinách,
si vedla výtečně domácí děvčata, která svojí skupinu bez
porážky vyhrála. Výsledky:
Žatec – Most 7:3, Žatec –
Březno u Ml. Boleslavi 8:2,
Žatec – Draken Brno 6:4.
Výborně si vedla i ve ﬁnálové skupině, kde ztratila
pouhý bod a celkově v turnaji zvítězila. Výsledky: Žatec – Sokol Kyšice 16:5, Žatec – Sokol Bakov n.J. 6:6.
Nejlepší brankářkou byla vyhodnocena žatecká Jiřina Hubená a nejlepší obránkyní její spoluhráčka Mi-

odnesly krásná ocenění. Nejlepší útočnicí byla vyhlášena Tereza Nitschová z Bakova n. J., nejlepší střelkyní
pak Tereza Donátová z Litvínova s 21 brankami a celkově nejlepší hráčkou turnaje opět Tereza Nitschová
z Bakova n.J.
Domácí sestava: J. Hubená, M. Vernerová, K. Kolářová, T. Tučáková, M. Horníková, Z. Vaňková, K. Postředníková, V. Seifertová
(18), L. Minaříková (18) a
N. Minaříková (7). Trenérkami týmu jsou Ž. Popelková a R. Kubešová.
(jp)

Lucie Svěcená v Plzni: dvě zlata a limit pro ME
Na Zimním mistrovstvím ČR v plavání v Plzni
potvrdila v posledním listopadovém víkendu dobrou
formu žatecká plavkyně Lucie Svěcená.
Na motýlkářských tratích na 50 a 100 metrů byla
první, na 50 m znak získala
stříbro a navíc dohmátla čtvrtá v závodě na 100 m znak.
Především ale splnila reprezentační A limit pro prosincové ME v Dánsku.
Z pětice žateckých plavců se dvakrát v desítce nejlepších umístil také David
Urban (5. na 50 metrů volný
způsob, 8. na 100 m volný
způsob).
(kas)

Slavoj zakončil
podzim výhrou
Vítězně ukončili podzimní část fotbalového krajského přeboru hráči Slavoje
Žatce, když vyhráli v Srbicích 4:3. Tři branky dal P.
Klinec, jednu přidal F. Klinec. Se 23 body přezimuje
Slavoj uprostřed tabulky na
7. místě.
(red)

Jazzmani svou kombinací rozebrali Podbořany
Se střídavými výsledky se dařilo v listopadu mladým ﬂorbalistům Jazzmanů Žatec.
Elévové absolvovali čtvrtý turnaj v Chomutově. S Podbořany prohráli 5:7, DDM
Teplice porazili 12:6. Sestava: Herold
(5+4), Týř (2+0), Hrnčiřík (1+0), Vojtěch(3+0), Vejvoda(0+1), Čopík(1+1), Wagner (4+1), Heinz, Braun (1+0), brankaři:
Chrzová, Clic.
Mladší žáci sehráli trojici ligových utkáních na turnaji v Kadani. Jirkov porazili 5:1,
Podbořany 3:2 a s Louny prohráli 2:3.
Zejména za výkon proti Podbořanům si hráči vysloužili pochvalu trenérů Aleše Linky a
Filipa Naxery za kombinační hru, díky níž
si vytvářeli mnoho šancí.

Kuželkáři Lokomotivy
Žatec jsou po 11 kolech krajského přeboru na 6. místě. V
listopadu se jim povedly
pěkné výsledky, díky nimž
se drží ve středu tabulky.
Nejcennější výhrou bylo
v 10. kole vítězství 5:3 na silným Chomutovem B, kterého Žatečtí dosáhli po dramatickém průběhu. Vedle toho
porazili také poslední Verneřice 7:1 a Teplice Letnou
B 6:2. Naopak s jedním z favoritů soutěže Údlicemi prohrála Lokomotiva 2:6.
V meziokresní soutěži se
daří B týmu Žatce, který je
zatím třetí s těsným odstupem za vedoucí dvojicí. (jj)

Starší žáci sehráli turnaj Ústeckoliberecké ligy v Teplicích. Porazili Jablonec
2:1, prohráli s Teplicemi 4:5 a poté s Libercem B 2:4.
„První dva zápasy kluci odmakali, takže
jsem spokojen. Poslední zápase si ale myslím, že jsme měli vyhrát. Soupeř nebyl lepší
a prohráli jsem si to sami. Do příštích zápasů se musíme poučit z těchto chyb. Pochválil bych oba brankáře za předvedený výkon,“ hodnotil turnaj trenér Martin Ligda.
Sestava: Kloboučník, Ali - Enders, Vápeník, Hotěk (1+1), Karas(0+1), Hnízdil (0+1).
Kuvík (3+1), Volráb( 2+1), Říha (1+1),
Hanzlík, Škvaro, Karas, Dyrynk( 1+0), Milyán.
(jazz)

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 4. ledna.
Příjem inzerce končí 21.
prosince.
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 a Piva, Galerie Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP
(Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna na náměstí,
MC Sedmikráska, divadlo,
aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke. V elektronické podobě na www.mesto-zatec.cz/ mestskyurad/zatecky-zpravodaj/
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VTJ Žatec pro fanoušky nikdy nepřestala být Duklou
Přesně řed 40 lety začal hrát v Žatci fotbalový klub VTJ
(Vojenská tělovýchovná jednota). Nebyl to žádný nový
tým – šlo o přejmenování klubu, který se do té doby jmenoval VTJ Dukla Žatec. Do města chmele se přestěhoval
v roce 1962. Dva roky předtím byl založen v Mostě.
Nejslavnější roky vojen- „Postup vojáků až do semiského fotbalového klubu se ﬁnále Českého poháru je
odehrávaly na stadionu největším úspěchem žatecFlóra v 80. letech. Na hlině- ké kopané v historii,“ psalo
ných valech se tenkrát tísni- druhý den Rudé právo na
ly třeba 4 tisíce diváků – to své sportovní straně. Pohápři slavných pohárových zá- rová pouť skončila porážpasech s Bohemians nebo kou 2:7 s pražskou Duklou.
O tři roky později přijela
Spartou. Oba týmy hrály v
Žatci jako úřadující mistři.
mistrovská Sparta v srpnu
při třetím kole poháru. Mistrovský tým nastoupil s Lavičkou, Haškem, Bielikem
a dalšími reprezentanty a
před tisícovkami lidí s přehledem vyhrál 4:0.
To už měla za sebou VTJ
Žatec i účast ve druhé nejSlavné poháry
Proto speciálně utkání s vyšší soutěži, tedy 1. národBohemians bylo obrovskou ní lize. Tam se postupně proudálostí. Hrálo se 26. února kousala z divize, jejíž sku1984 a VTJ porazila úřadu- pinu B vyhrála v roce 1980.
jícího mistra s Mičinským Zánik oddílu nastal v roce
či Vladimírem Hruškou na 1991, kdy se sloučil se Sklo
hrotu útoku 1:0. Gól dával Unionem Teplice.
hlavou po rohu Petr Maléř.
V éře 55 let vojenského

Ondra Štrunc
na vítězné vlně
Po vítězství na Galavečeru G-titánů navázal žatecký Ondřej Štrunc dalším
úspěchem, a to při lize K1
ve Slaném, kde porazil 3:0
na body dalšího lovosického soupeře Tomáše Zavřela.
Trenér Roman Šifalda byl s
výsledkem svého svěřence
spokojen.
(jgr)

fotbalu nastupovaly na Flóře i desítky vynikajících hráčů. Právě ze Žatce vedla často cesta do 1. ligy.
Lubomír Vlk

sezoně mohl získat titul,“
vzpomínal později L. Vlk.
Právě v Žatci na sebe
upozornil pražské kluby, ale
dal přednost Vítkovicím
kvůli trenérovi Ivanovi Kopeckému. Dostal se do reprezentace, kde odehrál 11
zápasů a dal dva góly. Dva
roky hrál v Portu – a získal
tam dva ligové a dva pohárové tituly. Tomáš Kassal

Hráčem, který v Žatci jako fotbalista vojákoval a
pak to dotáhl nejvýš a nejdál byl Lubomír Vlk (na
snímku jako trenér Karviné). Na Flóře hrál i v sezóně
84/85, kdy vojáci vybojovali historický postup do 1.
NL. Ze Žatce přestoupil do
Vítkovic i s vítěznou chutí –
v sezóně 1985/86 totiž Vítkovice získaly senzační titul. „Pro všechny v republice to byl asi šok. Když jsem
tenkrát přestupoval do Vítkovic ze Žatce, tak mě ani
ve snu nenapadlo, že bych s
Vítkovicemi hned v první

Téma
Známí hráči VTJ Žatec
Připomínka některých vynikajících fotbalistů:
Miroslav Příložný, Radek
Šindelář, Miloš Slabý - po
vojně zažili éru Olomouce
s Karlem Brücknerem.
Petr Maléř - hrál evropské
poháry za Boby Brno.
Zdeněk Procházka - rok po
vojně v Žatci dal za Spartu
slavný gól Realu Madrid.
Pavel Ho ych - současný
výborný trenér, rodák z Neštěmic.

Starší žákyně ve volejbalu bojují na třech frontách
Starší žákyně VK Sever Žatec letos startují ve třech soutěžích. Tou nejtěžší je Český Pohár starších žákyň. Po úspěšné kvaliﬁkaci na 1. kolo do Ústí odjel Sever s touhou udržet příslušnost pro druhou osmičku
a pokusit se vybojovat postup nahoru. V turnaji nebyl žádný snadný soupeř, dívky odehrály sedm těžkých bitev. Výkon nestačil na
silnou Příbram 0:2, Olymp Praha 1:2 a Orion Praha 1:2. porazily naopak pražskou Mikulovku, Ústí nad Labem, Lokomotivu Plzeň a Benešov. Čtvrté místo zaručuje setrvání ve skupině, přesto je mírným zklamáním.
V krajském přeboru je odehráno první
bodované kolo, v němž Sever hostil první ligu. Po ztrátě prvního setu v úvodním utkání
proti Litvínovu domácí dívky nezaváhaly,
postupně přehrály Litvínov 2:1, Duchcov,
Ústí nad Labem i Děčín shodně 2:0. Klíčové
utkání proti tradičně silnému Děčínu
zvládly výborně. Soupeřky nedokázaly
vzdorovat hlavně výbornému útoku středem sítě v podání Julči Wiedové s Eliškou
Halgašovou. V KP je Sever Žatec po prvním

kole na prvním místě.
Další soutěží je sokolovský Pohár nadějí. Tady děvčata obhajují loňské druhé místo
a ve dvou úvodních turnajích si vedou rovněž skvěle. Po prvním kole, kde neztratily
ani set, druhý turnaj odehrály na palubovce
nejsilnějšího soupeře Olymp Praha. Dívky
postupně přehrály Děčín, Orion Praha, Sokolov, Teplice, Plzeň a Klatovy. Poslední
utkání turnaje proti domácím bylo současně
i jeho vyvrcholením. I přes těsnou porážku
se udržel Žatec o jediný bod na prvním místě celkového pořadí.
Jaroslav Vrbata

Žatecký zpravodaj je měsíčník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměs Svobody 1, 438 24 Žatec. Tisk:
TISKÁRNA K & B, s.r.o. Most. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12. Kontaktní údaje: zpravodaj@mestozatec.cz, tel. 415 736 115, 415 736 156. Redaktor: Tomáš Kassal. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.

