žatecký

zpravodaj
číslo 2, 9. února 2017

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

Foto Tomáš Trégl
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Zápis
do základních
škol v Žatci

4

Prezentace
města na veletrzích
v Německu

7

Masopustní
veselí připravují
na náměstí

8

Garda Slavoje
zdolala slavný
Bayern Mnichov

Pololetní řádění na ledě prožívalo v pátek několik desítek dětí na mobilním kluzišti před žateckou
radnící. Zábavný den plný soutěží o ceny, hry a diskotéku připravilo Turistické intormační středisko
města Žatec.

Žatecké mikrojesle Chmeláček pomalu rostou
V Žatci odstartoval nový hit - mikrojesle. Tato veřejná služba
nabízí profesionální, pravidelnou péči o děti ve věku od šesti
měsíců do čtyř let v malém kolektivu. Maximální kapacita čtyř
dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností
a návyků s ohledem na věk dítěte. Každodenní péče o nejmenší
s 10 hodinovým provozem je obstarávána dvěma pečujícími
osobami s odpovídajícím vzděláním a se vstřícným postojem
k individuálním potřebám rodičů.
Momentálně probíhá fáze péči a finanční dostupnost pro
budování prostor. Žatecké mi- všechny rodiče, kteří potřebují
krojesle s příhodným názvem zajistit péči o své děti. Aktivity
Chmeláček budou provozovány
od začátku dubna 2017 v jednom z městských bytů v ulici
Dr. Kůrky.
Pilotní projekt MPSV realiMěÚ Žatec v rámci schvázovaný Vzdělávacím centrem
leného rozpočtu Města Žatce
Podkrušnohoří je určen rodipro rok 2017 přijímá žádosti
čům ze Žatce a okolí, kteří jsou
sportovních a ostatních orzaměstnaní nebo podnikají,
ganizací, sdružující občany,
jsou nezaměstnaní a práci si
děti, důchodce a zdravotně
aktivně hledají, vzdělávají
postižené občany v rámci
se, či se rekvalifikují. Jedním
žateckého regionu o finanční
z hlavních cílů mikrojeslí je
příspěvky pro rok 2017. Pro
zlepšení podmínek pro zaměstletošní rok je jedna společná
nanost rodičů s malými dětmi,
žádost (doplňující informace
zejména žen, a to prostřednicjsou určeny pro sportovní
tvím bezplatné kvalitní péče
organizace).
o nejmenší děti.
Mikrojesle zaručují kvalitní

projektu jsou dostupné i pro
rodiny sociálně slabé – jsou
zdarma. Poplatek za pobyt dítěte v mikrojeslích rodiče neplatí
žádný, budou muset ovšem
zajistit a donést pro své dítko
stravu, dále i nutné hygienické
potřeby apod.
Více informací naleznete
na webových stránkách: www.
vcp-zatec.cz nebo www.mesto-zatec.cz Veronika Štábová

Město přijímá žádosti
organizací o finanční příspěvky

Formulář žádostí je možno
vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit
na internetových stránkách
Města Žatec (www.mesto-zatec.cz – Žádosti a formuláře
– Finanční odboru).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu od 23.2.2017
do 3.3.2017 v podatelně MěÚ
Žatec nebo přímo na finančním odboru MěÚ Žatec.
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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 nebo 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 03.04.2017.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat
tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto 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 13.03.2017, do 08:00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. 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 25.01.2017
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2017 – 2018

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 5. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 6. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2011 včetně, v těchto školních obvodech:
OBVOD I. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova, Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze
Žatce, Josefa Hory, Klostermannova, Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká,
Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská,
U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo náměstí;
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – č. p. 2406-7, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-4, 2316, 2277-82, Čeradická, Černobýla – č. p. 2253-9, Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova,
Husova – č. p. 2249-52, 2643-8, J. K. Tyla, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, Jiřího Wolkera,
K Perči, kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa
Velkého, náměstí Kruhové, Nezvalova, Otakara Ševčíka, Otokara Březiny, Perč, Politických
vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova,
třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských Čechů
- mimo č. p. uvedená ve školském obvodu IV., Zdeňka Nejedlého;
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Bílý vrch, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské
náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská,
Mlynářská, Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, Sládkova, Smetanovo
náměstí, Svatováclavská, Třebízského, třída Rooseveltova, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny,
V Mlynářích, Zeyerova;
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Černobýla – mimo č.
p. uvedená ve školském obvodu II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova –
mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Jabloňová, Javorová, Jižní, K Bezděkovu, Ladislava
Škvrny, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Robova, Růžová,
Stavbařů, Volyňských Čechů – č. p. 2730-36
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu
tělesnou, smyslovou nebo duševní. Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo ŽZ (č. 03/2017)
vyjde ve čtvrtek 23. února.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční 13. února od 18 hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
4. března.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další termín pro mimořádnou úřední sobotu je stanoven
na 8. dubna 2017.

Dotační řízení

Na základě usnesení Rady
města Žatce č. 22/17 vyhlašuje Město Žatec, odbor
sociálních věcí, v rámci platného Komunitního plánu
2015 – 2018 dotační řízení
na rok 2017. Celkový objem finančních prostředků
určených k rozdělení činí
1 100 000,-Kč. Informace
a formuláře jsou dostupné
na http://www.mesto-zatec.
cz/mestsky-urad/socialni-sluzby/komunitni-planovani/.
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Přednáška o putování Návrat řetězového mostu
Jižní Amerikou
První letošní cestopisná přednáška v Městské knihovně Žatec
vzbudila velký zájem veřejnosti.
Cestu Napříč Jižní Amerikou
posluchačům zprostředkoval
cestovatel Bohumil Bob Stupka,
který za volantem hotelbusu
procestoval téměř celý svět.
Žateckým návštěvníkům přiblížil
expedici napříč jihoamerickým
kontinentem. Začala v Limě
na pobřeží Tichého oceánu.
Z vyprahlých pouští pacifického
pobřeží pokračovala přes vysokohorské průsmyky do srdce
někdejší říše Inků Cuzca, kde
se nachází incké stavby v čele
s legendární Machu Picchu. Navazovala náhorní planinou Altiplano v nadmořské výšce přes
3 800 metrů do hlavního města
Bolívie La Pazu a dále vedla
oblastí bizarních červených skal

v okolí Tupizy, subtropickým
údolím Tafi del Valle a končila
v Brazílii návštěvou světoznámých vodopádů Iguaců a metropole na pobřeží Atlantiku Ria de
Janeira. Cestovatel posluchačům
dále ukázal například unikátní
Muzeum zlata v Limě, bájné
jezero Titicaca, hornické město
Potosí nebo „americké Athény“
bílé město Sucre. Zajímavá
a poučná přednáška, doplněná
promítáním fotografií, proběhla
1. února v přednáškovém sálku
knihovny. Zde ve středu 15.
února od 17 hodin pohovoří
Bc. Ludmila Křivancová o své
zkušenosti s depresí a mánií.
Zájemci o cestování mohou
navštívit přednášku Pavla Dobrovského Indie: V srdci Himaláje
15. března také od 17 hodin.
(mkž)

Regionální muzeum v Žatci
v loňském roce připomnělo
190. výročí položení základního kamene k žateckému
řetězovému mostu, který býval
nejstarším řetězovým mostem
v Čechách určeným pro všechny typy dopravy. Stával na Ohři
v místech dnešního příhradového mostu. Výročí byl věnován
muzejní pochod. V budově Staré papírny v ulici Volyňských
Čechů byly nově zpřístupněny
zachované články řetězu z tohoto mostu. Ani v letošním
roce nezůstane slavný most

opomenut. V rámci oslav 190.
výročí jeho uvedení do provozu (1827) se do Žatce most
dokonce vrátí. A to v podobě
modelu, který byl zhotoven
podle dochovaných dobových
písemných zpráv, odborných
studií i unikátních zobrazení
renomovanou. firmou PRIMA-DESIGN s. r. o. z Olomouce.
Model spolu s doprovodnými
informacemi bude prezentován
v hlavní budově muzea v Husově ulici od února 2017 po dobu
několika měsíců.
M. Krausová

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 1. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které se uskuteční dne 13.02.2017 od 18:00 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
dy do výuky jazyků“ Základní
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Vystoupení veřejnosti
Zpráva o činnosti Nemocnice
Žatec, o.p.s.
7. Zpráva o činnosti Technické
správy města Žatec, s.r.o.
8. Zpráva o činnosti Žatecké
teplárenské, a.s.
9. Kontrola usnesení zastupitelstva města
10. Výzva IROP č. 49 – možnost
rozvoje PO Domov pro seniory
a Pečovatelská služba v Žatci
11. Podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k předkládání
žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu
úspor energie pro rok 2017,
Podprogram: P1 Investiční
podpora realizace energeticky
úsporných projektů
12. Podání žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017
13. Podání žádosti do výzvy IROP
- Infrastruktura základních
škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „ICT a komunikace“ Základní škola Žatec,
nám. 28. října 1019, okres
Louny
14. Podání žádosti do výzvy IROP
- Infrastruktura základních
škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „Moderní tren4

škola Žatec, Petra Bezruče
2000, okres Louny
15. Podání žádosti do výzvy IROP
- Infrastruktura základních
škol, specifický cíl: Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení „Modernizací
ke kvalitě technických oborů“
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
16. Informace o investičních akcích
17. P r o d e j p o z e m k u p . p .
č. 6775/5 v k. ú. Žatec
18. Prodej části pozemku ostatní
plochy p. p. č. 4578/128 v k.
ú. Žatec
19. Prodej části pozemku orné
půdy p. p. č. 6262/17 v k. ú.
Žatec
20. Návrh na změnu ÚP Žatec
- právní stav po změně č. 5 p. p. č. 1862/1 a 1862/5 k. ú.
Žatec
21. Rozpočtová změna - „ZŠ
Žatec, náměstí 28. října – tělocvična“
22. Rozpočtová změna - „Městská
knihovna“
23. Rozpočtová změna - „MŠ
Žatec, U Jezu 2903, budova
2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“
24. Zápisy z jednání kontrolního
výboru
25. Zpráva o činnosti Rady města
Žatce
26. Diskuze, dotazy a podněty
členů zastupitelstva města
27. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.
starostka města

Reprezentace Žatce
na veletrzích v Německu

Zástupci města Žatce a Chrámu chmele a piva ve spolupráci
s Destinační Agenturou Dolní Poohří se v letošním roce opět
aktivně zúčastnili veletrhů cestovního ruchu v Německu.
Ve dnech 6.-8.1. se měssto dáříky a nepřeberné množství
prezentovalo ve městě Chemnitz propagačních materiálů o městě
(Saská Kamenice) a ve dnech Žatci.
27.-29.1.2017 v Drážďanech.
Další prezentace města proZáměrem propagace je pře- běhnou v měsících únoru a březdevším přilákat do královské- nu. V pořadí třetím letošním veho města plných zajímavostí, letrhem ve dnech 16.-19.2.2017
od historie až po vyhlášené bude 26. středoevropský veletrh
každoroční akce, a mnoho po- cestovního ruchu HOLIDAY
tencionálních turistů.
WORLD v Praze na Výstavišti
Návštěvníkům bylo nabízeno Holešovice a následující prezenoblíbené žatecké pivo, pak ori- tace města proběhne 3.-5.3.2017
ginální pivo vařené v minipivo- na veletrhu v Ostravě.
varu z Chrámu chmele a piva.
Poděkování za podporu výstavTaké sušený chmel, zajímavé ních akcí patří Chrámu chmele
publikace zejména z dotací ROP, a piva a Žateckému pivovaru.
upomínkové předměty, kalenPatrik Barukčić

ZUŠ připravuje Masopust

Inzerce
n Evo Sazimová, zavolej
na 728 708 337. Franta
n Pronajmu garáž v Klostermanově ulici. 606 492 360
n Pronajmu byt 1+1 v ul.
Černobýla v Žatci. Byt v původním udržovaném stavu,
možnost částečného vybavení bytu. Nájemné 4 700 Kč
+ služby a energie. Tel.
732 747 481
n Koupím LP Gramofonové desky, větší množství vítáno. Přijedu. Stačí prozvonit
721 442 860.
n Pronajmu garáž v Žatci
na Floře od 1.4.2017, cena
dohodou, tel 608766355
n Pronajmu byt 3+kk v Žatci Podměstí, po celkové rekonstrukci. Pouze pracujícím.
Smlouva min. 2 roky. Nájem
8.000 Kč/měsíc, kauce dle dohody. Tel. 606284839 (volejte
mezi 13-17 hod.).
nPronajmu řadovou garáž
na Flóře v Žatci. 737 285 366

Vzpomínka
n Dne 5. 2. 2017 by se dožil
90 let náš tatínek, dědeček,
pradědeček, pan
Arnošt Weichpart. S láskou
a bolestí v srdci vzpomínají
dcery Margita, Marcela, Irena
a Ilona s rodinami. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

Ze dvora Základní umělecké školy v Žatci se v pondělí 27. února
v 15 hodin vydá masopustní průvod masek, který ve svém pátém
ročníku ukončí svou cestu opět na dvoře školy.
„Zde je pro všechny účastní- ponese v duchu masopustních
ky připravena řada drobných tradic,“ zve účastníky Alžběta
soutěží, vyhlášení nejkrásnější Urbancová. „Přijďte všichni,
masky s oceněním, taneční rej těšíme se, že i dospělí na sebe
masek a samozřejmě nebude vezmou nějakou masku a půjdou
chybět občerstvení, které se s námi!“

Umím správně třídit odpad?
Je určitě nejen důležité, ale
i správné třídit odpad, ale ne
každý z nás jej třídí správně.
Někteří lidé bohužel nevědí, co
všechno do tříděného odpadu
patří a co už ne, a tak mohou
nevědomky vytříděný odpad
dokonce znehodnotit a naopak,
někteří z nás, právě aby nic
nezkazili, třídí jen ty složky,
u kterých jsou si 100% jistí.
Dnes ořinášíme další část
návodu, jak správně třídit a pevně věříme, že vám pomůže
ke správnému třídění. V dalších

dílech se také podíváme, co
se s ním dále děje. SÚ, ŽP

Krajina a pamětníci
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci a Květa
Tošnerová vás zvou na setkání s promítáním Krajina
a pamětníci, které se uskuteční ve čtvrtek 16. února
od 17 hodin v Křížově vile.
Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč.

Novinka

V infocentru Žatec jsou nově
k dostání trička „I love Žatec“,
a to v pánském i dámském střihu a ve velikostech M, L, a XL
(pánské) a S, M a L (dámské),
za cenu 220 Kč.

Jak si zařídit třídění v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína?
Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný,
jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady
je pár tipů:
Stejnou službu, jako papírové
Pro začátek Vám poslouží
několik použitých krabic, např. krabice, udělá i trojice starých
od nových domácích spotřebičů. igelitek, ve kterých jste si přinesli
Také v obchodech seženete pře- nákup z obchodu. Pokud máte
pravní krabice třeba od piškotů více prostoru a můžete tříděný
či oplatek, které Vám určitě odpad déle střádat, pak se nana požádání dají. Ty si můžete bízejí igelitové pytle na odpad,
popsat barevným popisovačem které buď popíšete fixem, polenebo si třeba na www.jaktridit. píte nebo si rovnou pořídíte pytle
cz vytisknout barevné samolepky v barvách, na které jste zvyklý
z kontejnerů na třídění.
pro každý druh odpadů.

Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které může distribuovat prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM.
Tašky jsou spojené suchým zipem,
takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné tašky
lze ale zakoupit i v obchodě nebo
na internetu. Pokud pak můžete
do třídících nádob více investovat,
můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou
zabudované v kuchyňské lince.
Možností je celá řada a každý to
má u sebe doma zařízené jinak,
tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.

Poděkování
n Sportovní klub Nohejbal
Žatec děkuje městu Žatec za finanční podporu v roce 2016.

Rozloučení
Zesnulí od 19.1. do 30. 1.
Helena Humlová
Mgr. Bohumila Šatánková
Marie Provazníková
Eva Hostková
Ladislav Zeman
Marie Sochorová
Pavel Englic
Karel Pexa
Miluška Pohlová
Emilie Volfová
Vladimír Vyšín
Věra Jirásková

85
62
92
84
60
90
76
74
89
91
67
72
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karnevalu, Amazonii, mořském pobřeží a hodně náročné cestě doprovázené závažnými problémy.
Vstupné: 50,- Kč

Digitální kino Žatec
10.2. 17:30 (2D) / 11.2. 15:00 / 12.2. 15:00 (2D) /16.2. 17:30 /
22.2. 17:30 /28.2. 17:30
LEGO BATMAN FILM 3D
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy /
USA / 2017 / Cz dabing
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového
dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman.
Režie: Chris McKay
Vstupné: 130 ( 2D … 110,-)
10.2. 20:00 / 11.2. 17:30 a 20:00 / 12.2. 17:30 a 20:00 / 14.2. 20:00 /
17.2. 20:00 / 26.2. 20:00 /
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Drama / Romantický / USA / 2017 / CZ titulky
Odmítnutý Christian Grey se pokusí přimět obezřetnou Anastasii
k obnovení vztahu. Ta souhlasí jen pod podmínkou, že se zcela změní pravidla, na kterých dosud fungoval. Ve chvíli, kdy se mezi nimi
začne obnovovat důvěra a do jejich soužití se vrátí stabilita, začnou
se kolem nich motat temné stíny z Christianovy minulosti. Jejich
cílem je zničit společnou budoucnost páru. Padesát odstínů temnoty
režíruje James Foley (Domek z karet) pod bedlivým dohledem autorky
předlohy E. L. James.
Režie: James Foley. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini,
Kim Basinger, Luke Grimes, Eloise Mumford.
Vstupné: 140,-

Městské divadlo Žatec
15.2. 8:45 / 10:15 / 14:00
KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ
(Divadlo KREJČÍKA Honzy)
Představení pro děti - předplatné skupiny E, M i mimo předplatné
Nové, dětské představení plné zábavy a písniček z dílny našeho dobrého
známého kamaráda Krejčíka Honzy.
Vstupné: 45,- Kč www.krejcikhonza.cz
15.2. 19:00

„ VELKEJ FLÁM“
Koncert k 70. narozeninám Františka NEDVĚDA
Koncert – předplatné skupiny D i mimo předplatné
„Legenda“ František NEDVĚD se skupinou TIEBREAK v žateckém
divadle… Co k tomu dodat…?
Vstupné: 300,- Kč www.frantisek-nedved.cz
16.2. 8:30 / 10:15 / 11:40
JOHN & MARY
(Divadelní představení v angličtině)
Představení pro I. a II. stupeň ZŠ – podnájem divadla
18.2. 18:00
SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE
Koncert – mimo předplatné
Mimořádný koncert vynikajícího smyčcového kvarteta ANTIC, při
kterém se diváci mohou nechat unést slavnými melodiemi z divácky
velmi úspěšných filmů. Jako hosté vystoupí Tereza PLEŠÁKOVÁ
na klavír a Roman HAASE na bicí. Ve druhé části programu koncertu
zazní nejznámější skladby světové POP scény.Koncert je zpestřen
videoprojekcí fotografií z uvedených filmů.
Vstupné: d o 5.2. (předprodej) 170,- Kč / od 6.2. 190,- Kč
19.2. 15:00
JEN POČKEJ ZAJÍCI ! (Divadlo APPLAUSE)
Představení pro děti – mimo předplatné
Výpravná divadelní pohádka na motivy legendárního stejnojmenného
animovaného seriálu. Velké plánování Vlka, chuligána ve zvonových
kalhotách, tak trochu nešiky a velkého smolaře, jak nejlépe ulovit
chytrého a vynalézavého Zajíce. Kouzelné situace, omyly, honičky,
zábavná nedorozumění pobaví a rozesměje skoro všechny věkové
kategorie!.
Vstupné: 100,- Kč www.divadloapplause.cz
20.2. 8:15 /10:00/12:00 NEZKROCENÁ BRAZÍLIE (Kouzelná planeta)
Představení pro školy – mimo předplatné
Multimediální cestopisný pořad z dílny MOTANI PHOTOGRAPHY,
napříč rozlehlou Brazílií, o nádherné divoké přírodě, zajímavých
a vzácných zvířatech, krásném a nebezpečném Riu, pestrobarevném

20.2. 19:00 HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE Jakub KOHÁK & David KRAUS
Zábavná talkshow – mimo předplatné.
Známý režisér a bavič Jakub Kohák zavítá do Žatce společně se zpěvákem a hercem Davidem Krausem. Těšit se můžete na výbornou
zábavu a pikantnosti ze života těchto dvou bavičů. Zvědaví diváci
budou mít možnost zeptat se na to, co je zajímá. Zazní písně Davida
Krause a také písně, které zpíval v pořadu „ Tvoje tvář má známý hlas“.
Vstupné: 300,- Kč
22.2. 8:30 Divadlo Víti MARČÍKA
ROBINSON CRUSOE
(Daniel DEFOE) Představení pro školy – mimo předplatné.
www.vitamarcik.cz
Robinson Crusoe vznikl na motivy stejnojmenného románu Daniela
Defoe. Představení jednoho herce, je určeno všem, kteří jsou připraveni bojovat po boku „táty“Robinsona, s bouří, domorodci, hladem
a samotou.
Vstupné: 50,- Kč
11:00
LABYRINT SVĚTA (Jan Ámos KOMENSKÝ)
Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem
labyrintu. Inscenace je dramatizací knihy Jana Ámose Komenského
„Labyrint světa a ráj srdce“.
Vstupné: 60,- Kč
25.2. 18:45
Antonín DVOŘÁK: RUSALKA
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
V roli Rusalky si Kristine Opolais vydobyla první mezinárodní uznání.
Novou inscenaci Dvořákovy pohádkové opery o Rusalčině tragickém
osudu vytvořila Mary Zimmerman a řídit ji bude Sir Mark Elder. V roli
prince, který si získá Rusalčino srdce, uvidíme Brandona Jovanoviche,
Cizí kněžnu ztvární Katarina Dalayman, jako Vodník se představí Eric
Owens a v roli Ježibaby uvidíme Jamie Barton.
Předpokládaná délka: zatím nepotvrzena Nastudování: česky s anglickými a českými titulky
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč) www.metopera.cz

František Nedvěd se skupinou Tiebreak
Koncert k 70. narozeninám

Zpěvák, kytarista, písničkář a skladatel František Nedvěd, letos
oslaví kulatých 70 let života, v němž se hodně zapletl s muzikou.
Hrstka pamětníků ho pa- větší hity převzal od kanadského
matuje z trampské skupiny písničkáře Gordona Lighfoota:
Toronto, větší hrst ze skupiny Kočovní Herci, Cherokee Bill
Brontosauři, v nichž působil a stejně tak i svou zpověď Ponějaký čas společně se svým prvé sám. V roce 1998 začal
bratrem Honzou a samozřejmě hrát se skupinou Druhé podání,
ze skupiny Spirituál Kvintet. což mu vydrželo do roku 2008.
Ve všech těchto seskupeních byl, V současné době hraje se skujen druhým hlasem a kytaristou. pinou Tiebreak. Více na www.
Hudebně si František našel divadlozatec.cz.
Městské divadlo Žatec,
svou parketu v tvorbě zámořských písničkářů a autorů. Nej- 15. února od 19 hodin.

Stvoření světa – bez cenzury

Městské divadlo Žatec uvede novou komediální hru o tom, jak
to tenkrát bylo doopravdy se stvořením světa. A tentokrát bez
cenzury.
Ještě stále věříte báchorce Hrušínský ml. (Discopříběh),
o jablku? Myslíte si, že Eva Valérie Zawadská, Milan Enčev,
skutečně vznikla z Adamova Romana Goščíková (Ošklivka
žebra? Nezdá se vám, že už Katka). Komedie je určena pro
je čas dozvědět se konečně abonentní předplatitele skupipravdu?! Nyní vám můžeme ny A, ale i pro další zájemce
prozradit tisíce let staré tajem- o kvalitní zábavu. Pokladna
ství – všechno bylo úplně jinak! divadla je otevřena každý den
V první divadelní hře filmového již od 14:00 hod. Rezervace lze
režiséra a scénáristy Karla provést na tel. čísle 415 710519
Městské divadlo Žatec,
Janáka se představí Jan Rosák
nebo Vladimír Kratina, Rudolf 27. února od 19 hodin.

www.divadlozatec.cz
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Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a Květa Tošnerová
Vás zvou
na setkání s promítáním

Čtvrtek 16. 2. 2017 v 17.00
Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec

Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Hlavní budova – Husova ul. 678:

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

Výstavy:
n „ČAS ODLOŽIL SVŮJ ŠAT“: probíhá do 26. 3. Výstava replik
historických kostýmů ze 14. století do 18. století z dílny Martiny Hřibové
ze Zlína.
n „NÁVRAT ŘETĚZOVÉHO MOSTU“: 2. února od 17 hodin.
Slavnostní „znovuotevření řetězového mostu za účasti rakovnických
ostrostřelců. Akce se koná k 190. výročí vzniku této dnes již neexistující
stavby.Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PAMĚT PODBOŘANSKA“: probíhá do 19. 2. Výstava fotografií
Květy Tošnerové, redaktorky Svobodného hlasu.
Ostatní:
n „KRAJINA A PAMĚTNÍCI“: 16. února od 17 hodin. Květa Tošnerová
zve na setkání s promítáním. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:

n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém
průmyslu.
n „HISTORICKÉ HŘBITOVY“: 9. 2. – 3. 3. Výstava fotografií
historických hřbitovů v České republice, kterou připravilo Omnium
z.s. ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Vernisáž výstavy 9. února 2017 od 17
hodin.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin • SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny
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Ženy Šroubárny skončily
ve čtvrfinále Českého poháru

Prvoligové družstvo žen národní házené Šroubárny
Žatec se pilně připravuje na jarní odvety se snahou
zachránit se ještě v nejvyšší soutěži.
Jedením z bodů přípra- s Modřany 6:10 a lídrem
vy byla účast ve čtvrtfi- I. ligy Tymákovem vysoko
nále Českého poháru. 4:17 prohrály i s PodlázŽatecké ženy porazily ky 10:15 a skončily čtvrté,
Chomutov 15:6 a Starou což na postup do semifi(jak)
Huť 11:7, ale po porážce nále nestačí.

Starší žáci zůstali neporaženi

Petr Klinec, který nedávno vyhrál v anketě o nejlepšího fotbalistu Žatce
za loňský rok, byl v sobotu vyhlášen i nejlepším hráčem halového turnaje
v Německu, kde žatecký Slavoj skončil pátý.     Foto Jaroslav Kubíček

V přípravě Slavoje padá hodně branek
Zimní příprava fotbalistů Slavoje Žatec pokračovala v sobotu účastí na halovém turnaji v německém
Erbisdorfu, kde startovalo 10 týmů.
„Mužstva si musela nec, byl vyhlášen nejlepporadit s místními trochu ším hráčem turnaje.
nezvyklými pravidly, naPáté mužstvo krajského
konec náš celek vybojoval přeboru mělo hrát v nepátou příčku,“ informo- děli na umělce utkání
val žatecký sekretář Pavel s Baníkem Souš, soupeř
Maňák. „Pouhý bodík se však v sobotu omlunám chyběl k finalové vil pro velkou marodku.
části, a v utkání o 5. – 6. Slavoj tak dosud sehrál
místo jsme po vítězství šest přípravných zápa5:0 obsadili 5. příčku.“ sů, v nichž remizoval
Jeden prim přeci jen Sla- v Mostě 0:0, ale jinak
voj získal, když nedávný ve zbývajících zápasech
vítěz ankety o nejlepšího s tými nižších soutěží
fotbalisty klubu za rok byl střelecky při chuti.
2016, útočník Petr Kli- Porazil Postoloprty 13:3,

Kryry 7:4, Žatec junior
6:4, Žiželice 17:2 a Nové
Sedlo 16:0.
Program o víkendu
na umělé trávě za řekou:
Sobota 11.2.: Žatec
A – Dobroměřice 11.00
hod., Žatec komb. – Ervěnice 13.00, Žíželice –
Měcholupy 15.00, Nové
Sedlo – Kryry od 17.00
hodin.
Neděle 12.2.: Žatec
ml. dorost – MFK Most
11.00, Žatec A – MFK
Most (divize) 13.00, Žatec ml. žáci – Meteor Praha od 15.00 hodin. (jak)

Starší žáci FbC Jazzmani Žatec sehráli minulou
sobotu v Lounech svůj první florbalový turnaj
v tomto roce.
Žatec porazil SK Dubí (0+1), Enders (0+1), Dy8:0 a Domeček Chomu- rynk, Vápeník - Zelinka
tov 4:1. Ve třetím utkání (6+1), Říha (1+1), Kuvedli Jazzmani v polovině vík (1+0), Volráb (2+1),
4:2, ale nakonec remízo- Hrádek (4+1), Pšenička
vali s L. Louny 4:4.
(1+2), Škvarová (0+3)
Sestava: Kloboučník
Trenér Martin Ligda,
– Hotěk (0+1), Karas
vedoucí Dušan Volráb

Garda Slavoje Žatec
zdolala Bayern Mnichov

Mezinárodní halový turnaj fotbalových veteránů
se hrál poslední lednový víkend v Karlových Varech o pohár ředitele areálu Františkových Lázní.
V kategorii nad 40 let startovala i garda Slavoje
Žatec, která skončila na 4. místě.
V kategorii nad 50 let, a třetí Františkovy Lázně.
v níž neměl Žatec zastouNejvětší zážitek pro
pení, vyhrál Bayern Mni- náš tým bylo utkání
chov před ukrajinským s Bayernem Mnichov,
Červonogradem. Mezi v němž Žatec vyhrál 2:1.
mladšími pak veteráni Slavný soupeř se sice
Slavoje podávali velmi už v první minutě ujal
pěkné výkony a ve svém vedení, ale o vyrovnání
posledním zápase ještě se zasloužil Gustav Suhráli o druhé místo. Po- chan a o vítězství Slavoje
rážkou 0:2 s Cosmosem rozhodl Richard Zelinka.
Cheb klesli na koneč- Bavorákům patřil závěr
nou 4. příčku, zatímco zápasu, ale bránkář Majejich soupeř se rado- rek Voigt už byl pro ně
val z prvenství, druhé nepřekonatelnou překážskončily Karlovy Vary kou.
(jak)

Absence nahrávaček nezastavila volejbalový triumf
Páté kolo Poháru Nadějí se konalo na plzeňské
palubovce. Volejbalové žačky Severu Žatec odjely
na turnaj v oslabené o tři nahrávačky a klíčovou
blokařku, ale s touhou porvat se o další dobrý
výsledek.
Po vítězství nad Soko- 2:0 (17,19). V závěrečlovem 2:0 (10,11), nás ném utkání porážíme
čekal lídr soutěže Spar- třetí tým tabulky PVK
tak Děčín. Utkání jako Olymp Praha hladce 2:0
na houpačce, rozhoduje (16,13).
až tiebreak a vítězíme 2:1
V sobotu ráno proti
(16,-13,12). Následují domácí Plzni se hrál
povinná vítězství nad asi vůbec nejkrásnější
slabými Teplicemi 2:0 volejbal víkendu, většina
(10,7) a Orionem Praha rozeher končí povede-

ným bodovým útokem.
Žatecké hráčky však
nepřipouští žádné komplikace, berou si první
set a tím lámou odpor
soupeřek, takže druhý
set je pro nás již snadný
– 2:0 (20,14).
Posledním soupeřem
jsou Klatovy, které se
v průběhu sezony neustále zlepšují. Za nesoustředěnost pykáme
ztrátou setu. Do druhé
sady vstupujeme lépe,

ale za stavu 10:6 se nám
smolně zranila jediná nahrávačka. Holky se praly
statečně (20:12), ale
nakonec se ukazuje, že
bez nahrávačky se dá zvítězit jen těžko a nadšeně
bojujícím soupeřkám
podléháme 26:28. I přes
tuto ztrátu v turnaji vítězíme. O bod za námi
končí naše přemožitelky
a Žatec vede po 5. kole
o dva body tabulku této
velmi kvalitní soutěže.

Téměř celý turnaj se
o nahrávku starala Bára
Karasová. Na „účku“
výborně útočila Julča
Wiedová. Velmi dobře
si vedly i ostatní hráčky, Klára Weidischová,
Péťa Barochová, Kačka
Rodová, Kačka Henlínová, Lucka Rodová,
Natka Chládková, Eliška Halgašová a Lucka
Schovancová.
Jaroslav Vrbata,
trenér
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