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Připravují celkem
čtyři sběrové
soboty

V čísle:
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Zcela novou budovu může získat Domov pro seniory v Žatci
a v ní vytvořit osm nových jednolůžkových pokojů pro lidi, kteří
trpí Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. Rozšíření Domova se zvláštním režimem, který je určený právě pro
tyto klienty, se chystá v Centru Šafaříkova, jež by mohlo začít
sloužit v listopadu 2019.
Nadstandardní podmínky ných služeb klientům. Zatímco
pro seniory, jež trápí Alzhei- nyní má domov se zvláštním
merova choroba nebo stařecké režimem dva jednolůžkové podemence, se stávají trendem koje, o které je velký zájem,
posledních let všude ve světě. nově jich bude osmnáct – deset
„Jde o moderní formu péče, v současném Domově se zvláštkterá se má co nejvíce blížit ním režimem a osm v Centru
domácím podmínkám. Pokud Šafaříkova.
Pro vznik centra učinilo závybudování Centra Šafaříkova
vyjde, získáme tady osm zcela sadní krok únorové jednání
nových jednolůžkových poko- žateckého zastupitelstva, které
jů,“ těší se na další modernizaci schválilo nabytí domu číslo 855
městského zařízení pro seniory v Šafaříkově ulici, kde dosud sídlí architektonický ateliér. Žatec
jeho ředitel Petr Antoni.
Celková kapacita lůžek se ne- by za dům měl zaplatit 5,3 miliozmění, zvýší se ale díky většímu nu korun. Většinu kupní ceny má
počtu pokojů kvalita poskytova- totiž pokrýt dotace z evropských

strukturálních fondů. Stejně
tak by dotace zaplatila většinu
nákladů na rekonstrukci budovy,
která se odhaduje na 20 milionů
korun, nebo vybavení, což mohou být další 3 miliony. Všechny
náklady včetně zakoupení domu
se budou pohybovat kolem 30
milionů korun, samotný podíl
města ale bude nejspíše do pěti
milionů korun.
Domov pro seniory by v budoucnu stejně musel řešit problém dalšího rozšíření, pro
které ale jinak v Šafaříkově ulici
není nikde prostor. Centrum
Šafaříkova jen minimálně zvýší
současné provozní náklady Domova pro seniory. O klienty se
bude starat současný personál
domova, náklady hradí poskytované dotace na sociální služby.

(šl)

Zápis
do základních
a mateřských škol
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Pro vybudování Centra Šafaříkova, které zkvalitní péči o klienty
v Domově seniorů v Žatci, má sloužit koupě sousední budovy.
Návrh minulý týden schválilo městské zastupitelstvo.

V letošním roce připravilo
Město Žatec čtyři termíny sběrových sobot pro své občany.
První sběrová sobota proběhne
29. 4. 2017, další pak 17. 6.,
30. 9. a 25. 11. 2017 a to vždy
v termínu od 8:00 do 12:00
hodin.
Občané města zde budou
moci, do připravených velkoobjemových kontejnerů, odevzdat
velkoobjemový, nebezpečný
a elektroodpad. Jednotlivé svozové trasy jsou zveřejněny na internetových stránkách města
(http://odpady.mesto-zatec.cz/).
Mimo sběrové soboty mohou
občané města využít služby
Sběrného dvora města Žatec.
SÚ, ŽP

Marodka
fotbalistů se
rozšířila

Domov zkvalitní službu seniorům

Změna jízdního řádu MHD Žatec
Město Žatec oznamuje změnu jízdního řádu
Městské autobusové dopravy Žatec, linky č. 1,
která spočívá ve snížení počtu spojů, zajíždějících k obchodnímu centru STOP-SHOP.

Ke změně došlo na základě požadavku obchodního centra od února 2017.
Další změna jízdního řádu je připravovaná
od 5.března 2017.
(vk)
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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

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok

2017 – 2018

STŘEDA 5. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 6. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

který se uskuteční ve dnech

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2011 včetně,
v těchto školních obvodech:

STŘEDA 3. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin

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!
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Ředitelství mateřských škol v dohodě se
zřizovatelem Městem Žatec vyhlašují

ČTVRTEK 4. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin
Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
včetně.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod
pro všechny mateřské školy na celém
území města:
l Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská
1416, okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769,
okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775,
okres Louny;
l Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny.
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ
PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ
TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon).

Město Žatec, zastoupené starostkou města
Mgr. Zdeňkou Hamousovou

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

Strážník Městské
policie Žatec

Bližší informace na úřední desce
a na webových stránkách Městské policie
Žatec (www.mpzatec.cz) a webových stránkách
města Žatec (www.mesto-zatec.cz), popř.
u ředitele městské policie
(tel. č. 415 736 600, 415 736 602,
e-mail:mpzatec@mesto-zatec.cz).

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Žatce, vyhlašuje výběrové řízení

na pracovní místo ředitel/ředitelka
PO Kamarád - LORM
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2017
Platové zařazení: (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném znění):
platová třída 12
Předpoklady pro vznik pracovního poměru/jmenování ředitele/ředitelky PO Kamarád LORM:
l
státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR;
l
minimální věk 18 let;
l
způsobilost k právním úkonům;
l
morální a trestná bezúhonnost;
l
znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR);
l
negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
l
VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (sociální zaměření
výhodou).
Další požadavky:
l
řídící a organizační schopnosti, orientace v činnosti a řízení příspěvkové organizace;
l
praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb – výhodou;
l
znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek a dalších příslušných zákonů potřebných k dané profesi;
l
znalost problematiky poskytování sociálních služeb;
l
základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
l
základní znalost pracovně-právních předpisů;
l
seznámení s provozem PO Kamarád – LORM - výhodou;
l
komunikační schopnosti a flexibilita;
l
znalost práce na PC;
l
řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí
samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:
Název pracovní pozice; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo
trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adresa); číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; číslo řidičského průkazu; kontaktní spojení –
telefon, mobil, e-mail; datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l
strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech;
l
motivační dopis;
l
návrh koncepce na optimalizaci a udržitelný rozvoj PO Kamarád – LORM v rozsahu min.
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l
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie);
l
ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
l
ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto
osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Město Žatec, Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalisty
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalisty nejpozději
do 20. 3. 2017 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ředitel/ka Kamarád – LORM“.
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 8. 2. 2017

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo ŽZ (č. 04/2017)
vyjde ve čtvrtek 9. března.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční 27. března
2017 od 18 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Další jednání je pak plánováno
na 22. května.

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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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 3. 4. 2017.
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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. 3. 2017,
do 8:00 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. 1. 2017

Inzerce
n Pronajmu řadovou garáž
na Flóře v Žatci. 737 285 366
n Pronajmu byt, Žatec
Podměstí, 2+1, volný od 1.4.
2017. Tel: 724 257 818.
n Pronajmu garáž v Klostermanově ulici. 606 492 360

Rozloučení
Zesnulí od 31. 1. - 14. 2. 2017:
Josef Pavlič
81 let
Vladimír Hapák
70 let
Luděk Venc
65 let
Jiří Bičan
53 let
Jiřina Bečvářová
61 let
Rosmarie Belejová
83 let
Bohumil Kudrna
80 let
Jiří Eliaš
68 let
Irena Kadeřávková
88 let
Milan Dujsík
70 let
Petr Janda
54 let
Ludmila Klementová
84 let
Karel Lerch
62 let
Antonín Váňa
78 let
Milentina Chomátová
88 let
Stanislav Motejzík
64 let

Žáci se připravují
na úklid kolem řeky

Blíží se jaro a žáci IX. třídy ZŠ,
ul. 28. října, se opět chystají
vyčistit přírodu na březích řeky
Ohře. V pátek 24. března 2017
od 8 hodin budeme uklízet
oba břehy řeky Ohře, od lávky
přes řeku u koupaliště směrem
k autoškole, přes železný most,
druhý břeh směrem k umělému hřišti, zde akci ukončíme.
O potřebné materiální a technické pomůcky požádáme technické služby města a o povolení pro vjezd osobního auta
za účelem svozu odpadu odbor
dopravy. O akci budeme informovat veřejnost v místním tisku,
kdokoli se k nám může připojit,
uvítáme jakoukoli pomoc. Rádi
bychom, kdyby se zapojila i veřejnost.
Doufejme, že akce proběhne
opět bez problémů a že si někteří
lidé uvědomí, jak krásná je čistá
jarní příroda.
Žáci IX. třídy a třídní učitelka
Mgr. Ing. Silvie Svobodová

I love Žatec

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.

Žatec na obrazovce ČT 2

Diváci České televize mohou sledovat od 15. února každou
středu od 21.30 hodin jednotlivé díly Národních klenotů II.
Jedná se o celkem 16 čes- ravského ráje, na včerejšek byl
kých a moravských lokalit, naplánován pořad Ještěd - porkteré jsou zapsány na tzv. tál nebes, a za další týden 1.3.
indikativním seznamu MK ČR je na pořadu díl Žatec - zelené
a jsou předurčeny pro zápis zlato. A takhle každý týden dalna Seznam světového dědictví ších 13 lokalit. Každý jednotlivý
UNESCO. Mezi nimi je také díl má vždy ještě dvě reprízy
Královské město Žatec se (následný den a v neděli) a pak
svým komplexem historických ho lze shlédnout přes internet
na archivu ČT. Tak přejeme oschmelařských objektů.
Celý projekt začal uvedením trý obraz, dobrý zvuk a orosený
VV
dílu Luhačovice - brána Mo- Žatec k tomu… 

Orientální tance
pro ženy

Ve skupině dospělých žen,
které se v Základní umělecké
škole Žatec věnují orientálnímu
tanci, se uvolnilo několik míst.
Zájemkyně, které by se chtěly
učit tomuto druhu tance a zkusit
jiný pohyb, než je obvyklé, se
mohou přihlásit prostřednictvím
mail adresy - zus@zuszatec.cz,
na webových stránkách ZUŠ
nebo na telefonu ZUŠ Žatec
- 415740368. Rády mezi sebe
přivítáme další členky.
A. Urbancová

Šetření o životních podmínkách domácností
Sledují, jak se žije lidem ve 32 evropských zemích

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2017, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Jeho smyslem je získávat náhodného výběru počítačem.
Do šetření budou zahrnuty
dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situ- všechny osoby, které mají v doaci v celkem 32 evropských mácnosti obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření
zemích.
Toto šetření se uskuteční v celé se budou prokazovat průkazem
České republice v době od 4.2. tazatele a příslušným pověřením,
- 28.5.2017 prostřednictvím spe- které je ve spojení s občanským
ciálně vyškolených tazatelů. Pro- průkazem opravňují k provedení
běhne v 11460 domácnostech, šetření Životní podmínky 2017,
které byly vybrány na základě a které jim vydá Krajská správa

ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č.89/1995
Sb. o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č.101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. S případnými dotazy se obracejte
na MěÚ nebo Krajskou správu
ČSÚ.

Regionální muzeum pořádá jarní garážový výprodej
V sobotu 4. 3. pořádá Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
komunitní garážový výprodej. Neváhejte a zapojte se! Ideální
je umístit své stanoviště u sebe na dvorku či předzahrádce.
Pokud to u Vás nejde, máme pro Vás náhradní řešení – nabízíme možnost zřídit si prodejní místo ve Staré papírně. Také
můžete přinést Vaše věci k nám do komisního prodeje, my se
postaráme o zbytek.
n Co nabídnout k prodeji?
a jiné domácí vybavení, knihy,
Garážový výprodej je skvělým hračky, drobný nábytek, nářadí,
řešením, jak se zbavit nepo- elektronika, ruční výrobky atd.
třebných věcí, zpeněžit, co Vám Věci by však měly být funkční
doma jen překáží nebo také zís- a v dobrém stavu.
kat nové poklady za minimální
Pokud se rozhodnete účastnit
ceny. Je na Vás, co na svých se na svém pozemku, prosíme,
dvorcích či ve vratech nabíd- dejte nám vědět, abychom mohli
nete – jistě je vhodné nádobí Vaši „garáž“ zanést do mapy.

Deprese z pohledu pacienta

Deprese z pohledu pacienta – téma, které ve středu 15. února
zcela zaplnilo přednáškový sálek Městské knihovny Žatec.
Bc. Ludmila Křivancová po- gování vztahů s okolím nebo
hovořila o své osobní zkušenosti o potřebě najít si v dnešní době,
s depresí a mánií. Seznámila po- která je zaměřená na rychlost
sluchače s tím, jak se žije s touto a výkon, čas na odpočinek. Paní
diagnózou, co člověku dává Křivancová také odpověděla
a bere, jak se projevuje, co paci- na dotazy posluchačů a přečetla
ent prožívá. Hovořilo se i o tom, vybrané kapitoly z knih Papiňák
co můžeme udělat, pokud má a Mixér, které napsala a vydala.
tuto nemoc někdo v rodině či Někteří návštěvníci besedy vyumezi přáteli. Dále třeba také žili možnosti si knihy na místě
o důležitosti přiznat si pravdu, zakoupit. Vy máte možnost si je
o indikátorech stavu, kterými zapůjčit u nás v knihovně.
jsou spánek, chuť k jídlu a fun(mkž)

Pro prodej ve Staré papírně
platí pravidlo, že případné neprodané předměty je nutné si
v následujícím týdnu zase odnést
– v případě nevyzvednutí budou
svezeny do sběru.
Datum konání: 4. 3. 2017,
10 – 15 hod.
Místo konání: Stará papírna,
Volyňských Čechů 733, Žatec;
blízké okolí. Pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka
Pište na merdova@muzeumzatec.cz, příp. volejte
na 774 350 411, rádi Vám
poradíme a pomůžeme.

Stvoření světa

Městské divadlo Žatec uvede novou komediální hru
o tom, jak to tenkrát bylo
doopravdy se stvořením světa. A tentokrát bez cenzury.
V první divadelní hře filmového režiséra Karla Janáka
se představí Jan Rosák nebo
Vladimír Kratina, Rudolf
Hrušínský ml. (Discopříběh),
Valérie Zawadská, Milan
Enčev, Romana Goščíková
(Ošklivka Katka). Hraje se
27. února.
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4.3. 15:00 (2D) / 8.3. 17:30 / 14.3. 15:00
ODVAŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA 3D

Digitální kino Žatec
24.2. 20:00 / 26.2. 17:30

BÁBA Z LEDU

Drama / Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / Francie/ 2017 /
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti
a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen
svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu
Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Vstupné: 120,-

26.2. 15:00

TROLLOVÉ 3D

28.2. 20:00

PETERSON – Film s přívlastkem

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING
Nový animovaný film od studia DreamWorks a tvůrců Shreka! Oblíbené
postavičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu!
Vstupné: 130,Komedie / Drama /USA / Německo / Francie/ 2016 / 118 min / CZ Titulky
Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve stejnojmenném městečku Paterson.
Každý Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten předešlý: projíždí trasou své
linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem a poslouchá úryvky rozhovorů.
Píše básně do notýsku, jde na procházku se psem, zastaví se v baru vždy jen
na jedno pivo a přichází domů za svou ženou Laurou (Golshifteh Farahani).
Život Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí
pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání. Film
je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch
nejmenších detailech. Režie: Jim Jarmusch. 
Vstupné: 80,-

1.3. 17:30

MÍSTO U MOŘE

Drama /USA/ 2016/ 137 min / CZ titulky
Po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje Lee Chandler
(Casey Affleck) s velkým překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako
jediný opatrovník synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné
zaměstnání a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea,
aby zde pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patricka. Je také nucen se
vyrovnat se svou minulostí, která ho odloučila jak od manželky Randi (Michelle
Williams), tak od komunity, ve které se narodil a dospíval. Vstupné: 120,-

1.3. 20:00

JACKIE

Životopisný / Drama / USA / Chile / Francie/ 2016 / 99 min / CZ titulky
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie
Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází
okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako
milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu.
Hrají: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig.
Vstupné: 120,-

2.3. 17:30 / 12.3. 15:00

PES RO(C)KU

Animovaný / Komedie / Rodinný /USA/ 2016/ 80 min / CZ dabing
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje
se na stejnou kariéru, jako má jeho táta. Má být hlídačem a strážit veselé
a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně mlsných vlků. Moc mu to nevoní
a, upřímně, ani trochu mu to nejde.
Vstupné: 110,-

2.3. 20:00 / 4.3. 17:30 / 14.3. 17:30 LOGAN: VOLVERINE (JEHO ČAS NADEŠEL)

Akční / Drama / Sci-Fi / USA/ 2017/ 135 min / CZ titulky
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho
schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří.
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook.
Vstupné: 120,-

3.3. 17:30 / 5.3. 15:00 / 10.3. 17:30 / 15.3. 15:00

BALERINA

Animovaný / Dobrodružný / Francie / Kanada/ 2016/ 89 min / CZ dabing
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.
S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých
úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře
a rodinných poutech.
Vstupné: 110,-

3.3. 20:00 / 4.3. 20:00 / 5.3. 17:30 / 19.3. 20:00

MUZZIKANTI

Romantický / Hudební / Česko/ 2017/ 109 min
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí,
v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále
svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné
místo.
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Martin Dejdar, Maroš Kramár,
Sara Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena Wronková, Eva Vejmělková,
Karolina Gudasová, Jaromír Nohavica, Norbert Lichý. 
Vstupné: 110,-

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA / 2016/ 107 min
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný film
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce, která
se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Vstupné: 130,-

5.3. 20:00

EXPEDIČNÍ KAMERA 2017

8.3. 20:00

RICHARD MULLER: NEPOZNANÝ

9.3. 17:30

BÁBA Z LEDU

Pokračování festivalu krátkých dokumentárních filmů.

Dokumentární / Životopisný / Česko / Slovensko/ 2016/ 90 min
Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže
v ČR i na Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické vzestupy i pády, jednou dokonce vyhlásil, že s hudbou nadobro končí. Následně se však na scénu
vrátil a zároveň se pustil do boje s neléčenou a konzumací drog akcelerovanou
psychickou poruchou, maniodepresí. Hrají: Richard Müller, Soňa Müllerová,
Iva Bittová, Soňa Norisová, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Andrej Šeban,
Dan Bárta, Juraj Jakubisko, Helena Vondráčková, Martin Dejdar
Drama / Komedie / Romantický /Česko / Slovensko / Francie/ 2017 /
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love
story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně
vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Vstupné: 120,-

Městské divadlo Žatec
25.2. 18:45

Antonín DVOŘÁK : RUSALKA

27.2. 19:00

STVOŘENÍ SVĚTA- Bez cenzury

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. 
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč)
(Divadlo Různých Jmen). Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
V „necenzurované“ komedii a zároveň první divadelní hře Karla JANDÁKA,
jednoho z našich veleúspěšných filmových režisérů a scénáristů, se dozvíme,
jak to bylo doopravdy se stvořením světa. Bůh, Anděl, Ďábel, Adam a Eva
nám vyvrátí „báchorky“ o jablku a Adamovu žebru a prozradí tisíce let staré
tajemství, že všechno bylo úplně jinak!!!
HRAJÍ: Jan ROSÁK, Valérie ZAWADSKÁ, Rudolf HRUŠÍNSKÝ, Romana
GOŠČÍKOVÁ,Milan ENČEV a Vladimír KRATINA
Vstupné: 350,- / 330,- / 300,- Kč

6.3. 19:00

ROBBY MARSHALL QUARTET (USA/CZ)

7.3. 19:00

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM (Divadlo KALICH)

Koncert – mimo předplatné
Kalifornský saxofonista a skladatel Robby Marshall představuje novou kolekci hudby, inspirovanou jak jeho nedávným přestěhováním do Paříže, tak
především ročním turné s několikanásobnou držitelkou Grammy, jazzovou
vokalistkou Cassandrou Wilson. Ve spolupráci s nejlepšími pařížskými
jazzovými hudebníky vypráví Robbie na svém novém CD nápadité příběhy
folklorního i moderního charakteru – jeho fantastická hra obsahuje jak
ideální bluesový tón, tak krásné melodické improvizace. Na českém turné
Robbieho doprovodí hudebníci z jednoho z velkých zjevení loňského roku,
tria Petra Beneše.
Vstupné: 150,- Kč / 75,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
Činohra-mimo předplatné
Velký hit současných světových jevišť . Hlavní hrdina tohoto knižního bestselleru Marka Haddona i cenami ověnčené dramatizace z pera uznávaného
dramatika Simona Stephense je mladý Christopher. Matematický génius, ale
také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, nerad opouští svůj
byt a nesnáší, když se ho někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného vyšetřování
detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu
zásadně promluví do života.
Režie: SKUTR Hrají: J. Cina, H. Wágnerová / E. Křenková, S. Babčáková,
M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura. 
Vstupné: 350,- / 300,- Kč.

8.3. 8:30 a 10:00

SKŘÍTKOVÉ (Hudební pohádka)

Představení pro I. stupeň ZŠ a mimo předplatné. Aktuální příběh, který vypovídá o devastaci našeho životního prostředí. Zaměřuje se na výchovu dětí,
poukazuje na přátelství a jedinečnost každého z nás, a to zábavnou formou.
Hrají a zpívají: lesní skřítek JOJDA: Lenka Šindelářová ; městský skřítek NOJDA:
Markéta Tannerová
Vstupné: 40,- Kč

www.divadlozatec.cz
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Vstupné: 50,-

Regionální muzeum K. A. Polánka
Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec
Vás zve na velikonoční výstavu kraslic ze sbírky RM Žatec

Kropenatá slepičko,
jaké mi dáš vajíčko?
2. 3. – 23. 4. 2017
Vernisáž výstavy 2. března od 17 hodin

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.
Ostatní:
n „MUŠKETÝŘI – DĚLNÍCI VÁLKY TŘICETILETÉ“: 23. března od 17 hodin. Roman Urbani, pohovoří k problematice získávání
a zpracování informací o mužských oděvech nižších společenských
vrstev v 1. pol. 17. století. 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 „KROPENATÁ SLEPIČKO, JAKÉ MI DÁŠ VAJÍČKO?“: 2.
3. – 23. 4. Velikonoční výstava kraslic ze sbírek RM Žatec. Vernisáž
výstavy 2. března od 17 hodin.
Ostatní:
n „JARNÍ KONCERT“: 30. března od 17 hodin. Účinkovat budou
žáci a učitelé ZUŠ Žatec a Podbořany. 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 „BRÁNA RECYKLACE“: 9. 3. – 8. 4. Edukativní výstava o recyklaci odpadů, na které se dozvíte, jak se zpracovávají roztříděné
odpady. Připravil MÚ, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí.
Součástí výstavy jsou dětské obrazy Co se děje v trávě vytvořené dětmi
z mateřských školek v Žatci z vytříděného odpadu. Vernisáž 9. března
od 14 hodin.
Ostatní:
n „GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ III.“: sobota 4. března 10.00 – 15.00
Jste zavaleni věcmi, které je vám líto vyhodit? Přijďte je prodat, vyměnit
či darovat. Vstup zdarma

Žatec chce koupit pozemek,
aby zachránil sjezdovku

Město Žatec podpoří Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva a bude
jednat o odkoupení pozemku v lyžařském areálu Horní Halže
v Krušných horách. Jde o jedinou šanci, jak zachovat provoz
sjezdovky, kterou Žatečané využívají už půl století. Tělovýchovná
jednota se totiž dostala do sporu se zemědělcem, který vlastní část
areálu a který brání provozu vleku. Sami sportovci dva miliony
na odkoupení pozemku nemají, takže bez podpory města hrozí
areálu bez vleku zánik.
„Dostali jsme už druhou výzvu Lokomotivě ve sporu o pozemek,
k odstranění vleku. Pokud se jednali tento měsíc zastupitelé.
situace rychle nevyřeší a část Z jejich diskuze vyplynulo, že se
sjezdovky nevykoupíme, přijde- nebrání jednat o pomoci sportovme o areál, který provozujeme cům. Některým ale vadilo, že mají
už padesát let,“ popsal složitou rozhodovat o materiálu, který
situaci předseda TJ Lokomotiva dostali na stůl těsně před schůzí
Tomáš Petříček. Jednota se ze- a nemohli se tak s problémem
mědělcem jedná řadu měsíců, detailněji seznámit.
Na naléhání zastupitele Aleše
jiná dohoda než odkup pozemku
Jelínka nakonec bod dodatečně
už ale neexistuje.
TJ Lokomotiva na Horní Halži zařadili do programu zastupitelprovozuje nejen vlek a sjezdov- stva, kde žádost TJ Lokomotiva
ku, ale také se stará o běžecké původně vůbec nebyla. Zastutrasy v okolí. Ty pravidelně vy- pitelstvo neschválilo okamžiužívají Žatečané, kteří na Horní té odkoupení pozemku za dva
Halží dojíždějí nebo tam mají své miliony. Pověřilo ale starostku
chaty. „Náš oddíl se tam věnuje Zdeňku Hamousovou a radu
začínajícím lyžařům, areál využí- města, aby o pozemku s jeho
vají k tréninkům kanoisté, kteří vlastníkem jednali. „I to nám
jsou s lyžaři úzce provázaní, ale nyní pomůže,“ ocenil vstřícnost
nabízíme prostory pro tréninky města T. Petříček.
Pokud město pozemek koupí,
i dalším oddílům. Pořádáme
tam dětské závody nebo okresní bude se o sjezdovku i vlek dál
přebor v běhu na lyžích,“ vyjme- starat TJ Lokomotiva jako dosud.
noval T. Petříček aktivity oddílu Využití lyžařské areálu obyvateli
Žatce by ale mohlo být ještě větší
v Krušných horách.
O tom, jestli a jak má město Ža- než dosud, sloužit může třeba
tec pomoci Tělovýchovné jednotě žateckým školám. 
(šl)

Velikonoční akce muzea

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Vás srdečně zve do své
pobočky v Křížově vile na zahájení velikonoční výstavy Kropenatá
slepičko, jaké mi dáš vajíčko? ve čtvrtek 2. března od 17 hodin.
Sbírka kraslic Regionálního časné době čítá na 800 kusů,
muzea v Žatci se opět rozrostla přispívají malérečky z celé Česo další zajímavé kousky tento- ké republiky. Pokud chcete i Vy
krát z dílny manželů Veroniky přispět svými nápaditě zdoa Zdeňka Šilháčkových z Jí- benými kraslicemi do muzejní
lového u Prahy. K vidění bu- sbírky, doneste je na adresu
dou etnograficky čisté techniky Regionálního muzea, Husova
zdobení - např. voskový reliéf, 678 v Žatci.
vosková batika, vyškrabávání,
Součástí výstavy budou v Kříjezerní sítina, slámové či leptané žově vile ukázky zdobení kraslic
zelovou vodou, ale i techniky a pletení pomlázek od 5. – 8.
originální - madeirované krasli- dubna 2017 a dále velikonoční
ce, zdobené korálky, malované jarmark ve Staré papírně 12. –
či vyšívané rybími šupinami 14. dubna.
a mnohé další. Výstava potrvá
Za kolektiv pracovníků muzea
do 23. dubna 2017.
se na vás těší Jitka Krouzová (veDo sbírky muzea, která v sou- doucí výstav.-propag. oddělení)

Dětské kluby základních škol připravují zajímavé programy
Dětské kluby, které jsou otevřeny u všech základních škol v Žatci,
udělaly radost mnoha rodičům. Pomohly totiž s řešením problému, kam mohou školáci po vyučování chodit, když kapacita
školních družin bývá omezená.
Děti navštěvující Dětský klub při jejich vychovatelky Drahomízákladní škole Komenského alej se ra Burešová a Eva Moravcová.
mohou kromě klasických aktivit
Naposledy měly děti možnost
klubu těšit i na různá zpestření, seznámit se s různými druhy
která pro ně pravidelně připravují povolání. Nejprve mezi ně přišel

Pavel Moravec, jehož koníčkem
je práce komparzisty. Natáčel
pro české i zahraniční produkce
a vyprávěl dětem, jak to vypadá
v zákulisí filmů a že natáčení
není tak jednoduché, jak by
se mohlo zdát. Jindy před děti
předstoupil policista František
Bureš a nejen díky své uniformě

vzbudil náležitý respekt. Přiblížil
posluchačům práci policisty
a dostalo se i na povídání o šikaně, škodlivosti sociálních sítí
a další problematiku.
I na následující období chystají
vychovatelky pro děti zajímavý
program, tak se mají na co těšit!
Radka Šimandlová
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V Děčíně obstál jen Ptáček

Kuželkáři Žatce utrpěli v jarní části KP druhou
vysokou porážku venku, tentokrát v herně
7. celku tabulky v Děčíně, kde jim chyběl lídr
Čaboun.
„Pověsti o přísné a ne- zranění porazil domácího
padavé kuželně nelha- borce o 2 kuželky. Žatec
ly. Naposledy jsme tady přes prohru zůstává na 2.
hráli před 15 roky pouze místě, které chce pojistit
Tajbl a já, ostatní zde byli v sobotu doma s týmem
poprvé,“ vzpomínal před- Vejprt, který se na něj
seda žateckého klubu Jiří bodově dotáhl.
Jarolím.
n Děčín - Žatec 6:2
Hostům se nedařilo až (2331:2250)
na výborný výkon Ptáčka
Ptáček ml. 365, Tajstaršího, který také vyrov- bl 363, Ptáčková 354,
nával na 2:2. Již předtím Ptáček st. 431, Uhlíková
bodoval i Tajbl, který přes 347, Jarolím 390.  (jak)

Florbalistům se o víkendu
v Krupce dařilo
Richard Zelinka se jedním gólem podílel na vítězství Žatce 2:1 nad Dobroměřicemi v přípravném utkání. Jarní část krajského přeboru začíná 11. března.
Foto Jaroslav Kubíček

Marodka fotbalistů se zdvojnásobila
Pouhý měsíc před zahájením jarních bojů v KP
fotbalistů se dostal Slavoj Žatec do nepříjemné
situace ohledně kádru A mužstva. Na marodce
jsou Merda, F. Klinec a Sýs, ke kterým o minulém
víkendu přibyli čtyři další hráči.
V sobotu v utkání bět i Zelinka, není situace
s Dobroměřicemi musel pátého celku tabulky záuž v 15. minutě odstoupit viděníhodná.
se zlámanou zánártní nŽatec A - Dobroměřice
kůstkou Bešík. V neděli 2:1 (1:1)
s Mostem pak pro zraPřípravné utkání za řenění nedohráli další tři kou velmi dobré úrovně
klíčoví hráči – brankář mělo jen kaňku ve zraněBouček, Zimola a Hass- ní Bešíka. Domácí vedli
man. Při skutečnosti, že gólem Zelinky z penalty,
v úvodním kole jara bude rozhodující branku pak
pro trest z podzimu chy- vstřelil Hankocy.

n Žatec A - FK Most 1:7
(1:4)
První letošní porážka domácích fotbalistů
s týmem vyšší soutěže,
na jehož hřišti před měsícem remizovali 0:0.
Nedělní utkání zvýšilo
starosti trenérů v podobě dalších zranění
a domácí dohrávali
i v početním oslabení.
Již v závěru poločasu se
zranil Bouček a ve druhém poločase museli
odstoupit Hassman se
Zimolou.
(jak)

Starším žákům florbalistů FbC Jazzmani Žatec
se dařilo o víkendu na 8. mistrovském turnaji
v Krupce, kde neprohráli ani jeden ze tří zápasů.
Žatec porazil Českou (0+1), Enders (0+2),
Lípu 4:1 (3:0, 1:1), Pšenička (0+1) - Zelinka
Strupčice 8:0 (4:0, 4:0) (4+6), Říha (2+1), Kuvík
a s týmem Florbal Teplice (4+2),Volráb (4+1), Hráremizovali 5:5 (4:3, 1:2). dek (3+2), Milyán (0+1).
Trenér Martin Ligda,
S e s t a v a : Klobouč ník, Ali –Hotěk, Karas vedoucí Dušan Volráb.

Mladí fotbalisté Slavoje hráli na turnajích v Německu
Žáci nedostali ani gól, ale skončili třetí

O víkendu startovala výprava mládežnických týmů
FK Slavoj Žatec na mezinárodních turnajích v halové kopané v Norimberku (Schwabach).
„Opět pěkné zázemí poděkování za celkové
hotelu Hollydai, pěk- vystupování a výkony.“
ná velká sportovní hala n Deutschland open /
včetně zázemí, pohoš- Czech sports travel cup
tění a divácké kulisy už 2017
Starší žáci: V katetradičně patří k celkové atmosféře,“ hodnotil gorii 10 týmů starších
úroveň žatecký sekretář žáků nedostal Žatec
Pavel Maňák. „Poděko- v celém turnaji ani jedivání patří všem hráčům nou branku(!) a ztratil
a hlavně trenéru Gustavu pouze jeden bod za reSuchanovi, který koučo- mízu s vítězem skupiny
val oba týmy, všem patří SK Lauf Mnichov 0:0,

když neproměnil vyložené dvě šance. Vynikající
výkon předváděl zejména
brankář Honza Stránský,
který tak oslavil své slavil
15.narozeniny. Výborně
hráli také Aleš Klocperk,
spolu s bratrem Danem,
Danny Minařík, který
měl spolu s brankářem
v nohách ranní turnaj
dorostu, a dařilo se také
D. Oppelovi. Střelecky
byl nejlepší Minařík se 6
góly, 3 dal Holák, po jednom Blahout a Oppel.

Žatec porazil FK Poříčí 2:0, Karl Vary B 4:0,
Schwabach 2:0, remizoval s Lauf Mnichov 0:0
a v utkání o 3. místo
zdolal SC Germania 3:0.
Skončil tak na 3. místěm když vyhrál ASV
Fürth před SK Lauf.
Dorostenci: Po vynikajícím výkonu ve skupině
(tři výhry, skóre 10:1) remizoval Žatec v semifinále s týmem Szok Mnichov
0:0 a prohrál na penalty
2:3. V boji o bronz vedl

nad Karlovými Vary, ale
po dvou chybách soupeř
otočil výsledek gólem se
zahoukaním závěrečného
klaksonu! „Přes výborný
výkon jsme v této kategorii zůstali bez medaile,“
mrzelo za hráče P. Maňáka. Branky dávali Zmrhal
a Minařík po 3, Šimeček
2, Svoboda a Suchan
po 1.
Vítězem se stal Szok
Mnichov před SVO Mnichov, Kerl. Vary a Žatcem. 
(jak)
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