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Tradiční Chmelfest a oblíbený průvod Chmelmarš zaplnily začátkem května centrum Žatce. Více na straně 7.
Foto: Tomáš Kassal
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Lékařů je málo, sester ještě méně
Jedním z největších současných problémů Nemocnice Žatec je obtížné získávání zdravotnického personálu. S tím se potýkají i jiná zdravotnická zařízení. Péče o pacienty ale není nijak ohrožena.
Vyplývá to z informa- blém středního zdravotnící, které dal zastupitelům ho personálu, tedy sester.
na jejich květnové schůzi „Ze středních zdravotředitel žatecké nemocni- ních škol vychází absolce Jindřich Zetek. Podle ventů málo. A z nich zůjeho poslední zprávy chy- stává ve zdravotnictví jen
bí 7 lékařů a 22 zdravot- asi dvacet procent, většiních sester. „Není to ani na odchází do jiných oboproblém peněz. Zdravotní rů,“ vysvětlil ředitel.
Nejreálnějším řešením
personál, zejména střední, na trhu prostě není,“ se tak zdá hledání lékařů i
sester na východ od Česvysvětlil Jindřich Zetek.
Méně vážná je situace ka, zejména na Ukrajině.
u lékařů, o příchodu něko- „Uplatnění potenciálních
lika nových se průběžně zaměstnanců mimo EU je
jedná. Od srpna by napří- administrativně kompliklad nový lékař mohl při- kované a reálně trvá jejich
jít na oddělení rentgenu a nástup zhruba jeden rok
CT. Složitější je ale pro- od prvního kontaktu,“

uvedl J. Zetek do zprávy
pro zastupitelstvo.
Ředitel přesto na spolupráci s ukrajinskými
zdravotními školami dál
pracuje. Snaží se využít toho, že tamní absolventky
mají zájem zůstat v oboru, ale na Ukrajině tolik
možností není. Práci v
Česku mohou být blíže i
díky kurzům češtiny, takže by se komunikace s nimi nemuseli obávat ani žatečtí pacienti.
Přestože lékařů i sester
by mohlo být více, provoz
oddělení to neohrožuje.
„Současná situace neznamená žádné zhoršení. Tento stav je setrvalý a chod
nemocnice není ohrožený,“ ujistil zastupitele J.
Zetek.
Tomáš Kassal
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V centru budou domy i ulice označené novými tabulkami
Městský úřad v Žatci zahajuje instalaci jednotného
označení domů a ulic v městské památkové rezervaci. Označení je povinné a graﬁckou podobu město vybíralo tak, aby odpovídalo chmelařské tradici.
Instalaci budou prová- domluvit (telefon 606
stalovat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
dět technické služby ve 740 595, e-mail: s.schnei10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
spolupráci s architektem der@tsmzatec.cz).
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
Seznam ulic, kterých 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
města. „Výměna cedulí s
názvem ulic začne v nej- se výměna týká: náměstí 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52,
bližších dnech. Výměna Svobody, Hošťálkovo ná- 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
čísel popisných na jed- městí, Žižkova, Žižkovo 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
notlivých domech začne náměstí, Josefa Hory, ná- 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81,
poté, jakmile ji zveřejní- městí 5. května, Dlouhá, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
me,“ uvedla zastupující ta- Poděbradova, Obránců 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
jemnice městského úřadu míru, Dvořákova, Bran- 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
Helena Šmeráková. Po- ka, Oblouková, Chelčic- 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116,
kud budou mít majitelé ne- kého náměstí, Nádražní 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
movitostí zájem, mohou schody, náměstí Kruho- 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
být přítomni samotné in- vé, Nákladní, Jiráskova
Seznam popisných čí- 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148,
stalaci popisných čísel. Je
ale potřeba se na termínu sel, jež se budou nově in- 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

Zastupitelstvo

Strážníci kontrolovali pískoviště

Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná
26. června od 18 hodin ve
velké zasedací síni Městského úřadu Žatec.

Strážníci Městské policie Žatec v květnu kontrolovali pískoviště na veřejných dětských hřištích a
jejich okolí. „Pomocí detektoru kovů vyhledávali
nebezpečné kovové předměty a zejména injekční
stříkačky, které často končí právě v pískovištích,
kde si hrají nejmenší. Prohlídky se prováděly i v areálech mateřských škol,“
řekl ředitel strážníků Miroslav Solar.
Kontroly s detektorem
kovů se konaly v Žatci jen
jeden týden, ale péče o pís-

Město Žatec oznamuje,
že dne 7. července 2017
bude Městský úřad Žatec uzavřený z důvodu
celoúřadové dovolené.
V provozu bude turistické informační centrum,
a to od 10 do 17 hodin.
Mimořádný úřední den, sobota, bude nyní 3.
června (8 až 12 hod.),
další až 5. srpna.

koviště trvá po celý rok.
Lidé sami mohou žádat o
kontrolu či pomoc technické služby i strážníky.
„Na nalezené injekční stříkačky běžně jezdíme i na
oznámení občanů,“ potvrdil kontakt s občany
M. Solar.
(kas)

S bojem proti suchu pomůže program Dešťovka
Nový dotační program, který má pomoci v boji proti suchu, se jmenuje Dešťovka. Možnost čerpání dotací začala v
pondělí 29. května, k rozdělení je připraveno 100 milionů korun. O dotaci od ministerstva životního prostředí mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Cílem programu je pomoci domácnostem řešit situaci s nedostatkem užitkové vody v době sucha a ušetřit náklady na pitnou vodu. Dotaci až 50 procent
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lze využít na pořízení zahradní nádrže
na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování toalet použitou vodou z umyvadla
či pračky. Pevná část dotace činí 20 až
60 tisíc korun.
Žádosti se podávají jednoduše elektronickou cestou přes webové stránky
www.dotacedestovka.cz . Na jedno z 13
krajských pracovišť SFŽP je poté třeba
doručit žádost a její přílohy.
(jj)

157, 158, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 176, 178, 180, 181, 182, 183,
185, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 211, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 226, 227,
228, 230, 231, 233, 235, 236, 243,
244, 360, 361, 363, 364, 588, 595,
639, 692, 767, 779, 781, 918,
1039, 1115, 1183, 1775, 1775,
1776, 1777, 1785, 1855, 1856,
1857, 1860, 1861, 1862, 1864,
1879, 1880, 1881, 1883, 1884,
1885, 1904, 1916, 1918, 1919,
1924, 1925, 1926, 1927, 1929,
1934, 1935, 2751, 2771, 2924,
2925, 2993, 2994, 3031, 3041,
3061, 3086, 3088, 3089, 3123,
3125, 3175, 3179, 3233, 3234.

Tomáš Kassal
Setkání s veřejností
na téma UNESCO
Město Žatec pořádá v
úterý 13. června setkání s
veřejností. Tématem bude kandidatura Žatce na
zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Setkání zahájí prezentace, která vysvětlí důvody,
proč město o zápis do
UNESCO usiluje a co by
případné zapsání na prestižní seznam Žatci přineslo. Druhá část programu
bude věnována dotazům
či připomínkám občanů.
Setkání s veřejností začne ve Staré Papírně v
15.30 hodin.
Zúčastní se ho členové
vedení města a následující odborníci z přípravné
skupiny steering group
pod vedením místostarosty Jaroslava Špičky:
Lucie Radová a Olga Bukovičová - Národní památkový ústav; Jiří Vaníček - architekt města; Tomáš Trávníček - vedoucí
stavebního úřadu; Petr
Bažant - projektant. (kas)
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Z historického centra musí být opět dobrá adresa
Neobydlené domy, obchody k pronájmu. Tak vypadá v posledních letech „život“ v historickém jádru Žatce. Tedy v místě, které bývalo středem veškerého společenského dění. Změnit to chce Program regenerace připravovaný městem Žatec.
byly opravené fasády, revitalizované parky a bylo
kde odstavit auto a abych
měl dobré sousedy. Rád
bych měl k dispozici fungující obchody a služby.
Zkrátka by měla vzniknout dobrá a žádaná adresa. Ale je to začarovaný
kruh. Obchody potřebují
kupní sílu a obyvatelé potřebují příjemné obytné
prostředí. Začal bych u toProgram regenerace ho prostředí a parkování.
řeší zkrášlení, nebo oživení středu města?
Téma
Řeší především, jak
vrátit do historického já- Zapojte se do debaty
dra život. Vizuální dojem o regeneraci centra
je jedním z předpokladů, Máte nápad, jak oživit
jež k tomu vedou. Jsou tře- historické jádro Žatce?
ba cesty, jak oživení navá- Co by se mělo udělat,
zat na cestovní ruch, ale to aby střed města opět žil?
v Žatci úplně nepůjde. Ne- Co vám tam chybí? Své
máme totiž okolní rekre- připomínky nebo nápaační prostředí jako třeba
dy můžete posílat na adznámá turistická centra
Třeboň nebo Český Krum- resu: zpravodaj@mestolov, kam lidé jezdí na do- zatec.cz.
volenou. My máme okolo
Kolik obyvatel by
elektrárny, doly a neudrmohlo
do historického
žovanou odlesněnou kracentra
přijít?
jinu, chybí cyklostezky i
V historickém jádru
další infrastruktura. TuMPZ
a MPR by mohlo
ristika by se spíš měla stabydlet
navíc ještě přes
vět na kratších, třeba víkendových zážitkových dva tisíce lidí. Z toho vypobytech spojených s fe- plývá potřeba okolo 500
noménem chmele. Ale re- míst k odstavení aut, to negenerace historického já- počítám zaměstnance obdra by se měla hlavně za- chodů, úřadů, restaurací,
měřit, aby v centru bydle- ordinací a hostů v hotelech a penzionech. Prosli místní lidé po celý rok.
tor je třeba uvolnit pro náCo k tomu chybí?
vštěvníky a zákazníky. Je
Když si to vymodeluji, vyzkoušené, že kde se
co bych chtěl já, abych omezila doprava a zvýtam bydlel, tak potřebuje- hodnili se cyklisté a pěší,
me, aby město žilo, bylo prostor ožil. Lidé z aut nevizuálně vyladěné, čisté, nakoupí, jen projedou…
„Když jsem odhadoval, kolik lidí by mohlo v
historickém jádru ještě
bydlet, tak mi to podle
prázdných bytů
vyšlo na dva a
půl tisíce lidí,
velká kupní síla,“ popisuje
vyprázdněnost
centra městský architekt
Jiří Vaníček (na snímku).

Stažené rolety obchodů a prázdné podloubí - symbol
prázdného centra.
Foto: Tomáš Kassal
Dělá se pro to něco?
Zatím se teoretizuje.
Nerealizují se konkrétní
předem naplánované kroky. Rada města nebo Zastupitelstvo města se svolá mimořádně třeba kvůli
teplárenské společnosti.
Ale za skoro třicet let od
revoluce se ještě nesvolalo zvláštní zasedání, kde
by se řeklo, co udělat pro
oživení centra, jak realizovat cíle plánované ve
Strategii rozvoje města a
nyní i v Programu regenerace. Například opatření
pro regulaci a odstranění
nepovolených reklamních zařízení se 15 let odsouvají. Teprve letos se
podaří konečně po letech
uskutečnit doplnění cedulí s názvy ulic a popisných
čísel na domech.
Když se vrátím úplně
na začátek: Proč je střed
města vyprázdněný?
Město ztratilo svoji původní atraktivitu a význam. Začalo to vysídlením
města po válce, znárodněním, výstavbou dolů a
elektráren v okolí, ztrátou
okresního města, demo-

graﬁckou politikou státu
od roku 1968, výstavbou
sídlišť na okraji města a
pokračovalo obchodními
centry na kraji města. Domy ztrácí obyvatele, obchody zákazníky a město
začíná ztrácet domy.
Může být momentem, který odstartuje
oživení historického jádra Žatce, vstup do
UNESCO?
Ano, společně s tím, že
v historickém jádru budou bydlet stálí obyvatelé, to může hodně pomoci. Může se také projevit
vyšší zájem o služby a
ubytování. Bude to především závazek pro samosprávu, pro radnici. Město má zpracovaný Management Plan, jednotlivé kroky, které se musí
udělat, aby se historické
jádro regenerovalo. Však
také říkáme, že zápis na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO není prioritou, ale prostředek, jak upozornit na
místní kulturní hodnoty a
zachránit historické památky v Žatci.
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Problémy s plynem zdrží opravy dvou ulic
Investice za 22 milionů korun v současné době probíhají v Žatci. Nejviditelnější je rekonstrukce náměstí Poperinge, která stojí 6,6 milionu korun a má
skončit v červenci.
Náměstíčko mezi zá- Fügnerově (6 mil. Kč),
kladní školou v Jižní ulici což jsou největší stavby lea restaurací Tulipán díky tošního roku.
tomu dostane nový dlážInvestice mají obecně
děný povrch i novou domi- zlepšovat prostředí města
nantu uprostřed plochy. a služby pro obyvatele. To
Už nyní je hotová část se týká také oprav ulic
chodníku kolem zmrzli- Bratří Čapků a Dukelské.
nového stánku.
Jenže kvůli problémům s
Další stavby se v Žatci plynem se jejich rekonna letošní rok chystají, a strukce dokončí až někdy
to za více než 60 milionů na podzim, přestože hotokorun. V červnu by se mě- vé měly být v květnu.
la začít opravovat kni- „Až při odhalení plynohovna (10,6 mil. Kč), o vodu se ukázalo, že je uloprázdninách by se mělo žený příliš mělko. Plynaři
pracovat také na zateplení následně provedli sondy a
mateřských škol v ulicích zjistili, že vedení je v havaO. Březiny (15 mil. Kč) a rijním stavu. Problémy se

Dělníci a stroje mění náměs Poperinge.
tedy ukázaly až přímo ve
výkopu,“ vysvětlila nečekaný problém vedoucí Odboru a rozvoje města Kateřina Mazánková.
Společnost GasNet nejprve musí připravit projekt, během léta zahájí
opravu plynovodů a stavbu nových přípojek v
obou ulicích. Plynaři by
měli skončit v září, teprve
poté může město dokončit opravy chodníků a po-

ložit nový asfaltový povrch na rozbité silnice.
„Mrzí nás zkomplikování
situace, omlouváme se občanům za způsobené problémy. Na druhou stranu
je lepší, když se potřebné
práce udělají hned. Horší
by bylo, kdyby nastala nějaká havárie nebo se opravené komunikace třeba
po roce musely znovu rozebírat,“ uvedla K. Mazánková. Tomáš Kassal

Potřebujete pas? Můžete se objednat i přes internet
Vzhledem k blížícímu
se období letních prázdnin a s tím spojeným nárůstem žádostí o cestovní
pasy upřesňujeme, že o
vydání dokladů je možné
požádat na Městském úřadě v Žatci, přízemí radnice v úředních hodinách,
které jsou na úseku OP a
CD v pondělí a středu od
8 do 11:45 hodin a od
12:45 do 17 hodin a také v
úterý a pátek od 8 do 11
hodin a od 12 do 13 hodin.
Dále nabízíme mož-
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nost objednat se prostřednictvím internetových
stránek města Žatec na
čtvrtek a tam si vybrat
přesný čas rezervace.
Další možností kdy si
přijít vyřídit doklady, jsou
mimořádné úřední soboty
jednou měsíčně od 8 do
12 hodin.
Novinkou je od loňského roku možnost požádat si o vydání občanského průkazu i cestovního
pasu na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působ-

ností. Nikoliv tedy jen v
místě trvalého pobytu.
S případnými dotazy
se můžete obrátit na pracovnice úseku OP a CD
na telefonních číslech:
415 736 302, 303 a 309.
Pro informaci dále uvádíme, že také dětem do 15
let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat do států Evropské
unie a dalších vybraných
evropských zemí.
Pro děti do 15 let činí
správní poplatek za vydá-

ní občanského průkazu
pouze 50 Kč, za cestovní
pas 100 Kč. Doba platnosti těchto dokladů je
shodně stanovena na 5 let.
Dětem do 15 let vyřizuje
občanský průkaz a pas zákonný zástupce.
Lhůta pro vydání občanského průkazu a pasu
je 30 dnů. Cestovní pas
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za
zvýšený poplatek 2000
Kč pro děti do 15 let.
Helena Šmeráková

inzerce/ příspěvky
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Inzerce

Školáci zkoumali České středohoří i Jurský park

• Hledám osobu na sekání trávníku, cca 150 m2.
737 465 810
• KOUPÍM Simsona - jakýkoliv typ. Dále Jawu
250, 350, ČZ, Stadion, a jiné. 3000-5000 Kč. Tel.
736 741 967
• KOUPÍM Haki lešení 1500 Kč za kostku, svářečku Triodyn 1500 Kč.
T. 736 741 967
• Hledám pána, co mi zachránil život. Při nehodě
na motorce, dne 8.5.2017
okolo 18 hod. na silnici
Zeměchy – Malnice. Ozvěte se prosím na Turistické informační centrum
Žatec tel: 415736156. Děkuji.

Dvě zajímavé přírodovědné akce absolvovali žáci ZŠ Žatec, nám. 28. října. První byla exkurze do
Českého středohoří, druhou pak vědecký workshop z nového cyklu Věda ve ﬁlmu: Jurský park.
Při ní žáci zhlédli ﬁlm
Jurský park, následně se
věnovali ryze praktickým
činnostem. Na základě
přednášky byl s odborníkem z Přírodovědecké fakulty UK rozebrán ﬁlm

Rozloučení
Zesnulí 27.4. - 24.5.2017
Jiřina Hamplová
89
Alena Nedbalová
74
Julia Švecová
92
Ján Laczko
69
Josef Sedláček
90
Margita Rihálová
57
Olga Paulová
89
Julius Sivák
71
Osvald Már
82
Alena Svobodová
85
Renata Malinová
47
Václav Tichý
70
Marie Dunovská
87
Jaroslav Václavíček 75
Zdeňka Lhotáková 61
Jaroslav Bastl
71
Edvard Domalevský 81
Ota Novák
63
Josef Kotrba
86
Karel Morávek
92
Vladimír Hryzbil
92
Vladimír Sedlář
70
Karel Počka
69
Květa Davidová
61
Miloslava Kalošová 64

do detailu - živočišné druhy, nesrovnalosti ve vědeckém výkladu, realita
vs. ﬁkce apod. Žáci si prohlédli detailně fosilie v
jantaru, které sehrály klíčovou roli ve snímku, byly jim osvětleny základy
genetiky a DNA. Diskutovali o důvodech, proč
musejí paleontologové
studovat pravěké rostliny
i zkamenělý trus.
Při návštěvě Českého
středohoří jsme společně

s odborným lektorem z
Centra ekologické výchovy VIANA navštívili několik typických lokalit vypovídajících o průběhu geologického vývoje na našem území, např. o vulkanické činnosti, tvorbě ložisek, vzniku tzv. kamenných moří atd. Žáci měli
možnost si prohlédnout u
nás vzácně se vyskytující
zástupce stepních rostlinných společenstev.
Silvie Svobodová

Žatecký zpravodaj
vyjde 7. července
Příští číslo (9/2017) vyjde 7. července. Příjem
inzerce a dalších textů
končí o týden dříve.
Kontakt: Příspěvky je
možné předávat osobně
redaktorovi každé úterý
od 9 do 11 hodin v informačním centru na radnici nebo na-email: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Seznam míst, kde je
možné si Žatecký zpravodaj vyzvednout:
Městský úřad (nám. Svobody, Obránců míru), Lékárna (nám. Svobody),
knihovna (nám. Svoboda, pobočka Jih), poliklinika, Infocentrum Chrámu chmele piva, Restaurace U Orloje, pokladna
divadla, Samoobsluha náměstí Poperinge, Kauﬂand, Samoobsluhy JIP
(Pražská ulice, Podměstí), Norma, MC Sedmikráska, Samoobsluha Dukelská, Autobusové nádraží, vlakové nádraží.

Také v letošním roce se Městská knihovna Žatec
účastnila Muzejní noci. Pro dospělé čtenáře připravila Podvečer otevřených dveří , pro dětské čtenáře tradiční Nocování v knihovně. Pro 25 dě byl připraven
pestrý program, během kterého si třeba zahrály na
detek vy, některé ostatním předvedly loutkovou pohádku. Další nocování je o prázdninách.
(mkž)

Atleti jeli k draku Severusovi

Atletický klub Bohe- stávek, na každé z nich děmia sport Žatec uspořádal ti plnily úkol a zároveň se
13. května turistický výlet na tabulích dozvěděly nědo Března u Chomutova. co o zajímavostech obce i
Zúčastnilo se ho 48 dětí a okolí a o pohádkových by12 dospělých, společně tostech, které draka doprošli šestikilometrovou provází. Těšíme se na dalDračí stezku. Nejprve si ší akce, které pro děti i jevýletníci prohlédli obrov- jich rodiče Bohemka přiské vysloužilé uhelné ry- praví a děkujeme za spopadlo, které je přejmeno- lupráci paní vychovatelce
vané na draka Severuse. Zuzaně Mlčochové z 3.
Denisa Janíková
Poté následovalo osm za- ZŠ.
Turisté se chystají na Ranou i do Manětína
Spolek turistů žatecká chmelařská oblast připravil
v červnu dvě akce. V sobotu 10. června Milá - Raná Sedmikráska nabízí tábory i výlet
Lenešice, cestou obnovíme turistické značení. Děti,
Mateřské centrum Sedmikráska pořádá příměstské tá- studenti a členové spolku zdarma, ostatní 30 Kč. V sobory: 10. - 14. 7., 17. - 21. 7. a 7. až - 11. 8. MC Sed- botu 24. června jdeme z Rabštejna nad Střelou do Mamikráska nabízí výlet do parku Mirákulum (19. 7.).
nětína. Více informací na facebooku. Kontakt: spolekZájemci se mohou hlásit na tel. 776 322 176.
turistuzcho@seznam.cz.
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Žatecký zpravodaj

Separování odpadu:

Jak správně
třídit plasty?
Přesně 26,9 kilogramu
– tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká domácnost za 365 dní. A co
všechno vlastně do této
skupiny patří? Seznam je
poměrně rozsáhlý – od
svačinových sáčků, igelitek a PET lahví až po plastové hračky.
Plast je materiál, který
se uplatňuje téměř ve
všech oblastech lidské činnosti. V ČR se třídí do žlutých kontejnerů či pytlů
na separovaný odpad.
Recyklované plasty najdeme ve většině nových
plastových výrobků. Například pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic. Ze směsných plastů se vyrábějí
ploty, zatravňovací dlažba či protihlukové zábrany. Z pouhých 50 PET lahví lze vyrobit jednu ﬂeecovou bundu. Ročně díky
třídění a recyklaci ušetříme 25 km2 přírody.
V našem městě můžete
plasty třídit do žlutých
kontejnerů. Ročně se takto vytřídí 117,87 tun plastů.
Alena Kubíčková
Do žlutého kontejneru
- patří:
● fólie, igelitové sáčky,
plastové tašky
● sešlápnuté PET lahve,
kelímky od jogurtů
● nádoby od kosmetiky a
čisticích prostředků
● obaly od CD, polystyren (menší kusy)
- nepatří:
● obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
● molitan
● podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené starostkou,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006
Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném
znění): platová třída 13
Popis činnosti pracovního místa:
Působnost tajemníka upravuje zákon o obcích.
Je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemník MěÚ je přímým nadřízeným vedoucích odborů a dále je nadřízeným všem zaměstnancům MěÚ. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do úřadu podle zvláštních právních předpisů.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru/jmenování vedoucího úřadu:
● státní občanství České republiky, u cizích
státních příslušníků trvalý pobyt na území
ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny
(u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR);
● nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému
celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce.
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou obor
právnického směru či obor veřejné správy),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
● znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů; zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
● výhodou vzdělání a praxe v oboru veřejné
správy;

● výhodou znalost fungování, hospodaření a
kontroly veřejné správy,
● manažerské a organizační schopnosti; praxe
v řídící funkci výhodou,
● komunikační schopnosti; ﬂexibilita;
samostatnost,
● znalost pracovně-právních předpisů,
● výhodou znalost AJ, NJ,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup: červenec 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 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 19.06.2017 do 10.00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
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Obálku označte heslem
„výběrové řízení – tajemník“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude
vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 09.05.2017

tradice

Žatecký zpravodaj

Chmelfest přilákal i Miroslava Táborského
Hodně lidí, mnoho piv, příjemné počasí. A hlavně
výborná nálada. Chmelfest v Žatci, při němž se žehnalo i chmelařské úrodě, se letos náramně vydařil.
Centrum Žatce oživil jenž si v díle o Žatci vytradiční a vtipný Chmel- zkoušel třeba práci na
marš s alegorickými vo- chmelnici.
Ač se Chmelfest vydazy, ale také s představením aktivních žateckých řil, je možné, že se v dallidí i spolků z regionu. Po ších letech promění. Pořažehnání chmelařskému datelé, spolek Chmelolétu se průvod přesunul brana, by rád do dění zapona Žižkovo náměstí, kde jil ještě víc žateckých nadse u Žateckého pivovaru šenců. „Byli bychom rápilo, jedlo a sportovalo di, kdyby se při přípravě i
při Memoriálu Lojzy Lu- průběhu zapojilo ještě víc
pulína. Na něj slíbili přijet lidí a spolků. Aby z toho
bylo něco jako
také ﬁlmaři,
Počet druhů piv ze
chmelařský Masokteří v minulosti připravo- žateckého chmele pust. Zároveň je
pořád naším cívali seriál Ná- prodávaných
při
Chmelfestu:
lem také proparodní klenoty
govat žatecké
o českých míschmelařské stavtech, která maby. Proto do bují ambice být v
doucna zvažujes e z n a m u
UNESCO – ﬁlmaři přijeli me, že by průvod skončil
a s nimi dorazil i průvod- v některém chmelařském
ce pořadem a oblíbený he- skladu nebo areálu, kde
rec Miroslav Táborský, by se pak při happeningu

16

Homolupulové
se otevírají
každý měsíc

Neobvyklé Muzeum
Homolupulů bude letos
otevřené častěji než v minulých letech, kdy se otevíralo jen o Dočesné. Stará se o něj spolek Chmelobrana, průvodci se v
něm budou střídat. A lidé
by toho měli využít pokud
možno opakovaně. Každá
prohlídka může být totiž
jiná. „Průměrně výklad trvá asi 45 minut. Ale záleží
na průvodci, jaké povídáChmelmarš, průvod s ale- ní a bajky si připraví,“ vygorickými vozy, je vždy světlil předseda spolku
(kas)
plný v pu a dobré nála- Martin Krupka.
dy. Jak to má u piva být.
Muzeum ve DvořáFoto: Tomáš Kassal kově ulici je otevřené v
podpořila i pivní tradice – následujících termínech:
představením různých mi- 16. 6. 17 – 22 hod.
nipivovarů,“ popsal další 22. 7. 13 – 19 hod.
záměry jeden z organizá- 13. 8. 10 – 15 hod.
1. 9. 19 – 22 hod.
torů Chmelfestu a členů
2. 9. 10 – 22 hod.
Chmelobrany Jiří Vaníček.
Tomáš Kassal 16. 9. 9 – 17 hod.

Seriál k 60. výročí Dočesné - 1. díl
Původní oslavy sklizně chmele byly lidovými slavnostmi jednotlivých statků
První novodobá dočesná se konala v Žatci roku
1957 a letos si připomínáme 60. výročí této události.
Dočesná, chmelařská obdoba dožínek, vždy byla
opravdovým svátkem pro všechny, kteří se podíleli
na sklizni chmele, což platilo už v 19. století.
Jak tehdy dočesné vy- sledními věrteli chmele,
padaly? Bývaly určitě stoličkami, žoky a za přískromnější, než jak je zná- tomnosti dětí se vše nalome z poslední doby. Byly žilo na žebřiňák a odvezlo
plné lidových obyčejů a li- do dvora hospodáře.
šily se podle jednotlivých
Když česáči přišli do
dvorců, protože každý dvora, na místě je čekal
hospodář, tedy majitel parťák - vajner. Ten ve
chmelnice, měl vlastní do- slavnostním obleku hosčesnou. Z posledního podáři předal poslední
chmele, který se dříve chmelový věnec, což doplpnul na tyčích, se vybral nil komentářem, který něten nejlepší, vyrobil se z kdy býval i veršovaný.
něho věnec a ozdobil Současně předal vajner čepentlemi. Poslední chme- sáčům jako projev díků za
lová tyč byla ozdobena odvedenou sklizeň soutímto věncem a spolu s po- dek piva nebo ﬁnanční ob-

nos, který daroval hospodář. Po těchto oﬁcialitách
následovala již volná zábava a došlo i na výplatu
výdělku. Pro česáče byla
hospodyní připravena
slavnostní večeře a na cestu domů někdy dostávali
také výslužku.
Postupem času začaly
dočesné pořádat obce, bavilo se při nich stále více
lidí a následně se oslavy
sklizně přenesly i do centra pěstování chmele do
Žatce. Z období 19. a 20.
století, kdy se dočesné pořádaly na jednotlivých
statcích, se dochovalo velmi málo připomínek na tyto slavnosti. Starší dočesné v Žatci z tohoto období

byly zdokumentovány o
něco více, a to díky spisu
L. Engla a žateckému fotografovi J. Warovi.
Z těchto prvopočátků
dočesné se dochoval veršovaný komentář parťáka
česáčů, který toto přednášel při předání věnce hospodáři:
Náš milý hospodáři,
neseme zas věnec
z letošního chmele.
Přejeme jak Vám,
tak sobě,
ať též napřesrok
se chmelu daří,
abychom vždy
mohli směle
píti dobré pivo
v každé době….
Ivana Malířová
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Vzpomínka na
Lidice a Ležáky
Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci a Památník Lidice srdečně
zvou na vernisáž výstavy
Tragédie obcí Lidice a Ležáky, která se uskuteční
22. června 2017 od 17 hodin s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Žatec v prostorách Staré papírny.
Výstava, trvající do
23. září, připomene 75. výročí tragických událostí
obou obcí za druhé světové války - vypálení Lidic
nacisty 10. června 1942 a
poválečný vývoj středočeské obce i podobný
osud obce Ležáky, která
byla po atentátu na Heydricha srovnána se zemí
24. června 1942. (rmž)
Besídka ke Dni matek
Děti ze třetího oddělení školní družiny při ZŠ
Komenského alej v Žatci
si připravily pro maminky k jejich svátku dárek v
podobě krátkého pásma
písniček a básniček. Společnými písněmi a básněmi chtěly děti své maminky potěšit a pobavit.
Podle bouřlivého potlesku, který následoval
po představení, se jim to
podařilo. Š. Chovanová

Blíží se výstava S námi do minulosti
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci srdečně
zve na výstavu S námi do minulosti aneb Sedmičky
v dějinách muzea.
Výstava se koná v hlav- miček: první české žatecní budově muzea v Huso- ké menšinové muzeum
vě ulici od 29. června vzniklo roku 1927. Vlas(vernisáž v 17.00) do 27. tenec K. A. Polánek, jesrpna 2017. Představí za- hož jméno dnes Regionáljímavé přírůstky muzej- ní muzeum v Žatci nese,
ních sbírek i bohatou his- se narodil roku 1887.
torii muzea, od jehož zno- Dnešní hlavní budova muvuotevření po druhé svě- zea v Husově ulici (půtové válce uběhne letos ju- vodně nemocnice pojmenovaná na počest císařovbilejních 70 let.
Výstava připomene i ny Alžběty, známé Sissi)
několik jubilejních sed- byla založena roku 1857.

Projděte se s námi minulostí muzea, které bylo
vždy spojeno s dějinami
města Žatce v jeho šťastných i dramatických dobách. Nahlédněte archeologům pod motyčky, historikům do šuplíku i konzervátorům do jejich laboratoře. Po dobu výstavy
bude k dispozici i oblíbený Žatecký stroj času –
multimediální expozice,
díky které se můžete vydat do minulosti města nebo hledat poklad. (rmž)

Muzeum děkuje za spolupráci při Muzejní noci
Chtěla bych poděkovat všem organizacím, které se
zapojily do jedenácté Muzejní noci v Žatci. Ta se konala 19. května 2017 jako součást celostátního festivalu
muzejních nocí připomínajícího Mezinárodní den muzeí (18. května). Program v Žatci připravily Galerie
Sladovna, Chrám Chmele a Piva, Městská knihovna
Žatec, Muzeum Homolupulů, Turistické informační
centrum, ZUŠ Žatec, Městská policie Žatec, Policie
ČR - Obvodní oddělení Žatec a Regionální muzeum v
Žatci se svými pobočkami v Křížově vile (viz ilustrační foto) a ve Staré papírně jako koordinátor akce.
PhDr. R. Holodňáková, ředitelka muzea v Žatci

Studenti hotelové školy sbírali zkušenosti v Německu

Po roce a půl se dá již
celkem objektivně zhodnotit, co právě tenhle zanedlouho končící projekt přinesl žákům i škole. V rámci dnes už známého projektu Erasmus + bylo naBufo chceme čisté plánováno 10 šestitýdenJsme žáky ZŠ Žatec, ních běhů vždy pro dva žánám. 28. října, a v rámci
projektu ve výchově k občanství se zabýváme problematikou znečištění životního prostředí. Snažíme se řešit problémy znečištění „Bufa“. Přejeme
si, aby se lokalita vyčistila a upravila zeleň, která
se bude nadále udržovat,
a vznikla cesta pro veřejnost. Lucie Dočkalová,
Jana Vargová

ky v období od října 2015
do června 2017.
Díky zapojení Středního odborného učiliště a
Střední odborné školy
SČMSD, Žatec, s.r.o., vybraní žáci získali mimořádné odborné dovednosti na stáži v restauraci Vaclav v německém městě
Cottbus (viz foto v sousedním sloupci).
V průběhu pobytu se
žáci oborů Hotelnictví a
Kuchař – číšník pravidelně střídali podle svého odborného zaměření. Obrovským vkladem do budoucna pro všechny účastníky byl přímý kontakt s personálem i hosty,
což se výrazně projevo-

valo v běžné i odborné cizojazyčné komunikaci,
jež se týkala nejen němčiny, ale také angličtiny a
ruštiny. I z pohledu ekonomického je účast v projektu výhodná, neboť
granty pokrývají náklady
na pojištění, dopravu, ubytování a stravování.
Když pak žáci takto nabyté mezinárodní zkušenosti následně zúročí při
významných nejen regionálních akcích, kam Dočesná, Chmelfest, Žatecký CUP či Den záchranářů Ústeckého kraje patří,
není divu, že po absolvování studia nemají starosti s výběrem pracoviště.
Vladimír A. Hons

služby / inzerce
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Bezplatná právní pomoc seniorům - mobilní poradna
Je vám přes 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu? Trápí vás
dluhy nebo exekuce?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který přijede s tzv.

mobilní poradnou 28.
června. S jednoduššími
dotazy se obracejte na online poradnu na www.iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte tel.
776 703 170 a objednejte

se do mobilní poradny,
která bude 28. 6. na MěÚ
v Žatci, Obránců míru
295, 1. patro, č. dveří 104.
Podrobnější informace:
Ing. Lucie Kořánová, tel.
415 736 409.
(red)

ZUŠ Žatec
vyhlašuje zápis

Základní umělecká
škola Žatec vyhlašuje pro
školní rok 2017/2018 zápis do oborů hudebního,
výtvarného, tanečního, literárně-dramatického, do
scholy ludus pro nejmenOZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
ší děti i do kurzů pro doRada města Žatec,
spělé. Zápis se koná 5. až
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
9. června od 14.30 do
17.30 hodin. Přihlášky
ředitel/ředitelka PO Kamarád - LORM
posílejte pouze elektroUchazeč/uchazečka podává písemnou přiPředpokládaný nástup: červenec 2017
nicky přes webové stránPlatové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., hlášku k výběrovému řízení, kterou se rozuve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): mí samostatný doklad, jehož náležitosti jsou: ky - www.zuszatec.cz Název pracovní pozice; jméno, příjmení, titul; přihláška do ZuŠ.
platová třída 12
datum a místo narození; státní příslušnost; mísInformace na telefonPředpoklady pro vznik pracovního pomě- to trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adreru/jmenování ředitele/ředitelky PO Kama- sa); číslo občanského průkazu nebo číslo dokla- ním čísle 415 740 368 nerád - LORM:
du o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního bo v budově ZUŠ - I. pa• státní občanství České republiky, u cizích stát- občana; číslo řidičského průkazu; kontaktní spo- tro (ředitelka školy I. Maních příslušníků trvalý pobyt na území ČR;
jení – telefon, mobil, e-mail; datum a podpis.
rešová nebo v kanceláři
• minimální věk 18 let;
školy).
(red)
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

• způsobilost k právním úkonům;
• morální a trestná bezúhonnost;
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích
státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR);
• 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:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
• výhodou obory: sociální pedagogika; speciální pedagogika; psychologie; sociální práce.

Další požadavky:
• řídící a organizační schopnosti, orientace v činnosti a řízení příspěvkové organizace;
• praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb – výhodou;
• znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek a dalších příslušných zákonů potřebných k dané profesi;
• znalost problematiky poskytování sociálních
služeb;
• základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
• základní znalost pracovně-právních předpisů;
• seznámení s provozem PO Kamarád – LORM
– výhodou;
• komunikační schopnosti a ﬂexibilita;
• znalost práce na PC;
• řidičský průkaz skupiny B.

• strukturovaný profesní životopis, který bude
obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech;
• motivační dopis;
• návrh koncepce na optimalizaci a udržitelný
rozvoj PO Kamarád – LORM v rozsahu min. 3
strany A4
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce (originál nebo ověřená kopie);
• ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona
č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto
osvědčení.

Tábory zdarma

Ještě nemáte pro děti
program na prázdniny?
Vyzkoušejte příměstské
tábory, které letos pořádá
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. „Zaznamenali jsme velký zájem ze strany rodičů, proto jsme se
rozhodli jim vyhovět. V
průběhu prázdnin pořádáme 8 týdenních turnusů,
Písemné přihlášky včetně příloh doručí ucha- vždy od pondělí do pátzeč na adresu:
ku,“ informovala Mgr.
Město Žatec, Městský úřad Žatec
Ing. Blanka Hodanová ze
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalisty
vzdělávacího centra.
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
O program se postarají
nebo osobně prostřednictvím podatelny Měst- vedoucí Junáka a ponese
ského úřadu Žatec k rukám personalisty nej- se v táborovém duchu.
později do 26.06.2017 do 17.00 hod. Přihlášky
Podle počasí a zájmu prodoručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ře- běhnou i výlety po okolí.
Přihlášku a informace
ditel/ka Kamarád – LORM“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho nabízí stránky www.vcpprůběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k zatec.cz, nebo lze volat na
výběrovému řízení včetně příloh nebude vráce- číslo 723 517 906.
na. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení
Projekt je ﬁnancován z
uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změ- prostředků ESF prostředně některých zákonů, v platném znění, souhlasí nictvím Operačního prose zpracováním a archivací osobních údajů uve- gramu Zaměstnanost a
dených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
státního rozpočtu ČR.
V Žatci dne 16.05.2017
Eva Kapicová
9
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Jana Paulová
a Moře Neptunovo
Vernisáž výstavy Moře Neptunovo proběhla 8.
května na zámku Stekník.
Expozici tvoří práce žáků ZUŠ Postoloprty, které
jsou umístěné v přízemí a
sklepení. Inspirací byla zámecká socha boha moře
Neptuna. Program ZUŠ
Postoloprty a celou slavnost uvedla herečka Jana
Paulová. Jana Zajíčková

Letní kino letos znovu přináší... samé trháky!

Poslední činohra sezóny v divadle
Inscenace Commedia
dell´arte vznikla v roce
1995 díky spojení herců
ze dvou spřátelených brněnských divadel
Ve hře chamtivý Pantalone (Marek Daniel) tou-

českých ﬁlmů,“ potvrdil
Karel Fiala z žateckého divadla. Mimo jiné se bude
promítat ﬁlm Z Paříže do
Paříže - žatečtí komparzisté v něm znají ﬁlm jako
Pytlík kuliček. Kromě toho se promítá nová Pobřežní hlídka a nová Mumie s Tomem Cruisem nebo pro děti Auta 3, Já, Padouch 3 či česká komedie
Špunti na vodě.
(kas)

Letní kino v Žatci, které začalo promítat už na
konci května, bude po celé léto nabízet představení
čtyřikrát týdně – od čtvrtka do neděle. Nabídne výborný zvuk, do nějž Městské divadlo v Žatci vložilo za poslední dobu už milion korun, i atraktivní ﬁlmovou nabídku. „Budeme uvádět aktuální premiéry a vybrané reprízy
ží po Isabelle (Tatiana
Vilhelmová/Gabriela Štefanová), ta miluje Leandra (Michal Bumbálek/Michal Dalecký), který o ni
soupeří s Capitánem (Pavel Liška).
(red)

Premiéra je vyprodaná
Spolek rodáků a přátel města Žatce a městské divadlo pořádají slavnostní uvedení dvoudílného dokumentu Žatecko, dějiny Čechů a Němců. Kapacita divadla pro premiéru je zaplněná, ale není vyloučená dodatečná projekce. „Rozhodneme se podle zájmu diváků. Je možné udělat další projekci na podzim v divadle,“ slíbil ředitel divadla Martin Veselý.
(kas)

Program kulturních a společenských akcí

Městské divadlo

4. 6. Rychle a zběsile 8
9. 6. Mumie
10. 6. Špunti na vodě
11. 6. Wonder Woman
16. 6. Pobřežní hlídka
17. 6. Auta 3
18. 6. Mumie
23. 6. Z Paříže do Paříže
24. 6. Transformers:
Poslední rytíř
25. 6. Auta 3
30. 6. Já, padouch 3
1. 7. Holky na tahu
2. 7. Transformers:
Poslední rytíř
4. 7. Extrémní rychlost
5. 7. Já, padouch 3
6. 7. Smrtihlav: Muž
se železným srdcem
7. 7. Spider-Man:
Homecoming
Začátky ve 21.30

2. 6. Předávání maturitního vysvědčení, OA a
SOŠ zemědělská a ekologická, 12.00
5. 6. Žatecko, dějiny Čechů a Němců, premiéra
ﬁlmu, 10.00
6. 6. Pasování prvňáčků
na čtenáře, 9.00
7. 6. Křoupat zdravě –
dá se hravě, dětské představení (8.45,10.15,14.00
13. 6. Commedia
Dell‘Arte, činohra, 19.00
16. 6. Předávání maturitního vysvědčení, Soukromá OA a SPŠ, 9.00
20. 6. ZUŠ Žatec – závěrečné vystoupení tanečního oboru, 17.00
29. 6. Rozloučení se školou – ZŠ Kom. alej, 9.00
Kompletní program na Výstavy
GALERIE SLADOVNA
www.divadlozatec.cz.
do 15. 6. Středověk
do 31. 1. 6. návštěva manLetní kino
želů Zemanových
2. 6. Piráti z Karibiku:
ŽATECKÁ SYNAGOGA
Salazarova pomsta do 15. 6. Z kurzů
3. 6. Wonder Woman
MUZEUM POLÁNKA
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do 18. 6. 65 let stálé loutkové scény Jitřenka
29. 6. Výstava k výročí
muzea, vernisáž v 17.00.
KŘÍŽOVA VILA

do 16. 7. Figurální porcelán
STARÁ PAPÍRNA

do 31. 12. Z historie žateckého průmyslu
do 17. 6. Historie národní házené v Žatci 1947 2017
22. 6. Tragédie obcí Lidice a Ležáky, 17.00.
Kompletní program na
www.muzeumzatec.cz.

Ostatní
3. 6. Splutí Nechranice –
Žatec, vodácko-turistická akce TJ Lokomotiva a města Žatec, 12.00
8. 6. Vzpomínky na staré Žatecko, foto J. Wary,

Stará papírna, 17.00
9. 6. Bohemská noc na
„Mládí“, soutěže a noc
prožitá na stadionu Mládí, pořádá spolek Bohemia sport Žatec, 18.00
10. 6. Víkend otevřených zahrad, prohlídka
zahrad na Stekníku, 10.00
17. 6. Pochod Hájka z Libočan, pořádá Klub českých turistů a OÚ Libočany, 8.00
17. 6. 27. slet ultralehkých letadel, na letišti ve
směru na Čeradice, 10.00
20. 6. Cykloběh 2017, akce Českou republiku bez
drog, v Žatci končí etapa.
23. 6. Mistrovství ČR v
národní házené – mladší
žáci, v areálu TJ Žatec za
sokolovnou se střetne šest
nejlepších týmů Česka,
od 23. 6. v 8.30 do 25. 6.

Kompletní program akcí v Žatci nabízí
web města: Kalendář akcí,
facebook: Infocentrum Žatec
mobilní aplikace: V Obraze

sport
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Plavecká štafeta byla v Chomutově nejlepší
Formu před letním ME nabírá žatecká plavkyně
Lucie Svěcená. Na závodech v norském Bergenu byla na 50 m motýlek pátá, na 100 m dokonce druhá.
Konkurence přitom by- kde závodilo 344 žáků z
la v Bergenu vynikající. Česka i Německa. Čtrnáct
Lucie Svěcená 100 metrů plavců ze Žatce přivezlo
zaplavala v nejlepším le- celou řadu medailí včetně
tošním čase 59.21 vteřiny prvenství v prestižní poloa porazila ji jen olympij- hové štafetě. „Po velmi
ská vítězka Sarah Sjöst- dobrém výkonu Halvátoröm. Až za českou repre- vé na 50 m znak jsme průzentantkou ze Žatce (na běžně plavali na 4. místě.
snímku) doplavala nej- Procházka na prsové 50
lepší plavkyně minulého posunul žateckou štafetu
na třetí místo a Balon
roku Katinka Hossza.
V květnu se dařilo i svým strojovým motýlmladším žateckým plav- kem obracel už na prvním
cům na memoriálu J. místě, které ještě navýšila
Jezbery v Chomutově, skvělá Bešíková. Žatec

tak zažil obrovský úspěch, kdy z 15 štafet z 32 oddílů získal cenné první
místo a velký dort. Děkujeme za vzornou reprezentaci klubu i města,“ děkoval štafetě Jiří Karas.
Kristian Balon přivezl
kromě štafety čtyři zlata,
Lenka Bešíková tři a jedno stříbro. Jan Procházka
přivezl stříbro, Jakub
Kroulík bronz.
(jk)

Žatecká
olympiáda
18. června
Malá žatecká olympiáda se uskuteční v neděli
18. června na atletickém
stadionu Mládí. Program
začíná ve 14 hodin a soutěže jsou vhodné pro děti
do 10 let. Soutěžit se bude
například ve střelbě na
branku, chůzi na chůdách, překážkovém běhu,
hodu i skoku do dálky a
dalších disciplínách.
Dětskou olympiádu
společně pořádají občanské sdružení Učitelé pro
Žatec a město Žatec, program je připravený pro celé rodiny.
(kas)

Dva zápasy s rivaly z čela tabulky odehráli nohejbalisté Žatce na konci května na domácích kurtech na
Mládí a v obou případech vyhráli. Druhým tým tabulky 1. ligy Zruč-Senec porazili 6:4, tře Start Praha nyní o víkendu přehráli 6:1. Oporou je kapitán Ondřej
Vít (při smeči na sí ), který má v celé soutěži nejlepší
sta s ky ze všech.
Foto: Tomáš Kassal

Pavel Sýkora
rozstřílel Rožmitál
Důležité vítězství ve
II. lize mužů v národní házené dosáhl TJ Žatec proti
Rožmitálu pod Třemšínem. Žatecký tým vyhrál
25:22 (13:12) bez vykartovaného P. Nociara a zraněné D. Nociara. Domácí
si udržovali celý zápas
mírný náskok, který udrželi až do konce. Branky:
Pavel Sýkora 13, Michal
Janák 6, Prokop Horník 3,
Peter Antol 3. Muži si tak
ve II. lize udržují vedení a
bojují o postup do I. ligy.
Žatecké ženy v I. lize
vědí, že nikdo nesestupuje, v prvním kole nadstavbové části proto mohly
zkoušet nové herní varianty a různá složení obrany i útoku. V Příchovicích
sehrály dobré utkání, ale
podlehly 26:20. Za Žatec
hrály: brankářky K. Hornová, J. Hubená, obrana
K. Kuželová, N. Dubová,
M. Vernerová a K. Kolářová, útok Z. Bilohuščínová (14), E. Bartoňová
(3), R. Jurkovičová (2) a
H. Kadlecová (1).
Zkoušení mohlo pokračovat i o víkendu, kdy
žatecké ženy doma podlehly Hlinsku 13:17 a Staré Vsi 8:11. Z výsledků je
patrné, že právě střelba
branek je v poslední době
největším problémem žen
TJ Žatec.
(jp)

Volejbalové mladší žačky postoupily mezi nejlepších 16 týmů
V letošní povedené sezoně se starším i mladším
žákyním podařilo ve volejbale kvaliﬁkovat se do
prvního kola Mistrovství
ČR. Jako první naše hráčky absolvovaly kvaliﬁkační turnaj starších žákyň. Do Plzně jsme jeli
hlavně sbírat zkušenosti,

družstvo tvořily zejména
mladší žačky doplněné o
tři starší spoluhráčky. Konečné sedmé místo není sice nijak lichotivé, ale získané zkušenosti proti silnějším soupeřům se vyplatily hned za dva týdny.
V podobné sestavě se
holky jely porvat o ﬁnále

MČR do Tábora v kategorii mladších žákyň a uspěly. Na turnaji ani jednou
neprohrály a postoupily
mezi 16 nejlepších týmů
ve své kategorii.
Celý turnaj hrály výborně Petra Barochová a
Kačka Rodová, které
skvěle bránily i útočily.

Těžily z výborné nahrávky Barči Karasové. Na postupu se výrazně podílely
i další hráčky: Verča Janoušková, Eliška Halgašová, Káťa Henlínová,
Lucka Rodová, Adéla Baronová, Naty Chládková
a Kačka Svobodová.
Jaroslav Vrbata
11
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Fotbaloví veteráni míří do celostátního ﬁnále
Podruhé za sebou si zahrají fotbaloví veteráni ze
Žatce ve ﬁnále celostátní soutěže.
Vrchol veteránské ligy metrů. Hrací doba je dvase odehraje 9. června v krát 30 minut.
Lázních Bohdaneč a ŽaVy do ﬁnále nepostutec tam bude hrát coby vípuje
poprvé, že?
těz krajské ligy, kde v průLoni se nikdo z kraje
běhu jara jasně dominonepřihlásil.
A když jsme
val v konkurenci Baníku
dostali
nabídku
zúčastnit
Most, Baníku Souš a Nose
republikového
ﬁnále,
vosedlic. „Loni jsme skontak jsme ji přijali a skončili třetí, letos
čili
tam nakonec třetí. To
bychom na
se
hrálo
v Praze na hřišti
úspěch chtěli
Motorletu.
navázat,“ uvedl trenér veteKolik se zúčastnilo
ránů Jiří Plečinda (na týmů a kdo vyhrál?
snímku) v rozhovoru.
Bylo tam 12 mužstev.
Prohráli jsme zápas o poO jakou soutěž se stup do ﬁnále s Bohdančí,
vlastně jedná?
která to celé vyhrála. Se
Je to krajská liga vete- Sokolovem jsme vyhráli
ránů, kde hráči musí mít zápas o třetí místo.
nad 40 let. Vítěz postupuLetos jste se tedy do
je na republiku, ta se bude
národního
ﬁnále dostali
hrát v Lázních Bohdaneč
sportovní
cestou?
9. června.
Byli jsme nejlepší, ale
Má hra veteránů ně- je pravda, že máme nejjak upravená pravidla? mladší tým. Porazili jsme
Hraje se v šesti hráčích Most, doma 7:3 a u nich
v poli plus brankář, na po- 14:4. Se Souší jsme hráli
lovinu hřiště a menší brá- 6:0 a 7:4. Novosedlice
ny, brankoviště je 6 krát 9 jsme třeba přehráli 17:6.

Josef Baierl (vpravo v zeleném) při souboji s mosteckou obranou.
Foto: Tomáš Kassal
Kdo patří k tahounům týmu?
Určitě Richard Zelinka, který patří k nejlepším. Pak Pavel Benda, Jirka Havelka. Máme výborného brankáře Marka
Voigta. Smeknout musím
před Jirkou Diepoltem,
kterému je 54 let. Hraje za
nás Jirka Bešík. Vesměs
jde o kluky, kteří tady na
Slavoji vyrůstali.

Vy ale hrajete ještě veteránskou okresní ligu?
Ano, hraje se to zároveň a pro některé kluky je
to náročné – hrají třeba ještě normální soutěž o víkendu, pak dvakrát v týdnu veterány. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládají. Ale daří se nám, v
okresní lize jsme také první a máme velký náskok.
Tomáš Kassal

Kickboxový bronz Václav Kadlec mezi Splutí od Nechranic
Kickboxer Martin Ple- nejlepšími boxery
yer ze Žatce získal bronzovou medaili na mezinárodním květnovém turnaji Prague Open. V kategorii do 89 kg porazil Jakuba Prokeše z Teplic. Poté
prohrál s D. Davídkem z
Prahy a v boji o bronz si
poradil s Janem Torokem
z KBC Teamu Přerov, jehož porazil před časovým
limitem. Prvních závodů
se zúčastnila v Praze Kateřina Černá, ale skončila v
kvaliﬁkaci.
(jg)

Mistrovství ČR v boxu se
zúčastnil žatecký Václav
Kadlec, který postoupil
mezi osm nejlepších kadetů. Čtrnáctiletý talent nastoupil ve starší kategorii,
kde bohužel skončil ve
čtvrtﬁnále po velkém boji
s olomouckým Danielem
Kyšou. Po loňském stříbru mezi školní mládeží toužil V. Kadlec po medaili.
Už samotný postup na mistrovství je ale úspěchem.
Vladislav Naporowski

Turistický pochod
Třetí ročník vodácko- Krušovickem

turistické akce Splutí Nechranice – Žatec pořádá v
sobotu 3. června kanoistický oddíl Lokomotivy
Žatec společně s městem
Žatec. Účastníci se ve 12
hodin setkají v loděnici,
odkud odjedou autobusem. Ve 13 hodin po převzetí lodí následuje start,
s příjezdem do cíle u loděnice se počítá v 15 až 17
hodin. V 17.30 se mohou
zájemci zúčastnit závodu
na kajacích.
(red)

Na pochod Krušovickem zve zájemce Klub
českých turistů Žatec. Odjíždí se 17. června autobusem v 8 hodin od Zvonu ke stanici ČD Mutějovice. Pochod vede kolem
zříceniny Džbán k bývalému dolu Perun a altánu
Amelie do Krušovic. Odtud odjíždí autobus v 16
hodin. Přihlášku a úhradu
(30 až 100 Kč) přijímá paní Kochová v pokladně divadla. Oldřich Pištělák
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