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Opravy chodníků pokračují podle plánu

Mimořádné úřední dny
v době letních prázdnin

Prázdninové rekonstrukce komunikací ve městě úspěšně pokračují
podle harmonogramu. Dokončeny byly
obě etapy ve Studentské ulici. Právě
se dokončuje oprava chodníků a nástupišť na autobusovém nádraží (viz

Dne 27.07.2013 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.
V měsíci srpnu úřední sobota není.
První úřední sobota po prázdninách
bude dne 14.09.2013.

V dolní části města
nepoteče voda

Uzavření Dukelské si
vyžádá posunutí zastávky

Foto Simona Janoušová

Oprava by měla skončit již během odpoledních hodin

K přerušení dodávky pitné vody dojde
24. 7. 2013 v době od 08:00 do 17:00
hodin v Žatci – Podměstí. Území dotčené odstavením dodávky pitné vody
je v rozsahu dolního tlakového pásma
Žatec a to konkrétně:
- Svatováclavská od ulice U Hřiště
- Hálkova
- Sládkova
- Podměstí
- Ostrov
- U Jezu
- Moskevská
- Čelakovského
- Příkrá
- Francouzská
- Boženy Němcové
- Hájkova
- Erbenova
- Fibichova
- V Zahradách
- Husitské náměstí
- U Oharky
- Jana Herbena
- Chomutovská
- Mostecká
- Stroupečská
- Obce: Záhoří, Velichov.
Jedná se o opravu vodovodního řadu
a několika poškozených či nefunkčních
šoupat. Oprava je situována do období
letních prázdnin vzhledem k umístění
škol a mateřských škol do dotčené
oblasti, s přihlédnutím k tomu, že část
obyvatelstva tráví dovolenou na venkově
či v zahraničí. Těchto několik drobných
poruch se nachází bohužel na páteřní síti
dolního tlakového pásma, proto je oprava naplánována do jednoho časového
pásma, tak aby nedocházelo k častému
přerušení dodávky pitné vody.
„Náhradní zásobování bude zajištěno
několika cisternami, velké podnikatelské
subjekty budou informovány prostřednictvím našich pracovníků a dispečerským systémem prostřednictvím službou
sms, tak jako zbytek dotčeného obyvatelstva,“ uvedl mistr provozu vodovodů
SčVK v Žatci Marek Šmíd. „Pokud
nedojde k nečekaným komplikacím,
dodávka pitné vody bude obnovena co
nejdříve, patrně již po poledni.“ Více
na www.mesto-zatec.cz

foto). Počínaje 26. 7. dojde na opravu
části ulice Sv. Čecha, dále pak na ul.
Politických vězňů, Vol. Čechů či Purkyněho. Nedávné bleskové záplavy si
vyžádaly také prostředky na opravu
v Lučanské ulici.

Upozorňujeme na dopravní omezení v ulici Dukelská v Žatci, spočívající v úplné uzavírce silnice v úseku od křižovatky s ulicí Pražská k objektu čp. 1725
v termínu od 15. 07. 2013 do 10. 09. 2013 a následně v úseku od čp. 1725
ke křižovatce s ul. Šafaříkova (k čp. 1271) v termínu od 11. 09. 2013 do 31.
10. 2013 z důvodu realizace stavebních prací pro provedení rekonstrukce
kanalizace a vodovodu.
Obousměrná objízdná trasa uzavře- do ul. Šafaříkova před křižovatku s ul.
ného úseku bude vyznačena dopravním Dukelská k sousednímu objektu čp.
značením ul. Pražská s odbočením do ul. 1120. Zhotovitelem stavby je společnost
Pietní akt u příležitosti 70. výročí vyhlazení obce Českého Malína na Volyni Šafaříkova. Autobusová zastávka Měst- Severočeská stavební, a.s., se sídlem Ústí
ské autobusové dopravy na lince 566001 nad Labem.
se konal v pátek před památníkem u hřbitova v Žatci.
Odbor dopravy a silničního
„ŽATEC, Dukelská“ bude po celou dobu
hospodářství
úplné uzavírky komunikace přemístěna

Zákaz podomního prodeje
na území města Žatec

Na základě množících se dotazů občanů města bychom vás rádi informovali,
že dle nařízení Rady města Žatce – Tržní řád, není na územní města povolen
podomní prodej.
Co se dle tohoto nařízení myslí po- nabídky jsou považovány za podomní
domním prodejem? Jde o prodej mimo prodej), či jiné, neváhejte kontaktovat
provozovnu určenou k tomuto účelu ko- služebnu Městské policie na čísle 156.
laudačním rozhodnutím podle zvláštního
V Tržním řádu je výslovně uvedeno,
zákona, provozovaný formou pochůzky že podomní prodej na území města
(obchůzky), kdy je bez předchozí objed- Žatce není povolen. Jeho porušení
návky dům od domu nabízeno, prodává- může být posuzováno jako přestupek,
no zboží a poskytovány služby.
nepůjde-li o správní delikt postižitelný
Zazvoní-li u Vás člověk, který nabízí podle zvláštních právních předpisů nebo
např. dodávku elektrické energie, ply- o trestný čin.
nu, služby mobilních operátorů (i tyto
(HŠ)

Hledá se řešení k zajištění
sběru a likvidace odpadu

Rada města Žatec ustanovila pracovní skupinu k přípravě výběrového řízení
k zajištění sběru, přepravy a odstranění odpadu města Žatce. Cílem této
pracovní skupiny je příprava podkladů pro výběrové řízení na výběr nové
společnosti, která bude komplexní likvidaci odpadu ve městě zajišťovat.
Zadávací podmínky by měly přispět exkrementů.
ke zkvalitnění služeb v oblasti odpadoV současné době dochází k postupným
vého hospodářství pro občany města. výpovědím jednotlivých smluv na likviJednotlivé požadavky jsou konzultovány daci separovaného odpadu, komunálního
nejen v této pracovní skupině, ale i s ko- odpadu a provozu sběrného dvora pro
misí pro ŽP, Radou města a Finančním sjednocení termínu výběrového řízení,
výborem. Jedná se například o zřízení ale zatím není vyloučena ani varianta,
nového a většího sběrného dvora, vybu- že se město Žatec rozhodne likvidaci
dování několika podzemních kontejnerů, odpadu řešit vlastními prostředky, a to
mytí sběrných nádob minimálně jeden- prostřednictvím Technické správy města
krát ročně nebo zajištění likvidace psích Žatce, s.r.o.

strana 2

18. července 2012

Žatecký týdeník

Plynovod odhalil sídliště z doby bronzové Injekční stříkačky a haldy
Téměř pětikilometrová rýha byla nedávno vyhloubena pro nový obchvat
vysokotlakého plynovodu na východním okraji Žatce. Zemní práce probíhaly již od dubna pod bedlivým dohledem pracovníků Regionálního
muzea K. A. Polánka. V prostoru mezi Žatcem a Bezděkovem vynesly
bagry na povrch početné doklady osídlení z doby bronzové.
Naplnil se tak předpoklad archeo- měř čtyřsetmetrovém úseku rýhy
logů, kterým je existence této loka- pro potrubí nacházely především
lity známa již od konce 19. století. tzv. zásobní jámy sloužící původně
Tehdy se v těchto místech rozkládala k uskladnění obilí, ale i zřícená pec
úrodná chřestová pole. A právě při či jedno obydlí s podlahou zapuštěhlubokém rigolování nutném pro nou pod úroveň tehdejšího terénu.
úspěšný růst této pochutiny došlo Podle početné keramiky lze všechny
k prvním nálezům pravěké keramiky, prozkoumané objekty datovat do obale i bronzových a kostěných nástrojů dobí knovízské a štítarské kultury (asi
a zbraní či kamenných drtidel na obilí. 1300 – 800 př.n.l.). V mladší a pozdní
Místo s širokým výhledem do údolí době bronzové byl Žatec mocenským
Ohře bylo opakovaně osídlováno střediskem středního Poohří. Tuto
od mladší doby kamenné až do starší skutečnost dokládá mimořádná kondoby železné. Další pravěké sídliště se centrace bohatě vybavených hrobů
přitom rozkládá pouhých několik set nalezených již před druhou světovou
metrů odtud směrem k Bezděkovu. válkou na opačné straně městského
Zdokumentováno je zatím pouze le- katastru v lokalitách Macerka, Čerteckým snímkováním tzv. porostových novka a Klín. V rámci dynastických
příznaků.
sňatků sem přicházely urozené nePři záchranném výzkumu se v té- věsty až ze středního Německa. Oká-

odpadků strašily pod hradbami

zalost nákladných pohřbů spojených
s průvodem za vozem a picími obřady
ukazuje i inspiraci východním Středomořím. Zdejší vládcové, k jejichž
atributům patřil válečný vůz tažený
dvojspřežím, se velmi blížili řeckým
hrdinům, jak je známe z Homérových
eposů.
Dr. Petr Holodňák

Našly se peníze na další úsek cyklostezky

Příznivá zpráva přichází z žatecké radnice pro cykloturisty, nejen z našeho
královského města, kteří se těší na dokončení zbývajících částí cyklostezky
podél 0hře.
Zastupitelstvo města Žatce schvá- Novotný. „Projekt finančně podpoří
lilo 27.6.2013 uvolnění finančních Státní fond dopravní infrastruktury
prostředků na realizaci stavby Páteřní částkou 2.9 mil. Kč. Realizace stavcyklostezka Ohře – trasa Litoměřice – by by měla proběhnout ještě v roce
Pernštejn, úsek č.4 - k.ú. Žatec.
2013.“
„Jde o zhruba 1.2 km úsek asfaltoPro intravilán města je zpracována
vé cyklostezky o šíři 2.5 m v těsném projektová dokumentace na vybudovásousedství moderního areálu žatec- ní cyklostezky a in-line dráhy v celkokého koupaliště a sportoviště s in-line vé délce 7 km. Výše zmíněný úsek v kadráhou (viz. situace stavby),“ dopl- tastru města Žatce, které je součástí responduje také s krajskou i národní
nil zprávu místostarosta města Jan turistické destinace Dolní Poohří, ko- strategií rozvoje cyklistické dopravy.

Žatecké místní sdružení České pirátské strany zorganizovalo s pomocí
Města Žatce další úklidovou akci. Desítka Pirátů a příchozích dobrovolníků se věnovala úklidu lokalit pod městskými hradbami. Podařilo se jim
zlikvidovat 70 pytlů odpadu a 13 pohozených injekčních stříkaček. Lokalitu úklidu, která se záhy potvrdila jako velmi problematická kvůli svým
nepřístupným strmým kopcům a bujnému křoví, vybrali žatečtí občané
v hlasování na Facebooku.
Oblasti pod hradbami nad Nákladní PET láhve a igelitové sáčky.
ulicí v Žatci patří k rizikovým lokaliMístní sdružení České pirátské stratám. Injekční stříkačky, které odha- ny děkuje všem příchozím občanům,
zují uživatelé OPL, se našly přímo kterým není lhostejná ekologická
na hradbách i na přilehlých zelených situace v Žatci, i Městskému úřadu
plochách. Ideální relaxační plochy se a Technické správě města Žatce
tak mění v nebezpečnou past. Použité za zajištění pomůcek a nářadí. Další
jehly, které se povalují v trávě, vysta- Pirátský úklid se odehraje v lokalitě
vují náhodné kolemjdoucí a zejména Bufo. I tam se nachází problematické
pak děti nebezpečí přenosu smrtel- černé skládky.
ných chorob.
Radek Holodňák
Tomáš Weidisch, místopředseda
žateckého sdružení Pirátů, komentuje
nálezy jehel: „Povalující se injekční
stříkačky jsou velmi nebezpečné.
Na ani ne kilometr dlouhém úseku
jsme jich našli 13. Obáváme se ale,
projednáno radou města dne
že není v lidských silách najít v takto 15.5.2013
členité oblasti všechny použité jehly.
n nebytový prostor - kancelář v č.p.
Je bohužel pravděpodobné, že se pod 49 nám. Svobody v Žatci o ploše 23,24
hradbami stříkačky brzy objeví zno- m 2 za minimální nájemné ve výši
vu. Kvůli své odlehlosti a příhodným 3.676,- Kč/ m2/rok bez služeb.
Nebytový prostor umístěn v Městské
podmínkám jsou hradby oblíbenou
lokalitou nitrožilních uživatelů drog. památkové rezervaci.
Rada města Žatce usnesením č.
Je třeba zde tak dbát zvýšené opatr173/99 si vyhrazuje právo k jednání
nosti.“
Likvidaci jehel dohlížela speciálně přizvat pouze ty zájemce, jejichž podproškolená Ing. Kateřina Frýdová nikatelský záměr odpovídá zájmům
z MÚ Žatec. Injekce skončily v za- města.
Rada města Žatce usnesením č.
plombovaném kontejneru a budou
odborně zneškodněny. Jejich výskyt 616/99 schválila podmínku nájemních
Frýdová dlouhodobě sleduje v koordi- smluv a to: měsíční nájemné bude uhranaci s místním K-Centrem. Uvedla, že zeno před podpisem nájemní smlouvy
v Žatci se v současnosti pohybuje až a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího měsíce.
deset streetworkerů, kteří s drogově
Zveřejněno: od 25.6.2013
závislými pracují. Snaží se je upozordo 24.7.2013
ňovat zejména na možnost bezplatné
výměny použitých injekčních stříkaček za nepoužité. Narkomanům se
tak více vyplatí použité a nebezpečné
jehly neodhazovat.
Pod hradbami uklízející dobrovolníOd zahájení letošní sezony na kouci dále našli 70 pytlů různého odpadu, pališti v Žatci v polovině června se zde
zlikvidovali i staré a dobře ukryté už vystřídalo sedm tisíc návštěvníků.
černé skládky obsahující matrace, Na žádosti některých z nich se prokřesla, televizor, staré oblečení a další dlužuje denní provozní doba, otevřeno
komunální odpad. Evergreenem jsou tak je každý den od 9 do 21 hodin.

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Koupaliště
prodloužilo provoz

Žatecký
týdeník
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Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
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Žatecký týdeník

18. července 2013

LÉTO S KNIHOVNOU

řádková inzerce

vzpomínka
n Dne 17. 7.
uplynuly 4 roky, co
nás navždy opustila
paní Libuše Novotná. S láskou vzpomínají dcery Lenka
a Dana s rodinou.
n Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se naposledy přišli rozloučit s Rudolfem
Smočkem, který
nás opustil po dlouhé nemoci ve věku
58 let 29. června
2013. Manželka Světlana, synové
Michal a Miloš, dcera Martina
n Dne 8. 7. uplynulo již 5 let, co
nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Vlastislav Nosek. Vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Rozloučení
12.6.
		
14.6.
18.6.
		
21.6.
25.6.
26.6.
28.6.
29.6.
		
30.6.
		
1.7.
2.7.
4.7.
5.7.
		
		
6.7.
		
7.7.

Milan Sodomka
Anastazie Markupová
Jaroslav Rybka
Jaroslav Bambous
Dezider Adamkovič
Květuše Darebná
Jaroslava Fusová
Božena Bařtipánová
Pavel Šesták
Rudolf Smoček
Věra Wágnerová
Josef Pokorný
Daniela Vlachová
František Zimmermann
Věra Doleželová
Vojtěch Tatar
Vojtěch Ruso
Jaroslava Hořejší
Květuše Popová
Josef Chytrý
Viktorie Rabasová
Zdeněk Fadrhons

55
88
72
70
79
68
85
92
42
58
82
86
73
78
79
62
59
64
93
72
85
74

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Od 2. července do 20. srpna pořádá Městská knihovna Žatec vždy každé úterý
výlety pro děti i dospělé, nejen čtenáře knihovny. Prázdninová noc 26. srpna je
určena výhradně registrovaným dětským čtenářům od 6 do 15 let. Akce se konají
pouze v případě příznivého počasí a za minimálního počtu šesti účastníků. Přihlášky lze získat na všech odděleních knihovny. Uzávěrka přihlášek na jednotlivé
akce je vždy nejpozději do pátku předcházejícího týdne před konáním akce. Podrobné informace získáte osobně na kterémkoliv oddělení knihovny, telefonicky
(415710203, 725877782) nebo na webu knihovny www.mekzatec.cz .

PŘEHLED AKCÍ:

2. 7. 	CHRÁM CHMELE A PIVA

(9,00 – 15,00)

9. 7.

PLASY - NAUČNÁ STEZKA

(7,45 – 16,00)

MĚSTSKÁ POLICIE ŽATEC

(9,00 – 15,00)

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE

(7,45 – 16,00)

SCHILLEROVA ROZHLEDNA KRYRY

(9,00 – 15,00)

16. 7.

P

remiéra filmu Požírači leknínů od žateckých ochotníků se uskuteční 23. srpna
2013 v Letním kině v Žatci. Film vznikl podle původní divadelní hry divadelního spolku Opera Žatec, jehož členové jsou i herci ve filmové podobě. Jde o příběhy lidí, které svedla dohromady jedna podivná počítačová hra. V režii Jaroslava
Wagnera hrají Vladimír Valeš, Romana Valešová, Jarmila Šmídlová, Soňa Svobodová, Martin Štross, Dagmar Štrossová, Hana Zeleňaková, Václav Rampas,
Marie Pekárková, Jaroslav Wagner a další občané města Žatec. Vstupné: 50,-

23. 7.
30. 7.

pěší výlet po Žatci spojený s návštěvou objektů Chrámu chmele a piva – Chmelařské muzeum, muzeum Homolupulů, Pivní maják, Klášterní zahrada a další
zajímavosti
výlet pěší a po železnici za krásami mikroregionu Dolní Střela s návštěvou
cisterciáckého kláštera Plasy
pěší výlet po Žatci s ukázkami práce strážníků Městské policie

výlet pěší a vlakem do Teplic v Čechách spojený s návštěvou botanické zahrady
a procházkou lázeňským parkem
výlet pěší a autobusem na kamennou rozhlednu nad obcí Kryry

6. 8. 	NOVÝ HRAD U JIMLÍNA

(9,00 – 15,00)

13. 8. 	DOBROVOLNÍ HASIČI

(9,00 – 15,00)

20. 8.

(7,30 – 14,30)

výlet pěší a autobusem do Jimlína spojený s prohlídkou zámku a návštěvou psího
útulku

26. 8.

pěší výlet po Žatci spojený s praktickými ukázkami činnosti dobrovolných hasičů

FARMA BÍTOZEVES

výlet pěší a autobusem za zvířaty na nedalekou zvířecí farmu do Bítozevsi

PRÁZDNINOVÁ NOC

(20,00 – 10,00)

rozloučení s prázdninami při již tradičním nocování v knihovně pro děti 6-15 let

Festival Bez Zámků v Tuchořicích

Foto Miroslav Rusiňák

n Pronájem kancelářských prostor.
Nabízíme k pronájmu kancelářské
prostory v administrativní budově
CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec,
ul. Mostecká 2580 v Žatci. Jedná se
o samostatné kanceláře (cca 18m2),
nebo o propojení dvou i více kanceláří.
Cena za pronájem vč. poskytovaných
služeb je 120,-Kč/m2/měsíc. V kancelářích je možné využít za příplatek
tel. linku s vlastním číslem, internet,
úklid. Parkování je možné před administrativní budovou. Informace na tel.
čísle: 415 733 203, 415 733 307,
602 416 138
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ul.
u polikliniky. Nájem a služby celkem
6.500,- Kč. Max. pro 2 osoby. Vratná
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 723 77 96 72.
n Nabízíme pronájem bytu 1+1 (36
m2) po rekonstrukci v Žatci. Nájemné
5.000,-Kč+inkaso. Kauce 12.000,-Kč.
K dispozici ihned. Kontakt: 602 549 261
n Prodám větší stavební míchačku,
původní cena 9.000,- Kč, málo užívaná,
nyní 3.000,- Kč. Prodám starou čističku
obilí – levně. Tel. č. 721 677 527
n Prodám byt 2+1, ulice Svatováclavská, před rekonstrukcí. RK ne. Cena
dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.
603 157 746
n Prodáme byt 3+1 v OV (u býv.
OSP). Tel. 728 378 650 (volat po 19 hod.)
n Pronajmu garáž, Lva Tolstého 1721
v Žatci. Kontakt 608 981 219.
n Prodám 2 parcely o výměře 975
m2 - orná půda. Lokalita Čeradická ulice. Cena 300.000,- Kč. Informace na tel.
607 039 424
n Pronajmu byt 1 KK a 3+1 v Žatci.
Tel.: 739 887 705
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci
v Jabloňové ulici. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, Růžová
ul. za 5.200,- + zálohy na energie (cca
6.000,-) měsíčně. Kauce, ne RK, volný
od 1.8.2013 Tel. 606 680 008
n Pronajmu byt 2+1 v Husově ulici,
asi 100m od polikliniky. Nájem 5 000 Kč
+ poplatky. Kauce 5 tis. Volný od srpna.
Telefon: 721 763 119
n Pronajmeme krásný byt 1+4 (96
m2) v secesní vile (1911), Žatec, Husova 1200 (nad muzeem). Vytápění: plyn
i pevná paliva. Krásná zahrada 1000 m2.
Ovocné stromy a keře. Zahradu lze po dohodě užívat k pěstování zeleniny a jiným
aktivitám. Přístřešek pro auto, sklep, dílna (26 m2), půda (cca 150 m2). Měsíční
nájemné 8.000,- Kč. Telefon 604 237 669
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Snímek z natáčení, režisér Roman Petrenko se sólisty Žatečanky.

Hudebně - divadelní a filmový festival,
propagující integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění,
zvláště amatérského, se uskuteční o nastávajícím víkendu 19. a 20. července
v Tuchořicích. V pátek je zahájení v 18
hodin, v sobotu ve 14.30 hodin.
Soubory a kapely vystoupí v prostorách zámeckého areálu. Návštěvníky

čeká spousta doprovodného programu
jako například dobročinný jarmark, nebo
akce Daruj radost.
Tato akce si určitě zaslouží pozornost
a není výdělečná. Ba naopak, výtěžek
bude použit pro potřebné. Pořadateli
jsou Domov Bez zámků Tuchořice, OS
Lounští Lounským a Městská knihovna Louny.

Výherci malířské soutěže

Ve dnech 17. května až 23. června 2013 probíhala v Křížově vile soutěž pro
šikovné malíře.
Soutěž byla spojena s probíhající výsta- obrázek a malovat. Tentokrát cenu nezísvou Obrázky z podzámčí Vlasty Kahov- kali jednotlivci. Obrázek Vlasty KahovPři natáčení České televize v žateckém Chrámu chmele a piva v neděli 16. cové. Všichni, kdo přišli, soutěžili právě cové i s podpisem potěšil MŠ speciální
června vznikal půlhodinový pořad Putování za muzikou, tentokrát s kapelou o obrázky známé zpěvačky a malířky. (Specinka) a třídu 6.A. ZŠ ve Dvořákově
Žatečanka.
Stačilo prohlédnout si výstavu, vybrat si ulici v Žatci. Výhercům gratulujeme.
ČT ho uvede na podzim a kromě pís- i vstřícné publikum,“ uvedl manažer
niček Žatečanky Jaroslava Filípka bude kapely Petr Šimáček, který se podílel
představen nejen chrám chmele, ale na tvorbě pořadu se scénáristou Jiřím
díky rozhovorům se starostkou Zdeň- Mocem. „Bereme to jako velmi zdařilou
kou Hamousovou a místostarostou Ja- generálku pro další, tentokrát hodinový
nem Novotným a dalším hostům celé pořad z chrámu a bude to pro všechny
opravdu velké překvapení“ – dodal tajemměsto Žatec.
„Pan režisér Roman Petrenko a hlavní ně pro Žatecký týdeník moderátor Jožka
kameraman Filip Havelka si pochvalova- Šmukař. Jisté tedy je, že se přenosové
li profesionalitu kapely, interiér chrámu vozy ČT objeví v Žatci brzy znovu. (ms)

Česká televize přijede opět za Žatečankou

Svobodné filmy vytvořily
v synagoze magickou atmosféru

Unikátní prostory žatecké synagogy znovu ožily v pátek 28. června. Konal se
zde Festival svobodného filmu pořádaný Českou pirátskou stranou za podpory Města Žatce.
V odpoledních hodinách nabídl před- ného filmu Niny Paley, a dokumennášku věnovanou fenoménům svobodné tární snímek o zakladatelích největší
kultury a kritice současné podoby au- torrentové sítě světa The Pirate Bay:
torského zákona. Následovalo preview Away From Keyboard.
amatérského snímku Mafia The Movie,
Pirátský festival, další z akcí vedoujehož autoři přijali pozvání pořadatelů. cích k znovuoživení synagogy, navštívilo
Po setmění se na ochozech synagogy v jeho průběhu 120 lidí, mezi kterými zarozžehly svíčky, které vytvořily doslo- znamenal kladný ohlas. Milovníci filmu
va magickou filmovou atmosféru. Jako si chválili zejména atmosféru a vhodný
první snímek byl promítnut krátkomet- výběr filmů. Mnoho lidí si také přišlo
rážní Big Buck Bunny; Sita Sings The prohlédnout architekturu a pořídit fotky.
Blues, animovaný film guru svobodRadek Holodňák

E

kologické centrum Žatec ve spolupráci se stavebním a vyvlastňovacím
úřadem, životním prostředím MěÚ Žatec koncem června uspořádalo pro
I. a II. stupně žateckých základních škol program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na naučné stezce v Holedeči, doplněný o exkurzi do úpravny
pitné vody.
Přemysl Hautke, EC Žatec

Pravěký a současný šperk vystavují v muzeu

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 20. června se veřejnosti otevřela v Regionálním
muzeu v Žatci ojedinělá výstava Pravěký a současný šperk.
Expozice nabízí unikátní možnost slových škol, ateliérů i jednotlivých
na jednom místě spatřit ozdoby sta- renomovaných autorů.
Touha zdobit své tělo a oděv je stará
ré i několik tisíc let a porovnat je
bezprostředně s výrobky současných jako lidstvo samo. Budete sami převýtvarníků. Originální nápad vystavit kvapeni v jak nekonečné variabilitě
šperky pravěké společně s produkcí a škále použitých materiálů jsou tyto
soudobých tvůrců se zrodila v hlavách ozdobné předměty pojaty a zpracoPhDr. Lucie Kursové z Regionálního vávány. A ačkoliv jde v principu stále
muzea v Teplicích a PhDr. Kateřiny o totéž, je studnice inspirace na toto
Nory Novákové, Ph.Dr. ze Severočes- téma i do budoucna prakticky nevykého muzea v Liberci. Přitom každá čerpatelná. Snad jenom před tisíci lety
z obou kolekcí (pravěká i moderní), byla škála materiálů podstatně omezedohromady čítající přes tři sta před- nější než dnes, kdy výtvarníci neváhají
mětů, by vydala na samostatnou vý- sáhnout i po velmi netradičních hmostavu. Ojedinělý počin lze proto bez tách jako je stavební pěna, asfalt, PET
nadsázky označit přívlastkem „Dva lahve či plexisklo. I přesto však nebude
v jednom“! Prezentace tak rozsáhlého pro návštěvníka vždy jednoduché rozsouboru pravěkého a moderního šper- poznat, který z vystavených exponátů
ku by samozřejmě nebyla možná bez je pravěký a který vznikl před několika
ochoty a spolupráce celé řady muzeí, lety. Jako nápovědu lze použít popisstředních i vysokých uměleckoprůmy- ky u jednotlivých vitrín, na nichž jsou

šperky pravěkého stáří vždy uvedeny
kurzívou.
Již od pravěku vystupují mnohé ozdoby v roli, která spojuje funkci estetickou s funkcí praktickou (např. jehlice
a spony - ozdobná spínadla oděvu).
K jedněm z mnohotvárných významových rovin šperků patří i forma reprezentativní, kdy předmět je zároveň atributem moci, společenského postavení
či příslušnosti k určité skupině lidí. Ale
ani v tomto ohledu se přes propast
tisíciletí vlastně nezměnilo vůbec nic.
V neposlední řadě lze zmínit i šperk
jako magický či symbolický předmět,
jemuž je jeho nositelem připisována
zvláštní funkce či význam. Příkladem
takto použitých šperků je ukázka předmětů z tzv. Duchovského pokladu. Při
asanaci minerálního Obřího pramene
u Lahoště byl r. 1882 objeven bronzový
kotel obsahující téměř 2000 keltských
spon, náramků a prstenů ze 4. stol.

př.n.l. Šlo nepochybně o votivní depot božstvu zřídla, mající zajistit jeho
nadpřirozenou moc a léčivé účinky
pramene.
Obdivovat šperky a šatové doplňky
přímo ve funkční poloze umožňuje náznaková rekonstrukce oděvů z doby železné. Ta zachycuje keltskou rodinu při
oslavě letního slunovratu v lesní svatyni
boha Selmicfixe. Scéna je doplněna sedmi náhrdelníky z cyklu Yunnan autora
Martina Vernera z roku 2010.
Pouze v den vernisáže mohli zájemci spatřit originály unikátních šperků
a dalších předmětů z hrobu germánské
ženy z doby kolem roku 300. Bohatě vybavený hrob obsahující i stříbrné a zlatem plátované spony byl objeven roku
1986 při výzkumu v pískovně u Soběsuk
na Žatecku a řadí se mezi nejnákladněji
vybavené pohřby z mladší doby římské
na území Čech.
PhDr. Petr Holodňák, kurátor výstavy
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18. července 2013

letní kino Žatec
18.7.

Univerzita pro příšerky

21:30

Pacific Rim - Útok na Zemi

21:30

Revival

21:30

R.I.P.D. - URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů

21:30

Stážisti

21:30

Wolverine

21:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2013 / CZ dabing
Vstupné: 130,-

25.7.

Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / USA / 2013 / Přístupné od 12 let / Cz dabing
Obrovské příšery se pustí do války s lidstvem.
Vstupné: 100,-

19.7.
20.7. a 28.7.
21.7.

26.7. a 9.8.
27.7.

Komedie / Česko/ 2013 / Komedie Revival vypráví příběh čtyř muzikantů,
kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback.
Vstupné: 100,Akční / Komedie / Krimi / USA/ 2013 / Cz dabing / Přístupné od 12 let.
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle.
Vstupné: 110,Komedie / USA/ 2013 / přístupné od 12 let. / Cz Titulky. V nové komedii se
před kamerou poprvé od filmu Nesvatbovi setkávají Vince Vaughn a Owen
Wilson, aby se pokusili získat místo ve společnosti Google. Vstupné: 110,Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA/ 2013 / 136 min / Cz titulky
Nejslavnější hrdina ze ságy X-Men v Japonsku.
Vstupné: 110,-

Babovřesky

Komedie / Česko/ 2013. Letní komedie Zdeňka Trošky

1.8.

V ZAJETÍ DÉMONŮ

2.8. a 15.8.

3.8.

21:30

Vstupné: 100,-

21:00

Horor / Thriller / USA/ 2013 / 112 min / Cz titulky / Přístupné od 15 let
Hrůzostrašný případ z domu v Amityville.
Vstupné: 100,-

RED 2

21:00

DRSŇAČKY

21:00

VIOLET & DAISY

21:00

Akční / Komedie / Thriller / USA/ 2013 / Cz titulky / Přístupné od 12 let.
Úspěšná komedie RED o vysloužilých agentech. Trojice Bruce Willis, John
Malkovich a Helen Mirren mají v pokračování posily.
Vstupné: 100,Komedie / Akční / USA / 2013 / 117 min / Cz titulky / přístupné 12 let.
Jedna by druhou nejraději zabila. Ale šéf jim to zakázal.
Vstupné: 110,-

4.8.

Komedie / Akční / Thriller / USA/ 2013 / 88 min / Cz titulky / přístup. 12 let.
Film je divokou jízdou dvou mladých vražedkyň.
Vstupné: 90,-

8.8.	LIBERACE !

21:00

9.8.

21:30

Životopisný / Hudební / USA / 2013 / 118 min / Cz titulky / přístupné 12 let.
Životopisný film o slavném pianistovi a baviči.
Vstupné: 100,-

WOLVERINE

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / USA/ 2013 / Cz titulky / přístupné 12 let.
Nejslavnější hrdina ze ságy X-Men v současném Japonsku. Vstupné: 110,-

10.8.

WHITE HOUSE DOWN

21:00

POT A KREV

21:00

ŠMOULOVÉ 2

21:00

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR

21:00

Akční / Drama / USA / 2013 /137 min / Cz titulky / Přístupné od 12 let.
Dramatické okolnosti policistu přinutí skočit rovnýma nohama do nebezpečné
akce, aby zachránil nejen své dítě ale i prezidenta.
Vstupné: 120,-

11.8.
16.8. a 24.8.
17.8. a 25.8.

Svěcená je dvojnásobnou vicemistryní Evropy

V pořadí národů je česká výprava
Dvě stříbrné medaile z juniorského ME v Poznani, které skončilo v neděli, si
na vynikajícím čtvrtém místě za Ruskem,
přivezla stále ještě patnáctiletá žatecká plavkyně Lucie Svěcená.
Lucie už má doma stříbro z polohové druhé stříbrné medaile. Rychleji plavala Německem a Velkou Británií.
Velkou radost nakonec celé výpravě
štafety na 4x 100 metrů z evropského pouze suverénní Ruska Rozalija Nasretdišampionátu dospělých v krátkém bazénu nova, která zvítězila časem 0:26,56. Třetí a hlavně trenérům udělal ještě David
v Chartres 2012. V Poznani se tak rado- skončila Nastja Govejšek ze Slovinska. Urban, který exceloval ve štafetách,
vala z prvních individuálních evropských
Úspěch si dnes připsala i štafeta i smí- kde plaval kraulovou stovku za neuvěmedailí. Stříbro na 100 metrů motýlek šená polohová štafeta na 4x 100 metrů. řitelných 0:50,01. Navíc v neděli na 50
jí paří zcela po právu, protože až do fi- Čtveřice ve složení Tereza Grusová, Lu- volný způsob zaplaval nejrychlejší 50
nále vždy postupovala s nejrychlejším cie Svěcená, Vojtěch Simbartl a David v životě (0:23.53) a bylo z toho skvělé
časem v novém českém rekordu, když Urban atakovala medailové příčky, aby 19. Místo, ale především splněný limit
se jako první česká plavkyně dostala nakonec brala čtvrté místo. Vyhrála šta- na MS do Dubaje, kam se kvalifikovala
také Lucie Svěcená.
(jk)
na této trati pod jednu minutu. To se feta Ruska.
jí povedlo i ve finále, v němž se stopky
zastavily na hodnotě 59,69. Neuvěřitelně
vyrovnaný závěr pro sebe nejtěsnějším
možným rozdílem jedné setiny rozhodla
Italka Claudia Terzia
K sobotnímu stříbru na 100 metrů motýlek přidala v neděli druhý kov stejné
hodnoty také na poloviční trati. Navíc
během závěrečného dne hned o 35 setin
sekundy vylepšila vlastní český rekord až
na 0:26,88. V ranní rozplavbě byla ze všech
nejrychlejší a české maximum pousnula
o 19 setin sekundy na 0:27,04. Odpolední semifinále přineslo mladičké plavkyni
první český čas pod hranici 27 sekund
a postup z 2. místa v čase 26:88. Ve finále
potvrdila Svěcená skvělou formu vyrovnáním svého českého rekordu a ziskem David Urban, Lucie Svěcená a Jiří Karas na MEJ v Poznani.

Slavoj Žatec v poháru přivítá Karlovy Vary
Postup v Ostrově vystříleli nováček Klinec a Lesniak

Úspěšný vstup do nové sezony mají fotbalisté divizního Slavoje Žatec, kteří
v neděli v předkole Českého poháru vyhráli bezpečně v Ostrově n. O. a v sobotu odpoledne přivítají v Libočanech účastníka ČFL z Karlových Varů.
Po krátké letní přestávce zahájil do divize), který naposledy trénoval
Slavoj přípravu už bez trenéra Pav- Louny a na jaře Kadaň. Odtud přivedl
la Koutenského (odchází do Souše), do Žatce mladého Petra Klince (hoskterý během čtyř let odvedl výbornou tuje z Tuchořic) a bývalého kapitána
práci. Pod jeho vedením mužstvo po- Slavoje Marka Paula.
Skončila smlouva o farmě s Mostem,
stoupilo z KP do divize, kde loni skončilo na 5. a letos na 7. místě. Jeho nový trenér chce spoléhat na mladé žanástupcem je zkušený Karel Šidlof tecké odchovance. První prověrkou bylo
(před lety se Slavojem také postupoval pohárové utkání v Ostrově, kde se dobře

Krimi / Komedie / Thriller / USA / 2013 / 130 min / Přístup. od 12 let.
Lze dojít ke štěstí zkratkou?
Vstupné: 110,Animovaný / Komedie / Rodinný / Dobrodružný / USA / 2013 / CZ dabing
Pokračování akční rodinné komedie.
Vstupné: 140,-

21:00

Životopisný / Drama / USA /2013 / 92 min / Cz titulky / přístupné od 15 let.
Biografický příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy. Vstupné: 90,-

www.divadlozatec.cz

Zlatá tečka přípravky Slavoje

děkujeme
za přízeň
přízeň
děkujeme za
a areagujeme
Vašepřipomínky
připomínky
reagujeme na
na Vaše

O minulém víkendu se fotbalová přípravka FK Slavoj Žatec ročník 2002 zúčastnila velkého mezinárodního turnaje ve slovenské Korni. Zajímavostí tohoto
turnaje je, že se odehrává v kryté klimatizované hale, která je jediná svého
druhu ve střední Evropě.
Za tři dny odehráli svěřenci Libora I v individuálních cenách se žatečtí mlaKlíče a Josefa Klepáčka, při systému dí fotbalisté dočkali ocenění, a to hned
každý s každým, celkem 16 utkání pro- ve dvou případech. Nejlepším střelcem
ti týmům z Čech, Moravy a Slovenska, turnaje se stal Rudolf Novák a do ALL
ve kterých 14x vyhráli, 1x remizovali STARS týmu celého turnaje vybrali ora pouze v jednom případě odešli pora- ganizátoři Pavla Klíče!
ženi. V konečném součtu to znamenalo
Sestava FK Slavoj Žatec: Bureš Ondsuverénní vítězství v turnaji, který patří řej, Stránský Jan, Vlček Jakub, Klepáček
svým rozměrem k největším. Byla to Robert, Klocperk Daniel, Minařík Dankrásná zlatá tečka před odchodem vět- ny, Myška Martin, Duchoň Jakub, Pošiny hráčů do kategorie mladších žáků. korný David, Novák Rudolf, Klíč Pavel.

Žatec –– Louny
Louny ––Praha
Žatec
Praha

n Ostrov – Žatec 1:5 (1:3)

Branky: 15., 18. a 89. Klinec, 45.
a 76. Lesniak.
Slavoj Žatec: Hanus – Vávra (73.
Baierl), Fiřt, Krejčík, Bešík – T. Hynek
(58. A. Hynek ), Paul, V. Hynek (58. Hodina), Vlk – Lesniak (82. Tatár), Klinec

Nejúspěšnější
šampionát plavců

Letní Mistrovství České republiky
dospělých v plavání koncem června
v Pardubicích vyneslo úspěchy čtveřici žateckých plavců Lucie Svěcená,
Tomáš Plevko, David Urban a Antonín
Svěcený. Jejich výkony nakonec předčily všechna trenérská očekávání, když
naši elitní plavci tam získali celkem
10 medailí. Čtyřikrát to byl titul mistra ČR, 2x získali stříbro a 4x bronz.
Pro žádného z našich plavců, ale sezóna ještě nekončí neboť se svými výkony se všichni kvalifikovali na evropské,
potažmo světové soutěže. Tomáš Plevko na MS do Barcelony, Lucie Svěcená
na MSJ v Dubaji a MEJ v Poznani, kam
společně s ní odjel i David Urban, Antonín Svěcený nás bude reprezentovat
na EYOF v Utrechtu.
(jk)

Neckyáda na Ohři

Pořadatelé Pepíček, Ježek a Drtič svolávají loďstvo k tradiční, už
XXIX. neckyádě, která se jede 10.
srpna se startem ve 13 hodin pod
starým jezem na Ohři v Žatci.

Greisiger vyhrál vše K.O. a získal dva tituly mistra ČR

Uplynulou sobotu se konalo na ZS v Litoměřicích mistrovství ČR v kickboxu. Za žatecké G-titany byli nominováni: Petr Novotný, David Nekola, Sláva
od 8. 7. 2013 upravujeme spoje na lince Špác a Hany Greisiger.
Novotný měl smůlu, neboť hned v I. ňáze čistým highkickem do hlavy k zemi,
zápase mu los přidělil mistra světa vítězí KO a získává tak titul mistra ČR!
Hanymu to ovšem nestačilo, a proGrunzu z KBC Krásná Lípa. Petr se
zlomeným nosem z předešlého sou- to se přihlásil i do mužské kategorie,
středění, začal brzy krvácet. I když dal kde v prvním zápase posílá k zemi Kudo zápasu celé své srdce, jak je u něj drnu z Tigr team Jablonec a ve finále
jezdíme přes Postoloprty, nově stavíme Louny, ČSAD
jezdíme přes Postoloprty, nově stavíme Louny, ČSAD zvykem, na Grunzu nestačil, ale přesto získal do 57kg stříbrnou medaili.
odjezdy na Prahu
Ani Nekola proti Příslupskému z BFC
odjezdy na Prahu
Liberec nezačal dobře. Po prohře
Žatec
6:20 7:00 8:00 9:50 12:00 14:20 16:15 17:50 18:30
Žatec
6:20 7:00 8:00 9:50 12:00 14:20 16:15 17:50 18:30 na na body však vyhrál zápas o bronzovou medaili. Dalšího druhého víLouny 4:37 6:49 7:28 8:28 10:19 12:29 14:48 16:43
cemistra ČR vybojoval i Sláva Špac,
Louny 4:37 6:49 7:28 8:28 10:19 12:29 14:48 16:43
který také první zápas s mistrem světa Málkem prohrál. Ale o třetí místo
odjezdy z Prahy
porazil Kuliščáka z Asia gym Rožnov.
odjezdy z Prahy
Nejúspěšnějším G-titanem, ale také nejPraha, Zličín
8:00 10:00 12:30 14:30 16:15 17:00 18:00
úspěšnějším zápasníkem mistrovství se
Praha, Zličín
8:00 10:00 12:30 14:30 16:15 17:00 18:00
stal teprve 17letý Hany Greisiger, který
Podrobnější informace najdete na webových stránkách
bojoval o titul v juniorské kategorii -81kg
proti Peňázovi z Fight klub Ždár, se
společnosti
www.kavka-bus.cz
Podrobnějšínaší
informace
najdete
na webových stránkách
kterým nedávno prohrál na body v Pranebo na tel. č. 776 66 55 66
naší společnosti
www.kavka-bus.cz
ze o mistra ČR v muay thai. Tentokrát
v odvetném zápase posílá Greisiger Penebo na tel. č. 776 66 55 66

od 8. 7. 2013 upravujeme spoje na lince

uvedli. Brankář Hanus (hostuje ze Souše) kryl v 69. min. pokutový kop. Žatec
si vybojoval postup, aby v sobotu v Libočanech přivítal Karlovy Vary, začátek
je v 17 hodin.

Na MČR dospělých získali 10
medailí, z toho čtyři tituly

Akční / Dobrodružný / Drama / USA / 2013 / Cz Dabing / přístupné
Být bohem na Olympu není příliš jednoduché.
Vstupné: 110,-

18.8.	LOVELACE: Pravdivá zpověď královny porna

Žatecký týdeník

dává KO v I.rvním kole Robertu Paškovi z Kickbox Ostrava a získává tak
titul mistra ČR i v mužské kategorii
-81kg. A postupuje tak na mistrovství
světa v září, které se bude konat v Polsku. Hany měl v jeden den 3 tříkolové
zápasy, které všechny vyhrál KO. Je
to zatím největší úspěch bojovníka
z G-Titanu.
(lb)

