žatecký

zpravodaj
číslo 13, 24. července 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Aktivujte
si 4k kartu
pomocí SMS

Vítěz Vl.
Šťastný vyhrál
skútr

Slavoj v poháru
podlehl
Karl. Varům

Foto Tomáš Trégl

Prázdninové info z…

Pietní akt Odbojová
skupina Praha – Žatec
Hrdiny protikomunistického odboje si připomněli
účastníci samotné akce, jejich
příbuzní, zástupci AČR, Konfederace politických vězňů,

Čs. obce legionářské, poslanec Parlamentu ČR Michal
Kučera, místostarosta Žatce
Jan Novotný a další zástupci
veřejnosti.

Vzpomínka na vypálený Český Malín
Každoroční tryznou u památníku před žateckým hřbitovem
si minulou neděli Volyňští Češi,
jejich potomci, představitelé
Žatce, vojáci a senátoři připomenuli tragické výročí a památku
obyvatel vypálené obce Český
Malín na Volyni. Před 71 lety,

13. července 1943, v ní zahynulo ve stodolách a domech 374
Čechů a 26 Poláků. Dalších 132
obyvatel bylo upáleno v kostele
v Malíně ukrajinském. Řada
Volyňských Čechů našla po válce
nový domov převážně na Žatecku a Podbořansku.

Tragické úmrtí českých
vojáků v Afgánistánu
S hlubokým zármutkem jsme vyslechli zprávu
o tragických obětech českých vojáků, kteří zahynuli
na následky výbuchu při
teroristickém útoku v provincii Parwan. S dojetím
o to větším, že jsme si před
nedávnem v Žatci slavnostně připomněli 20. výročí

4. brigády rychlého nasazení a jeden ze zabitých
vojáků byl příslušníkem
žateckého praporu. Dovolte,
abychom vyjádřili všem rodinám, příbuzným a přátelům
těchto pěti padlých vojáků
nejhlubší soustrast. Čest
Vaší památce!
Vedení města Žatce

n Muzeum a Křížova vila
Út – Pá: 9.00 – 17.00, So –
Ne: 13.00 – 17.00 (polední
přestávka 12.00 – 12.30),
zavřeno v pondělí, o svátcích
a 31. 12.
www.muzeumzatec.cz
n Chrám chmele a piva
Infocentrum u majáku
Út – Ne: 10-17.30 h.
www.chchp.cz
n Galerie Sladovna
Út – Ne: 10-17 hod.
Vstupné: 50,-/30,- rod. 90.n Turistické infocentrum
na radnici
Po – Pá: 8 – 17 h., So: 9-13
hod.
n Výtah na Chmel. maják s 3D
projekcí:
Út – Ne: od 10 h. každých 40
minut do 16.40
Cena 60,-/50,- rod. 130,n Knihovna
(o prázdninách v centrální
knihovně)
Po: 8-17, St.. 8-18, Čt. a Pá.
8-15, So. 8-12 h.
n Koupaliště
Po – Ne: 9-21 h.
Denní: 60,-/40,- rod. 150,Odpol: 50,-/30,- rod. 120,Dopol: dvouhodin. za 20,www.mesto-zatec.cz

K významnému výročí města
Žatce 1010 let od první písemné zmínky je speciálně vyroben
odznak, který je dostupný v Turistickém informačním centru,
cena 15 Kč.
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Pokračují dopravní omezení ve městě

Upozorňujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace
a vodovodu v ulici Politických vězňů dojde k omezení dopravy
v dotčené lokalitě. Stavební práce budou realizovány za úplné
uzavírky komunikace v jednotlivých částech ul. Politických
vězňů následovně:
I. úsek: od ulice Šafaříkova úseků komunikace budou vydo křiž. ul. Politických vězňů značeny dopravním značením.
Akce Dvořákova ulice
s ul. Studentská je uzavírka
Pokračuje rekonstrukce kaod 7.7. do 10. 9. 2014).
II. úsek: od křižovatky s ul. nalizace a vodovodu v ulici
Studentská po křižovatku s ul. Dvořákova, která byla zahájena
Svatopluka Čecha (od 11. 9. 2. června. Stavební práce probíhají ve třech stavebních etado 10. 10. 2014)
III. úsek: od křižovatky s ul. pách při uzavírce vždy cca 60
Svatopluka Čecha po křižo- metrového úseku komunikace.
Právě tento týden se dovatku s ul. Václava Brožíka
končuje II. stavební etapa
(od 11.10. do 30. 11. 2014)
Objízdné trasy uzavřených a od pondělí 28.7. se zahájí

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené tajemníkem, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

vedoucí odboru rozvoje
a majetku města

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 11
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• 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)
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
(výhodou stavební a technické zaměření)
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
• 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. 183/2006
Sb., stavební zákon; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví, znalost zákona
o veřejných zakázkách
• řidičský průkaz skupiny B
• předpokládaný nástup 01.09.2014
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,
• číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• 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, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Žatec nejpozději do 08.08.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
• Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru rozvoje
a majetku města“, k rukám personalistky.
• 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 24. června 2014
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III. stavební etapa, která potrvá do konce srpna. Během
ní bude úplně uzavřen úsek
komunikace Dvořákova od čp.
36 po objekt čp. 16. Nebude
umožněn výjezd z ul. Dvořákova na náměstí Svobody.
Po tuto etapu bude rovněž
zachován obousměrný provoz
ul. Dvořákova - třída Obránců
míru. Průjezd k Městskému
divadlu zůstane zachován.
Dokončení definitivní povrchové úpravy komunikace
po rekonstrukci inženýrských
sítí bude provedeno zhotovitelem stavby nejpozději do 30.
09. 2014.

Upozornění
nejen pro řidiče

Upozorňujeme řidiče a chodce, že během letních prázdnin
budou probíhat stavební práce
v ulici Husova v prostoru před
areálem nemocnice s poliklinikou v Žatci, a to v souvislosti
s výstavbou nových parkovacích
ploch mezi budovou polikliniky
a budovou léčebny dlouhodobě
nemocných a dále vybudováním
podélných stání u příjezdové komunikace do areálu nemocnice.
Doporučuje zvýšenou opatrnost
při přecházení komunikace
v dotčené lokalitě a důsledné
dodržování přechodného dopravního značení.

Město Žatec/Městský úřad Žatec
přijme pracovníka na DPP/DPČ na tuto pracovní pozici:

INVESTICE, TSMŽ

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Popis činnosti:
• Komplexní příprava a realizace investičních akcí města (opravy místních komunikací, pozemní stavby, památky, školská zařízení aj.), včetně projektové přípravy, výběrových řízení. Zveřejňuje veřejné zakázky
• v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol
a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Metodická pomoc a spolupráce s Technickými službami města Žatec a Technickou správou města Žatec s.r.o.
Předpoklady pro uzavření dohody:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
• 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. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
• a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona; zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
• výhodou vzdělání stavebního zaměření a vzdělání v oblasti životního
prostředí, orientace ve výkresové dokumentaci, předchozí praxe v oboru
stavebnictví, znalost zákona o veřejných zakázkách
• časová flexibilita
• řidičský průkaz skupiny B
• předpokládaný nástup 01.08.2014
Uchazeč podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
• 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, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• životopis
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
• Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Žatec nejpozději do 25.07.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
• Obálku označte heslem „Veřejné zakázky, dotace; Investice, TSMŽ“.
• Přihláška včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s podáním
přihlášky 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 27. června 2014

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
č. 14
14. 8. 2014
č. 15
28. 8. 2014
č. 16
11. 9. 2014
č. 17
25. 9. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 11. září
od 17 hodin.

Mimořádný
úřední den

Dne 02.08.2014 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.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Soutěž 10 x 10 o Žatci

Jelikož rok 2014 završí deset
let již druhého milénia existence
královského a jedinečného města
Žatec, připravili jsme pro toto
významné výročí zajímavou
vědomostní soutěž pro všechny
generace, která nese název „10
x 10 o Žatci“. Soutěž probíhá
od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014. Je
připraveno celkem deset úkolů,
každý o deseti otázkách, které se
vztahují k významným místům
v Žatci. Soutěží se o hodnotné

ceny, pravidla soutěže včetně
soutěžních formulářů jsou od 1.
5. 2014 dostupná na www.
infozatec.cz a v tištěné podobě
na místech, kde se bude soutěžit (Městská knihovna Žatec,
Městské divadlo v Žatci, Chmelařské muzeum, Chrám Chmele
a Piva Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci, Křížova
vila a Turistické informační
centrum). Ve hře jsou hodnotné
ceny. Soutěžte s námi!

Sbírka pro rodiny pěti padlých vojáků

Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, 43. výsadkový prapor
v Chrudimi a 41. mechanizovaný prapor v Žatci dnem 10. července
zřizují jediný transparentní účet na podporu rodin čtyř padlých
výsadkářů 43. výsadkového praporu a padlého příslušníka 41.
mechanizovaného praporu.
Účet bude aktivní do 1. září, kdy budou vybrané prostředky
předány rodinám našich padlých.
Smyslem sbírky je finančně pomoci rodinám, které přišly o své
blízké a živitele rodin, a to zejména než bude moci být poskytnuta
finanční pomoc českého státu.
Druhým, avšak neméně důležitým, cílem sbírky je ukázat podporu
rodinám vojáků v jejich nelehké životní situaci. Ukázat jim, že oběť
jejich blízkých nebyla zbytečná a že si jí národ cení. Dokázat, že si
Češi váží nasazení vojáků Armády České republiky.
Věřte nám, že podpora občanů České republiky je pro naši práci
důležitější než cokoliv jiného.

44665522/0800
variabilní symbol 916

Více informací najdete na Facebook „43. výsadkový prapor
Chrudim“
„Když činy váží víc než slova“
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Před radnicí se opět
promítaly filmy
Náměstí Svobody patřilo
ve druhé polovině minulého
týdne filmům, které promítal
Kinematograf bratří Čadíků.
Potřetí za sebou tak byl Žatec zařazen do navštívených
míst, kam Kinematograf zavítal
na svých cestách s filmovými projekcemi po republice.
Na nich vybírá dobrovolné
vstupné, které je každoročně
věnováno na charitativní účely. Od roku 1998 se vybíralo
pro nadace Kapka naděje, Po-

mozte dětem, Archa Chantal,
Akce cihla, Konto BARIÉRY,
Masarykův onkologický ústav
a občanské sdružení Dar života.
V roce 2012 se podařilo ve spolupráci s rádiem IMPULS vybrat
600.000,- Kč, které byly symbolicky předány začátkem září
2012 na náměstí Svobody žateckému žáku Martinu Zelinkovi,
který trpí závažnou nemocí.
Tentokrát diváci shlédli české
filmy Příběh kmotra, Revival,
Martin a Venuše a Donšajni.

Přípitek vínem pod
chmelovým keřem
Tak byla v úterý 1. 7. 2014
zakončena návštěva cyklistů
z Ústeckého kraje u honorárního
konzula Chrámu chmele a piva
pro oblast Slovácka ve Vracově na jihovýchodní Moravě.
Ing. arch. Jan Paclt vykonává
čestnou funkci již několik let
a jeho úkolem kromě jiného
je přispívat k pivařské osvětě v tradičně vinařském kraji.
Návštěvu inicioval a delegaci
vedl člen žatecké Chmelobrany

Zdeněk Tarant. Za město Žatec
pana konzula pozdravil Libor
Kudrna, člen kulturní komise.
Cyklistický výlet zapadá do série cyklistických výprav, které
každoročně pořádají příznivci
Chrámu chmele a piva. Milovníci
cyklistiky a dobrého piva i letos
na přelomu srpna a září, uspořádají již tradiční cyklistickou
výpravu po Žatecké chmelařské
oblasti nazvanou CHMELOVELO.
(lk)

Výlet po Dračí cestě
za Březenským drakem

Další prázdninovou akcí, kterou uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci letošního Léta
s knihovnou, byl výlet do Března
u Chomutova. V úterý 15.7. se
12 dětí a 5 dospělých společně
vydalo za Březenským drakem
po Dračí cestě, která měří přes
5 kilometrů a vede okolo turisticky zajímavých míst. Na startu
dostaly děti plánek s trasou
a variantami možných odpovědí
na otázky, jež nacházely cestou
na soutěžních tabulích. Každá
z osmi zastávek náleží pohádko-

vé bytosti, která má blízko k obci
Březno nebo k hornictví, např.
vodní víla Egerie, permoník
Uhelníček či ohnivec Plamínek,
jejichž úkoly cestou řešily. V informačním centru po odevzdání
správně zodpovězených otázek
byly děti odměněny a po svačině
si ještě do příjezdu zpátečního
autobusu zahrály různé hry
u místního rybníčka. Příští
úterý nás čeká turistický výlet
do zámecké zahrady a parku
v Teplicích.
(mkž)

Fotosoutěž vyhrály děti z DDM

Děti z DDM Žatec z klubu
Klubíčko se zúčastnily fotosoutěže na téma: „Jak stavím
s DEM STAVEM“. Soutěž pořádala firma DEM STAV s.r.o.,
Volyňských Čechů 1401, 438 01
Žatec. S dětmi z Klubíčka jsme
nafotili celou kolekci vtipných
fotografií, na kterých se podařilo
zachytit sedm malých trpaslíků
při opravě venkovní zdi.
Po odeslání fotografií jsme
každý den sledovali webové
stránky DEM STAVu s.r.o. a netrpělivě očekávali vyhodnocení
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fotosoutěže. Nebudeme Vás
dlouho napínat – vyhráli jsme
1. místo a obdrželi poukázku
na nákup v této prodejně. Výhra
bude použita k nákupu nového
vybavení, které bude sloužit
dětem z DDM Žatec.
Tímto bychom chtěli poděkovat za pěknou výhru firmě DEM
STAV s.r.o. a především našim
malým trpaslíčkům – Sofince
Diepoldové, Románku Sitarčíkovi, Klárce Držkové, Kristýnce
Peštové, Natálce Černé, Elince
Petracco a Filípku Šimandlovi.

Poděkování

Č

eský červený kříž děkuje radě města Žatec za poskytnutí
finančního příspěvku na zájezd do skanzenu Ostrá u Lysé nad
Labem. Výlet se všem moc líbil, naše děti, i ty z Dětského domova,
byly nadšené, prožily krásné zážitky a získaly různá ponaučení. Děti
si mohly tvořit keramiku, rýžování zlata, zdobení perníku, ražení
mincí, drátkování a byly svědky celého procesu stáčení medu.
Za ČČK 2 Žatec Koubcová Julie

Inzerce
n Prodám byt v OV 4+1,
po kompletní rekonstrukci
se zasklenou lodžií. Plocha
82 m2. Čtvrté nadzemní podlaží-výtah. Žatec-Šafaříkova. Cena
950.000,-Kč. Tel.:7776777461
n Prodám hnědý plynový
sporák MORA 1101, 2 prázdné
bomby, redukční a zpětný ventil, trysky na zemní plyn. Cena
2.200,- Kč. Tel.: 723 137 633
n Pronajmu vyhřívanou garáž,
Dukelská ul., Tel: 777 300 776
n Pronajmu Vinárnu s vybavením na rodinné oslavy v Libočanech, pro 40 lidí za 2000,- Kč.
Jan Adamka. Tel: 728 356 318
n Pronajmeme samostatnou
místnost 14 m 2, pod uzavřením, přístupnou ze dvora domů
na Chmelařském náměstí (u hasičů) pro možnost uložení materiálu OSVČ (elektro, instalatér,
atd.) Možnost parkování služebního auta na dvoře domu. Levně.
Tel.: 604 587 274

n Prodám RD 3+1 v klidné
části obce 10 km od Žatce. Nové
el. Rozvody, topení, kotel, boiler, WC a koupelna. Samostatná
garáž s dílnou a hospodářskými
místnostmi. Stavební parcela
705 m2. Tel.: 606 928 778. RK
nevolat.
n Kamarád LORM, příspěvková organizace Města Žatce, vyhlašuje výběrové řízení
na pozici: kuchař, kuchařka.
Požadované vzdělání s výučním
listem v oboru, nástup v polovině srpna. Přihlášky zasílejte
do 31.7.2014: Kamarád-LORM,
Zeyerova 859, 438 01 Žatec,
jaroslavka.v@seznam.cz

Rozloučení
Zesnulí od 4. 7. do 17. 7. 2014:
Jiří Janáček
63
Pavel Audy
66
Jitka Knihová
85
Eva Vošická
70
Alžběta Křížová
69
Jaroslav Holler
65
Věra Zelenková
65
Josef Dušek
62
Jan Horejsek
83
Evženie Sejkorová
82
Jiřina Rotková
62
Karel Barák
86
Miloslav Procházka
76
Taťána Zavřelová
95
Lili Stančíková
88
Emil Šimůnek
79
Milan Sainer
67
Irena Zemanová
84
5

Letní kino Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

24.7. a 2.8.

DÍRA DO HANUŠOVIC

Komedie / Drama / Česko/ 2014/ 102 min / Přístupné od 12 let
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad
nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan
Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin
(Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř
Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá
ani její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou
(Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí
po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou
i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události…
Režie: Miroslav Krobot.
Vstupné: 100,-

25.7. a 31.7.

HERKULES

Akční / Dobrodružný /USA/ 2014 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Klasický mytologický příběh o Herkulův dostává zcela nový rozměr. Začíná v momentě, kdy Herkules splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých
minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se jako žoldák. On a jeho pět věrných
společníků putují po starověkém Řecku a výměnou za zlatou poskytují ochranu
každému, kdo je potřebuje. Když o jejich služby požádá samotný track král a jeho
krásná dcera, jejichž zemi neustále ohrožují tyranské bojovníci, Herkules pochopí,
že svému osudu nemůže utéct.
Vstupné: 120,-

26.7. a 1.8.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / USA/ 2014 / CZ Dabing / přístupné
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už
možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se
do světa vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským a hasičským veteránem, vrtulníkem Strážcem Břitvou, a s jeho odvážným týmem, jehož
členy jsou mimo jiné odvážná hasička Kapka, nákladní vrtulník Větrník, bývalý
vojenský dopravní letoun Cabbie či veselá parta neohrožených terénních vozítek,
která si říkají Kouřoví skokani. Společně se tento nebojácný tým pouští do boje
s rozsáhlým lesním požárem a Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se z vás stal
skutečný hrdina.
Vstupné: 130,-

3.8.

OČISTA 2: ANARCHIE

7.8.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PAHORKATINA DŽBÁN“: probíhá do 27. 9. Tématem přírodovědné výstavy je myslivost, archeologie, lidová architektura, řemesla
(např. pletení košíků, hrnčířství, ovocnářství), víra, literatura a umění
v oblasti pahorkatiny Džbán a jeho nejbližšího okolí. K vidění jsou
modely milíře, úvozové cesty, černouhelné sloje, představeni jsou
medailony významných spisovatelů píšících o této lokalitě a dále jsou
k vidění lovecké trofeje i lovecké palné zbraně. Přijďte se svými dětmi
do expozice, která je doplněna různými soutěžemi s poznáváním
přírody.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „RŮŽOVÁ KRÁSA“: probíhá do 31. 8. Výstava originálního
růžového porcelánu z Chodova ze soukromé sbírky J. Malé ze Žatce
doplněná o historii výroby a výrobní značky porcelánky.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne:
13.00 – 17.00 /polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí,
o svátcích a 31. 12.

Horor / USA/ 2014. Noví otcové zakladatelé Spojených států amerických si Vás
dovolují pozvat na výroční oslavu Očisty! Hrají: Frank Grillo, Michael Kenneth
Williams, Zach Gilford, Kiele Sanchez
Vstupné: 120,Romantický / Komedie / Drama / USA / 2014 / Cz titulky. Děj se odehrává ve 20tých letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan přijde do oblasti Cote
d‘Azur odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice,
do které se „detektiv“ bezhlavě zamiluje..... Režie: Woody Allen. Hrají: Colin Firth,
Emma Stone, Marcia Gay Harden, Jacki Weaver,
Vstupné: 100,-

8.8. a 28.8.

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

9.8. a 14.8.

STRÁŽCI GALAXIE

Pohádka / Animovaný / Komedie / Sci-Fi / USA / Kanada/ 2014 / 89 min
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří
mají dokonce svého národního hrdinu? Je ním astronaut Scorch Supernova, expert
na nebezpečné z áchranné mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho super
inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí volání SOS z obávané
temné planety Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu
v hlubinách vesmíru. Gary se ho snaží varovat, ale marně. Scorch se chytí do pasti
a skončí v rukou lidí, kteří s ním nemají nejlepší úmysly. Garymu nezbývá nic
jiného, než vymyslet dokonalý plán útěku z planety Země, aby zachránil Scorche
a všechny jeho mimozemské přátelé. Režisér filmu pracoval na pohádkách Doba
ledová: Země v pohybu, Já, zloduch, Horton a Číslo 9.
Vstupné: 100,Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2014 / 122 min / CZ DABING
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh
Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému
padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí pozoruhodných
hrdinů – Rocketem, po zuby ozbrojeným mývalem, Grootem, humanoidem, který
připomíná strom, vražednou a tajemnou Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. Když ale Quill objeví skutečnou moc koule a hrozbu, která se v ní ukrývá
a ohrožuje celý vesmír, musí udělat vše pro to, aby nesourodá skupina táhla za jeden
provaz a v posledním zoufalém souboji se pokusila zachránit osud celé galaxie.
Režie: James Gunn. Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel,
Dave Bautista,
Vstupné: 130,-

10.8.

V OKU TORNÁDA

Thriller / USA/ 2014 / 90 min / CZ Titulky
Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem tornád.
Celé město je vydáno na milost a nemilost nevypočitatelným smrtonosným větrným
smrštím a podle předpovědí má to nejhorší ještě přijít. Většina lidí hledá bezpečný
úkryt, zatímco jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k tornádu se dostane
lovec tornád, aby pořídil snímek, který se podaří jen jednou za život. Příběh je natočen očima a objektivy profesionálních lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení
a odvážných obyvatel města. Film V oku tornáda vás vrhne přímo do oka větrné
smršti a prožijete ty nejextrémnější podmínky, jaké nám matka Příroda dokáže
připravit.
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz
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Výstava Růžová krása

Regionální muzeum K. A. Polánka vás zve do Křížovy vily
na novou výstavu Růžová krása, která bude probíhat od 17.
července do 31. srpna 2014.
Vystavovat se bude originál- na ojedinělou krásu porcelánu
ní růžový porcelán ze sbírky a zjistit, zda máte doma skutečně
Jindřišky Malé. Seznámíte se „ten pravý“.
také s historií výroby v ChoZa kolektiv pracovníků RM
dově a výrobními značkami
Žatec se na vás těší
porcelánky. Přijďte se podívat
Jitka Krouzová

Žatecký poklad se
představí veřejnosti

Výherci převzali ceny, další
soutěž se připravuje na podzim
V prodejnách VHV Žatec, VHV Louny a SIKO Louny se pro zákazníky ze širokého okolí uskutečnila
zajímává soutěž, jejíž první cenou byl skútr, který
věnovala společnost SIKO.
Siko, výrobce obkladů Podmínkou účasti soua dlažeb, v našem regionu těže bylo kromě nákupu
zastupuje firma VHV Ho- i vhození soutěžní lístku
bbycentrum, která dopl- nebo odpověď na soutěžnila další ceny - sekačku ní otázku přes webovou
od firmy Husqvarna a šek adresu www. VHV. cz.
Vyhodnocení soutěže
na 2000 Kč .
S o u t ě ž p r o b í h a l a proběhlo 16.7. za účasti
od 15. května do 30. ředitele společnosti VHV
června, a zúčastnit se jí Aleše Matase, zástupce
mohl každý, kdo nakoupil SIKA a všech výherců.
v prodejnách Hobbycen- „Mezi obyvateli regionu
tra VHV Žatec, VHV byl o soutěž zájem, zaLouny a SIKO Louny pojilo se do ní přes 600
zboží alespoň za 1000 Kč. zákazníků z okresu,“ řekl

při vyhlášení a předání
cen A. Matas. „V Lounech bylo celkem 433
hlasovacích lístků, z toho
266 správně, v Žatci celkem 146 hlasovacích lístků, z toho 135 správně.
Při vyhlášení v Žatci
převzal skútr - 1. cenu
Vlastimil Šťastný, 2. cenu
Josef Konopka a 3. cenu
Igor Vajda.
Podle informace z VHV
a SIKO se mohou zákazníci těšit na další společnou akci o zajímavé ceny
v podzimní soutěži, bude
to soutěž - vyber nejhezčí
fasádu v Žatci.

Foto: archiv Regionálního muzea v Žatci

Poukaz, pojízdná sekačka a skútr byly tři ceny, které předal minulý týden ředitel
společnosti VHV Aleš Matas (vlevo) vylosovaným zákazníkům. Další soutěž připravuje firma na podzim O nejhezčí fasádu v Žatci.
Foto Jaroslav Kubíček

Jedinečnou příležitost letos nabídne návštěvníkům program Dnů evropského dědictví v Žatci!
V krátkodobé výstavě bude veřejnosti po jediný
den představen tzv. Žatecký poklad z počátku 11.
století. Nejbohatší český stříbrný poklad raného
středověku byl objeven při stavbě skladu na dnešním Chmelařském náměstí dne 27. dubna 1937.
Hliněná nádoba byla choulostivé na prudké
doslova napěchována výkyvy teploty a vlhkosstříbrnými předměty ti. V letech 2000-2002
o celkové váze bezmá- mohli jeho část obdivola 2,7 kg. Podstatnou vat návštěvníci prestižní
součástí bylo celkem 19 putovní výstavy „Střed
tyčinkovitých stříbrných Evropy kolem roku 1000“
hřiven, dále desítky sou- v SRN, Polsku, Maďardobých šperků, toalet- sku a České republice.
ní souprava, plechové U příležitosti výročí první

křížky, ozdobné závěsné
schránky – tzv. kaptorgy, duté stříbrné perly
a téměř 340 mincí českých a německých ražeb.
Nález doplňuje i několik
zlatých předmětů – dva
honosné prsteny (jeden
s vloženým almandinem
a drobnými perlami)
a několik článků zlatého
řetízku. Poklad, který
představoval na tehdejší
dobu skutečně pohádkové bohatství, ukryl
do země na sklonku 20.
let 11. století specializovaný řemeslník-šperkař. Dokládají to např.
i smotky stříbrného drátu, které sloužily jako
polotovar k výrobě exkluzivních šperků. Okruh
odběratelů se rekrutoval
z movitých obyvatel přilehlého přemyslovského
hradiště.
Unikátní nález je vystavován pouze výjimečně, neboť stříbro je

písemné zmínky o Žatci
byl krátkodobě představen v Polánkově muzeu
naposledy r. 2004. V současné době se na svůj
„velký den“ připravuje
v péči špičkových restaurátorů a konzervátorů.
Při přípravě výstavy se
zrodila i myšlenka, vydat
příští rok reprezentativní publikaci. Unikátní
nález totiž dodnes nebyl
kompletně zpracován
a vypublikován.
Nenechte si tedy v sobotu 13. září 2014 uniknout ojedinělou možnost
spatřit nejvýznamnější
archeologický nález z katastru města Žatce. Vůbec
poprvé od roku 1945
bude žatecký poklad vystaven zcela kompletní.
Výstava bude doplněna
přednáškou dr. L. Polanského z Národního
muzea v Praze o výpovědi
mincí z depotu.
PhDr. Petr Holodňák
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Na Slavoj umí zahrát

Žatecký útočník Antonín Hynek (vpravo) vyhrává hlavičkový souboj s obráncem Karlových Varů v nedělním utkání Českého poháru – České pošty, ale
z vítězství 3:2 a postupu se do dalšího kola se nakonec radovali hosté. Slavoj
vstoupí do divizních bojů příští týden utkáním v Kladně. Foto Jaroslav Kubíček

Opory Slavoje stále ještě nehrají
Soustředěním ve Vilémově na Šluknovsku začala
v polovině července příprava fotbalistů Slavoje Žatec na novou sezónu pro divizní A tým a rezervu,
která postoupila do 1.A třídy.
Během soustředění tam stal i celkovým vítězem,
startoval Slavoj na turnaji když ve finále porazil BV
malé kopané za účasti 21 Varnsdrof 5:1, třetí místo
družstev. První tým PM si odvezl tým Ostravy
Žatec postoupil z 2. místa po vítězství nad FC Gang
ve skupině, ale v osmi- Bang. Nejlepším hráčem
finále byl nad jejich síly celého turnaje byl vyhlápozději třetí tým v pořadí šen žatecký Jan Hynek.
Buenos Madre Ostrava.
Po návratu hrál Slavoj
Druhý tým FK Žatec po- ve středu v Libočanech
stoupil jako vítěz skupiny přípravné utkání s junibez porážky a v osmifi- orkou FK Teplice, ve ktenále zdolal Loosy Praha rém prohrál 3:5, když dvě
7:3. Ve čtvrtfinále jim rozhodující branky hostů
ale v jízdě za úspěchem padly v posledních pěti
vystavil stop domácí minutách.
STAP Vilémov. Ten se
Přestože trénují dvě

mužstva dospělých současně pod vedením trenérů K. Šidlofa a Vl. Hynka,
navíc doplněni o několik
dorostenců, o základní
sestavě pro novou sezonu
zatím není rozhodnuto.
Příznivci totiž pouhé dva
týdny před zahájením
divize stále postrádají
nejzkušenější fotbalisty
z loňského kádru. Ještě
v neděli při pohárovém
utkání s Karlovými Vary
nebyli připraveni na zápas z různých důvodů
Baštýř, Paul, Krejčík,
Klasna, Bednář, Vávra či
Klinec, přestože většina
z nich utkání sledovala
z hlediště!
(jak)

V posledních čtyřech sezonách svedl los Českého
poháru proti sobě ještě před zahájením podzimu
stejné soupeře – Slavoj Žatec vždy přivítal Karlovy
Vary. A pokaždé dál postupují hosté, vždy vítězstvím
o jediný gól.
n Žatec – Karl. Vary 2:3 od obránců poslal do sítě
hostů Jan Hynek nekom(1:1)
Slavoj letos hostil lá- promisní přízemní střezeňské mužstvo na tráv- lou. V poslední minutě
níku v Libočanech už první části se domácí už
v předkole ČP. Domácí asi viděli ve stínu, že svoji
fandové marně vyhlíželi nedůsledností umožnili
některé ze zkušenějších soupeři zblízka vyrovnat.
Druhý poločas začali
hráčů loňské základní sestavy, neboť jich chybělo svěřenci Karla Tichoty
hned šest. Trenér Šidlof aktivněji, ale na gól se
měl mladých hráčů do- čekalo až do 67. minustatek, když jediný starší ty. Když hosté v závěru
borec 29letý Miroslav zvýšili na rozdíl dvou
Heinc měl kapitánskou gólů, dočkali se ještě
pásku.V parném odpo- nemilého překvapení.
ledni byla hra vyrovnaná. V 85. po centru Lesniaka
Do vedení šli domácí snížil hlavou Petr Bešík,
po Heincově přímém ale na vyrovnání už bylo
(jak)
kopu, když odražený míč pozdě.

Svěcený kvalitně na ME

Velkým úspěchem bylo v uplynulém týdnu vystoupení
žateckého plavec Tondy Svěceného, který se kvalifikoval na Mistovství Evropy Juniorů do Holandského
Dordrechtu. Tonda, bratr Lucie Svěcené pokračuje
ve skvělých výkonech tohoto roku a po zisku zlaté
medaile na domácím mistrovství odjel plný očekávání
na poměření sil s evropskou juniorskou špičkou.
Před odjezdem by po- svůj osobní a národní
važoval za velký úspěch rekord na 2:14! Byl z toho
postup do semifinále. senzační postup do fináJenomže Tonda je velký le a mimořádná radost
bojovník a dokázal, že celé výpravy. Ve finále
je opravdovým superta- Tonda bojoval a zaplaval
lentem českého plavání. opět výborně, ale stačilo
Ve své nejlepší disciplíně to „pouze“ na skvělé 6.
200m prsa patří v čes- místo v Evropě! Tonda
ké juniorské i seniorské svým výkonem překvapil
reprezentaci k nejlepším úplně všechny a k radosti
a dokázal to také v konku- žateckých trenérů se zárenci o rok starších plav- roveň kvalifikoval na srpců. Nejprve v rozplavbě nové Mistrovství Evropy
zlepšil svůj osobní rekord dospělých do Berlína
z 2:19 na 2:16 a postoupil a ve svých 17 letech prodo semifinále, kde zapla- žívá opravdu mimořádný
(jk)
val ještě lépe a zlepšil sportovní sen.

Z koupaliště na závody v Číně

P

átý ročník Retro Prague Historic Rally 2014 měl minulý pátek cíl první
etapy na žateckém náměstí Svobody, kde si naleštěné veterány mohli
prohlížet zájemci až do sobotního dopoledního startu II. etapy. Retro rally
pokračovala jízdou do západních Čech a částí Německa, aby ukončila jízdu
v neděli na nádvoří Strahovského kláštera, odkud skvěle udržované vozy
v pátek odstartovaly.
Foto Jaroslav Kubíček

Léto, jak má být, platí pro její vrstevníky na žateckém
koupališti. Ale motýlkářská česká královna, ještě
ne 17letá Lucie Svěcená, je už myšlenkami jinde.
Ještě týden potrénuje doma a pak ji čeká v Praze
závěrečná část přípravy na Světovou olympiádu
mládeže v Číně.
Držitelka několika me- a vybojovala čtyři medaile,
dailí z juniorských i se- z toho dvě zlaté! Bronz
niorských evropských získala na 50m znak
šampionátů o sobě letos a stříbro přidala z dvojnedávala příliš vědět kvůli násobné trati. Její nejoblíléčení zraněného ramene. benější disciplinu motýlek
Zdá se, že bylo úspěšné. pak dvakrát pozlatila,
Prvním letošním oprav- když vyhrála jak na trati
du ostrým startem bylo 50 tak i na 100 metrů.
seniorské Mistrovství ČR A teď místo prázdnin se už
v plavání, které pro ni do- připravuje na měření sil
padlo na výtečnou. Vždyť s nejlepšími plaveckými
(jak)
čtyřikrát byla na startu nadějemi světa.
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