žatecký

zpravodaj
číslo 12, 10. července 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
Prázdninové info z…
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Od popravy
Karla Sabely
uplynulo 65 let

7

Kinematograf
přijede potřetí
za sebou

8

Změna! Slavoj
se už připravuje
na divizi

Oslavy brigády zahájil průlet letadel

Slavnostní nástup vojáků 4. brigády rychlého nasazení se konal
1. července na náměstí Svobody v Žatci, kde sídlí velitelství
brigády s jedním ze čtyř jejích praporů. Příslušníci 4.brn si
tu připomněli 20. výročí od jejího založení a 10 let působnosti
právě v našem městě.
Po průletu letecké techniky politickými a vojenskými ambinad hlavami shromážděných cemi se účastnit operací (misí)
vojáků i stovek přihlížejících se NATO, EU a OSN. Jako součást
u mikrofonu vystřídala řada řeč- IZS České republiky má rovněž
níků, mezi nimiž nemohli chybět za úkol pomáhat obyvatelstvu při
velitel brigády Miroslav Hlaváč, přírodních katastrofách, kalamináměstek ministra obrany Jakub tách a průmyslových haváriích.
Kulhánek či starostka Žatce Vojáci se zúčastnili misí v Bosně,
Zdeňka Hamousová. Armádní Albánii, Makedonii, Kosovu, Kukaplan ve svém vystoupení také vajtu, Iráku i Afghánistánu, ale
vzpomněl jména osmi vojáků, také doma pomáhali odstraňovat
kteří při zahraničních misích následky povodní. Pro veřejnost
připravili ukázky armádní výa výcviku položili své životy.
Brigáda rychlého nasazení je stroje a techniky v dopoledním
útvarem pozemních sil AČR, programovém bloku na náměstí
určeným chránit suverenitu Čes- Prokopa Velkého.
(jak)
ké republiky a v souladu s jejími

Foto OHK Most
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Josef Váňa
se věnoval
studentům

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 Klášterní zahrada
Po – Ne: 10 – 20 h.
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 Rest. U Orloje
Po – Čt: 11-22 h.
Pá, So: 11-24 h.
Ne: 11–21 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

Ocenění nejlepším studentům
Slavnostní předávání Dobrých listů komory studentům
Gymnázia a Střední odborné
školy Podbořany, Středního
odborného učiliště a Střední
odborné školy SČMSD, Žatec,
s. r. o. s nejlepšími studijními
výsledky se konalo 26. června

na MÚ Podbořany. Zúčastnili
se ho předsedové OHK Loun
a Mostu, místostarostové měst
a ředitel ÚP Louny. Cenu z rukou žateckého místostarosty
Jana Novotného přebírá oceněná
žákyně z hotelové školy ze Žatce
Jana Franková.

V Turistickém informačním
centru v budově radnice jsou
stále v prodeji ražené pamětní
mince, které byly vydány ku
příležitosti výročí 1010 let od
první písemné zmínky o Žatci.
Cena pamětní mince je 150 Kč.
1

Zkvalitnění podmínek pro práci orgánu Pozor na další uzavírky ulic
Upozorňujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí
sociálně-právní ochrany dětí
kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zavedla pro orgány
sociálně právní ochrany (dále „OSPOD“) novou povinnost – řídit se při výkonu
profese standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Sociálně právní ochrana dětí je odvětvím ochrany pro děti a rodiče ( případně jiné
veřejného práva. Jedná se o mimořádně osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče)
náročnou agendu státní správy. Sociální a to jak v místě jednoho OSPOD tak mezi
pracovníci se při výkonu své práce s ohro- OSPOD vzájemně. Současně by mělo dojít
ženými dětmi a jejich rodinami musí řídit k větší transparentnosti a přezkoumatelmnoha předpisy našeho i mezinárodního nosti rozhodování pracovníků OSPOD.
právního řádu. Musí však disponovat
Pro jednotlivé standardy byla vytvořena
i mnoha dalšími znalostmi a dovednostmi, kritéria. Na každém OSPOD v příslušjejichž spektrum je poměrně široké a jenž ných městech je, aby tato kritéria naplnil
nejsou nikde přesně definovány. Výkon v závislosti na specifických podmínkách
sociálně právní ochrany dětí se tak může svého regionu.
v určitých oblastech od sebe odlišovat.
Na vypracování standardů kvality SPOD
Standardy kvality by měly zajistit srov- zbývá několik měsíců, naplňovat je musí
natelná procesní pravidla sociálně právní OSPOD od 1.1.2015.

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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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 do křiž. ul. Politických vězňů s ul. Studentská (od 07. 07. 2014
do 10. 09. 2014)
II. úsek: od křižovatky s ul. Studentská po křižovatku s ul. Svatopluka Čecha (od 11. 09. 2014
do 10. 10. 2014)
III. úsek: od křižovatky s ul. Svatopluka Čecha
po křižovatku s ul. Václava Brožíka (od 11. 10.
2014 do 30. 11. 2014)
Objízdné trasy uzavřených úseků komunikace
budou vyznačeny dopravním značením.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Město Žatec/Městský úřad Žatec
přijme dva pracovníky na DPP/DPČ na tyto pracovní pozice:

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.13
24. 7. 2014
č.14
14. 8. 2014
č.15
28. 8. 2014
č.16
11. 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

Nejbližší mimořádný úřední
den MěÚ Žatec bude v sobotu
2. srpna.

U polikliniky se staví
nové parkoviště

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!

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.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Co nabízí v červenci Dolní Poohří
Se začátkem prázdnin nabízí Dolní Poohří každý víkend pestrý
program pro celé rodiny. Na své si přijdou milovníci hudby,
pro něž je připraveno několik hudebních festivalů, děti čekají
pohádky, zámky ožijí netradičními prohlídkami a slavnostmi.
Jednou z nejvýznamnějších Jakubského léta. Festival nabídčervencových akcí v Dolním ne hudbu všech žánrů, v pátek
Poohří jsou od 4. července večer se bude v Myslivně hrát
Klášterecké hudební prameny rock, v sobotu dopoledne se
– týdenní svátek hudby, zamě- v kostele koná houslový koncert
řený na housle, jehož hlavním a odpoledne uslyší návštěvníci
protagonistou je virtuóz Jaroslav populární hudbu, kterou doplní
pouťové atrakce (www.vroutek.
Svěcený. (www.klasterec.cz).
Rockový festival kadaňské net).
Celé prázdniny probíhá
Vysmáté léto vypukne pod kadaňskými hradbami 19. července na zámku Nový Hrad v Jimlíně
v 10 hodin a jeho hlavními na Lounsku Zámecké kulturní
hvězdami budou Divokej Bill, léto, které nabídne o víkendech
Tři sestry a Tomáš Klus (www. dětem pohádky a dospělým
večerní divadelní představení.
rockfest.cz).
Hudba bude znít také Vrout- V sobotu a neděli 19. a 20.
kem na Podbořansku, kde se 25. července oživí prohlídky zámku
a 26. července koná 11. ročník živé obrazy z historie. Od 21.

do 24. července na nádvoří zámku promítá české filmy pojízdný
Kinematograf bratří Čadíků.
(www.zameknovyhrad.cz).
Už od června ožívají každý
víkend Františkánské zahrady
kadaňského kláštera hudbou
a divadlem. Každou neděli odpoledne od 14 hodin čeká návštěvníky koncert a po něm divadelní
pohádka pro děti (www.kultura-kadan.cz).
Skotské dudy, kilty, mužné
hry, koňská show – to vše čeká
návštěvníky zámku Krásný Dvůr,
kde se 12. a 13. července koná
Skotačení se Skoty nebo Romantický sen. Novinkou letošní
sezóny je Zámecké výtvarné léto
– worshopy pro děti a dospělé.
Výstava ručního papíru a voskové batiky na zámku začala

4. července (www.krasny-dvur.
cz). Výlet do Krásného Dvora je
možné spojit s výletem Doupovskou dráhou, která jezdí každou
sobotu a neděli z Kadaně (www.
doupovskadraha.cz).
Na Horním Hradě nad řekou
Ohří mohou návštěvníci nahlédnout do tajů mnoha uměleckých
řemesel na Všeobeckém uměleckém sympozium (od 5. do 13.
července). Milovníci sladkého
mlsání by tam měli vyrazit
v sobotu 26. července, kdy se
na hradě konají slavnosti Chvála
medu. (www.hornihrad.cz).
Další zajímavé akce v Dolním
Poohří můžete najít v pravidelně aktualizovaném přehledu
na stránce www.dolnipoohri.eu.
(lnp)
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Děti z mateřské školy se
radují z pohybu
Naše mateřská škola je v širokém okolí známá především
svým zdravotním programem,
ve kterém učíme děti správnému způsobu dýchání pomocí
zdravotního cvičení, prvků
jógy, prvků dechové rehabilitace, hry na zobcovou flétnu,
pravidelnému cvičení. To vše
dětem přináší radost a zdraví.
Pokud k těmto aktivitám přičteme ještě taneční a pohybové
aktivity, je jasné, že se u nás
děti nenudí.
O tom se mohli přesvědčit
nejen žatečtí, ale i plzeňští
a mostečtí diváci, mezi které
naši nejmenší se svým vystoupením „Velký bál“ v country
stylu zavítali. Dařilo se jim
více než dobře. Z postupového
kola soutěže Česko se hýbe si
děti odvezly stříbro. V Mostě,

při soutěži Miss kolektiv, se
dětem opět podařilo roztleskat
velkou sportovní halu a i zde
se dostavil zasloužený úspěch
v podání 2. místa.
Nezapomeňme také na Den
tance, kde děti roztančily žatecké náměstí. Posledním vystoupením, na které jsme přijali
pozvání, byl Letecký den. I zde
se úsměv a radost z pohybu
objevil na dětských tvářích
a tvářích rodičů a diváků. Jsme
rádi, že se můžeme podílet
na výchově a vzdělávání těch
nejmenších a při jejich objevování světa jsme, spolu s rodiči,
prvními pomocníky.
Velké poděkování za podporu
patří nejen našim rodičům, ale
také Městu Žatec, které naše
aktivity podporuje.
MŠ Alergo

Praxe v sedle šampiónů

V dostihové stáji JOVAN manželů Váňových proběhla v druhé
polovině června odborná prázdninová praxe studentů 2. ročníku
oboru Agropodnikání se zaměřením na chov koní a agroturistiku Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské
a ekologické Žatec Lukáše Baloga a Kláry Petrlíkové.
Studenti zde absolvovali tré- Veltěže a Hřebčíně Tasov, kde se
nink v sedle dostihových koní učí odborné „koňské“ dovednospod vedením několika násobné- ti. Zde, při vlastní praxi má učiho vítěze Velké Pardubické žoke- telka předmětu Chov koní Pavje Josefa Váni.Byli plně začleněni lína Bielíková možnost poznat,
do chodu stáje, měli tak možnost jakou zdatnost v jezdeckém
získávat zkušenosti ve svém sportu mají. Nejde jen o talent,
oboru od jednoho z nejlepších ale také o morálku a chování
dostihových trenérů a jezdců studentů, o jejich zájem.
Pokud mají snahu a vůli učit
v České republice. Během praxe
se oba studenti dostali i do sedla se a zdokonalovat své dosavadhvězdy posledních ročníků Velké ní znalosti, snaží se jim škola
Pardubické trojnásobného vítěze poskytnout praxi v elitním prostředí sportovních a dostihových
Tiumena.
V průběhu školního roku stájí jakou je stáj Jovan manželů
Bielíková
absolvují studenti učební praxi Váňových.
OA a SOŠZE Žatec
v Jezdeckém klubu Exkalibur

Cvičili, jak se chovat
za mimořádných situací
Projektový den v rámci vyučovacího předmětu Ochrana
člověka za mimořádných situací
na ZŠ nám. 28. října, proběhl
v závěru školního roku. Zahájil
ho cvičný požární poplach,
po kterém se žáci rozešli na určená stanoviště. Seznámili se
s průběhem konkrétních mimořádných událostí a především
se učili, jak v takové situaci
reagovat, protože jednotlivé
události se mohou výrazně

lišit způsobem ochrany. Výuka
probíhala také na interaktivních
tabulích. Informace získávali
z různých učebních materiálů, jiné vyvozovali z vlastních
zkušeností.
Odbornou stránku projektu
zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů a Sdružení
dobrovolných záchranářů města
Žatce, kteří si pro děti připravili
stanoviště k praktické ukázce.
Ing. Silvie Svobodová

V žateckém Piváriu Zlatý
chmel se 28. června konal II.
ročník festivalu svobodné hudby
bez výpalného OSA s názvem
VyOsení 1010, který organizovalo Místní sdružení České pirátské strany Žatec s přispěním
Města Žatec. Večer a noc nabitou
hudbou rozličných žánrů navštívily skoro dvě stovky fanoušků
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alternativní muziky. Největší
úspěch u posluchačů zaznamenalo dancehallové trio Mr. Roll,
Dr. Kary a Wilda Panda, které
roztančilo desítky přítomných.
Piráti slibují další hudební akci
na podzim a dále chtějí pokračovat v importu nemainstreamové
kultury do města chmele.
(rh)

Foto Petr Šutera

Pirátské VyOsení bavilo příznivce hudby

Na konec školního roku si žatečtí dobrovolní hasiči připravili tradiční preventivně výchovnou akci, která se uskutečnila v pátek 20.
června. Byla určena pro žáky druhého stupně v 3. ZŠ Žatec a byla
zaměřena na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech
a využití tísňového volání na linky IZS.

Inzerce
n Garáž k pronajmutí v Dukelské ulici vedle restaurace
„U dvou psů“, zděná, pod
dvojím uzamčením, el. 220V.
Volná od 1.7.2014. Informace
na tel. č. 606 680 008.
n Pronajmu byt 2+1 v suterénu RD (Dukelská ul.), samostatný vchod, plynové ET,
přístup na zahradu. Nájemné
není vysoké, vhodné pro studenty, vojáky, starší pár, nebo
jako startovací byt pro mladé
manžele, ne RK. Informace
na tel. č. 606 680 008.
n Pronajmu byt 1+1, zařízený, v ul. Volyňských Čechů
(chybí lednice a postel). Nájem 6.000,- + 700,- elektřina.
Volný od 1. 7. 2014. Kontakt
721 538 085.
n Pronajmu vyhřívanou
garáž, Dukelská ul., Tel.:
777 300 776
n Prodám byt 1+1 (50 m2)
vč. zahrádky. Žádaná lokalita
v Žatci. Více info + cena na tel.
739 739 168.
n Pronajmu byt 1KK a 3+1
v Žatci. Tel.: 739 887 705
n Pronajmu garáž, Žatec-Jih. Tel.: 608 981 219
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.: 777 677 461

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 Vinárnu s vybavením na rodinné oslavy v Libočanech, pro 40 lidí za 2000,- Kč.
Jan Adamka. Tel.: 728 356 318

Rozloučení
Zesnulí od 13. 6. - 2. 7. 2014:
Václav Solar
72 let
Josefa Bláhová
89 let
Eva Chrzová
75 let
Kristina Muselová
73 let
Stanislav Strnad
70 let
Miroslav Barták
64 let
Jan Hudec
94 let
Blanka Urbánková
72 let
Alexandr Diviš
70 let
Vladimír Mutinský
87 let
Jana Chovancová
50 let
Milena Čonková
63 let
Libuše Ševčíková
85 let

Vzpomínka
n Dne 17. 7. uplyne 5 let,
co nás navždy opustila paní Libuše Novotná. S láskou
vzpomínají
dcery Lenka
a Dana s rodinou.

Pietní akt k výročí popravy
kapitána Karla Sabely

Příští týden si v Žatci připomeneme výročí 65 let od popravy
členů odbojové skupiny Praha – Žatec, která připravovala puč
proti tehdejšímu novému totalitnímu režimu na 8. března 1949.
Plánem organizátorů bylo, Kromě něho bylo později obžaže využijí tankového cvičení, lováno celkem 36 vojáků z této
v jehož rámci se část spolupracu- roty. Z civilistů patřili k vůdčím
jících posádek přesune do Prahy osobnostem Karel Voves a Váca s dalšími přidávajícími se lav Žatecký a dva příslušníci žaposádkami zaútočí na řídící cen- teckého SNB František Ouřada
tra země. Dříve než ale k tomu a Stanislav Körner.
došlo, rozběhlo se zatýkání pod
Když bylo odvolání odsoutaktovkou StB, v jejichž sítích zených zamítnuto, byli Josef
uvízlo na 300 osob. Před soudem Gonic, Vilém Sok, Karel Sabela,
stanulo prvních 15 obžalovaných Bohuslav Hubálek a Miloslav Jev době od 30. května do 9. červ- bavý 18. července 1949 oběšeni.
na. Komunistický tribunál jim
Konfederace politických vězňů
udělil 5 rozsudků smrti, 8 trestů ČR a Město Žatec připravují
doživotí a dva členové dostali každoročně vzpomínkový pietní
trest v trvání 25 let.
akt, který se letos uskuteční 18.
Srdcem této odbojové skupiny července od 12 hodin v atriu
byla 21. tanková rota v Žatci žatecké radnice, odkud se účasta vůdčí postavou kpt. Karel níci přesunou k domu K. Sabely
Sabela, který bydlel v domě na Nákladní ulici 397, kde
na křižovatce Nákladní a Příkré ve 12.45 položí k pamětní desce
ulice (je tam pamětní deska). květinové dary.
(jak)
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Letní kino Žatec
10.7.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Začátky ve 21.30 hodin

NA HRANĚ ZÍTŘKA

Akční / Sci-Fi / USA / 2014/ 114 min / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise),
který nikdy nebyl v žádné bitvě, je s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán
splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí.
Vstupné: 100,-

11.7.

SOUSEDI

12.7.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

Komedie / USA / 2014/ 96 min / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) jsou hrdými rodiči malé holčičky. Když si
sousední dům pronajmou vysokoškoláci v čele s vyrýsovaným hezounem Teddym,
s pařením se to trochu zvrtne.
Vstupné: 100 ,Komedie /Western / USA/ 2014 / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Když Albert vycouvá ze souboje, opustí ho snoubenka, která se s takovým srabem
nechce dál zahazovat. Ztracenou důstojnost a odvahu nalezne až díky záhadné
krásce, která se ve městě zčistajasna objeví.
Vstupné: 110 ,-

13.7.

LIGA NEPOTŘEBNÝCH – naposledy v kině

17.7.

BABOVŘESKY 2

Komedie / 2013 /. Je to tu dámy a pánové.... tvůrci Žatecké Prdy a Brejkdens Bradrs
konečně jdou do kina s nejočekávanějším filmem letošního jarního podzimu!
LIGA NEPOTŘEBNÝCH uspokojí všechny ... akce, zrada, pomsta, úder otevřenou
dlaní, erotika, koza ... v tomhle filmu bude prostě všechno! Celý film byl (mimo
jedné scény v Praze) natáčen v Žatci!
Vstupné: 50,-

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 Z CHODOVA“: 17. 7. – 31. 8. Výstava originálního růžového porcelánu z Chodova ze soukromé sbírky J. Malé ze
Žatce doplněná o historii výroby a výrobní značky porcelánky. Vernisáž
výstavy se uskuteční 17. července od 17 hodin s hudebním vystoupením
ZUŠ Žatec.

18.7. a 27.7.

ÚSVIT PLANETY OPIC

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin
• pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední
prohlídka pro návštěvníky v 16.30. • O svátcích a 31. 12. zavřeno.

19.7.

CHRÁŇ NÁS OD ZLÉHO

Dočesná 2014 se změnami

20.7.

POJEDEME K MOŘI

Komedie / Česko/ 2014/ 120 min / Letní komedie Zdeňka Trošky. Vstupné: 80,Sci-Fi / Akční / Drama / Thriller/ USA/ 2014 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován
skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. Vstupné: 120,Krimi / Horor / Thriller /USA / 2014 / 112 min. Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana) se pouští do vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných
zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem (Edgar Ramirez), odborníkem
na vymítací rituály.
Vstupné: 120,Komedie / Česko/ 2014/ 90 min / přístupné. Jedenáctiletý Tomáš se chce stát
filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první
film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku,
babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Režie: Jiří Mádl.
Hrají: Ondřej Vetchý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál, Lucie Trmíková. Vstupné: 90,-

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... Režie: Miroslav Krobot. Hrají: Tatiana
Vilhelmová, Lenka Krobotová, Ivan Trojan
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz

Ve dnech 5.a 6. září se v Žatci uskuteční již 57. ročník akce
Dočesná 2014. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o oslavu dočesání chmele.
K ochutnání zde bude mno- Woodmana, Kamelot, Luboš
ho produktů od více než 30 Pospíšil, Carpatia Castle, Tři sepivovarů z Čech,
stry Banditos, ŽaMoravy, Němectečanka a mnoho
ka a opět také
dalších.
Japonska. KroNovinkou pro
mě tradičních
letošní rok bude
soutěží, jako jsou
rozšíření programu
například tanec s korbena nová podia. Z důvolem na hlavě nebo ruční
du plánovaných oprav
česání chmele se návštěvníci
a rozšíření zeleně se scéna
mohou těšit na bohatý kulturní z Autobusového nádraží přeprogram.
sune do prostor již opraveného
Pro širokou veřejnost zde Letního kina v ulici Vrchlického.
mimo jiné zahrají a zazpíva- Nově bude umístěna hudební
jí Chinaski, Wohnout, Tata Bojs, scéna na nám. Prokopa Velkého
Věra Špinarová, Petra Janů, u Chrámu Chmele a piva. Scény
Peter Nagy, Jaroslav Uhlíř, The na nám. Svobody a ve DvoTap Tap, Alkehol, Harlej, Tony řákově ulici zůstávají stejné.
Ducháček a Garage, Žlutý Pes, Kompletní informace se již brzy
Rock and Roll band Marcela objeví na www.docesna.cz (kf)

LÉTO S KNIHOVNOU
15. 7.

od 1. července do 26. srpna vždy každé úterý

BŘEZNO U CHOMUTOVA

7,00 - 15,00

22. 7.

TEPLICE V ČECHÁCH

7,45 – 16,20

29. 7.

SPORTOVNÍ DEN MĚCHOLUPY

7,30 - 14,00

5. 8.

ŽATEC - PSI A KONĚ

9,00 - 15,00

12. 8.

FANTASY GOLF PLASY

7,45 - 16,00

turistický výlet za Březenským drakem po Dračí cestě
vstupné: 60 Kč děti, 100 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
výlet do zámecké zahrady a parku v Teplicích
jednotné vstupné: 150 Kč (+ kapesné pro děti)

minigolf, volejbal, tenis, ruské kuželky, petange…
vstupné: 80 Kč děti, 120 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
pěší výlet s ukázkou výcviků psů a jízdou na koni
jednotné vstupné: 80 Kč (+ kapesné pro děti)
výlet do Fantasy golfu Plasy a po Naučné stezce Plasy
vstupné: 250 Kč děti, 300 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
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Turistická 4k karta už platí
od Ostrova po Děčín
Turistická 4k karta, která otevírá návštěvníkům
brány atraktivních míst v Dolním Poohří, vstupuje
do nové turistické sezóny s velkou novinkou. Svou
platnost totiž rozšířila o České Středohoří, takže ji
turisté mohou nově využít v dalších osmi lokalitách
Ústeckého kraje.
Se 4k kartou mohou dernějších technologií,
nyní turisté cestovat pod takže jde o kartu virtuKrušnými horami, v Po- ální, není třeba pro ni
ohří a Českém Středo- nikam chodit,“ informuje
hoří, od Ostrova n. O. Libuše Novotná Pokorná.
až po Děčín. Třídenní Postačuje na číslo 90206
karta umožňuje navštívit poslat SMS ve tvaru
zdarma tři desítky hradů,
D A D P. Ná zámků, muzeí, rozhleden
a dalších atraktivit. Návštěvníci ji mohou použít
také k dopravě
turistickými lokálkami či cyklobusy nebo využít slevy v hotelích,
restauracích a lázních.
„Karta není určena jen
vštěvturistům, kteří k nám
ník získá
přijíždí odjinud. Ideální
unikátní kód,
je také pro rodiny, které s jehož pomocí na prvse rozhodnout věnovat ním navštíveném mísvíkend prozkoumání za- tě zaplatí a při dalších
jímavostí svého vlastního vstupech už jen kód nakraje,“ vysvětluje ředitel- hlásí v pokladně. Pro
ka Destinační agentury dospělého stojí karta
Dolní Poohří Libuše No- 290 Kč, pro dítě 190 Kč
votná Pokorná.
a rodinná 4k karta stojí
n Jak si 4k kartu pořídit? 590 Kč. Platnost karty je
„Šli jsme cestou nejmo- tři dny a služba je dostup-

ná od května do října.
„Stačí navštívit třeba
žatecký Chrám chmele
a piva, zámky v Klášterci
nad Ohří a Jimlíně, prohlédnout si kadaňské muzeum a vydat se do chomutovského zooparku
a na vstupném návštěvník
ušetří 30 procent,“ říká
k výhodám 4k karty ředitelka. Čím aktivnější
program si turista naplánuje, tím výraznější bude
jeho úspora. Seznam
všech bezplatných vstupů
a dalších slev na služby
je možné získat na webu
www.4kkarta.cz.
„Pokud se s návštěvnickou kartou do Dolního Poohří vydáte, nezapomeňte si vzít fotoaparát,“ připomíná Libuše
Novotná Pokorná. Až
do září totiž probíhá
fotografická soutěž Poohří vaším objektivem
se třemi tématy: Historie
a památky, Příroda, krajina a řeka Ohře a Lidé.
Na tři nejlepší autory
čekají finanční odměny.
Více o soutěži se zájemci dozví na webu www.
dolnipoohri.eu.
(kt)

Kinematograf potřetí v Žatci
Ve dnech 17. - 20.
července 2014 zavítá
na náměstí Svobody po-

třetí Kinematograf bratří
Čadíků, který Žatec navštívil již v letech 2012

a 2013. Kinematograf
na filmových projekcích
v ČR vybírá dobrovolné
vstupné, které je každoročně věnováno na charitativní účely.
Od roku 1998 se vybíralo pro nadace Kapka
naděje, Pomozte dětem,
Archa Chantal, Akce
cihla, Konto BARIÉRY, Masarykův onko
logický 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.
Těšit se můžete na české filmy, a to Příběh
kmotra, Revival, Martin a Venuše a Donšajni. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně
zváni!

Pietní akt k 71. výročí vypálení
Českého Malína na Volyni

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Žatec pod záštitou starostky města Žatec
Mgr. Zdeňky Hamousové, CV SČVP Praha, KVV
Ústí nad Labem, Vojenská posádka Žatec, MěÚ
Žatec, Památník Lidice, ČSBS OV Žatec, ČsOL
Žatec, Konfederace politických vězňů Vás zve
na pietní akt při příležitosti 71. Výročí vypálení
Českého Malína na Volyni v neděli 13. července
2014 v 10 hodin k památníku u hřbitova v Žatci.

Coolturní léto v restauraci U Orloje
kapela Blues GIN
12. 7. 2014, 18:00 hod
www.chchp.cz
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Slavoj Žatec šťastně pokračuje i na podzim v divizi
Soutěž zahájí 9. srpna v Kladně, příští týden hraje Český pohár
Pouhé čtyři dny po porážce od Motorletu Praha
doma 5:6 truchlili příznivci fotbalového Slavoje
Žatec nad sestupem z národní soutěže do krajského přeboru. Pak přišla náhle zpráva z pražského
svazu, že se v rámci od II. ligy přes ČFL a divize
některé kluby vzdaly z finančních důvodů práva
účásti. Po přepočtení bodů a koeficientů s konkurenty dalších dvou divizních skupin se tak v divizi
zachránil nejen 15. Žatec, ale i 14. Chomutov.
Za další dva dny už hned po návratu sekretář
byla tato informace po- Pavel Maňák. „Novými
tvrzena v Praze na ak- účastníky tam jsou Litivu s losováním. „Opět toměřice a Krupka, dále
jsme zařazeni do sku- Nové Strašecí, Horní
piny B, která má opět Měcholupy a Libiš. Sou16 účastníků, z toho je těž zahájíme 9. srpna
pět nových,“ informoval zápasem v Kladně, doma

pak za týden přivítáme
Baník Souš.“
n Pohár opět s Karl. Vary
Dříve než začnou mistrovské soutěže, nastoupí Slavoj k soutěžnímu
utkání v Poháru České
pošty. Los jim opět přiřkl
fotbalisty z Karlových
Varů. „Jsme sice pořadateli utkání, ale kde se
bude hrát, se teprve rozhodne vzhledem k tomu,
že na našem hřišti u Ohře
probíhá rekonstrukce
některých míst trávníku
hlavně u branek,“ dodá-

Žatečtí plavci předvedli koncem června na MČR dorostu v Ústí n. L. fantastické výkony. Kvalifikovalo
se tam 7 závodníků Jazzmani Žatec, kteří ze svých
celkem 27 startů dokázali 16x postoupit do finále,
kde vybojovali 8 medailí, z toho bylo 5 zlatých!
Lucie Svěcená potvrdi- tratích v roli favorita.
la, že se po zranění vrací Vyhrál na 100 i 200 medo reprezentační formy, trů a na 50 m skončil
když vybojovala 3 další čtvrtý.
Tomáš Urban získal
tituly mistra ČR. Fantastickým výkonem na 50 m svoji první dorosteneckou
motýlek zaostala za svým medaili na 100m znak,
českým rekordem jen kde byl třetí, ale limit
14 setin vteřiny, další do reprezentace mu unikl
tituly přidala na stovce o pouhých 15 setin. Naa na 100m znak. Stří- víc si „vyzkoušel“ finále
bro v osobním rekordu na znakařské padesátzískala na 50 m volný ce a bylo z toho skvělé
způsob a sbírku medailí 4. místo.
Standa Voráč na znazkompletovala bronzem
kařských plaval hned 3x
na stovce kraul.
Antonín Svěcený na- ve finále, na 50 a 100m
stupoval na prsařských skončil hned těsně pod

stupni vítězů – 4. a 5.,
na 200m přidal ještě
výborné 7. místo. Filip
Urban konečně potvrdil,
že je výborným kraulařem
a hned 2x se mu podařilo postoupit do finále.
Na 200m volným způsobem dokázal své umístění
vylepšit až na skvělou
6.příčku. Na stovce v. zp.
přidal ještě 7.místo. Ilonka Nováková je také zkušená znakařka. Na 100m
znak vybojovala své nejlepší umístění, 8.místo.
Pro Kubu Dvořáka byla
již kvalifikace na MČR
velkým úspěchem, a proto lze i jeho 21.místo
na 200m prsa považovat
za uspokojující výsledek.
Karel Urban

Jazzmani přivezli dalších pět titulů

Autokrasavci skončí I. etapu v Žatci
Pět desítek nádherných
historických automobilů
se zúčastní od pátku 11.7.
do neděle 13.7. legendární jízdy veteránů „Retro
Prague Historic Rally,
jejíž první etapa skončí
v pátek večer v Žatci.
Mezi účastníky jsou
přihlášené nádherné
předválečné automobily značek Mercedes
Benz, Hispano-Suiza,
Rolls Royce, Bugatti,
Jaguar, Praga, Walter,
Aero, ale i poválečné
modely mnoha světových i tuzemských
výrobců.
Retro Prague Historic Rally 2014 začíná v pátek 11.7.
v Praze na nádvoří
Strahovského kláš-

tera odkud od 17.30
po s tupně o dsta r tují
do „pražské“ etapy. Cíl
pátečního programu je
na náměstí v Žatci, kam
by posádky měly dorazit

mezi 19.30 – 21.00 hodin.
V sobotu po startu
na náměstí Svobody v 9
hodin se vozy vydají přes
Nechranickou přehradu,
Klášterec nad Ohří až
na vrcholky Krušných
hor. Po krátkém
průjezdu sousedním
Německem zamíři
do Jáchymova, aby
byly u Radium Palace vystaveny od cca
14 do 16 hodin. Cíl
etapy je v Lokti.
V neděli 13.7. rally
pokračuje po 9. hodině z Lokte přes Krásný Dvůr zpět do Prahy, do cíle na Strahovském nádvoří, kde
je očekávaný příjezd
nejrychlejších posádek kolem 14. hodiny.

vá P. Maňák. Předkolo
Českého poháru je na
pořadu 20. července od
17 hodin.
Na otázky kolem složení kádru A týmu už
sekretář byl s odpovědí
skoupější. Pokud by měl
někdo zájem odejít, zatím
to neřekl příliš hlasitě.
Počítá se s tím, že převážně zůstane mužstvo
pohromadě. Na podzim
by prý mohl opět chybět
Vlk, vracející se touto dobou do Kanady. Více měla
napovědět včerejší schůzka v Libočanech na prvním oficiálním tréninku.

„Přípravu zahájíme prakticky soustředěním, kam
odjíždíme 10. července,“
potvrdil trenér Karel Šidlof. „Ve Vilémově, kde
jsou výborné podmínky,
sehrajeme také jedno
přípravné utkání a pak už
nás čeká Český pohár. Do
kádru zařazujeme také
naše dorostence, příležitost dostanou další hráči.
Měli bychom mužstvo
doplnit aspoň na dvou
místech. Je dobře, že naše
béčko postoupilo do 1. A
třídy, která je kvalitnější
soutěží pro hráče naší
rezervy.“
(jak)

Žáci po sedmi letech
přijeli bez medaile

Mistrovství České republiky staršího žactva
v plavání v polovině června v Pardubicích se
zúčastnilo celkem 10 žateckých plavců ročníků
2000 a 2001.
Celkové hodnocení sítky se ještě nakonec
tentokrát vyznívá pro vešel 8. místem i Jakub
SK Jazzmani Žatec spí- Seifert.
še nepříznivě. Poprvé
Radek Haišman si
od roku 2007 jsme ne- v šesti svých startech
přivezli z MČR staršího 5x zlepšil osobní rekord,
žactva ani jednu medai- ale i přesto bylo jeho
li a i poměr osobních maximem 12. místo.
rekordů, který je cca. Ella Pohoriljak proká50%, neodpovídá důle- zala zlepšení na znakožitosti závodu. Doufej- vých tratích a nakonec
me, tedy že zimní MČR ji jen těsně unikla dežactva nám udělá větší sítka nejlepších a byla
radost.
2x na 11.místě. Štěpán
Nejvíce medailových Henrych se dokázal výnadějí jsme vkládali razně zlepšit a vyplaval
do Filipa Macha. Ten si 13. místo, Barbora
měl na prsařských tra- Ševčíková se umístila
tích výbornou výchozí na 19. příčce.
pozici a přes zlepšený
Ve štafetách na 4x50m
osobák skončil dvakrát v. zp. žačky obsadily
„jen“ pátý. Také Ráchel 12. místo, žáci skončili
Pabianová na 200m mo- desátí. Na 4x50m polotýl si vylepšila osobní hový závod byly žačky 14.
maximum o více než a chlapci nakonec dosáhli
30 vteřin, ale obsadila nejlepšího umístění, když
6. místo. Do první de- obsadili 5. místo. (jk)
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