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Autobusové
nádraží nabírá
svou podobu

Foto Tomáš Trégl

V čísle:

Pietní akt u příležitosti 72. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni se konal v neděli před památníkem u městského hřbitova v Žatci za pořadatelství Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
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Galerie nabízí
výstavu starých
pohlednic                                  

5

Vandalové
řádili
na cyklostezce

8

Bitva za radnicí
byla na přání
filmařů

Památník Českého Malína
obklopily věnce a květiny

Vzpomínkou na oběti válečné tragédie na Volyni, kde nacisté
13. 7. 1943 zcela vypálili obec Český Malín a povraždili tři
stovky jejích obyvatel, byl nedělní pietní akt u památníku před
městským hřbitovem v Žatci.
Na tomto místě si hrůznou právě na Žatecku, Podbořansku
událost každoročně připomínají a dostupném okolí. Jednou
s občany a příslušníky armády z pravidelných akcí Sdružení
především potomci Volyňských Čechů z Volyně je každý rok také
Čechů. Jejich předci přicházeli vzpomínka na obec, která sice
kdysi z Čech osídlit Ukrajinu zmizela z mapy, ale ne z mysli
a pomáhat rozvoji tamního a paměti slušných lidí. Věnec
zemědělství. Po 2. světové válce za město Žatec položili k pase mnozí krajané vrátili převážně mátníku jeho zástupci v čele se
do míst, odkud pocházely jejich starostkou a senátorkou Zdeňrodiny – nejvíce se jich usadilo kou Hamousovou.
(jak)

POZVÁNKA

Konfederace politických vězňů ČR a Město Žatec Vás zvou
u příležitosti 66. výročí popravy členů skupiny Praha
– Žatec na vzpomínkový akt,
který se uskuteční v pátek dne
17. července 2015 od 12:00
hod. ve vestibulu radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec.
Pamětní akt bude dále pokračovat vzpomínkou u pamětní
desky kpt. Sabely na Nákladní ulici u domu č.p. 397.

Ze Žatce byli čtyři odsouzení, popraven byl
tehdy 32letý kapitán Karel Sabela
Jeden z prvních monstrprocesů, který připravil po únoru 1948
nový režim, se na jaře 1949 týkal také občanů Žatce.
Čtyři z nich patřili mezi 15 další dva Žatečané - 49letý Jiří
obžalovaných za velezradu a pří- Voves byl za války voják naší
pravu státního převratu. Mezi západní armády, nyní nájemce
pěticí nakonec odsouzených nádražní restaurace v Žatci,
k trestu smrti byl také 32letý kde i bydlel. Čtyřicetiletý Frankapitán Karel Sabela, několikrát tišek Ouřada, přísluš ník SNB
vyznamenaný příslušník našich propuštěný po únoru 1948 ze
jednotek na Západě, kapitán služby, pracoval jako dělník.
tankistů československé armády, Trest 25 let těžkého žaláře dobytem na dnešní Nákladní ulici stal 36letý Stanislav Körner,
v Žatci. Doživotní tresty dostali po únoru l948 ze služby pro-

puštěný příslušník SNB, který
pracoval před zatčením jako
pomocný úředník. Odpykal si
přes polovinu trestu a byl propuštěn na amnestii. O Sabelově
skupině, zatčení členů, vazbě
a procesu podal později obšírná
svědectví. Rozsudek byl vynesen
9. června, poprava se konala 18.
července 1949.
Vzpomínkový akt se v Žatci
koná v pátek 17. července v atriu
radnice i u Sabelova domu.
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Město Žatec, zastoupené starostkou města
vyhlašuje dnem 20.05. 2015 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou na pozici

Strážník Městské policie Žatec
Místo výkonu práce: Katastr města Žatec včetně spádových obcí
Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 v platném znění – platová třída 6
Vyhlašovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991
Sb. O obecní policii
Požadavky:
- státní občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění
podle zákona č. 553/1991 Sb.
- trestní bezúhonnost
- min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady:
- ovládání PC – Microsoft Word a Excel, emailový klient
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo
samosprávě výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou

Nad hradbami z ulice Pod Střelnicí vyrůstá kulatá budova s nezbytným zázemím autobusového nádraží. Druhý snímek ukazuje
pohled z druhé strany. 
Foto Jaroslav Kubíček

Na autobusovém nádraží se
podle místostarosty finišuje

Od letošního podzimu má sloužit cestujícím nové autobusové
nádraží v Žatci. Ačkoliv termín jeho stavební části rekonstrukce do poloviny září byl řádně napjatý už vzhledem k dotacím
z EU, zdá se, že se ho podaří dodržet. „Práce postupují podle
harmonogramu, včasnému dokončení by už nemělo nic bránit,“
potvrdil místostarosta města Jaroslav Špička.
Že nenastalo zdržení kvůli ar- budovy (uvnitř s nezbytným
cheologům či památkářům, vdě- zázemím), vhodně doplňující
číme již předchozímu průzkumu, prostředí v historické zástavbě.
než město přistoupilo na přísun
Jak budou rozmístěná zaevropských peněz. Vlastní práce střešená stanoviště, je zatím
s výměnou kanalizační stoky předčasné hovořit. Jisté ale je,
a vodovodu proběhly podle plá- že sem přibudou zastávky MHD,
nu, podobně je to s ostatními které se zruší v Nákladní ulici,
souběžnými akcemi.
kde bývaly mnoho let. Na jejich
Moderní dopravní terminál se místě pak vznikne prostor pro
už rýsuje i pro oči náhodného parkování před prodejnou potrakolemjdoucího. Kolem jihový- vin. Definitivní provoz nového
chodní výseče kruhového středu autobusového nádraží by měl
nádraží již vyrůstají atypické začít začátkem října. 
(jak)

Oznámení

Zastupitelstvo města Žatce schválilo pořízení změny č. 6
Územního plánu Žatec za podmínky, že nebudou vymezovány
nové zastavitelné plochy. V návaznosti na toto usnesení přijímáme návrhy (žádosti) o změnu územního plánu od veřejnosti
a to nejpozději do 25. září 2015. Návrhy musí být podány
na podatelnu Městského úřadu Žatec, na řádně vyplněném
formuláři, který je uložen na webových stránkách Města Žatec.
Po tomto termínu budou obdržené návrhy posouzeny a výsledek předložen zastupitelstvu města ke schválení a zařazení
do změny č. 6. ÚP Žatec.
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Doklady k přihlášce:
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání)
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- strukturovaný životopis
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů fyzické připravenosti
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)
Lhůta k podání přihlášek: do 17. 07. 2015 do 12:00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec
Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce
s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2015“ – NEOTVÍRAT!
Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz):
- příjmení, jméno a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
Bližší informace: MP Žatec, telefon 415 736 600, 415 736 602,
e-mail: mpzatec@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
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 osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách. Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč. Veškeré dokumenty a doklady
budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Předpokládaný nástup 1.9. 2015.

Pohlednice vypovídají o životě města
Galerie Sladovna vystavuje obrázky starého Žatce, které putovaly do světa
Jak vypadal Žatec před sto lety? Které statky a domy stávaly tem se vznášely vzducholodě,
v místech dnešního Podměstí? Co se odehrávalo na hlavním dokonce i s pijákem piva, jiní
náměstí pod různými názvy před radnicí, kolik bylo ve městě ochmelkové objímali sudy s vykostelů a škol, jaké byly zdejší hospody a hotely? Kde bývalo znáním lásky ke chmelovému
dnes již neexistující Okurkové náměstí, kudy vedl starý mlýnský moku. Někteří návštěvníci města
náhon, jak tehdy vypadaly břehy Ohře, jaká bývala atmosféra označili na obrázcích objekty,
při česání chmele, či jak sem zapadaly zdejší pivovary?
kam chodili na pivo, což potvrn Učitele zaujala historie
A některé již připravené pohled- zuje přímo na obrázcích i půKrálovské město, zachycené nice se nakonec ani do dnešní vodní text odesilatelů pohlednic
svým přátelům.
na starých pohlednicích od kon- výstavy nevešly.
ce 19. až do poloviny 20. století, n Obrázkům nechybí fantazie n Výstava trvá do 25. září
nabízí v současné době ukázky
„Výstavu budete moci shlédSoučasná výstava vznikla
ze soukromé sbírky Mgr. Jana za podpory hotelu Zlatý Lev nout až do 25. září 2015. PůBogdana Gižynského, který je v Žatci, jemuž je věnován také vodně měla být jen přes léto, ale
poskytl pro letošní letní výstavu jeden celý panel o historii nej- termín jsme prodloužili na žádosv Galerii Sladovna v Žatci.
známějšího městského zařízení ti učitelů, aby ji mohli po prázd„Když jsem jako pedagog při- tohoto typu. Na jiných panelech ninách shlédnout i školáci. Pro
šel v roce 1983 do Žatce, město jsou i pohlednice s pozdravy všechny návštěvníky je to další
a jeho historie mě hned zaujaly. návštěvníků z několika dalších z možností, jak příjemně trávit
Jednou z možností, jak k němu hospod, z nichž některé už ani volný čas v nezaměnitelné atmovyjádřit svůj vztah, byla sbírka neexistují.
sféře této renesanční budovy,“
obrázků a pohlednic,“ uvedl
Tehdejší fotografové v několi- řekl minulý týden při slavnostní
při vernisáži výstavy Bogdan ka případech dokázali popustit vernisáži výstavy pohlednic
Gižynski, který se brzy stal i uzdu fantazie. Třeba na Ohři v přízemí Galerie Sladovna zdejší
členem Klubu kuriozit v Žatci. u fotbalového hřiště nechali galerista Bc. Alexandr Gižynski.
Proti svým starším kolegům to plout výletní parníky, nad měsJaroslav Kubíček
měl mnohem těžší k získávání
stále cennějších dokumentů.
Nicméně se mu podařilo získat
velké množství materiálů o historii města, které se stalo jeho
novým domovem.
„O propagaci města prostřednictvím pohlednic se výrazně
zasloužila pošta. Ale stinnou
stránkou byl současně zájem
filatelistů, kteří často znehodnotili zajímavý obrázek jen proto,
že vystřihli pro ně důležitou
poštovní známku,“ lituje sběratel, který také vlastní podobně
poškozené exempláře, ale pro
samotnou výstavu je nepoužil.
V jeho archivu pro tentokrát
zůstaly z různých důvodů mnohé Galerie Sladovna při vernisáži výstavy starých žateckých pohlednic ze
další velmi zajímavé obrázky. soukromé sbírky Mgr. Jana Bogdana Gižynského. Foto Jaroslav Kubíček

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.14/2015) vyjde
ve čtvrtek 6. srpna, číslo 15 pak
20. srpna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den
Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
1. srpna.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další mimořádný termín je
plánován na 12. září 2015.

Zastupitelstvo
města
Další mimořádné zasedání
zastupitelstva, které v současné
době pracuje i jako Rada města
Žatce, bylo stanoveno na 30.
července od 14.30 hodin ve
velkém zasedacím sále v patře
radnice.
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Hus v Žatci? V muzeu určitě
Žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka připravilo k 600.
výročí upálení Jana Husa výstavu „Za Husem k sousedům“
představující Mistrovu osudovou cestu přes Bavorsko do Kostnice, v její historické i současné podobě.
Opomenuta nezůstala samo- n Došlo k upálení i utopení
zřejmě ani osobnost Jana Husa kleriků
V souvislosti s růstem resamotného a také vědecké zkoumání jeho života. Vedle připo- formního hnutí se v literatuře
mínky starší i novější literatury často zmiňují události z let
či obrazu Husa ve výtvarném 1412 – 1413, kdy ve městě došlo
umění nesmí chybět ani nej- k upálení provinilého klerika
novější zjištění a teorie spojené a později k utopení dalšího klerika a k utopení kněze z příkazu
přímo se Žatcem.
Patří k nim i zkoumání otázky: městské rady. Tato událost se
pobýval Jan Hus v Žatci? Již často dává do souvislosti s odpov 60. letech minulého století se rem proti prodeji odpustků, proti
uvažovalo o možnosti, že Hus kterým v Praze ostře vystoupil
odešel po vyhlášení interdiktu právě Jan Hus. Jiná teorie však
v Praze někam na Žatecko. Před- zvažuje i možnost, že šlo o nám
pokládalo se, že musel být pod již neznámé morální provinění
ochranou nějakého světského odsouzených, který rozhořčilo
pána, majitele hradu. Historik měšťany. Jisté je, že reformní
František Šmahel proto hledal myšlenky získaly v Žatci počátHusovo útočiště na hradě Eger- kem 15. století převahu.
O tom, že Hus v Žatci skutečně
berk na Kadaňsku také proto,
že patřil jednomu z předních pobýval, jsou pevně přesvědčeni
královských úředníků. Již ně- např. historička Anežka Wikolik let se však v historickém dmannová a lounský historik
výzkumu objevují články kla- Jaroslav Havrlant. Hlavním
doucí pobyt Jana Husa přímo důkazem je pro ně méně známý
historický pramen: středověký
do města Žatec.
Starší tradice (např. pověst či list se zmínkou o Husovi.
Probošt lounského kláštera
zmínka ve starší německé literatuře) ve spojitosti s Husem v Žat- magdalenitek se ve zmíněném
ci neexistuje, nebo byla časem listu ptá žateckého sakristiána
zapomenuta. Známý je pouze Martina z Jistebnice, zda jeho
pobyt jednoho z Husových před- farář vyhlásí nad Husem klatbu
chůdce Konráda Waldhausera, a zda farář odjede na plánovajehož kázání v děkanském kostele nou synodu do Českého Broroku 1365 vzbudilo ve městě vel- du. Motivací pro Husův pobyt
ký rozruch. Víme, že se minorité v Žatci mohla být mimo jiné
ze sousedního kláštera opako- i existence místní knihovny,
vaně snažili rušit jeho promluvy spojené se známou žateckou
pořádáním procesí a zvoněním. školou při hlavním žateckém

kostele, kterou spravoval právě
Martin z Jistebnice. Mistr Jan se
v době předpokládaného žateckého pobytu (konec roku 1412
a první část roku následujícího)
totiž věnoval sepisování svých
spisů. Psal a také sbíral materiály
– např. pro své dílo O církvi. Ze
Žatce několikrát zajel do Prahy,
než se definitivně odebral na venkov – na Kozí hrádek.
Zajímavý je také fakt, že mezi
městy, které sám Hus oslovoval
ve svých listech byly Praha, Louny, Plzeň a právě Žatec. Byť je
třeba dodat, že právě okolnosti
vzniku jeho dopisu oslovujícího
obyvatelům všech těchto měst
jsou ne zcela jasné, protože se
zachoval jen v jedné relaci.
n Návrh Husova pomníku
I když teorie o Husově pobytu
v Žatci má v odborné veřejnosti
své zastánce i odpůrce, jako
ostatně každá teorie, můžete
k diskuzi o obrazu Jana Husa
ve městě přispět i Vy. Na výstavě
v Regionálním muzeu můžete
zkusit sami navrhnout, jak by
mohl vypadat Husův pomník,
pokud by se město rozhodlo
ho Janu Husovi postavit. Ať už
se do Žatce někdy podíval, či
nikoliv. Inspirací Vám může být
Husův pamětní kámen, který
vytvořili pracovníci muzea přímo
pro výstavní sál. Vedle pomníku
je připraven velký skicář, který
čeká na Vaše návrhy. Výstava
o Husovi potrvá v žateckém
Regionálním muzeu do konce
roku 2015.
PhDr. Milada Krausová,
historička RMŽ

Prázdniny v centrální
knihovně:

Pondělí
8 - 17
Úterý ZAVŘENO - AKCE
Středa
8 - 18
Čtvrtek
8 - 15
Pátek
8 - 15
Sobota
8 - 12
Soboty v dospělém oddělení:
11.7. a 25.7. a 15.8. a 29.8.

Prázdniny na pobočce JIH:

Pondělí 8 - 11 a 12 - 17
Úterý ZAVŘENO - AKCE
Středa
8 - 11 a 12 - 17
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
12 - 15
UZAVÍRKA: 27.7. – 7.8.
Prázdninová provozní doba
platí v době od 1.7. do 31.8.

Po drátkování
začal bowling

První prázdninovou akcí,
kterou uspořádala Městská
knihovna Žatec v rámci letošního Léta s knihovnou,
bylo v úterý 7. 7. drátkování
a bowling.
Děti, které se sešly v knihovně,
se nejprve seznámily s technikou práce s drátky, prohlédly
si předem vyrobené drátkované
drobnosti a poté se již pustily
do vlastního tvoření. Kombinací
různě silných drátků a korálků
vyrobily pěkné šperky a dekorace. Po obědě se společně
v doprovodu dvou knihovnic
vydaly do Bowlingového centra
Moskva, kde se po krátkém seznámení s pravidly a technikou
hry již s radostí pustily do bowlingového klání.
(mkž)

Prázdniny v Dolním Poohří vás určitě potěší
Bohatý kulturní program čeká na všechny, kteří budou trávit
prázdniny v regionu Dolního Poohří. To si letos připomíná výročí
1210 let od první zmínky o řece Ohři a právě k řece se bude
vázat několik zajímavých oslav.
Skvělý program na začátek hlédnout výstavu k pohádce
prázdnin pro všechny děti na- S čerty nejsou žerty, dospělí
bídli v Březně u Chomutova, fotografie fenoménu Urbex.
kde 4. července vypukly války Zámecké kulturní léto nabídne
mezi indiány a bílými osadníky divadlo pro dospělé i děti, 18.
v rekonstrukci bitvy u mexic- července dorazí na zámek Puké osady Dolores. Od června tování Jana Husa po severních
do srpna promítá v Březně letní Čechách – série kostýmovaných
kino U Rybníčka. Prázdninový prohlídek k Husovu výročí, a 20.
program tam vyvrcholí 15. a 16. července kinematograf bratří
srpna tradiční Březenskou poutí, Čadíků. Na 8. srpna večer jsou
na které bude koncertovat zpě- přichystané noční prohlídky se
vák Kamil Střihavka.
zámeckými duchy. www.zamekDalším „jubilantem“ v Dolním novyhrad.cz.
Poohří je zámek Nový Hrad
Den věnovaný řece Ohři se
v Jimlíně, který si připomíná chystá na 25. července v Kyn550 let od založení. Děti si šperku nad Ohří, kde proběhne
po celé prázdniny mohou pro- 10. ročník vodáckého závodu
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na osmnáctikilometrové trati.
Start závodu je ve 14 hodin
v Tršnicích, kulturní program
odstartuje ve stejnou dobu
v Kynšperku u lávky. Večer
vodácké závody doplní zápas
v přetahování lanem a vše zakončí ohňostroj u řeky. Od 9 do 14
hodin bude otevřena přehrada
Horka.
Velký hudební program se
spoustou hvězd, sportovní turnaje, slavnosti na řece i závody
dračích lodí – to vše zahrnuje
třídenní Letní lounské vábení
od 14. do 16. srpna. Do Loun
přijedou zahrát třeba Ewa Farna,
Monkey Business, Laura a její
tygři, Miroslav Paleček a další.
V pátek večer se koná slavnost
na řece Ohři s lampióny, v sobotu zase lampiónový průvod,

završený ohňostrojem u řeky.
www.lounskevabeni.cz
Z dalších zajímavých akcí
o prázdninách v Dolním Poohří
vybíráme: 18. července v Kadani rockový festival Vysmáté
léto s Davidem Kollerem, Miro
Žbirkou, kapelami Wohnout,
Mandrage, Vypsaná Fixa..., 24.
a 25. července v areálu Myslivna
ve Vroutku hudební festival Jakubské léto, 29. srpna Císařský
den v Kadani – celodenní historické slavnosti, 28. a 29. srpna
ve Vroutku hudební festival
Rock for Churchill.
Na prázdninový program
naváže v září celá série oslav
sklizně – tradiční Dočesná
v Žatci, Slavnosti cibule v Račeticích či Jablečný den v Krás(kt)
ném Dvoře.

Inzerce
n Prodám byt 2+1(62 m2),
os. vlastnictví, Šafaříkova ul.,1.
patro, balkon v mezipatře, nový
výtah, zateplení, plast. okna.
Cena 550.000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 724 553 057.
n Prodám nebo pronajmu
zařízený byt 2+1 (60 m2) v os.
vlastnictví, ul. Růžová, Žatec.
Plast. okna, nový výtah, balkon
v mezipatře, sklep. Bezbariérový přístup. Cena dohodou. Tel.:
774 944 656.
n Prodám byt 2+1 OV, ul.
Husova, 2. p. bez výtahu, po rekonstrukci, zaskl. lodžie. Cena
dohodou. Bez nabídek RK. Tel.:
602 949 157.
n Potřebujete rychle peníze?
Poskytujeme bezúčelové úvěry na cokoliv bez ručení nebo
se zástavou nemovitostí. Tel.:
728 179 852
n Prodám pěkný a udržovaný urnový hrob v Žatci. Tel.:
723 456 950
n Výkup nemovitostí, bytů,
domů za hotové. Možnost rychlého výkupu až do 80 % tržní
hodnoty, nevadí exekuce a dražba. Tel: 607 528 262

Rozloučení
Zesnulí od 27. 6. - 2. 7. 2015:
Jaroslava Daňková
66 let
Zdeněk Chaloupek
82 let
Helena Kováčová
65 let
Jan Zelenka
74 let
Karel Bellan
73 let
Václav Sodomka
70 let

Policie hledá vandaly z cyklostezky a zahrady

Vytrhané sloupky s odpadkovými koši naházené do řeky,
rozbité dopravní zrcadlo, zlámané mladé nedávno vysázené
stromky, zničené doplňky
podél cyklostezky včetně metrového plastového brouka
na stromě a množství skleněných střepů rozházených
na asfaltovém povrchu. Takovou vizitku se škodou za desítky tisíc korun za sebou nechalo řádění vandalů na nové

cyklostezce u Ohře v místech
pod Uhelnými sklady v noci
na 28. června.
První ranní návštěvníci oblíbené vycházkové a rekreační trasy
nahlásili hrůzný obraz na policii,
pracovníci Technické správy
města se vrhli na úklid a postupně opravují vše poničené. Město
již podalo trestní oznámení
na neznámého pachatele. Podle
některých prvních svědectví se
o noční řádění postarali výrostci,

údajně slavící konec školního
roku...
Během dalšího týdne byla
hlášena další škoda v Klášterní
zahradě, kde řádění vandalů
neunikly květiny a keře.
Bez ohledu na poslední dvě
události má město v plánu zlepšit bezpečnostní opatření v ulicích i na této stezce doplněním
o kamerový systém. Zatím tam
jsou nově nainstalovány fotopasti.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
červenec v době turistické sezÓny:

Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod. • So: 10.00 - 14.00 hod. • Ne: 10.00 - 14.00 hod.

Žatecké koupaliště v letošní sezóně
Provozní doba a vstupné na koupališti v Žatci pro sezónu 2015
Provozní doba:
Po – Ne 9:00 - 20:00
Celodenní vstupné:
60 Kč dospělí a děti
nad 150 cm
40 Kč děti, senioři nad 65 let,
ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
150 Kč rodinné vstupné (2
dospělí + 2 děti)
Dopolední vstupné (9:00 –
12:00):
20 Kč/osoba
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů.
V případě překročení časového limitu, bude cena vstupného doúčtována do výše ceny
celodenního vstupného.

Odpolední vstupné
(od 15:00):
40 Kč dospělí a děti nad
150 cm
30 Kč děti, senioři nad 65 let,
ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
120 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
K ceně vstupného bude účtovaná záloha na čipové hodinky
ve výši 100 Kč
Zpoplatněný tobogán 5 Kč/
jízda
Kontakty:
správce koupaliště
+420 415 240 250
+420 601 390 930
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Letní kino Žatec

.30 hodin

Začátky ve 21

17.7. a 30.7. 21:30

Domácí péče

ČESKÁ Komedie / Drama/ Česko/ 2015
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském
venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho
z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová)
začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše
k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří.
Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským
„rozumem“. Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná
uvědomovat, že taky ona potřebuje péči... Režie: Slávek Horák. Hrají: Bolek Polívka,
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová, Zuzana Kronerová Vstupné:120,-

19.7. 21:30

Bez kalhot XXL

Komedie / USA / 2015/ 115 min / Cz titulky
Děj filmu „Bez kalhot XXL“ navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil
svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové
Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně
s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů
v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru
za minulostí. Mike a ostatní chlapi se vydávají na své závěrečné vystoupení, a když
se cestou zastaví v Jacksonvillu a Savannah, aby obnovili staré známosti a navázali nová přátelství, sklízejí obdiv, naučí se pár nových pohybů a překvapujícím
způsobem se zbaví své minulosti. Režie: Gregory Jacobs. Hrají:Channing Tatum,
Amber Heard, Jada Pinkett Smith, Matt Bomer, Joe Manganiello, Andie MacDowell,
Gabriel Iglesias, Elizabeth Banks, Kevin Nash.
Vstupné:100,-

23.7. 21:30

Vincentův svět

Komedie /USA/ 2015/ 104 min / CZ titulky
V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěšného seriálu kanálu
HBO „Vincentův svět“ se opět sejdou herci z původního seriálu, v čele s Kevinem
Connollym, Adrianem Grenierem, Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym
Pivenem.Vstupné:100,-

18.7. 21:30 a 24.7. 21:30

Ant-Man

Akční / Sci-Fi /USA/ 2015 / CZ DABING
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit
své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny
a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochránit
tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným
překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý
svět. Režie: Peyton Reed. Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly,
Michael Peña, Bobby Cannavale
Vstupné:130,-

26.7. 21:30

Mission: Impossible - Národ grázlů

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA/ 2015 / CZ Titulky. Agent Ethan Hunt se
vrací! ….. Hrají: Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy RennerVstupné:120,-

31.7. a 6.8.

V hlavě

Animovaný / Komedie / Rodinný /USA/ 2015 / 102 min / CZ dabing
Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého
starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému
zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my
všichni, i Riley je ovládána svými emocemi – Radostí (Amy Poehler), Strachem
(Bill Hader), Hněvem (Lewis Black), Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem
(Phyllis Smith). Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud
jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní.
Vstupné:140,-

2.8. 21:30

Iracionální muž

Mysteriózní /USA/ 2015/ 96 min / CZ Titulky. Profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl života.
„Nedokážu si vzpomenout, proč žiju“ říká. Obrat nastává, když se zamiluje do své
krásné studentky (Emma Stone). Režie: Woody Allen. Hrají: Emma Stone, Joaquin
Phoenix, Parker Posey, Jamie Blackley, Ben Rosenfield.
Vstupné:120,-

7.8. 21:30

Nenasytná Tiffany

Dobrodružný / Horor / Sci-Fi / Česko/ 2015/ 80 min. Pepa (Leoš Noha) tráví
většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí,
vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých
lupičských výpadů je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou
objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému
pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby
ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude
mnohonásobně vyšší... Režie: Andy Fehu. Hrají: Leoš Noha, Petr Čtvrtníček , Jiří
Panzner, Pjeer van Eck
Vstupné:110,-

www.divadlozatec.cz
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Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY OSOBNÍCH
POČÍTAČŮ U NÁS“: probíhá do 23. 8. Interaktivní výstava
historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky
od počátků po polovinu 90. let 20. století. Součástí výstavy je „pařanské doupě“ s historickými i moderními PC s více jak 400 hrami.
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. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Papírová města

Mysteriózní /USA/ 2015 / CZ titulky
Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu
spisovatele Johna Greena. Nyní je to snímek podle knihy Papírová města. Hrdinou
příběhu je Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství
rád nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe
na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další dny ve škole
chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy.
Režie: Jake Schreier. Hrají: Nat Wolff, Cara Delevingne.
Vstupné:110,-

1.8. a 14.8. 21:30

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 20. STOLETÍ“: probíhá
do 30. 8. Výstava představuje návštěvníkům 29 stripů z populární,
obdivované i zatracované komiksové série Opráski sčeskí historje
od autora skrývajícího se pod přezdívkou Jaz.
n „ZA HUSEM K SOUSEDŮM ANEB NEJEN PO CESTĚ
DO KOSTNICE“: probíhá do 30. 12. Výstava připomíná 600.
výročí upálení Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa pobytu.

FILMOVÉ LÉTO
2015
16.7. VEJŠKA

volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu tomáše vorla
gympl.

17.7. TŘI BRATŘI

Filmová pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru.

18.7. HODINOVÝ MANŽEL

pojednává o čtyřech kamarádech, kteří začnou podnikat jako
hodinoví manželé.

19.7. FOTOGRAF

volně inspirovaný film životními osudy známého českého
fotografa jana saudka.

promítání vždy od 21:30
na náměstí svobody
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Národní házená měla
skvělou sezónu

Žačky Severu Žatec vyhrály turnaj v Duchcově z 11 družstev. Zleva Kateřina
Bažantová, Tereza Holubková, Barbora Marečková, Jana Kochanová, Rita
Došková, Veronika Malá, Petra Skalická a klečící Eliška Kovářová

Starší žákyně se prosadily na turnajích
Starší žačky Volejbalového klubu Sever Žatec
po celý rok doplňovaly juniorky v 1. Lize, zatímco
v krajském přeboru tak nastupovala děvčata mladší, která i přes věkový handicap skončila v konkurenci starších dívek na 7. místě z 12 týmů v kraji.
Věkem starší žákyně pouze jeden zápas s VK
tak aspoň po sezóně ab- TU Liberec a skončily tím
solvovaly dva turnaje na 2. místě v konkurenci
ve své kategorii. První 14 týmů.
byl mezinárodní turnaj
Druhý turnaj absolvov Novém Boru, kterého valy dívky v nedalekém
se účastnil i nejlepší tým Duchcově, kde se poMongolska. Za celý tur- stupně přes týmy Prahy,
naj naše holky prohrály Chomutova a domácích

propracovaly až do finále
a celý turnaj zakončily
přesvědčivým vítězstvím
nad Hradcem Králové.
Žákyně si po nepříliš vydařené sezóně napravily
reputaci a zakončily tak
sezónu 1. a 2. místem.
Tým se v obou turnajích
opíral zejména o výborný výkon Rity Doškové,
která v obou turnajích
získala i ocenění nejlepší
hráčky.
(ad)

Velká spokojenost panuje v oddíle národní házené
Šroubárny Žatec, kde v červnu dosáhla velkých
úspěchů hned čtyři družstva.
V kategorii dospělých číně hodnotné 4. místo
vítězstvím ve 2. ligách a starší žáci přivezli z M
postupují do nejvyšší sou- ČR v Chropyni stříbrné
těže jak ženy, tak muži. medaile za 2. místo v reZatímco u žen se jedná publice.
o návrat stálého účastníVe druhé nejcennějka 1. ligy po jednoroční ší soutěži, Poháru ČR,
přestávce, muži slaví ten- skončil v Mostě kolekto postup v historii vůbec tiv mladších žáků Žatce
poprvé!
na třetím místě.
Pozadu nezůstává ani
Družstva národní hážatecká mládež. Doros- zené se koncem měsíce
tenci vybojovali ve finále zúčastní tradičního letna mistrovství ČR v Kr- ního soustředění.  (jak)

Vás zve na výstavu

ZA HUSEM K SOUSEDŮM
(Nejen po cestě do Kostnice)

Výstava připomíná šestisté výročí upálení
Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa působení

24. 6. – 30. 12. 2015

Za radnicí v Žatci se strhla velká filmová bitka
Bitka za radnicí. Jednu scénu do připravovaného jednoduché a dostane se
krátkometrážního akčního filmu totiž natáčeli míst- do komplikací.
Do hlavní role obsadil
ní filmaři v čele s Lukášem Šimandlem do jejich
filmu Hloubka Ostrosti. Scénář má na svědomí Lukáš Šimandl Ondřeje
také Žatečan, Jaroslav Wagner, který je i druhým Malinu, držitele 5. Danu
v Aikido a filmového kasrežisérem filmu.
„Akční filmy s pořádný- nevěře. Samozřejmě, že kadéra, který má za semi bitkami se v Čechách to fotograf nebude mít bou spoustu zkušeností
moc netočí. A já už si
podobný filmeček chtěl
natočit dlouho. Po úspěchu Aikido Street Story,
krátkometrážního filmu,
který jsme točili v loni
na jaře, jsem poprosil
Jardu Wagnera, jestli by
nevytvořil nějaký scénář.
V Aikido Street Story šlo
vlastně jen o filmovou
bitku a já teď chtěl udělat
i film se zajímavým dějem.
Jardovi se ta myšlenka
moc líbila a scénář byl
za pár dní hotov,“ řekl
Lukáš Šimandl.
Příběh se bude točit
okolo fotografa, soukromého očka, který je
najatý od manželky zámožného podnikatele,
aby pořídil důkazy o jeho Snímek z natáčení nového filmu v Žatci. 

s akčními filmy. Točil
například s Tomem Cruisem Mission Impossible 4
nebo nově pod taktovkou
Michaela Baye film 13
hours.
V roli podnikatele uvidíte Michala Kavalčíka

Foto Aleš Háva

známého spíše jako Rudu
z Ostravy, a pak spousty
mistrů v bojových uměních a sportech v čele
s Karlosem „Terminátorem“ Vémolou nebo
Jirkou Žákem.
„To, že Vémola kývnul
na nabídku hrát v Hloubce Ostrosti, je pro nás
bomba, je to člověk, který
je pro milovníky bojových
sportů vlastně už legenda
... byl první Čech, co se
dostal do UFC. Podobné
je to i s Jirkou Žákem, to
je zase několikanásobný
mistr světa v thajském
boxu. Na natáčení s nimi
se fakt těším,“ dodal Lukáš Šimandl.
Film by měl být hotov
někdy na podzim tohoto
roku. A tvůrci ho chtějí
dostat na různé filmové
festivaly. Tak snad se jim
vše, co mají v plánu, podaří. Budeme jim držet pěsti.
Více info o připravovaném filmu na facebooku:
Videojinak
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