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Plavci hledali
sjízdnou cestu
po Ohři
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Slavoj
zahájil soutěž
o body
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Kompletní
program
Dočesné 2015

foto tomáš trégl
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Vedra
trápí také
zvířata

Žatec v přímém přenosu
Poslední cílovou zastávkou zpravodajského kamionu zakončila
v Žatci 8. srpna 2015 svou roadshow TV Prima. Mobilní zpravodajské studio zavítalo celkem do 15 měst České republiky,
ze kterých odvysílalo hlavní zpravodajskou relaci, Zprávy FTV
Prima.
Vedle živého vysílání čekalo se do pozdních odpoledních
na diváky v Žatci odpoledne hodin.
(kk)
plné zábavy pod taktovkou
Uložení Chmelmáje k zimoblíbených moderátorů, hrad nímu klidu
pro děti, malování na obličej,
Netradiční podívanou bylo
zábavné soutěže. Zpestřením za účasti starostky a spoldne bylo vystoupení skupiny ku Chmelobrany zazimování
Maxim Turbulenc, Abba stars, Chmelmáje a tím zahájení sklizBohuš Matuš. Po odvysílání ně chmele na Žatecku. Akce
živého zpravodajství proběhla
autogramiáda Karla Voříška,
Kláry Doležalové, Tomáše
Krause, Daniely Šinkorové,
Báry Kozákové, Petra Vágnera a dalších tváří TV Prima.
Partnerem akce byla i společnost ASEKOL, která v rámci
projektu „Koruna za kilo“ vybírala vysloužilé elektrozařízení
a za každé odevzdané kilo elektra věnovala 10 Kč nadačnímu
fondu Rovná šance, ta pomáhá
handicapovaným lidem nalézt
práci. Návštěvníky žateckého
náměstí neodradilo ani téměř
40 stupňové vedro a bavili

probíhala typicky chmelově,
za doprovodu harmonikáře s přípitkem lahodného žateckého
moku. Chmelmáj byla odvezena
šlapohybem a uložena, aby na
jaře přivítala novou chmelařskou
sezónu. Vrchní velitel Miroslav
Sieger před zahájením pronesl
úvodní verš k uctění úrody žateckého chmele. Neobvyklou show
připoutaly i kamery TV prima,
jež odvysílala v rámci živého
vysílání v Žatci, krátký spot.
(kk)
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu určitou:

Pracovník úseku sociální
práce
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 10
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 bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění),
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 108/2006 Sb.,
- o sociálních službách; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních;
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení,
- výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při
poskytování sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 01.10.2015.
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:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
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 k rukám personalistky nejpozději
do 07.09.2015 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník úseku
sociální práce“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho
průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu
s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 10. srpna 2015
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

Osobní doklady
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 8
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:
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 328/1999 Sb.,
- o občanských průkazech; zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech; zákona č. 133/2000 Sb.,
- o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů; zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- flexibilita, samostatnost,
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 01.10.2015.
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:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
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 k rukám
personalistky nejpozději do 07.09.2015 do 17:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – osobní doklady“. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení
zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu
s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se
zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 03. srpna 2015

Byl král Přemysl Otakar II. někdy v Žatci?
V

letošním roce slaví Žatec 750. výročí udělení privilegií
městu králem Přemyslem Otakarem II. (1265). Podle Přemyslových privilegií směli být Žatečané souzeni již jen vlastním
soudem, tedy královským rychtářem. V době konání výročního
trhu měl rychtář rozšířenou pravomoc až do vzdálenosti jedné
míle od města. Privilegia všestranně podporovala další rozvoj
Žatce. Poddaní z okolí se nyní mohli volně přistěhovat do města,
pokud ovšem předtím zaplatili svému pánovi za sebe náhradu.
Stavební materiál i otop směli místní získávat v královských lesích, kam jim byl povolen volný přístup. Zakázáno bylo zakládat
krčmy do vzdálenosti jedné míle od města, aby nekonkurovaly
těm místním.
Text privilegií známe dnes zřejmě nabízí otázka, zda král
již jen díky jejich doslovnému Železný a Zlatý někdy město
opisu v Pamětní knize, který Žatec navštívil osobně. Podle
pořídil koncem 14. století dochovaných zpráv můžeme
žatecký městský písař a notář na tuto otázku odpovědět kladJan ze Žatce. Tuto vzácnou ně. Doložena je minimálně
pamětní knihu můžete od 12. jedna návštěva krále Přemysla
září 2015 uvidět v Regionálním Otakara II. na žateckém hradě,
muzeu K. A. Polánka v Žatci byť ne v roce 1265, ale o někona výstavě „Král a jeho město“. lik let dříve.
Vystavena bude spolu s dalšími
Již 1. února 1261 nechal
historickými dokumenty, které král Přemysl Otakar II. sepsat
zapůjčil Státní okresním archiv jednu ze svých listin přímo
v Lounech. Vernisáž proběhne na žateckém hradě. Místo se12. 9. v 17.00 v rámci Dnů ev- psání listiny je označeno jako
ropského kulturního dědictví. „Sates“, jde tedy o latinskou
Výstava končí 8.11.
podobu českého názvu Žatce.
Listina měla význam i pro Přemyslův pobyt na žatecChomutov
kém hradě roku 1261 zmiňuje
V souvislosti s připomínkou na základě tohoto dokumentu
žateckých privilegií se samo- také městský historik Adolf

Seifert v německy psaných
dějinách města (z r. 1894).
Listina z roku 1261 sepsaná
v Žatci měla velký význam pro
nedaleký Chomutov. Již roku
1252 daroval Bedřich z Chomutova, syn Načeratův, své
městečko Chomutov a okolní
statky řádu německých rytířů.
Přemysl Otakar II. toto darování Chomutova a přilehlých
vesnic potvrdil právě zmíněnou
listinou z února 1261 vydanou
v Žatci, tedy až za devět let.
Listinou z roku 1261 povoluje
král řádu německých rytířů
soud v Miletíně a v Chomutově.
Součástí udělení práva vlastního soudnictví bylo i hrdelní
právo. Chomutovské popraviště bývalo v místě zvaném dnes
v Zátiší (ulice Na Spravedlnosti). Popravovalo se zde až
do doby vlády Josefa II. Kata
si však Chomutov „půjčoval“ –
vlastního neměl. Chomutov je
v listině z roku 1261 označen
jako „villa forensis“ – tj. tržní
místo. Městem byl Chomutov
na rozdíl od Žatce nazýván až
za vlády Jana Lucemburského.
PhDr. Milada Krausová

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.16/2015) vyjde
ve čtvrtek 10. září, číslo 17 pak
1. října. Uzávěrka je jako vždy
týden před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

mělo plánované další mimořádné letní zasedání na včerejšek
19. srpna ve velkém zasedacím
sále v patře radnice, to je po naší
redakční uzávěrce. Pokud se nerozhodlo jinak, další bylo podle
původního přehledu plánované
na 2. září.

Mimořádný úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
12. září.
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 10. října.

Extrémním teplem netrpí jen lidé, pomozme i zvířatům

Vysoké teploty a sucho, které se nyní objevují, značně vyčerpávají
nejen domácí mazlíčky, ale i volně žijící zvířata. Jak ochránit
domácího mazlíčka před přehřátím a jak např. pomoci i volně
žijícím tvorům? Mnohdy to jsou jednoduchá opatření.
n Jak se vyhnout přehřátí už odpoledne může svítit slunce
u psů?
a pes před ním není chráněn.
Důležité je nevenčit psa v nejVozíte-li psa s sebou autem,
větších vedrech. Na procházky v žádném případě ho nenebyste měli chodit jen brzy ráno chávejte samotného zavřeného
nebo později večer. Důležitá je ve voze, byť by mělo jít o kráttaké volba trasy procházky, a to kou dobu. Auto se velmi rychle
i s ohledem na její délku.
ohřívá i tehdy, je-li zaparkované
Choďte s pejskem jen do stin- ve stínu a má otevřená okénka.
ných míst (nejlépe v parku či Psi v nich trpí.
další zeleně) a úměrně teplotě
Neholte psovi srst, má termoprocházku zkraťte. Pro psa byste regulační funkci. U dlouhosrss sebou měli nosit vodu, pokud tých plemen můžete v létě zvolit
plánujete delší procházku.
kratší sestřih, ale nikdy neholte
Před venčením je dobré psa psa úplně.
namočit v oblasti břicha a tlaJe-li váš pes
pek. Po návratu můžete tento náchylný k přeproces opakovat, ale psa ochla- hřívání, obstazujte jen pomalu a ne příliš rejte mu chlaledovou vodou, aby nedostal dicí podložku
šok. Umožněte mu také přístup nebo vestu. Jsou
k misce s čerstvou vodou.
vhodné jak k doPokud pes žije venku a ne mácímu použití,
s vámi v bytě, měňte mu vodu tak na cesty.
v misce i vícekrát denně. Ohlí- n A co volně
dejte, že se zdržuje ve stínu žijící zvířata? Jak
– někteří psi mají tendenci jim pomoci?
si i v největším horku lehat
Horka jsou pro
na slunce.
zvířata vyčerpávající, může se
Nemá-li pes volný pohyb (je stát, že najdete i vysílené ptáky
přivázán nebo umístěn v kot- či savce (například ježky). Vše
ci), zajistěte mu místo ve stínu má vcelku jednoduché řešení,
a myslete přitom na fakt, že postačí mít na zahradě, balkoslunce během dne postupuje ně, římse či okenním parapetu
a tam, kde byl dopoledne stín, misku nebo pod květináč s vo-

dou, aby se zvířata mohla napít
a případně i osvěžit koupelí.
Vodu je přitom nutné pravidelně
doplňovat a měnit.
Také včely, čmeláci, motýli
a další hmyz vyhledávají ve vedru vodu. Pro ně však obyčejná
miska s vodou může být smrtící
pastí, ze které se nedostanou.
Pro hmyz doporučujeme zvolit
misku, která bude mít na povrchu mnoho výstupků a hrbolků
či „ostrůvky“, které pomáhají
hmyzu vylézt z vody. Nehrozí zde
jejich utopení, jako v běžných
hladkých nádobách nevhodných
tvarů. Pokud navíc bude v červené barvě, bude atraktivnější
pro motýly či
čmeláky. Pro
motýly můžete připravit
pítko z pórovitého materiálu (např.
houbičku
na nádobí či
čistý hadřík),
namočené
do cukrové
vody. Motýli
a další užitečný hmyz na houbu usedají
a sladkou vodu sají.
n Co dělat, když najdete vyčerpané zvíře?
U domácích mazlíčků – pejsků
lze poznat přehřátí podle zrychleného dýchání, hodně vypla-

zeného jazyku a vypoulených
očí. Sliznice mívá bledé, pes
má slabý pulz a vysoký tep.
V hraničních stavech je pes
malátný, může zvracet nebo
dostat průjem a dokonce i ztratit
vědomí. Přehřátého psa je nutné
okamžitě přenést do stínu nebo
do nejchladnější místnosti.
Položte ho na mokrou deku
a na záda mu dejte namočený
ručník. Břicho a tlapky polévejte
vlažnou (nikoliv studenou) vodou. Dejte psovi napít a pokud
možno zajistěte, aby dýchal
chladný vzduch např. z klimatizace. Je-li pes hodně přehřátý
a žádné opatření nepomáhá,
zkontaktujte veterináře.
U volně žijících mláďat (např.
žíznivé jiřičky, rorýsi, vlaštovky
a další) se může stát, že v extrémních vedrech předčasně vyskakují z hnízd. Mláďata v takto
útlém věku nejsou v takovém
případě schopna přežít, a proto je nutné zavolat odborníky.
Kontakt na Záchrannou stanici
FALCO, která pro Město Žatec
odběr jakkoli handicapovaných
zvířat provádí, je 606 280 121.
Případně v případě nálezu zraněného volně žijícího živočicha
volejte Městský úřad Žatec,
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí, Ing. Kateřinu
Frýdovou, 415 736 457.
Zdroj: http://vlaštovka.info/ ,
www.zvirevnouzi.cz
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Cestu kolem světa
zvládli u golfu

Zákaz vstupu do lesů

Foto Jaroslav Kubíček

MěÚ Žatec jako orgán státní správy lesa rozhodnutím zakázal vstup do státních a městských lesů a to od 12.08.2015
do 30. 09. 2015, vlastníci lesů jsou povinni zákaz vstupu označit
na přístupových cestách
Zvýšené nebezpečí vzniku požárů
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlašuje pro celé území Ústeckého kraje od 7. srpna 2015, 14:00 hodin, dobu zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání.

Další prázdninový výlet Městské knihovny Žatec směřoval
11. srpna do západočeského
městečka Plasy, do zábavného centra Fantasy golf Plasy.
Areál je koncipován jako cesta
kolem světa, můžete se projít
devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívat se
do několika časových období.
Autenticitu jednotlivých zemí
dotváří nejen odpovídající fauna
i flóra, ale také stylová hudba
odpovídající místním tradicím.
Celým zábavným centrem nás
provedl místní pirát, který nám
ukázal jednotlivé golfové jamky
umístěné například v japonské
zahradě, na pirátském škuneru

v Karibiku, v egyptské pyramidě,
v Mexiku nebo mezi arizonskými indiány. Představil nám
zvířecí obyvatele areálu – tygry,
klokany, surikaty, lemury, sovy
a v neposlední řadě všetečné
opice. Po prohlídce již následovala golfová soutěž, ve které
hráči museli zdolat 18 jamek
s nejmenším počtem úderů.
Pro děti bylo ještě připraveno
dobrodružné hledání pokladu.
Po zodpovězení otázek a získání
důležitých indicií, truhlu se zlaťáky až v Transylvánii objevila
statečná Agáta Povová, která
se o nalezený poklad rozdělila
s ostatními hledači.
(mkž)

Při letošní Neckyádě na Ohři si pro malý stav vody museli plavci
mnohem častěji než jindy vyzkoušet, jak se chodí po dně řeky.

Málo vody a velké horko
trápily plavce
Ani nejstarší účastníci třiceti
předchozích ročníků Neckyády
na Ohři v Žatci nepamatují
situaci, jakou zažili v sobotu
před startem 31. ročníku, když
z rozpáleného betonu a kamení
snášeli svá plavidla pod jezem
na řeku. Kromě vedra každého
strašil i nízký stav vody, slibující
tak spíš vodní turistiku než plavbu. Snad proto startující dvacítka posádek tvořila jen poloviční
hemžení, než v je v posledních
letech obvyklé. Také diváků

na březích a mostech bylo méně
než jindy.
Stejný však byl elán a nadšení
matadorů i několika nováčků v posádkách. Jako obvykle
byla nejkreativnější parta plavců z Chomutovska, oblečená
do „kožešin“ Eskymáků, s „psím
spřežením“. V klidu seděli kolem
ohně před malým iglú a čekali
na vyhlášení nejlepšího plavidla.
To se uskutečnilo až v Zálužicích, kde končil 31. ročník
Neckyády na Ohři.
(jak)

Město Žatec vás zve do historického průvodu
Oslavíme výročí 750 let od udělení privilegií městu
Chcete se aktivně zapojit do oslav 750. výročí udělení privilegií
městu Žatec králem Přemyslem Otakarem II.? V sobotu 12.
září 2015 se budou v Žatci v rámci oslav Evropského kulturního
dědictví konat velké historické slavnosti pod patronací města
Žatec. Bohatý program pro Vás připravilo Regionální muzeum
K. A. Polánka ve spolupráci s řadou dalších spolupracujících
institucí. Budou zpřístupněny historické památky, do kterých
se jinak běžně nepodíváte, ale nejen to.
n Přijede králův posel
klíře, šermíře i kata. Shlédnete
Hlavní část oslav začíná ráno hranou scénku připomínající
v 10 hodin na náměstí Svobody, udělení privilegií.
kde proběhne slavnostní zaVyvrcholením této části prohájení celodenního programu. gramu bude příjezd králova
Čeká na Vás pravé středověké posla, který městu přiveze dokuhemžení plné ruchu, ke kterému ment, na který městský rychtář
můžete přispět i Vy sami. Histo- i všichni obyvatelé starobylého
rické tržiště vám představí život Žatce již dlouho čekají. Kolem
ve středověkém městě s řadou 13. hodiny se město dočká povystoupení nejrůznějších skupin. tvrzení svých starobylých práv
Uvidíte středověké kupce, kej- a udělení nových.
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n Všichni do historických kostýmů!
Královského posla můžete
na jeho cestě ke správě města
doprovodit i Vy. Ve 12.50 vychází
od Městského divadla v Žatci
historický průvod směrem k náměstí, do něhož jste srdečně
zváni. Oblečte si středověký
kostým. Nezáleží na tom, zda
bude vypůjčený či vlastní výroby.
Přestrojte se měšťany a měšťky,
řemeslníky a jejich ženy či rolníky z okolí, nebo za veselou
chudinu, toulavé žáky, pěvce,
kejklíře či děvy nekalé pověsti...
Fantazii se meze nekladou.
Vraťte se s námi do 13. století,
kdy Žatec žil pestrým životem
jednoho z nejvýznamnějších
měst českého království. Vítáni

jsou účastníci v každém věku
i organizované skupiny (např.
školní třídy či kroužky). Pokud vydržíte v kostýmech až
do odpoledních hodin, rádi Vás
v nich uvítáme také při vernisáži
výstavy v hlavní budově Regionálního muzea K. A. Polánka
v Husově ulici. Zde si budete
moci prohlédnout originál opisu
privilegia Přemysla Otakara II.
a další historické dokumenty
v nové výstavě „Král a jeho
město.“ Vernisáž s komentovanou prohlídkou v režii jedné
z městských mytologických
postav začíná v 17.00.
Podrobnější informace o programu najdete na www.muzeumzatec.cz a na plakátech.

Inzerce
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí v panelovém domě, byt je zrekonstruovaný
s balkonem. Nájemné 4500 Kč + poplatky. Kauce nutná. Tel: 605 022 568
n Pronajmeme nebytové prostory
pro využití na kancelář, obchod, služby. Jedná se o dvě místnosti o celkové
ploše 33 m2, vstup z ulice (výklad),
v přízemí domu Chmelařského náměstí
348, Žatec (vedle hasičů). Sociální zařízení, samostatné topení, el. energie,
teplá a studená voda. Volné okamžitě po dohodě. Levně. Kontakt telefon
604 587 274
n Pronajmu byt 1+1, os.vlastnictví, po celk. rekonstrukci, zateplený,
plast. okna. Věžák, podměstí. Cena
3.000 Kč + poplatky. Kauce nutná. Tel:
725 305 451
n Prodám zahradu složenou ze dvou
parcel (444 m2 +531 m2), Čeradická ulice (pod Technickými službami Žatec).
Tel.: 731 113 454
n Pronajmu byt 2+1, Praha 10-Zahradní město, vhodné pro 4 studenty.
Bez vybavení, volný ihned; 13.000 Kč
bez kauce. Tel.: 606 552 008
n Prodám zahradu cca 1000 m 2
v osobním vlastnictví v Žatci v lokalitě
Pod Astrou. Jihovýchodní svah, zděná chata, skleník, vinohrad, ovocné
stromy, elektrika 3x400V, vodovod,
možnost stavby do 50 m2. Kanalizace,
plyn 10 m od hranice pozemku. Cena
k jednání 390 tis Kč. Tel.: 608 973 317
n Pronajmu byt 3+1, os. vlastnictví,
Družstevní. Kauce nutná. Více informací na tel.: 721 416 640
n Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří slepiček 17 týdnů, cena 175 Kč/ks. Prodeje se uskuteční v Žatci u Západního nádraží. 21. 8.
v 15.40. hod; 26.8. v 17.30 hod. Bližší
informace – 728 605 840.

Žatec má také své piano

Masarykovu ulici v Žatci v těchto dnech rozezvučely tóny
piana. Novou možnost využití prostorů a jinou formu
uměleckého vyjádření nabízí již od minulého čtvrtka
Galerie Sladovna v Žatci.
V pasáži galerie je umís- projekt připravila a také
těno piano pro veřejnost. mužům, kteří piano přestěDíky laskavosti paní Hany hovali. Jmenovitě také paní
Novákové, která tento ná- Jarmile Šímové a Kateřině
stroj věnovala k užívání, si Bartošové, které se na protak mohou Žatečané zpří- jektu také podílely. Zastavte
jemnit procházku městem se a přijďte okusit akustiku
a svými tóny oživit uvolně- v pasáži galerie sladovna,
nou prázdninovou atmosféru nebo si jen tak zabrnkat
tohoto města. Návštěvníkům oblíbenou písničku... Piano
jsou tu k dispozici také noty je tu pro radost všech!
a nechybí zde ani „deník piaTímto hudebním dobrona“, kam můžou zaznamenat družstvím nabídka projektů
své dojmy.
pasáže Galerie Sladovna
Velký dík patří všem or- nekončí. V dohledné době
ganizátorům z komunity připravujeme další zajímavé
Piano pro Žatec, která tento projekty. 
(ag)

Výstavy v Galerii Sladovna
Domorodé umění Afriky
- pod tímto názvem probíhá i nadále výstava ze
soukromé sbírky umění
manželů Zemanových, kde
všechny vystavované artefakty (sochy a masky)
jsou autentické a v určitém
čase sloužily k rituálním
účelům. Svým tajemnem
a mystikou jsou magnetem
pro širokou veřejnost. Znalce naopak překvapí hodnota
vystavovaných předmětů,
které by mohly najít místo
v kterékoliv prestižní galerii ve světě. Domorodé
umění Afriky patří k jedním
z nejpřitažlivějším tématům
z rozsáhlé sbírky těchto

mecenášů umění, manželů
Zemanových.
Staré pohlednice Žatce Návštěvníky jistě nezklame
souběžně probíhající výstava
starých pohlednic města
Žatce ze sbírky pana Jana
Bogdana Gižynského. Jedná
se o výstavu, kde se návštěvník seznámí díky pohlednicím s historií města Žatce.
Obě tyto výstavy Vás nadchnou a určitě stojí za to
navštívit pro to žateckou
galerii. Vyhledávané výstavy potrvají do konce září,
nenechte si je ujít.
Jste srdečně zváni
od úterý do pátku od 10:00
- 17:00 hod.

Farmářské
trhy
na náměstí
Svobody!

V měsíci červenci a srpnu byly trhy na náměstí
v některých dnech předčasně ukončeny z důvodu
vysokých teplot, což by
vedlo ke znehodnocení či
zkažení čerstvých potravin.
Pokračující termíny jsou
v platnosti s upozorněním
na možné včasné ukončení v období letních dní
z důvodu vysokých teplot.
Děkujeme za pochopení.

Rozloučení
Zesnulí od 24. 7. - 11. 8. 2015:
Milan Ďuračka
65 let
Jaroslav Panýrek
58 let
Libuše Sivoková
57 let
Ing. František Špaček
73 let
Milan Berka
56 let
Jana Merhautová
51 let
Jana Dvořáková
71 let
Jan Knedlik
77 let
Václav Němejc
83 let
Jaroslav Hodík
62 let
Zdeněk Kříž
64 let
František Vandírek
85 let
Josef Lukeš
71 let
Květa Hvězdová
78 let
Dagmar Jeníčková
81 let
Jan Sodomka
67 let
Václav Salač
60 let
Vladimír Dědek
41 let
Ota Minařík
74 let
Ing. Jan Vích
66 let
Jiřina Kořínková
88 let
Lukáš Kotlár
22 let
Lidmila Dobruská
70 let
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Letní kino Žatec
20.8. - 21:30 - Čtvrtek

.30 hodin

Začátky ve 21

Krycí jméno U.N.C.L.E.

Akční / Dobrodružný / Komedie / USA/ 2015 / CZ titulky
Znovu se potkáme se dvěma špičkovými agenty organizace U.N.C.L.E. (United
Network Command for Law Enforcement). Američan Napoleon Solo (Henry Cavill)
a Rus Illya Kuryakin (Armie Hammer) bojují proti všem zločincům, kteří ohrožují
svět. Příběh se odehrává na počátku šedesátých let dvacatého století na vrcholu
studené války. Režie: Guy Ritchie. 
Vstupné:110,-

21.8. - 21:30 - Pátek

Rytmus – Sídliskový sen

Dokumentární / Hudební / Slovensko / Česko/ 2015 / 90 min. Pohled do soukromí
nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj fenomén:
Rytmus. Film RYTMUS sídliskový sen vznikal 8 let a zblízka dokumentuje život
jedné z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební scény. Patrik „Rytmus“
Vrbovský vyrůstal v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli romskému původu
se nejednou potkal s předsudky okolí. Film nabídne i exkluzivní záběry z rodinných
archivů, videí a fotografií, doložené osobními výpověďmi lidí z nejbližšího okolí
Rytmuse. Hrají: Patrik "Rytmus" Vrbovský, Ego, Anys, Dara Rolins Vstupné:130,-

22.8. - 21:30 - Sobota

Uuups! Noe zdrhnul…

23.8. - 21:30 - Neděle

Dárek

27.8. - 21:30 - Čtvrtek

Mimoni

Animovaný / Německo / Belgie / Lucembursko / Irsko/ 2015 / 85 min / CZ DABING
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého
života na Zemi.
Vstupné:120,Drama / Mysteriózní / Thriller / USA/ 2015 / CZ titulky
TO, CO JSTE SI NEPŘÁLI - Můžete opravdu projít celým životem a nikdy nikomu
neukřivdit? Někdy si toho totiž ani nemusíte všimnout, neuvědomíte si to… ale
někde může být někdo, kdo vám nikdy nezapomene ani neodpustí.Vstupné:110,Animovaný / Komedie / Rodinný/ USA/ 2015/ 91 min
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko
daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí. 
Vstupné:110,-

28.8. - 21:30 - Pátek

Nesmrtelný

Drama / Sci-Fi / Thriller /USA / 2015 / Cz titulky
Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale (držitel Oscara Ben Kingsley) již
dlouho ovládá svůj svět, ve kterém ze své newyorské operační základny mistrovsky
rozehrává mocenské hry. Po vzájemném odcizení se svou dcerou, aktivistkou Claire
(Michelle Dockery, seriál Panství Downton), má Damian opravdový vztah pouze
ke svému celoživotnímu příteli a pravé ruce Martinu O'Neilovi (Victor Garber). Ale
diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje Damiana podstoupit radikální lékařský
zákrok, „odpoutání", který pro něj zvrátí běh času. 
Vstupné:110,-

29.8. - 21:30 - Sobota

Bláznivá dovolená

Dobrodružný / Komedie/ USA/ 2015/ 96 min / CZ titulky
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) kráčí
ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných pout se rozhodne překvapit
svou ženu Debbie (Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do Ameriky, do rodinného
„oblíbeného zábavního parku" Walley World.
Vstupné:110,-

30.8. - 21:30 - Neděle

Hitman: Agent 47

Ační / Krimi / Thriller / USA/ 2015 / 96 min / CZ titulky
Film Hitman: Agent 47 se soustředí na elitního nájemného vraha, který byl pomocí
genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou posledních čísel na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně jeho krku.Vstupné:120,-
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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.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN“: 3. 9. – 11. 10. Výstava je
připravena ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR
v.v.i. v Praze a připomene osobnost kronikáře Václava Hájka z Libočan, jeho život a dílo. Vystaveny budou různá vydání Kroniky
české ze sbírky našeho muzea. Vernisáž výstavy 3. září 2015 od 17
hodin s hudebním a recitačním vystoupením žáků ZUŠ Žatec.
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS“: jen 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.

Arnika

Komplexní domácí péče ve spolupráci s Domovem pro seniory
si Vás dovolují pozvat na besedu s názvem (Ne)Potřebujeme
sociální služby? Péče o osobu blízkou. Beseda se uskuteční
dne 16. září od 17:00 hod. ve velké Sedmikrásce, nám. Svobody 150. Dozvíte se, jak pečovat o osobu blízkou doma, co
Vám může pomoci.

Svěcená si prodloužila sezónu

V červenci proběhlo na venkovním dlouhém bazénu v Praze-Podolí Letní Mistrovství ČR. Z našeho oddílu se ho zúčastnili
jen tři nejlepší plavci - sourozenci Svěcení a David Urban.
David Urban se pro změnu
Lucie Svěcená ve všech
startech postoupila do finále. pokoušel o splnění limitu
Na 100 m motýlkem zaplavala do reprezentace ČR. Prvskvělých 59.71 a získala titul ní kdy plaval 50 m volným
Mistryně ČR. Na 50 m znakem způsobem to ještě nevyšlo,
překvapila a časem 30.21 obsa- obsadil 4.místo. V neděli byla

První branku nové sezóny za Žatec v utkání s Krupkou vstřelil
zkušený Richard Zelinka (vpravo), který oblékl žatecký dres
po více než dvaceti letech. 
Foto Jaroslav Kubíček

Po sestupu nezačali šťastně

Jak špatně dohrál Slavoj divizi, tak špatně začal po sestupu
v krajském přeboru. V utkání s dalším sestupujícím týmem totiž
prohrával za úvodních 10 minut o dva góly! Naštěstí se mladý tým
nezlomil, do konce bojoval a dokázal uhrát přijatelnou prohru.
n Žatec - Krupka 2:3 (0:2)
n Postoloprty – Žatec 2:1 np
Richard Zelinka, který po více (1:1)
než dvaceti letech oblékl opět
Pouhý bod získali hráči Slavoje
žatecký dres, ukázal, že je plat- u soupeře, který hrál na jaře ještě
nou posilou. Vstřelil také první o dvě patra nižší soutěž. Jejich
gól sezóny, druhý přidal nový sobotní derby před velkou nákapitán Petr Klinec. Za hosty vštěvou se v sobotu hrálo o body
rozhodl dvěma úspěchy exligový po téměř padesáti letech! DomáEmil Rilke.
cí vedli od 25. gólem Volkmana,
Branky: 48. Zelinka, 80. vzápětí vyrovnal Zelinka a hosP. Klinec – 5. Valenta, 10. a 60. té pak ještě nastřelili dvakrát
E. Rilke. Rozhodčí Krutina, břevno (Zelinka a Hassman).
ŽK 3:6, ČK 0:1 (77. Trojan). V penaltovém rozstřelu však byli
Diváci: 110
neúspěšní, když dvě jim chytil
Sestava: Weisser – F. Klinec, P. Junek (Weiser jednu) a rozBešík, Heinc, A. Hynek - P. Kli- hodující penaltu proměnil O.
nec - Hassman, Zelinka (71. Zícha. Rozhodčí Bouma, žluté
Kozlík), Ulbrik, Wiesinger – T. karty 6:3, diváků 300.
Hynek (65.Merda). Připraven:
Další utkání doma hraje Žatec
Suško, chyběli Hynek Vl., Sýs, 22. 8., kdy hostí Horní Jiřetín,
Vlk, Malý z důvodů dovolené 5.9. přivítá J. Modrá a 12.9.
a zranění.
Modlany, vždy od 17 hodin.

dila 2. místo. Na 50 m motýlkem
Lucka opět dominovala a s přehledem získala druhý titul.
Antonín Svěcený měl poslední
možnost splnit limit na MS juniorů, ale tento svůj cíl, vzhledem
k velkým tréninkovým výpadkům, bohužel nesplnil. Nejblíže
k splnění limitu byl na 200 m
prsa, kde časem 2:18.97 získal
3. místo. Na 100 a 50 m prsa se
mu již tolik nedařilo a obsadil
na obou tratích shodně 8. místa.

na pořadu královská stovka
a David hned v rozplavbách
kýžený limit splnil skvělým
časem 51.42. Ve finále David
sice již svůj čas nezopakoval
a nakonec skončil za 51.76
na 5. místě.
Pro Tondu a Davida tímto
závodem sezóna skončila a naopak před Luckou je vrchol,
kterým je její první Mistrovství
světa na dlouhém bazénu, které
se bude plavat v Kazani.

Tenisté soutěžili v deblu,
nyní hrají přebor města

Tenisový turnaj čtyřher Márdza Kap 2015 měl 1. srpna na žateckých kurtech na pořadu 9. ročník za účasti 13 párů složených
ze závodních a amatérských hráčů.
Celodenní turnaj, k jehož kva- své největší slávy z konce 80. let
litě přispěla účast několika hráčů minulého století, kdy vyhrávala
reprezentujících město v severo- žatecké deblové turnaje jako
české tenisové soutěži, nakonec na běžícím pásu.
vyhráli největší favorité – Roman
Přebor města Žatce v teniDvořák a Ondřej Krumphanzl, su (dvouhra, čtyřhra) se hrakteří ve finále celkem jednoznač- je na kurtech TJ Šroubárma
ně porazili pár Pavel Viecherek od 21.8. (17 h.) a pokračuje 22.
a Stanislav Roháček. Na bronzo- a 23. 8. od 8. 00 hodin.
vé příčce skončila dvojice VlasStartují hráči TO, čtvrtfinalisté
tislav Janovec – Libor Haišman kvalifikace a hráči na volnou kara lehce tak připomněla dobu tu udělenou pořadatelem.  (bl)
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