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V čísle:

Živé vysílání Zpráv TV Prima ze Žatce přilákalo v sobotu na náměstí Svobody mnoho zájemců
z řad občanů a návštěvníků města. Již odpoledne se lidé bavili při vystoupeních Janka Ledeckého,
Maxim Turbulenc a skupiny Slza. Prima, která přímo vysílala ze Žatce již loni v srpnu, hodnotila
letošní vysílání velice kladně.

Vážení čtenáři Žateckého zpravodaje,
v příspěvku, který právě čtete, bych se
s Vámi chtěla podělit o své vize a přání.
Jsem ráda, že se konečně stabilizovala
Rada města a všichni se budeme moci
soustředit na běžnou práci v úřadu města
a plnění svých předsevzetí, se kterými jsme
vstupovali do zastupitelstva na začátku
volebního období.
Na jed- - Zachování nemocnice ve vlastnání zanictví města, zkvalitnění jejích
stupitelstva dne 25. 4. 2016 jsem
služeb a s tím i související
byla zvolena 1. místostarostkou
podpora rekonstrukce dětskéměsta Žatec. Jsem si vědoma
ho oddělení a rekonstrukce
velké zodpovědnosti, která z této
oddělení následné péče.
pozice vyplývá a chci tuto funkci - Zachování Žatecké teplárenzastávat k plné spokojenosti
ské a.s. a Technické správy
občanů a snažit se o všestranměsta Žatec s.r.o. ve vlastnicný rozvoj našeho královského
tví města a jejich rozvoj, včetměsta v oblastech, které patří
ně dohledu na hospodárnost
do působnosti samosprávy.
provozu těchto organizací.
Soustředit se chci hlavně - Komplexní podpora dostupna úseky, kde mám již určité
nosti různých sportovišť pro
zkušenosti z minulých let a také
širokou žateckou veřejnost
na, pro mne prioritní oblasvčetně finanční stimulace této
ti, jejichž naplňování vychází
prospěšné činnosti.
z programu, se kterými jsme - Podpora služeb v rámci Košli do voleb.
munitního plánu města Žatec.
Nemám v úmyslu v tomto
Z pozice 1. místostarostky,
příspěvku vyjmenovávat všechny která plní i některé funkce stadílčí úkoly, a proto se omezím rostky v její nepřítomnosti, chci
pouze na rámcový přehled mých mj. klást prostřednictví městské
priorit, ke kterým patří:
policie důraz na ochranu ve-

řejného i soukromého majetku
a všeobecně na zvýšení bezpečnosti ve městě.
Byla bych velice ráda, kdybychom posunuli trochu výše
celkový vzhled města, které se
má čím chlubit. Měla by se co
nejdříve dotáhnout celá akce
spojená se zápisem do kulturního dědictví UNESCO a aby se
zvýšil turismus v našem regionu.
Velice mě trápí nedostatečnost
společenského života na našem
náměstí Svobody. Je třeba udělat
maximum možného pro zlepšení tohoto prostředí (vzhled,
obchůdky, kavárny, kulturní aktivity apod.) po vzoru některých
jiných měst.
Úkolů, na které denně myslím,
je mnoho. Doufám, že ve spolupráci s ostatními členy Rady
města a zaměstnanci úřadu se
nám podaří alespoň podstatné
věci plnit.
Ráda bych skládala účty
na konci volebního období
s vědomím, že jsme udělali
v rámci možností maximum pro
rozvoj našeho pěkného města,
ve kterém ráda žiji.
Jana Nováková
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Stadice 2016 – setkání zemědělců
u pomníku Přemysla Oráče

Vodárenští začínají další
rekonstrukce

Další dvě investiční akce na Žatecku zahajuje v těchto dnech
Severočeská vodárenská společnost a.s. Jedná se o rekonstrukci
nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Lidické ulici
a o rekonstrukci vodovodního řadu ve východní části města.
n Kanalizace i vodovod
n Vodovod pro čtyři obce
Stávající kanalizační stoka
Jen o týden později má být
v Lidické ulici je tvořena be- zahájena další rekonstrukce
tonovým potrubím vnitřního vodovodního řadu. „Jedná se
průměru 500 a 300 mm. Stoka o rekonstrukci téměř 810 metrů
byla uvedena do provozu roku dlouhého přívodního vodovo1978. Kamerová prohlídka du v Žatci, v ulicích Pražská
prokázala její špatný technický a K Bezděkovu,“ doplňuje Jiří
stav – korozi místy nad 50 % Hladík.
a díry ve dně, navíc profil stoStávající přívodní vodovodní
ky je nedostatečný V souběhu řad v ulicích Pražská a K Bezděs kanalizací ve vzdálenosti asi kovu na východním okraji města
tři metry od ní je veden vodo- je z polyetylénových trubek
vod z litiny vnitřního průměru průměru 160 mm. Do provozu
80 mm z roku 1955. Kvůli byl uveden roku 1977. Slouží
vysoké inkrustaci bude rekon- k zásobování pitnou vodou pro
struován v délce 86,6 m zároveň městské části Bezděkov a Trnos kanalizací.
vany, pro obec Zálužice a její
„Stavební práce budou za- část Rybňany. Je ve špatném
hájeny v následujících dnech technickém stavu a poruchový,
(21. týden) a podle schváleného proto SVS rozhodla o jeho reharmonogramu mají být dokon- konstrukci.
čeny do 31. července 2016,“
Stavební práce k rekonstrukci
informuje o akci SVS její tiskový vodovodu budou zahájeny v námluvčí Jiří Hladík. Na uvedenou sledujících dnech (22. týden)
rekonstrukci naváže městem a podle schváleného harmoplánovaná investiční akce k ob- nogramu mají být dokončeny
nově povrchů komunikace.
do 30. září 2016.
(jak)
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Již tradičně se 16. 5.2016 ve Stadicích u pomníku Přemysla
Oráče konalo setkání zemědělců s mladou nastupující zemědělskou generací za podpory Ústeckého kraje.
Studenti odborných škol se
Soutěžilo se v ručním dojení,
zemědělským, zahradnickým jízdě zručnosti, vědomostním
a lesnickým zaměřením se v den testu družstva a také v celkové
svátku Přemysla zúčastnili sou- prezentaci školy. Na prvním místěží v odborných znalostech tě dílčí části soutěže se umístila
a dovednostech.
naše stánková expozice, chaVe XII. ročníku bylo zastoupe- rakterizující dovednosti žáků,
no pět škol.
úspěch měly vystavené aranže
Družstvo Obchodní akademie a květinová výzdoba.
a Střední odborné školy zeměNa druhém místě se pak umísdělské a ekologické ze Žatce til Lukáš Zemek v jízdě zručnosti
ve složení Michaela Macháčko- a na stejném místě Lukáš Kuchavá, Jan Matějka, Lukáš Kuchařík řík v ručním dojení.
a Lukáš Zemek se umístilo
Ing. Dagmar Hromádková
na celkovém druhém místě.
OA a SOŠZE Žatec

Adresář poskytovatelů
sociálních služeb

Město Žatec pro své občany zaktualizovalo a rozšířilo Adresář
poskytovatelů sociálních služeb. Adresář je zatím jen v elektronické podobě, zveřejněn na webových stránkách městského
úřadu, v záložce Sociální služby, odkaz http://www.mesto-zatec.
cz/mestsky-urad/socialni-sluzby/adresar-socialnich-sluzeb/
Najdete zde služby pro rodi- název poskytovatele, kontakny, pro seniory, pro osoby se ty, adresu a stručný přehled
zdravotním postižením, služby o tom, co daná služba poskyposkytující psychologickou tuje a zda zdarma či za úplatu.
pomoc, pomoc v krizi, pomoc
Adresář byl sestaven v rámci
se závislostmi, pomoc ve fi- městského komunitního plánu
nanční krizi a ubytovací služby. sociálních služeb a prorodinSoučástí adresáře je i přehled ných aktivit, bude pravidelně
dostupných lékařských poho- aktualizován. V současné době
tovostí.
se pracuje na jeho „papírové“
Každá ze služeb obsahuje podobě.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 11/2016) vyjde
ve čtvrtek 9. června.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 4.
června.
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.

Vlajky vlály na žateckých komínech
V neděli 8.května Žatec opět
přivítal komínáře z celé České
republiky ve III. ročníku akce
Hurá na komíny. Do městem
podporované kulturní akce se
letos přihlásilo 50 komínářů
a obsadili 10 komínů a 4 nekomínová stanoviště. Zahájila ji
starostka města, která vyslala
signál z radniční věže přesně
ve 14 hodin. Z jednotlivých
stanovišť si komínáři ve stanovený čas vzájemně zamávali

českými vlajkami = „MAKABRÓZNÍ GLOBALIZACE“.
Město Žatec tímto také poukazuje na významné historické památky, převážně
komíny spjaté s chmelařstvím,
o jejichž zapsání na seznam
UNESCO Žatec také usiluje.
Tato akce, která se jednou
za rok opakuje vždy v některý
z významných dní, si našla své
příznivce a pořadatelé na další
ročník slibují mnohá překva-

pení i se zapojením veřejnosti.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v červnu, termín
nebyl ještě přesně stanoven.

Představa o práci členů KSČM
zvolených do Rady města

Vážení občané města Žatec, nebývá zvykem, aby zvolení radní
občanům předestřeli představy o své práci. Protože jsme k tomu
byli na jednání zastupitelstva vyzváni, činíme to rádi.
Ve funkci radních ve spokteří mají zájem o rozvoj měslupráci s těmi, kteří budou
ta, předkládat návrhy, které
chtít spolupracovat a tvořit, se
budou pro město prospěšné
zaměříme na ty oblasti života, - aktivně působit na zlepšení
které jsou potřebné pro chod
vzhledu v obcích
města a pro spokojenost jeho - v rámci možností v co nejkratobyvatel. Jsou to:
ší době uvést do provozu nový
- smysluplné investice
sběrný dvůr
- pořádek, bezpečnost
- usilovat o zajištění likvidace
- podporu mládežnického sporodpadu v režii městské firmy
tu
- v neposlední řadě pomoc
- v rámci daných možnosobčanům při řešení problémů
tí nepřipustit, aby městské
občan-město
společnosti řídili osoby málo
Závěrem chceme vyslovit přeodborně zdatné, jak se tomu svědčení, že si všichni zastupidělo, a podle našeho názoru telé z uplynulých dnů a měsíců
v některých případech ještě vzali do budoucna ponaučení
děje
v tom ohledu, že bez dohody
- věnovat pozornost plnění po- nejde nic, tedy ani řídit město,
vinností pracovníky, kteří mají rovněž také to, že do politiky by
na starosti stav komunikací měla patřit i slušnost.
a údržbu zeleně
Ing. Ivana Malířová,
- ve spolupráci se zastupiteli,
JUDr. Karel Krčmárik

Koitu se daří v Čechách už patnáct let
Ve středu 18. května navštívili Koito Czech, s.r.o. významní
hosté z vedení společnosti
Koito Manufacturing, mj. Masahiro Otake (chairman a generální ředitel), Takashi Otake
(ředitel and senior adviser),
Hiroshi Mihara (prezident
společnosti) a další vážení
hosté. Prezident Koito Czech
s.r.o. Shinji Watanabe a chairman Kazuo Ueki prezentovali
výrobní závod v Žatci, jeho
úspěchy a pozitivní hospodářské výsledky v posledních
letech. Vedení společnosti byly
dále představeny i plány Koito
Czech, s.r.o. do dalších let.
Společnost KOITO CZECH
s.r.o., se jako dceřiná společnost japonské společnosti Koito

Manufacturing Co. Ltd., hrdě
hlásí nejen ke stoleté tradici
výroby osvětlovací techniky, ale
svými hospodářskými výsledky
v posledních letech se významně
podílí i na expanzi skupiny Koito
v Evropě, a to v rámci výroby
všech důležitých typů automobilové osvětlovací techniky.
V roce 2016 si navíc Koito Czech
připomíná 15 let od založení firmy v České republice a stvrzuje
tak fakt, že patří mezi největší
a nejstabilnější zaměstnavatele
v rámci Ústeckého kraje. Z výrobních linek žateckého závodu
sjíždějí přední světlomety pro
automobilky Toyota (UK, FR,
CZ), Nissan, Suzuki, Renault,
Daimler, Bentley, Volvo, Land
Rover, Porsche či Audi.
(jn)
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Ve školní družině vítali jaro Neumíš cizí řeč? Stačí umět zpívat!
Projekt Vítání jara se uskutečnil v týdnu od 16.5. do 20.5.
ve 3. oddělení školní družiny
Komenského alej v Žatci. Celý
týden jsme si povídali o jaru,
rostlinách, pracích na polích
a zahradách, o změnách v přírodě, o zvířatech na jaře, atd.
Zaseli jsme si semínka fazolí
a teď čekáme, až nám vyrostou
a ještě se budeme učit jak dál
o rostliny pečovat. Vyrobili jsme
klíče, kterými jsme zamkli zimu
a odemkli jaro. Podařilo se to,
jaro je konečně tady.
Naučili jsme se poznávat ně-

které jarní květiny, které jsme
vylisovali do herbáře. Při závěrečném představení pro rodiče
jsme zazpívali, zarecitovali písně
a básně o jaru a předvedli jsme
vše, co jsme se v tomto týdnu
naučili. Společně s rodiči jsme si
vyrobili jarní dekoraci - motýlka
na kolíčku.
Tento netradiční týden v naší
družině jsme si moc užili a všem
rodičům děkujeme za pozornost
a také za odměnu v podobě
potlesku.
Děti a vychovatelka
Š. Chovanová

Sportovní dopoledne v Tuchořicích
V rámci akce Měsíc náborů můj první gól, kterou pořádal
v pátek 13. května Fotbalový
klub TJ Sokol Tuchořice ve spolupráci s Fotbalovou asociací
České republiky, se sportovního
dopoledne zúčastnili i žáci I.
stupně ZŠ Měcholupy. Přes
nepříznivé počasí množství
dětí, přesvědčilo organizátory,
že děti mají velkou chuť sportovat, i když není azurová obloha.
Na více než deseti stanovišťích si každý vyzkoušel zá-

bavnou formou základní sportovní dovednosti. Na dětech
byla vidět obrovská radost,
některé si zahrály fotbal úplně
poprvé. Přibližně 200 dětí bylo
na závěr odměněno medailemi,
balónky, náramky s názvem
akce. Hlavní prioritou akce
bylo přivést děti od počítačů
k aktivnímu pohybu a to se
organizátorům povedlo. Děkujeme!
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Dámy si předávají zkušenosti
Chtěli byste knihovně nabídnout Vaše dovednosti, znalosti
či zručnost v určitém oboru
a spolupracovat s námi na přípravě akcí? Měli byste zájem
přijít si popovídat, podělit se
o své znalosti, zkušenosti, zážitky či předvést svoji dovednost? Přijďte sdílet své zájmy
s ostatními! Těmito slovy zvala
Městská knihovna Žatec veřejnost ke spolupráci. A povedlo
se. V úterý 17. května proběhlo
první setkání. Sešla se skupinka
dam, aby se pod vedením naší
čtenářky paní Neubauerové
během tvořivé dílny naučila
techniku savování textilu. Vyzkoušeli jsme si, jak pomocí této
techniky oživit fádní triko, jak
si připravit látku na originální
tašku, nebo vytvořit obraz podle

vlastní fantazie či předlohy.
Slíbili jsme si, že se do začátku
prázdnin určitě ještě setkáme
a vzájemně si předáme další
zkušenosti s touto technikou
nebo jinou výtvarnou technikou.
Mezitím se uskuteční 8. června od 16 hodin první setkání
Konverzačního klubu v němčině. Učili jste se německy a nyní
nemáte příležitost mluvit? Nechcete zapomenout to, co znáte? Chcete se setkat s lidmi,
kteří řeší stejný problém? Pak
právě pro Vás je určen Konverzační klub, kde budeme mluvit
každý podle svých schopností
a možností, žádný stres, ale setkání s lidmi a třeba budoucími
přáteli a navíc bezplatně.
(mkž)

Setkání s odborníkem v knihovně
Květnovým povídáním o zdravějším stravování pokračoval
cyklus Setkání s odborníkem
v Městské knihovně Žatec. Výživová poradkyně a trenérka Power Plate Ing. Petra Šmeráková
vedla 18. 5. seminář na téma
Snídaně a svačiny prakticky
a zdravěji.
Lektorka mimo jiné pohovořila
o rozmanitých způsobech, možnostech, pestrosti a vyváženosti
zdravých snídaní a svačin. Návštěvnice si mohly většinu před4

stavených produktů prohlédnout
a některé také.
Další setkání s odborníkem
čeká čtenáře knihovny a další
zájemce z řad veřejnosti také
v červnu, a to 1.6. přednáška
Ivety Fischerové o metodě EFT
a 15.6. pohovoří Marta Filipi
o léčivé energii Reiki. Obě přednášky začínají v 16:00 hodin
a vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji nebo na místě před
konáním akce.
(mkž)

Na podzim loňského roku
vycestoval smíšený sbor ZUŠ
Žatec Camerata společně s Žateckým příležitostním sborem
do holandského Almere (předměstí Amsterodamu). Přijal
tak pozvání jejich sboru Lets
life, který letos na konci dubna
hostoval v Žatci. Strávil zde čtyři
dny a koncertoval u nás, kde
jej přivítala a pozdravila paní
starostka, i v Rakovníku. V připraveném programu navštívil
sbor porcelánku v Dubí, kde
si každý člen vyzdobil a odvezl
svůj hrneček. Na jejich přání
zavítal i do Karlových Varů,
kde je okouzlil výjezd lanovkou
a panoramatický výhled na město i okolí.
Volný sobotní den strávili pro-

cházkou a prohlídkou žateckých
pamětihodností.
Poslední odpoledne před odjezdem proběhlo veselé soutěžní klání ČR - Holandsko, při
kterém jsme se nasmáli, že břichabolení od smíchu přetrvávalo
ještě dlouho.
Poděkování za zabezpečení
návštěvy holandského sboru patří především českým rodinám,
u kterých byl sbor ubytován,
dále pak Městu Žatec za finanční
příspěvek, bez nějž bychom jako
hostitelé nemohli celý pobyt
uhradit, a také Obecnímu úřadu
Holedeč za pronajmutí sálu.
Domů se vracel sbor nadmíru
spokojen a příjemný pocit umocňoval závěrečný společný zpěv
všech sborů. Anna Urbancová

Chci se zaměřit na zemědělství
a životní prostředí
Představuje se nová členka městské rady
V obecné rovině - mohu se zapojit do různých oblastí života,
ale na co bych se chtěla konkrétně zaměřit a k čemu mám díky
své profesi a vzdělání nejblíže, je oblast zemědělství a životního
prostředí. Město i občané pociťují mnoho environmentálních
problémů, které vidím jako zásadní k řešení v blízkém či vzdálenějším časovém horizontu.
Máme zde velký podíl zelených je v současné době technologicky
ploch, parků i travních ploch, ale zaostalý a prostorově nevyhozeleň je místy málo udržovaná vující – toto je jeden z našich
a na některých místech (MPR primárních úkolů do budoucna.
a MPZ) je například málo květi- A pokud občané málo třídí,
nové výzdoby či okrasné zeleně. musíme jim nabídnout více
Parků máme sice ve městě do- kontejnerů na odpad, například
statek, ale nutností je jejich cel- formou velkoobjemových podková revitalizace a přizpůsobení zemních kontejnerů ve středu
současným potřebám občanů, města či většího počtu sběrných
což bude jednou z dalších priorit nádob biologicky rozložitelného
nás – zastupitelů. Nadměrně si odpadu (BRO). A pokud bude
znečišťujeme ovzduší dopravou, i více tříděného odpadu, měla
lokálními topeništi či výrobou by být návazně na toto zajištěna
umístěnou do blízkosti obydlí. i svozová technika.
Někteří občané jsou nepořádní
Problémů je mnoho, ale město
a málo třídí odpad, vytvářejí má i svá pozitiva, která bychom
černé skládky, jejichž obsah se měli vhodně využívat: velký
kupí u kontejnerů či na jiných podíl veřejné zeleně, břeh řeky
exponovaných místech, místo Ohře s oddechovými zónami
aby jej vozili do sběrného dvora. a zimovišti ptactva, zemědělství
S tímto souvisí i větší zapojení využívající šetrné technologie,
městské policie, která by měla organizovaná ekologická vývíce kontrolovat pořádek např. chova (Ekocentrum, chmelařv parcích či v blízkosti kontej- ské instituce, specializovaná
nerů. Spojenými silami můžeme střední škola) a v neposlední
v našem městě a okolí vyřešit řadě výjimečná klimatická chazelené izolační pásy u komu- rakteristika.
nikací či budování zeleného
Klady i zápory dané oblasti
prstence kolem města, čekají představují závazky pro naši
na nás neodkanalizová místa budoucnost – proto si vážím
(některé okrajové části města) toho dobrého, co máme a budu
a navíc by se měly řešit nové se snažit přispět „svou trochou
čističky odpadních vod. S úkli- do mlýna“.
dem souvisí i sběrný dvůr, který
Ing. Ivana Malířová

Prodej
n Prodám byt 1+1 (předělaný
na 2+1) v OV, na Jihu v Žatci.
Cena 450 tis. Kč. Bez RK. Byt
bude volný v červenci 2016 Tel.
č. 773 13 10 33
n Prodám garáž za Volyňačkou, Pod Střelnicí, Žatec. Kontakt: 728 061 427

Koupě
n Koupím byt do OV 2+1
s balkonem v jižní části města Žatec. Ne přízemí. Kontakt:
728 554 994.

Práce
n Základní škola Žatec,
nám. 28. října 1019, okres
Louny přijme kvalifikovaného
pedagoga pro výuku německého jazyka a hudební výchovy
s nástupem od 1.9.2016. Zájemci mohou kontaktovat vedení
školy, tel. 606 290 306, email:
skola@3zszatec.cz.
n Hotel Zlatý Lev Žatec přijme recepční na plný úvazek.
Nástup 1. 6. 2016. Znalost AJ/
NJ nutná. Tel: 776 348 000.

Setkání
n Setkání Kvasilováků a jejich
potomků – dětí, vnuků a přátel se bude konat v Liběšicích
u Žatce, v sobotu 4. června 2016.
Sraz u pomníku padlých občanů
Kvasilova v 11 hodin. Po pietním
aktu se přemístíme do místní restaurace na přátelské posezení.
Na občerstvení a organizační
výdaje bude vybírán příspěvek
150 Kč. Vzhledem k nutnosti
zajistit předem občerstvení, přihlaste se: Ing. Miroslav Kadavý,
tel. 723 470 746, Jindřich Fiala,
tel. 737 921 996. Srdečně zveme.
Organizační výbor.

Blahopřání
n Ve čtvrtek 26. 5. 2016 oslaví
80. narozeniny paní Jana Slunečková – Slunečnice. Žatecká
občanka a dlouholetá skautská
činovnice, která se významně
podílela svojí prací na formování
skautingu v Žatci.
V Žateckém skautu působila
od roku 1969 jako vedoucí oddílu
a dále i v dobách, kdy byl skauting zakázán komunistickým režimem. Po jeho obnovení od roku
1990 i jako vedoucí střediska
téměř 20 let. Pod jejím vedením prošlo skautem stovky dětí.
Chtěl bych sestře Slunečnici poděkovat především jménem všech skautů a skautek ze
Žatce za její dlouholetou práci
a do dalších let přejeme hlavně
zdraví, štěstí, pohodu a stále
stejný optimismus.
Děkujeme Martin Štíbr –
vedoucí Junáka v Žatci

ČKO

ČERVEN 2016

do 31. 12. 2016

stálá expozice

Z historie žateckého průmyslu
Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

3. - 4. 6. 2016

Protidrogový vlak

11. 6. 2016

Sraz minicooperů
Minicooper Louny – náměstí Svobody Žatec

13. 6. 2016

Malý soptík

Západní nádraží Žatec

Hasiči Žatec

18. 6. 2016

4. 6. 2016

Dětský den v CHCHP

26. slet ultralehkých letadel

Chrám chmele a piva, Žatec

LAA Žatec

4. 6. 2016

18. 6. 2016

Po stopách řetězového mostu

Běh žatecké 11
Městská knihovna Žatec

9. 6. 2016

Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

22. -23. 6. 2016

17.00 hodin

Mírový běh ČR 2016

Jak jsem poznal uprchlíky

náměstí Svobody Žatec

Křížova vila, RM K. A. Polánka Žatec

11. 6. 2016

28. 6. 2016

Na kole dětem

Rozloučení se školou

náměstí Svobody Žatec

3. – 5. 6.

K 500 Žatec

Pohádková cesta (Výstaviště Louny)

17. -18. 6. Podbořanské letní slavnosti

4. 6.

7. 6.

Dětský den v knihovně

„Pasování“ prvňáčků na čtenáře

14. 6. Miniveletrh cestovního ruchu MOST

Turistické Informační centrum Žatec
Kontakt: 415 736 156

Bližší info v kalendáři akcí na:

www.infozatec.cz

Rozloučení
Zesnulí od 6. 5. - 17. 5. 2016:
82 let
Vojáčková Ingeborg 77 let Svítilová Isabella
Frýdecký Miloslav 66 let Michaličková Eugenie87 let
Urbanová Libuše
84 let Baroch Václav
59 let
Pazourová Venuše 68 let May Josef
79 let
Chalupa Václav
87 let Kubanek Oskar
83 let
Martincová Jaroslava 72 let Jůzl Josef
71 let
Falco Boris Marcus 42 let Berta Jozef
65 let

Krátkodobé uzavření
zámku Stekník

z důvodu filmování
Ve dnech 20. 5. - 31. 5. 2016 bude
probíhat v interiérech i zahradách
zámku Stekník natáčení filmové
pohádky České televize. Z tohoto
důvodu bude objekt pro návštěvníky krátkodobě uzavřen. Děkujeme
za pochopení. Správa zámku Stekník

Pronájem kancelářských a nebytových prostor
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory (kanceláře,
provozovny,
kadeřnictví,
masáže,
apod.)
v administrativní budově OSBD Louny na adrese
Žatec, Otokara Březiny 2895 (naproti areálu SÚS –
Správa a údržba silnic). Jedná se o samostatné
moduly cca 19m2 nebo o propojení dvou a více
těchto modulů. Cena za pronájem je 100,Kč/m2/měsíc nebo 50,- Kč/m2/měsíc v 1.PP. Záloha
na služby včetně tepla je cca 20,-/m2/měsíc. Budova
se nachází v širším centru města ve výhodné
lokalitě. Budova je po celkové rekonstrukci
(zateplení, nová okna s izolačním trojsklem, vlastní
kotelna s nízkými náklady na provoz, možnost
využití nákladního výtahu, parkování u budovy).

Informace na tel. čísle: 777 115 259, e-mail: osbdlouny@iol.cz
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Letní kino Žatec

Městské divadlo Žatec

Od 3.6. bude v provozu Letní kino! Projekce budou začínat od 21:30
hod. Předprodej lístků začíná vždy od 20. dne předchozího měsíce. Na červen začne již 20.5. a pod. Rezervace lístků na divadelní
představení lze provádět vždy na telefonním čísle 415 710 519.
Každý den od 14:00 hod.

3.6. a 17.6.

Želvy Ninja 2

Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2016 / CZ DABING
Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok vynoří čtyři
zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány.
Jejich hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy
reportérka April. Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady
opět s námi a jejich příběhy pokračují! Těšte se.
Hrají: Megan Fox, Stephen Amell, Laura Linney, Will Arnett, Alan Ritchson,
Vstupné: 120 ,-

4.6.

Děda

Rodinný / Komedie / Česko/ 2016
K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění
rodiče (D.Suchařípa a P.Hřebíčková) vysílají děti v dobrém úmyslu změnit
jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž
vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí
tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem
jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.
Režie: Mejla Basel. Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka
Vstupné: 100,-

5.6.

Správní chlapi

Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA/ 2016 / 115 min / CZ Titulky
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson
Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované
dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy.
Režie: Shane Black Hrají: Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim
Basinger
Vstupné: 110,-

10.6.

V zajetí démonů 2

Horor / USA/ 2016 / CZ titulky
Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch Wanova filmu V zajetí
démonů. Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby
pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě
zamořeném zákeřnými duchy.
Režie: James Wan Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O‘Connor,
Maria Doyle Kennedy
Vstupné: 110,-

11.6. a 6.7.

Warcraft: První střet

Fantasy / Dobrodružný / Akční /USA/ 2016 / CZ DABING
Legendary Pictures a Universal Pictures uvádějí výpravné fantasy dobrodružství Warcraft: První střet. Film o násilném střetu dvou světů vznikl
na motivy globálního herního fenoménu společnosti Blizzard Entertainment.
Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho
hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Jsou to Orkové, válečnický
kmen, který opustil svůj umírající domov, aby kolonizoval další svět.
Průchod mezi oběma světy zajišťuje portál. Na jedné straně čeká armáda,
nad kterou visí hrozba kruté porážky, na Druhé pak národ, jemuž hrozí
vyhynutí. Dva hrdinové, každý z jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí
k nevyhnutelnému střetu.
Režie: Duncan Jones Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula
Patton
Vstupné: 130,-

12.6.

Teorie Tygra

Road movie / Komedie / Drama /Česko/ 2016 / 101 min
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž
vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama
vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí
o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že
je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou
teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého
muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže,
nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán.
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka,
Pavla Beretová, Jakub Kohák
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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3.6. 12:00

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ ŽATEC
Podnájem divadla - mimo předplatné

7.6. 9:00

„PASOVÁNÍ“ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

7.6. 17:00

ZUŠ ŽATEC

Podnájem divadla – Akce MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽATEC – mimo předplatné
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU TŘÍDY Lenky
TURKOVÉ. Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné

8.6. 8:45/ 10:15 /14:00

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

(Divadlo APPLAUSE)
Představení pro děti - předplatné skupiny E,M i mimo předplatné
Nejpopulárnější dětská kniha autorky Astrid Lindgrenové Pipi Dlouhá
Punčocha na jevišti! Byli jste někdy ve Vile Vilekule? Znáte Pipi, jejího koně
nebo opičku – pana Wilsona?
Délka představení: cca 55 minut (představení je bez přestávky)
Vstupné: 45,- Kč www.divadloapplause.cz

9.6. 19:00

COMMEDIA FINITA

11.6. 19:00

CHRIS BERGSON (USA)

14.6. 17:00

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Divadelní společnost Karla Soukupa uvádí českou úsměvnou hru Viktorie
Hradské s velice úsměvným povídáním a s autentickými ukázkami světových
árií mimořádně nadané operní zpěvačky světového formátu Emy Destinové,
která v Čechách neobstála. Mistrně vykreslená poslední léta života velké pěvkyně strávená v Čechách očima čtyř žen: učitelky hudby, uklizečky, placené
společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení,
v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou
českou malost, která potírá velké talenty...
Hrají: Anna KULOVANÁ,Valerie ZAWADSKÁ,Lucie KOŽINOVÁ, Kateřina
MACHÁČKOVÁ,Karel SOUKUP
Vstupné: 300 ,- / 250,- / 200,-Kč www.sophia-art.cz
Koncert - mimo předplatné
Newyorský kytarista a zpěvák Chris BERGSON se etabloval na americké
bluesové scéně jako „jeden z nejinvenčnějších skladatelů v historii moderního blues“ (citace z All Music Guide). Vytváří vlastní originální směs blues,
dřevních music kořenů a soulu. Chris Bergson doprovázel nebo sdílel pódium
s takovými veličinami jako jsou BB King, Norah Jones, John Hammond, Etta
James, Bettye Lavette, Hubert Sumlin, Levon Helm (abychom jmenovali
jen několik nejslavnějších).
Vstupné: 160,- Kč / 80,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
literárně- dramatického oboru žáků ZUŠ v Žatci
Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné
Zde vystoupí „dramaťácké třídy“ paní učitelky Radky HUŇATOVÉ, které
ukáží svá souborová představení. www.zuszatec.cz

www.divadlozatec.cz

Spolek pro obnovu a oživení kostela sv. Václava v Radíčevsi
Vás zve na

v sobotu 28.5. 2016 od 14:00 hodin
na hřišti v Radíčevsi
Co Vás čeká:
Divadlo Letadlo s pohádkou „Do vesmíru“, skákací hrad, hry a soutěže,
DJ a diskotéka, malování na obličej, jízda na koních, prohlídka zemědělské
techniky, ukázka policejní techniky a Hasiči Žatec, občerstvení pro děti
Vstup zdarma

Město Žatec

Dětský den v zámku a okolí

Dětský den se v Krásném Dvoře uskuteční již tradičně jak v zámeckém parku, tak v zámeckých interiérech.
Letos se v sobotu 28. května si mohou rodiče s dětmi zpestbude hrát na zámku pohádka řit plněním úkolů na různých
O zakleté princezně. Děti budou stanovištích akce „Cesta pohádmuset zámecké chůvě pomoci, kovým parkem“. Pro prvních
aby byla zdejší princezna zbave- 200 dětí s nasbíranými razítky
na kletby a na zámku mohlo být je přichystána odměna. Start je
opět veselo. Začátky představení na koupališti ve 13:30 hodin,
v zámeckých komnatách jsou startovné je 20,- Kč.
od 10.30, 11.30, 12.30, 14.30
Na zámeckém nádvoří bude
a 15.30 hodin. Vstupné pro děti občerstvení a výtvarné dílny pro
40,- Kč, pro dospělé 80,- Kč. děti. Akci pořádá správa státníVstupenky je možné rezervovat ho zámku Krásný Dvůr a obec
v pokladně zámku nebo na tel.: Krásný Dvůr.
415 210 004.
Více informací na www.krasnyProcházku zámeckým parkem -dvur.cz 
(lh)

Oslavy 700 let obce Velká Černoc

v sobotu 28. května 2016 od
(Žatecko).
Z pódia na návsi zazní mnoho
skvělé hudby různých žánrů
- dvacetičlenná dudácká kapela The Rebel Pipers (skot.dudy+bubny), třicetičlenný swingový
orchestr Bigband Teplice (dirig.
L.Čajka), dobová hudba a fanfárové skladby od Žateckých trubačů, příjezd krále a královské družiny, historičtí šermíři
Vítkovci, dechová a taneční
kapela Žatečanka, ale vystoupí
také sourozenci Slepčíkovi
- finalisté Super Star 2015,
dále Kabáti Revival a vynikající skupina ABBA Stars atd.
V kostele sv. Václava se během
odpoledne rozezní varhany
v podání Heleny Vlahačové
a představí se hobojista Lukáš

8.00 hod. ve Velké Černoci

Pavlíček (z Pražského symf.
orchestru) s klasickým i skladbami i s oblíbenými filmovými
melodiemi. V kostele též můžete
shlédnout výstavu obrazů Velká
Černoc očima třech malířů,
poslechnout si verše Michala
Krátkého (z M. Černoce) i spirituál-songy mladých ze ZŠ
Měcholupy.
Pro návštěvníky oslav včetně
dětí je připraven další bohatý
program (viz web), který si určitě nenechte ujít, a samozřejmě
bohaté občerstvení !
Těšíme se na Vás!
Ji. a Anatol Čajkovi
za hudebníky
a spolupořadatele
www.velkacernoc.cz

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI“: probíhá do 30. 9. Sběratelská
výstava knížek Karla Maye ze sbírky Milana Tužila, která je doplněna
figurkami indiánů a dalšími zajímavými exponáty. Nenechte si ujít živého
Vinnetoua, Old Shatterhanda a Nšo-či.
Ostatní:
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 23. 6. (9.00 – 18.00) a 24. 6.
(9.00 – 12.00) Interaktivní program o životě v době železné na muzejní
zahradě. Téma: Keltský den – kuchyně, mletí obilí, výroba placek, odlévání
bronzu, hrnčířství, válečnictví, ražba mincí, zpracování švartny, kožedělná
výroba. Školní výpravy nutno objednat předem!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „JARO A LÉTO V LIDOVÉ KULTUŘE“: probíhá do 28. 8. Výstava
tradic, zvyků, legend a pranostik, která přiblíží svátky svatých, pálení
čarodějnic, stavění májek, letnice, senoseč a dožínky.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.
n „DO ŘÍŠE SNŮ – IVA MOTTLOVÁ A PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ PODBOŘANY“: 16. 6. – 28. 8. Výstava obrazů Ivy Mottlové a výtvarných
prací žáků ze ZUŠ Podbořany. Vernisáž výstavy 16. června od 17 hodin
s hudebním vystoupením ZUŠ Podbořany.
Ostatní:
n „PO STOPÁCH ŘETĚZOVÉHO MOSTU “: 18. 6. Muzejní pochod
na počest 190. výročí položení základního kamene. Sraz ve 14.00 u sloupu
sv. Floriána na nám. 5. května, cíl v 17.00 ve Staré papírně s prezentací
původních článků z řetězového mostu.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin• SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
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Také v Londýně plavala
Lucie ve finále

Plavkyně Lucie Svěcená ze Žatce, která si nedávno splněným časovým limitem zajistila účast na
srpnových OH 2016 v Brazílii, ho dokázala splnit
i minulý týden na ME dospělých v dlouhém bazénu
v Londýně.
Do finále ME na 100 du. Svým výborným vým motýlek postupovala konem na třetím úseku
ze 6. místa, v rozhodu- ženské štafety 4x100m
jícím závodě pak skon- také přispěla ke 4. mísčila osmá. V předchozím tu ČR a potvrdila, že ve
závodě na poloviční trati svých 18 letech zůstává
vybojovala 14. místo super talentem českého
v novém českém rekor- plavání.
(jak)

Petr Klinec proniká obranou Srbic v sobotním utkání, v němž sice neskóroval,
ale přispěl k vítězství Žatce akcemi na dva góly. 
Foto Jaroslav Kubíček

Derby rozhodl za půl hodiny Hankocy
Očekávané fotbalové derby před týdnem v Blšanech, které přezimovaly v čele tabulky KP, skončilo
nečekaně už v poločase.
Domácí FK Chmel re hlavou Hankocy. Žado druhé části nena- tečtí měli do přestávky
stoupil, údajně pro malý více ze hry, ale hosté
počet zdravých hráčů. byli nebezpečnější. Jejich
Rozhodnuto bylo už největší šanci zlikvidoza půl hodiny, neboť Bl- val ve 43. brankář Hašany ve 30. prohrávaly nus. Po obrátce vstřelil
se Slavojem Žatec již po centru Zelinky svůj
1:7! Blšanští do derby první gól za muže parádnastoupili jen v deseti ním volejem dorostenec
a také prohráli v dalším Jakub Zmrhal před zraky
kole kontumačně, neboť svého staršího bratra
do Modlan poslali jen Jaromíra z pražské ligové
omluvenku…
Slavie. V dalších minun Žatec – Srbice 3:0 tách vyvinuli hosté velký
tlak na domácí branku,
(1:0)
Domácí Slavoj v utkání ale jejich snahu uťal třetí
o 4. místo začal aktivně. gól, o který se postaral
Již ve 3. trefil P. Klinec dorážkou v 81. Wiesinger
tyč branky hostů, a v 18. po akci P. Klince.
Branky: 18. Hankoz jeho centru otevřel skó-

cy, 50. Jakub Zmrhal,
81. Wiesinger. Rozhodčí
P. Černý, ŽK 1:2, 150
diváků.
n FK Blšany – Žatec 1:7
(1:7) nedohráno!
Branky: Zeman – Hankocy 5, Smékal, Klinec
Slavoj: Hanus – Sýs,
Bešík, A. Hynek, Merda – P. Klinec, Hassman, Zelinka, Zimola Hankocy, Smékal
Žatec má 4 kola před
koncem soutěže na 4.
místě stejně 49 bodů
jako 3. Krupka a 3 body
jim chybí na 2. příčku.
V sobotu hraje Slavoj
v Duchcově, doma se
pak představí ještě dvakrát, když 4. června hostí
Bílinu a 18.6. LoKo Chomutov. 
(jak)

Svoboda je mezinárodním
šampiónem

Mezinárodní šampionát v Muay-Thai Maximus
cup 2016 se konal v dubnu v Praze na Pankráci,
kam se sjeli borci z Německa, Itálie, Slovinska,
Maďarska a dalších států.
Za Žatec byli nomino- val v juniorské kategorii
váni trenérem Romanem do 60 kg. V prvním záŠifaldou Míra Svoboda pase porazil Dominika
a Vojta Drda.
Najmana z Muay-Thai
Vojta přes porážku 1:2 Sokol Mělník 2:1 na body
na body s Denisem Hníd- a ve finále rozdrtil Jindru
kem z Naramy Plzeň cel- Fialu z Muay-Thai Rokově skončil na pěkném kycany 3:0 a získal titul
3. místě. Zato G-Titán mezinárodního šampioMíra Svoboda excelo- na. 
(lb)

Vyrůstají nové naděje

V rámci 80 let trvání FK Slavoj Žatec se hrál minulý
týden u Ohře turnaj přípravek za účasti 14 týmů
ve dvou kategoriích, v nichž nastoupilo celkem 148
fotbalových nadějí.
Před velikou návštěvou stva a nejlepší jednotlivci
se všichni moc snažili. si odvezli poháry a me„Svého dalšího vítěz- daile. 
(jak)
ství se dočkali mladíčci
domácího Slavoje, kteKategorie 2007-8: 1.
ří dokonce v kategorii Kladno, 2. Kryry, 3. Erročníků 2009-10 vybo- věnice-Jirkov, 4. Žatec,
jovali zaslouženě vítěz- 5. Bíliny…
ství a ve starší kategorii
Kat. 2009-10: 1. Žaskončili čtvrtí,“ potěšilo tec, 2. Ervěnice-Jirkov,
ředitele turnaje Pavla 3. Kr. Dvůr, 4. Bílina, 5.
Maňáka. Všechna druž- MFK Most…

Jak chutná vítězství v turnaji, dokazují tváře žateckých benjamínků…
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