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Zastupitelstvo se sejde
hned po prázdninách

Provoz MHD v Žatci
zajištěn i v roce 2014

Hned v prvním týdnu po prázdninách
se sejde zastupitelstvo královského města Žatce ke svému řádnému zasedání.
Koná se ve čtvrtek 5. září od 17 hodin
v zasedacím sále městské radnice.

Změna provozu
radnice o Dočesné

Protože se v pátek 6. září v Žatci koná
Dočesná, budou omezené úřední hodiny
pro veřejnost pouze do 11 hodin!
Provoz Turistického infocentra bude
v době Dočesné přesunut do stánku
u hlavní scény, s provozní dobou v pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu od 10
do 20 hodin.

Dopravní omezení
o Dočesné

Vzhledem k uzavření hlavního žateckého náměstí Svobody, dále náměstí
Hošťálkovo, Žižkovo, 5. května a také
autobusového nádraží pro potřeby Dočesné, dochází v Žatci k dopravném omezením v těchto a přilehlých lokalitách.
Autobusy mají tak stanoviště v ulici
Obránců míru (U zvonu), taxíky v Masarykově ulici, uzavřena je také Nákladní
ulice pod hradbami, kam mají vjezd,
resp. parkování povoleno jen stánkaři
na povolení. Omezení potrvá od 5.9.
od 18 hodin do 8.9. 12 hodin. Děkujeme
občanům za pochopení.

Pozvánka
na vzpomínkový akt

Město Žatec a obec Toužetín zvou
na vzpomínkový akt u příležitosti I.výročí odhalení Památníku hrdinů – letců
z Ústeckého kraje, kteří bojovali za naši
svobodu. Uskuteční se v sobotu 14.
září od 10 hodin u památníku v Žatci
– Podměstí.

Dočesná už klepe na dveře
Chmel si dal letos trochu na čas. Po dlouhé zimě, deštivém jaru, suchém
a horkém létu se začne po neděli sklízet zelené zlato. Naplánované novodobé oslavy Dočesné máme v Žatci po šestapadesáté už na příští víkend
6. a 7. září. A protože se opět neplatí vstupné, město bude v historickém
centru opět doslova přeplněné. Zejména když se povede počasí a kulturní
program.
Starousedlíci sice trochu lamentují naopak takovou zábavu vítají, a kdyby
nad tou zácpou v ulicích s omezením se jim nelíbila, příště by už nepřijeli.
Páteční zahájení tradičně s Chmelodopravy, s hlukem a nepořádkem,
přestože každé ráno po slavnostech branou spustí dvoudenní pestrý proa nočním úklidu města se už jen odvá- gram, v němž si každý vybere. Zejména
ží rekvizity. Návštěvníci z jiných měst když jubilant Václav Neckář přijede

na náměstí oslavit své 70. narozeniny
s řadou hostů. Škoda, že na pódiu
na Autobusovém nádraží začne ve stejný
čas zpívat a hrát další legenda František
Nevěd. V sobotu zahraje skvělá Žatečanka, v podvečer někdejší Zlatý slavík
Dalibor Janda. A v noci po Američance
Dana Fuchs tu ještě zahraje Mig 21.
Nabitý je program na další scéně, kde
je dopoledne vyhrazeno nejmladším návštěvníkům. Více o programu přinášíme
na další straně ŽT.

Město potřebuje doplnit archivní snímky
Zpracovává se Nominační dokumentace pro UNESCO

Chmelařské industriální stavby v Žatci, které můžeme najít především na Pražském předměstí, jsou dnes opravdovým světovým unikátem. Pro jejich tzv.
mimořádnou universální hodnotu, která přechází v mezinárodní význam, je
Ministerstvo kultury ČR navrhlo v roce 2007 na zápis do „Světového dědictví“ UNESCO. Město Žatec nyní začalo zpracovávat přípravné práce, které
vyvrcholí do dvou let zpracováním tzv. Nominační dokumentace, jež bude
zaslána do centrály UNESCO.
a koncentraci nebyly v žádné jiné lokalitě
Světové dědictví
Neopakovatelná kombinace přírod- světa dochovány. S prosperitou chmelařních, půdních a klimatických podmínek ství jsou spojeny historické i dochované
spojených s 1000letými pěstebními tra- místní tradice, kroje a oslavy a mnohé
dicemi a pracovitostí obyvatel regionu další architektonicky významné stavby
umožnila pěstování místního typického v Žatci...“. Tolik citace...
Chmel vypěstovaný v žateckém regionu
aromatického Žateckého chmele.
„Město Žatec je typickým historického se v minulosti svážel do Žatce k dalšímu
města se zachovalou středověkou uliční zpracování - sušení, síření, skladování,
strukturou v jeho středu doplněnou o ně- balení, známkování a exportu. Prosperita
kolik desítek dochovaných významných chmelařství na Žatecku na přelomu 19.
typických specifických chmelařských a 20. století měla za následek prudkou
staveb, dokumentující místní tradice expanzi nových chmelařských staveb
v pěstování a zpracování chmele. Mimo- v Žatci.
Regulační podmínky, nedostatek a vyřádná hodnota těchto památek spočívá
ve velkém počtu typologicky ojedinělých soká cena stavebních parcel i vysoká
chmelařských staveb, koncentrovaných poptávka měly za následek výstavbu
na malé území v samém centru města, objektů i o několika podlažích. Několik
při současném dochování středověké velkoskladů bylo postaveno dokonuliční struktury města. Chmelařské pro- ce na volných plochách těsně mimo
vozuschopné stavby v takovém množství Pražské předměstí. Všechny sklady

mají společnou specifickou typologii,
nosnou dřevěnou skeletovou konstrukci
a vysoký komín. Několik desítek těchto
dochovaných komínů dodnes dotváří
panorama města naplněné neopakovatelnou atmosférou.
Vysoká kvalita fasád chmelařských
skladů je dána tím, že byly stavěny
přímo v zastavěném území města a architektonické návrhy jejich fasád musely
splňovat přísné regulativy stavebního
úřadu. Stejné regulativy, jako tehdy byly
na výstavbu obytných městských domů.
Zapůjčené dokumenty ihned vrátí
V současnosti se dokončuje pasportizace, tj. zmapování a popis těchto staveb
– tj. sušáren, siříren, skladů, balíren
a známkoven chmele. Každý z objektů
bude mít vlastní pasportizační složku,
ke které budou přidávány všechny materiály, které budou k dispozici. V současnosti má založenou pasportizační
kartu již 95 chmelařských staveb. To je
úctyhodné číslo staveb, které opravdu
jinde ve světě na jednom místě nenajdete.
Z těchto 95 objektů bude vybráno několik nejvýznamnějších a nejzachovalejších
staveb, které budou navrženy Národním
památkovým ústavem k zápisu do seznamu Kulturních památek ČR a bude pro

ně hledáno, společně s jejich současnými
vlastníky, zvláštní využití.
V minulých letech i v současnosti je
Pražské předměstí a tím i většina chmelařských staveb pod přísnou ochranou
památkové péče. Pro jejich vlastníky
se tak případným zápisem do seznamů
UNESCO nic nezmění, naopak, možnosti získání dotací a finančních příspěvků
na obnovu a smysluplné využití staveb,
se zvýší.
Městský úřad v Žatci by chtěl touto
cestou požádat všechny občany, patrioty
města, sběratele, současné i bývalé zaměstnance v oboru chmelařství o jejich
pomoc a podporu. Pokud doma najdete
jakékoliv současné i historické fotografie
zobrazující chmelařské stavby zevnitř
i z ulice, zaměstnance při pracovní činnosti, stavební plány nebo jiné obdobné
dokumenty, prosíme o jejich poskytnutí.
Materiály oskenujeme a ihned vrátíme.
Pokud by se taková možnost naskytla,
prosím kontaktujte Ing. Petru Šilhavou
na MěÚ Žatec, telefon: 415 736 453,
e-mail.: silhava@mesto-zatec.cz.
Předem Vám mnohokrát děkujeme.
Pracovní skupina Management Plan
– Památky pěstování a zpracování
a výroby piva v Žatci

Město Žatec v letošním roce vyhlásilo výběrové řízení na dopravce MHD
v Žatci. Důvodem tohoto kroku byla
snaha o získání lepších smluvních
podmínek tak, aby město mohlo více
ovlivňovat kvalitu služeb, zejména
kvalitu vozového parku. Dále byl předpoklad, že město by mohlo tuto službu
provozovat levněji. Nyní město hradí
dopravci ztrátu do výše 34,- Kč za každý ujetý kilometr. Stávající smlouva
s dopravcem DPÚK a.s. byla uzavřena
již v roce 1994 a v některých bodech neodpovídala současným nárokům.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest uchazečů. Nové nabídky, které
splňovaly kritéria určená ve výběrovém
řízení na provozovatele MHD, nepředstavovaly pro město výraznou pozitivní
změnu oproti současnému stavu, navíc
jeden z uchazečů po podání nabídek
zaslal městu námitky proti zadávacím
podkladům výběrového řízení a navrhl
soutěž zrušit. Město se po prostudování
námitek rozhodlo námitkám vyhovět
a soutěž zrušilo. Od začátku roku 2014
bude po vzájemné dohodě pokračovat
smlouva se stávajícím dopravcem.
Cestující tedy budou moci i po 1.
lednu 2014 tuto službu ve městě využívat za stávajících podmínek a cenách
jízdného.

V Žatci na jaře
rozkvetou nové sakury
a myrobalány

Město Žatec ve spolupráci s odbornou
firmou vysadilo okrasné druhy tzv. japonských třešní (též známé pod názvem
sakura), slivoní myrobalánů a převislých třešní pilovitých na několik míst
ve městě. Tyto listnaté stromy v současné
době patří mezi nejoblíbenější právě
pro svůj malý vzrůst, bohatá květenství
a nenáročnost na půdu a malé nároky
na údržbu. Červená odrůda myrobalánů
má sytě vínovou barvu olistění a výborně doplňuje ostatní skupiny dřevin,
neboť vypadá kontrastně jako solitérní
dřevina k odlišně zabarveným fasádám
okolních bytových domů. Také výborně
ladí k urbanistické šedi nebo odstínům
krémové barvy.
Nově vysazených stromů napočítáte
celkem 30 a můžete je najít v centru
města (poblíž Kruhového náměstí u vývěsky úřední desky, v ulici Šafaříkova,
u památníku Letců na Plzeňské ulici,
ve vnitrobloku Družstevní ulice, v areálu nemocnice či ve vnitrobloku ulice
Pekárenské). Na výsadbu těchto dřevin
město použilo prostředky získané mimo
rozpočet města.
Pevně věříme, že brzy budeme vysazovat zeleň i v dalších lokalitách.

strana 2

22. srpna 2012

Žatecký týdeník

Vydařené kulturní léto

Během prázdnin proběhla v královském městě Žatci spousta kulturních
i sportovních akcí, jako např. Cykloběh proti drogám, který každoročně
pořádá občanské sdružení Řekni drogám NE, Řekni ANO životu (na snímku Simony Janoušové), dále promítání
Kinematografu bratří Čadíků na náměstí Svobody, hudební produkce
v rámci CooLturního léta v restauraci
U Orloje, Léto s knihovnou pro děti
i dospělé a spousta dalších akcí.
Předposlední srpnový víkend v Letním kině proběhne premiéra filmu
spolku Opera Žatec s názvem Požírači
Leknínů a vrcholnou akcí léta bude
již tradičně Dočesná, která se letos
koná v termínu 6. a 7. září. Těšíme
se na Vaši návštěvu!

Žatec hostil 26 odborníků ze 14 zemí
Zástupci 14 zemí zabývající se problémy venkova zavítali v předposledním červencovém týdnu na dvoudenní
návštěvu do Žatce. Evropský venkov
se potýká s celou řadou problémů, například nedostatkem pracovních příležitostí, nízkou úrovní inovací, klesající
populací či obecně méně atraktivními
podmínkami pro život. Projekt GRISI
PLUS, v rámci kterého se návštěva
uskutečnila, vychází z předpokladu,
že k ekonomické prosperitě mohou
přispět dobré nápady a informační
technologie. Na návštěvách se odborníci z různých koutů Evropy seznamují s dobrou praxí.
Návštěva v Žatci byla zahájena

na radnici přijetím místostarosty
Ing. Jana Novotného. Cílem českých
hostitelů z Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje bylo ukázat zahraničním partnerům současné
využití historicky významného odkazu
chmelařské tradice. Proto samozřejmě
musel být představen projekt Chrám
chmele a piva. Návštěvníci prošli
i expozici Muzea chmelařství. Při
krátké procházce Pražským předměstím, plným chmelařských staveb,
byl vysvětlen záměr města zapsat se
na seznam chráněných památek světového významu
UNESCO. Navzdory horku ná-

vštěvníky zaujala i virtuální hra muzea
K. A. Polánka „Žatecký stroj času“.
Žatec byl představen jako jedinečný
region, bez jehož chmelu se neobejde sklenice kvalitního piva kdekoli
na světě. Návštěvu ukončil druhý den
seminář výměny zkušeností pořádaný
v aule Chmelařského institutu. Pro
zahraniční hosty i českou veřejnost
byly presentovány projekty využívající informační technologie z Irska,
Řecka i České republiky. Žatecký
pobyt udělal na zahraniční návštěvu
dobrý dojem.

Pozvánka na výstavu
pivních etiket

Dne 7. 9. 2013 od 11 hodin v infocentru Chrámu Chmele a Piva bude
slavnostně zahájena mezinárodní
výstava pivních etiket, která proběhne v rámci společného projektu
partnerských měst Žatec a Thum pod
názvem „Pivní tradice Krušnohoří“/
„Biertradition im Erzgebirge“, č. projektu 0560.00/160812/1/03, který je
financován z Fondu malých projektů
v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří
v Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007-2013, Ziel 3/Cíl 3“
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Někde ještě neumí
třídit bio odpad

Od 1. 3. 2013 je v ulicích města Žatec rozmístěno 66 kusů 240 litrových
nádob a 2 ks 1 100 l kontejnerů na bio
odpad. Hnědé popelnice na biomasu
jsou na rozdíl od klasické popelnice
vybaveny odvětrávacím systémem,
který vede k eliminaci zápachu z uloženého obsahu.
Hnědé popelnice jsou určeny pouze
pro biologicky rozložitelný materiál,
ostatní složky tento odpad znehodnocují. Bohužel i u nás se najdou
lokality, kde k znehodnocení dochází,
a tím je zmařena snaha řádně třídících
spoluobčanů. Přes veškerou snahu
svozové společnosti, není v jejích
silách takový odpad řádně zpracovat.
V současné době jsou monitorovány
lokality, kde dochází k největšímu znehodnocení obsahu hnědých popelnic.
V případě, nedojde-li v nejbližší době
na těchto místech k nápravě, bude
Město Žatec nuceno přesunout tyto
popelnice na jiná stanoviště.
Třiďte odpad správně, děkujeme
Vám.
MěÚ Žatec, stavební
a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Cestující v autobusech ušetří s čipovou kartou
Krajští radní po sedmi letech přistoupili k navýšení jízdného, které ale
upřednostnili před horší variantou,
kterou by bylo omezování spojů. Cestující si s platností od 1. září připlatí
v autobusech, které Ústecký kraj objednává u různých dopravců. Změna
tarifů se tedy týká i autobusových
linek, jež pro kraj provozuje Dopravní
podnik měst Chomutov a Jirkova (DPCHJ). Jeho vozy obsluhují vybrané lokality regionů Chomutovska, Krušnohoří, Kadaňska, Žatecka a Lovosicka.
Novinkou je možnost uhradit jízdné
z elektronické peněženky na bezkontaktní čipové kartě, v takovém případě
cestující získá desetiprocentní slevu.
Nárůst cen se pohybuje od deseti
do 21 procent podle ujetých kilometrů. Obyčejné jízdné tak od 1. září

zdraží z deseti na 11 korun při cestě
autobusem do čtyř kilometrů, z 32
na 34 korun při volbě trasy 21- 25
kilometrů a z 52 na 63 korun na trase
46-50 ujetých kilometrů. Cestující,
který uhradí jízdné elektronickou
peněženkou, nově zaplatí o deset
procent méně, například místo 63
korun jen 57 korun. Nový ceník jízdného bude k dispozici na webových
stránkách dopravního podniku www.
dpchj.cz.
„Sleva při platbě jízdného z elektronické peněženky na čipové kartě tak
už bude platit na všech spojích, které
provozujeme. Cenové zvýhodnění je
proto výzvou pro cestující, aby si naši
bezkontaktní čipovou kartu pořídili,“
uvedl ředitel divize linkové dopravy
DPCHJ Milan Toms.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent dopravy, veřejné zeleně
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 9
Popis činnosti referenta dopravy, veřejné zeleně:

Komplexní příprava a realizace investičních akcí a oprav místních komunikací a dopravních staveb, včetně
projektové přípravy, výběrových řízení, občasného technického dozoru a kontrolní činnost. Zajišťuje správu
a budování městského informačního systému. Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích,
stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu. Zajišťuje správu veřejné zeleně.

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:
vyšší odborné vzdělání nebo SŠ s maturitní zkouškou (odpovídající zaměření výhodou)
ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona; zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
výhodou vzdělání stavebního zaměření a vzdělání v oblasti životního prostředí, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví, znalost zákona o veřejných zakázkách
řidičský průkaz skupiny B
předpokládaný nástup 01.10.2013

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
 životopis
 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 výpis z 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 nejpozději do 30.08.2013 do 13.00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – doprava, veřejná zeleň“.
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 1. srpna 2013

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec
438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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řádková inzerce
n Pronájem kancelářských prostor.
Nabízíme k pronájmu kancelářské
prostory v administrativní budově
CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec,
ul. Mostecká 2580 v Žatci. Jedná se
o samostatné kanceláře (cca 18m2),
nebo o propojení dvou i více kanceláří. Cena za pronájem vč. poskytovaných služeb je 120,-Kč/m2/měsíc.
V kancelářích je možné využít za příplatek tel. linku s vlastním číslem,
internet, úklid. Parkování je možné
před administrativní budovou. Informace na tel. čísle: 415 733 203,
415 733 307, 602 416 138
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ul.
u polikliniky. Nájem a služby celkem
6.500,- Kč. Max. pro 2 osoby. Vratná
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 723 77 96 72.
n Nabízíme pronájem bytu 1+1
(36 m2) po rekonstrukci v Žatci. Nájemné 5.000,- Kč+inkaso. Kauce 12.000,-Kč.
K dispozici ihned. Kontakt: 602 549 261
n Prodám větší stavební míchačku,
původní cena 9.000,- Kč, málo užívaná,
nyní 3.000,- Kč. Prodám starou čističku
obilí – levně. Tel. č. 721 677 527
n Prodám byt 2+1, ulice Svatováclavská, před rekonstrukcí. RK ne. Cena
dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.
603 157 746
n Prodáme byt 3+1 v OV (u býv.
OSP). Tel. 728 378 650 (volat po 19
hod.)
n Pronajmu garáž, Lva Tolstého 1721
v Žatci. Kontakt 608 981 219.
n Prodám 2 parcely o výměře 975
m2 - orná půda. Lokalita Čeradická ulice. Cena 300.000,- Kč. Informace na tel.
607 039 424
n Pronajmu byt 1 KK a 3+1 v Žatci.
Tel.: 739 887 705
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, Růžová
ul. za 5.200,- + zálohy na energie (cca
6.000,-) měsíčně. Kauce, ne RK, volný
od 1.8.2013 Tel. 606 680 008
n Pronajmu byt 2+1 v Husově ulici,
asi 100m od polikliniky. Nájem 5 000 Kč
+ poplatky. Kauce 5 tis. Volný od srpna.
Telefon: 721 763 119
n Pronajmeme krásný byt 1+4
(96 m2) v secesní vile (1911), Žatec,
Husova 1200 (nad muzeem). Vytápění:
plyn i pevná paliva. Krásná zahrada 1000
m2. Ovocné stromy a keře. Zahradu lze
po dohodě užívat k pěstování zeleniny
a jiným aktivitám. Přístřešek pro auto,
sklep, dílna (26 m2), půda (cca 150 m2).
Měsíční nájemné 8.000,- Kč. Telefon
604 237 669
n Koupím byt 1+1 v Žatci v osobním
vlastnictví za rozumnou cenu. Nejsem
RK. Volejte 774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí - věžák; částečně zařízený, nájemné 6.500,- včetně poplatků. Kauce
13.000,-. RK nevolat! Tel: 732 930 471,
776 575 185
n Pronajmu byt 1+1 se zaskleným
balkonem, částečně zařízený. Nájem
předem. Vratná kauce. Jen pracujícím.
Tel. 604 996 042
n Zlevníme Vám půjčku - repůjčkou
Vám snížíme úroky a splátku Vaší stávající nevýhodné půjčky u jiné banky
nebo nebankovní společnosti zcela bez
poplatků. Finance pro rodinu s.r.o., tel.č.
725026028
n Nově otevřeno pánské holičství,
Tyršova ulice, kadeřnictví Lenka (naproti
Renově). Možnost parkování. Bez objednávky, bez čekání. Kontakt 739 662 172

Rozloučení
9.7.
10.7.
11.7.
18.7.
		
20.7.
		
21.7.
		
23.7.
25.7.
27.7.
		
		
29.7.
		
30.7.
		
		
31.7.
1.8.
4.8.
		
		
6.8.
7.8.
8.8.
9.8.

Milan Bredík
Květuše Smutná
Pavel Gajdošík
Milenko Chmelař
Anna Machová
Jan Bartoš
Marie Bekeová
Jan Vávra
Helena Smolková
Božena Kozelcová
Jaroslava Mahovská
Jan Fára
Miloslava Kyjacová
Antonín Lenkvík
Karel Kratochvíl
Irena Arnoldová
Blanka Mederová
Antonie Čermáková
Karel Hubálek
Václav Pšenička
Anton Gondáš
Herta Danková
Ludmila Jandová
Jaroslav Ledvina
Josefa Sáblová
Marie Macková
Olga Kozárová
Gerlinda Piklová

64
89
49
83
79
66
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88
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74
76
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Premiéra filmu Požírači leknínů

Úspěšná prezentace původní hry Požírači leknínů, kterou se zviditelnil divadelní spolek Opera Žatec, se brzy dočkala i filmové podoby. Stejnojmenný
film mohou poprvé shlédnou diváci v městě, kde se natáčelo již v pátek 23.
srpna v Letním kině Žatec.
Program začíná již ve 20.30 koncer- novou knížku. Pro inspiraci se vydává
tem kapely Furt rovně. Po úvodním slo- do jedné podivné počítačové hry - Svět
vě (21.30) k filmu se uskuteční vlastní pod Hvězdou. Brzy však zjišťuje, že
projekce. Jde o příběhy lidí, které svedla i ostatní mají svůj důvod, proč trávit
dohromady jedna podivná počítačo- svůj čas ve virtuálním světě. Postupně
vá hra. Zkrachovalý spisovatel Hynek přestává být jasné, co je skutečnost a co
Šefr hledá po létech v ústraní téma pro jen přetvářka.

N

eckyáda na Ohři v Žatci odstartovala minulou sobotu svůj 29. ročník.
Mezi posádkami tří desítek originálních plavidel měli opět velký úspěch
s realizací neotřelých nápadů členové z obce Místo na Chomutovsku. Největší
pozornost poutali Hastrmani s mlýnským kolem i starou vrbou, či posádka
římských senátorů. Co na tom, že císař Nero po dvou stovkách metrů plavby
skončil v Ohři, když se pod ním doslova zhroutil trůn? Jiná posádka ozdobila
svůj vor pisoárem a nápisem Malá strana. Vše začalo po výstřelu z Křižníku
Ježek, kterému velel sám ředitel Neckyády. Nápady hýřili i další účastníci
plavby, která končila jako obvykle v posledních letech nedaleko Zálužic. (jak)

Výlet s knihovnou do Kryr a Jimlína

V pořadí třetí a čtvrtý prázdninový výlet v rámci programu Léto s knihovnou
se uskutečnily do 30. 7. do Kryr a 6. srpna na zámek Nový Hrad a do útulku
v obci Jimlín
V Kryrech účastníci vystoupali hu- z celého Česka, zapůjčené paní Janou
sím pochodem úzkými lesními cestami Žuravnyjovou. Zaujala i výstava funkčk Schillerově rozhledně. Přestože nebyl ních historických šicích strojů, zapůjčev úterý návštěvní den, starosta měs- na panem Milanem Hvězdou z Loun.
ta Kryry nám umožnil prohlédnout si Po návštěvě uvězněného draka ve skleSchillerovu rozhlednu zvenčí i zevnitř, pení zámku a výstupu na zámeckou věž
abychom mohli ocenit nádherný výhled jsme navštívili útulek pro psí a kočičí
do okolní krajiny a zakoupit si upomín- mazlíčky. Pan Kubalík nás seznámil
s prostředky na odchyt volně pobíhajících
kové předměty.
V Jimlíně nás průvodkyně seznámila zvířat, s prací v útulku a ukázal nám des historií zámku a vystavenými expo- vět pětitýdenních štěňátek a ostatní psy
náty, z kterých asi nejvíce děti zaujaly a kočky. Počasí nám vskutku přálo a děti
43 papírových modelů hradů a zámků byly s výletem spokojené.
(ko, le)

Nebojte se kondičního běhání

Už jste také potkali v Žatci u řeky skupinu běžců? Před ničím ani před nikým neutíkají. Jako členové Běžeckého kroužku Žatec si prostě chodí jen tak
společně zaběhat.
„Když jsem kroužek letos v dubnu je důvodem snížení váhy, někdo si jde
zakládala, vůbec jsem netušila, zda se prostě jen při běhu s ostatními popov Žatci najdou lidé, kteří by měli zájem vídat a vyměnit své dosavadní zkušeo společné běhání.“ říká jejich před- nosti s během.“
Většina členů startovala na květnovém
sedkyně Gabriela Korbášová. „Když
na první trénink dorazilo 8 lidí, bylo to závodu v Lounech. Pro mnohé to byl
více než příjemné a povzbudivé. Dnes první opravdový běžecký závod v živonení výjimkou, když nás vyběhne 20, tě. Další závod plánují na září, když je
a jak říká Miloš Škorpil, zakladatel na srpen si zajistili běžecké soustředění
Běžecké školy (patronky běžeckých ve Sklárně u Žihle.
„Pokud je mezi čtenáři někdo, kdo ješkroužků), žatecký kroužek je největším v republice. Vybíháme společně tě nenašel odvahu, aby mezi nás přišel,
seznámení
každou středu – v dešti, vedru a zatím chci vzkázat, že si běh hlavně užíváme!
n 65letý domácí kutil – řemeslník, nabízí seznámení „ženě“ pro trvalý vztah ani jednou jsme nevynechali. Důvody, Neváhejte a přijďte kteroukoli středu
ve věku 55 – 60 roků, která nechce být sama, a je pro oboustrannou – vzájemnou proč běháme společně jsou různé – v 18.30 hodin k fotbalovému hřišti
oporu a toleranci. Volejte jen vážné nabídky a to, po celý den ! Mob: 607 282 961. někdo si chce zlepšit fyzičku, u jiného u Ohře,“ vzkazuje Gabriela Korbášová.
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Důchodce opět řádil

letní kino Žatec
22.8.

23.8.

29.8.

30.8.

OČISTA

Sedmého ročníku tenisového turnaje
čtyřher Márdza Kap 2013, který se
konal na žateckých kurtech 27. 7., se
zúčastnilo osm párů složených ze závodních a amatérských hráčů.
Celodenní turnaj, který v úmorném vedru nakonec vyústil ve velmi překvapivý
výsledek. Vítězem se stala dvojice Bohumír Linka – Milan Linka, což udivuje
zejména kvůli úctyhodnému věku otce
Bohumíra, který v listopadu oslaví 76.
narozeniny. Je vidět, že úspěšně sportovat a porážet o generace mladší soupeře
není rozhodně omezeno věkem.
Druzí v pořadí skončili Jan Gregorik
a Tomáš Kail, bronz vybojovali Roman
Dvořák a Stanislav Voráč ml.

21:00

Thriller / Horor / Sci-Fi / USA / 2013 / 85 min / Cz titulky
Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povolené. Přežijte ji. Jak vyřešit alarmující
míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu jedinou noc v roce se
Amerika blízké budoucnosti proměňuje v nejnebezpečnější místo na Zemi.
Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, protože všechny
složky záchranného systému jsou během Očisty mimo provoz. Funguje to
náramně, i díky tomu život v téhle zemi v ostatní dny připomíná ráj. Jen se
ho nemusíte dožít. Krvavý thriller s hororovými prvky natočili tvůrci série
Paranormal Activity, kteří vás budou děsit tak, jak je jim vlastní. Úspěšní
a bohatí Sandinovi se na Očistu připravují v bohorovném klidu. James
(Ethan Hawke) prodává bezpečnostní systémy, díky nimž svůj dům proměnil
v nedobytnou tvrz. Jeho manželka (Lena Headey) a děti, teenageři Charlie
a Zoey, proto mohou nerušeně pozorovat prostřednictvím bezpečnostních
kamer svět tam venku a výjimečná dramata, která tahle specifická noc přinese. Všechno změní jeden cizinec, který se znenadání objeví u jejich dveří
a úpěnlivě prosí o záchranu. Pustit ho dovnitř, nebo nepustit? Rozhodnutí,
které učiní, obrátí jejich život naruby. Z nezúčastněných pozorovatelů se
stanou hlavními postavami v mimořádně krvavém dramatu, které nemusí
ani jeden z nich přežít. Tahle noc bude zatraceně dlouhá.
Režie: James DeMonaco. Hrají: Lena Headey, Ethan Hawke, Tony Oller, Rhys
Wakefield, Adelaide Kane, Edwin Hodge
Vstupné: 110,-

POŽÍRAČI LEKNÍNŮ

21:00

Drama / Česko / 2013 / 98 min / přístupné od 12 let
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich
– Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár,
navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své
šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však odhodláni
zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. A zdá se, že svatební
oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu v sídle nevěstiných
rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou skutečně nejkrásnějším
začátkem společného života. Ovšem... kdyby se na svatební hostině náhle
neobjevil nezvaný host. Jan Benda si brzy získává náklonnost přítomných.
Maminky i tetičky mu podstrojují, muži mu bodře nalévají. Kdo to však vůbec je? A odkud se vzal? Je to jen neškodný v etřelec, který se obvykle vmísí
do davu s cílem zadarmo se najíst? Nebo se vynořil z minulosti někoho ze
svatebčanů? A koho? S Janem Bendou u svatebního stolu dostává romantika
trhliny. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč. Některá tajemství by
prostě neměla být prozrazena!
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna Nováková-Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj
Vstupné: 130,-

LETADLA

21:00

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2013 / 85 min / CZ
Dabing
Studio Walt Disney přináší akční animovanou komedii, jejímž hlavním
hrdinou je Dusty – práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem
stát se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a pak je tu ještě
jeden nezanedbatelný problém: bojí se výšek... Ale Dusty se nevzdá a požádá
o pomoc zkušeného námořního letce Skippera, aby mu pomohl zařadit se mezi
závodníky. Uspěje Dusty v životní zkoušce a vystoupá do výšek, o kterých se
mu ani nesnilo?
Režie: Klay Hall. Hrají: Val Kilmer, Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Dane
Cook, John Cleese, Teri Hatcher, Anthony Edwards, Priyanka Chopra, Stacy
Keach, Cedric the Entertainer, Sinbad, Carlos Alazraqui
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz

Žatečtí aikidisté
jsou plnoletí

21:00

Thriller /Scifi / 2013 / Česká Republika / Žatec / Přístupné
Film divadelního spolku Opera Žatec.“ Příběhy lidí, které svedla dohromady jedna podivná počítačová hra. „Zkrachovalý spisovatel Hynek Šefr
hledá po létech v ústraní téma pro novou knížku. Pro inspiraci se vydává
do jedné podivné počítačové hry - Svět pod Hvězdou. Brzy však zjišťuje, že
i ostatní mají svůj důvod, proč trávit svůj čas ve virtuálním světě. Postupně
přestává být jasné, co je skutečnost a co jen přetvářka.
Režie: Jaroslav Wagner. Hrají: Vladimír Valeš, Romana Valešová, Jarmila
Šmídlová, Soňa Svobodová, Martin Štross, Dagmar Štrossová, Hana Zeleňaková, Václav Rampas, Marie Pekárková, Jaroslav Wagner a další občané
města Žatec.
Vstupné: 50,-

LÍBÁNKY

Žatecký týdeník

Vyšehradský Kavka, kterého se snaží zastavit domácí Petr Bešík za asistence Marka
Paula, zatápěl žatecké obraně v divizním utkání, které skončilo debaklem 0:6 (0:3).

Až příliš kruté procitnutí
fotbalistů Slavoje

Po dvou úspěšných sezonách v divizi, kdy Slavoj Žatec skončil na 5. a 6.
místě, nastalo v úvodu letošního ročníku značné rozčarování s prvními
výsledky.
Nový trenér Karel Šidlof dal v pří- zastavil unikajícího protihráče za cenu
pravě příležitost především žateckým červené karty a předčasný odchod do
odchovancům s cílem stabilizovat kádr kabin. Navíc trestný kop znamenal
a udržet doma mladé hráče. Naděje třetí gól v Hanusově síti a konec napotvrzovala některá utkání v přípra- dějí. Výsledek 0:6 je nejhorší doma
vě, kdy Slavoj porazil sedmigólovými za mnoho let.
Podobně dopadl Žatec v neděli na
příděly třeba Litvínov nebo Klášterec.
Slibný výkon podal Žatec i pohárovém půdě nováčka v Louňovicích (u Branutkání, v němž těsně podlehl 2:3 Kar- dýsa n.L.). Do sestavy se sice vrátil Vlk,
ale chyběl potrestaný Bešík. Navíc se
lovým Varům.
Snahu nelze mladému mužstvu upřít většině hráčů včetně nejzkušenějších
ani v úvodním zápase divize doma nedařilo a výsledkem byl další debakl
s Vyšehradem před výbornou návště- 0:5. Po dvou kolech je Žatec poslední
vou. Hosté netající se postupovými bez bodu se skorem 0:11!
ambicemi, však přehráli Slavoj zcela
Napravit dojem u příznivců mohou
jednoznačně, když byli lepší ve všech hráči už v neděli 25. srpna, kdy sehrasměrech. Definitivní zlom nastal ve jí utkání III. kola u Ohře od 17 hodin
45. minutě, kdy Bešík za stavu 0:2 proti Novému Boru.
(jak)

Již 18 let od svého založení slaví žatecké aikido. V roce 1995 klub založilo
pár nadšenců a zajímavé je, že 4 z nich
chodí na tréninky do dnes.
Za tu dobu prošlo žatecké aikido svým
vývojem. Na začátku se zde vyučovalo
dokonce z videokazet, protože nebylo
možné sehnat v regionu žádného trenéra. V současné době má klub 20 stálých
cvičenců. Už se nevyučuje jen klasické
aikido, ale i reálná sebeobrana.
Také letos se koná nábor nových členů. Kdo by měl zájem vyzkoušet si toto
bojové umění a dosáhl už hranici 14
let, nebo se chce jen podívat na ukázku, nechť přijde 18. září v 18 hodin
do malé tělocvičny Obchodní akademie Žatec (vstup bazénem). Tři trenéři a jejich žáci předvedou, co se za tu
dobu naučili. Samotný nábor potrvá
až do konce září. Bližší info na www.
aikido-zatec.cz.

Sport celý den pod
hradbami

Druhý ročník turnaje ve streetballu
se v Žatci uskuteční o Dočesnou 7.9.
na venkovním hřišti při 1. ZŠ v Žatci.
Přihlášení týmů do turnaje a další informace o turnaji je možné získat na mailu streetcupzatec@seznam.
cz nebo na facebooku: Street Cup Žatec 2013.
Hrací systém turnaje je 3na3. Počet
hráčů v týmu je stanoven na 3+2. Kategorie jsou senioři (nad 16 let) a junioři
(do 16-ti let). Zahájení se předpokládá
v 10 hodin (podle přihlášených týmů).
Hraje se mj. o věcné ceny (poukazy
na nákup v obchodech s basketbalovým zbožím). Souběžně se uskuteční
dovednostní soutěže. Po skončení turnaje pokračuje program ve vedlejším
skateparku ve Skatekontestu závodníků
Odbor Sport pro všechny při TJ Sever Žatec zahajuje cvičení pro širokou z celého širokého okolí. Večerní náladu
dokreslí vystoupení místních a okolních
veřejnost v tělocvičně 3. ZŠ v Podměstí od 2. září. Proti minulé sezoně je
nezávislých hudebních skupin.
(dn)
změna hodin cvičení.
Ženy a dívky: pondělí 18.00 - 19.00, tyčky, míče overball a gumy ke cvičení.
čtvrtek 18.00 - 19.00 hodin. Rodi- Součástí bývají také nové formy Pilates.
če s dětmi (cvičitelky L. Drhlíková Je mezi všemi oblíbený - děti (od 2
Cyklistický výlet ve třech etapách
a M. Urlychová) čtvrtek 17.00 - 18.00 let) se naučí ovládání a posílení celéna
147 km vede ze Žatce (start 23.8.
(od 5.9.)
ho těla, cvičí se na malé trampolíně,
v 9 hodin u Chrámu chmele a piva)
Kondiční, zdravotní a rehabilitační s míči overball a různé hry a soutěže.
na Kadaňsko a Doupov, cíl v Žatci
cvičení (M. Korfová a B. Nováková): Konec roku zakončují akademii pro
neděli 25. srpna. Informace Zdeněk
Cvičí se při hudbě a na podložkách, rodiče spojené s Mikulášem.
Tarant, 605 550 889
Předseda SPV Alena Koutná
kde používají ke cvičení aerobní činky,

Přijďte si protáhnout těla
po prázdninách do ZŠ Podměstí

Chmelovelo 2013

Svěcený bojoval o medaili na Evropské
olympiádě mládeže v holandském Utrechtu
V holandském Utrechtu se 14.-19.7.2013 konal Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Sešli se zde nejlepší evropští plavci ročníků 1997-1998
chlapci a 1999-2000 dívky. Z našeho oddílu se do reprezentačního výběru ČR
probojoval Antonín Svěcený.
Na prsařské stovce Tonda postoupil a obsadil na 100P výborné 8.místo.
z rozplaveb z 8.místa. V semifinále pokoDruhým startem Tondy bylo 200m
řil svůj osobní rekord vynikajícím časem prsa, což je jeho hlavní disciplína. V roz1:04.69 a ten znamenal postup do finá- plavbách zaostal jen o 2 setinky za osoble ze 7.místa. V něm zaplaval 1:05.19 ním rekordem a čase 2:20.00 postoupil

ze 4.místa do finále. V něm celý závod
bojoval o druhé až čtvrté místo, aby nakonec vynikajícím časem 2:18.52 skončil
jen těsně (o 5 setin) na skvělém 4.místě.
Na svých prvních velkých evropských
závodech se Tonda nezalekl ani atmosféry
a ani soupeřů a jeho 4.místo bylo nakonec
nejlepším umístěním celé české plavecké
výpravy na EYOF v Utrechtu.
(jk)

Žatečtí plavci nás reprezentovali po Evropě
Nejvyspělejší kvarteto žateckých plavců během letošního léta reprezentovalo
ČR na vrcholných světových závodech.
Skvělý dárek ke svým srpnovým 16. odlétá i David Urban, má Lucie za cíl
narozeninám si dala Lucie Svěcená finálovou účast a její příznivci doufají
na Svěcená, která z Mistrovství Evro- v zisk medaile.
py juniorů 2013 v Polsku přivezla dvě
Tomáš Plevko přes potíže po zrastříbrné medaile z 50 m a 100 m motý- nění ramene statečně bojoval na MS
lek. Kromě toho byla 7. na 200 m znak v Barceloně v ohromné konkurenci.
a 4. se smíšenou štafetou. Od září začne Na 50 m kraul opět zlepšil český rekord
studovat v žatecké OA a po Mistrovství na 22.71 vteřiny (předtím 22,83), což
světa juniorů v Dubaji (od 26. 8.) vstupu- mu vyneslo 27. místo. „Splnil jsem si
je do kategorie dospělých. Na jejich le- cíl, protože na padesátce jsem si zleptošním M ČR získala dvě zlaté medaile šil osobák. K postupu do semifinále
(50 a 100 m motýl) a stříbro i bronz bylo třeba zaplavat 22,25, to je zhruba
(100 a 50 m znak). Při loučení s juni- pouhých 30 centimetrů,“ říká spokojeorskou kategorií v SAE, kam současně ný Plevko.

Antonín Svěcený byl nejlepším reprezentantem ČR na mládežnické olympiádě v holandském Utrechtu. Více přinášíme na jiném místě.
David Urban bojoval v Poznani
na ME juniorů o splnění limitu na juniorské MS do Dubaje. Stihl to doslova v posledním závodě. Nejlepší
umístění dosáhl na 50 m kraul, kde
skončil na 16. místě a nejrychlejším
úsekem pomohl české štafetě ke 4.
příčce. „V Dubaji budu rád za každý
osobák. Potěšil by mě český dorostenecký rekord. Mohl by padnout třeba
na stovce, což by bylo hezké rozloučení
s kategorií juniorů.“
(jak)

