žatecký
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dříve Žatecký týdeník
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V čísle:
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Při EHD
uvidíme
stříbrný poklad
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Probíhá
soutěž
Miss ChChP

7

Svěcená
plavala v Číně
ve finále

8

Podrobný
program žatecké
Dočesné 2014

Žatecká Dočesná 2014
Návštěvníci Dočesné budou mít letos více prostoru

Také v letošním programu Dočesné, která se koná 5. a 6. září,
jsou zařazeny opravdu tradičních soutěže, jako například tanec
s korbelem na hlavě nebo ruční česání chmele, ale především se
návštěvníci mohou těšit na bohatý kulturní program.
Ten se letos uskuteční na třech Na druhou stranu to přináší
pódiích a na scéně ve Dvořákově vyšší organizační nároky i výdaulici. Hlavní pódium je na cen- jové náklady pořadatelů. K dneštrálním náměstí Svobody, další nímu dni je závazně přihlášeno
v Letním kině a nově je zřízená 45 pivovarů, včetně z Německa
scéna mezi nimi - na náměstí a Japonska, což je o 10 více než
Prokopa Velikého u Chmelař- v minulém roce.
Pro širokou veřejnost zde
ského muzea. „Ke změně došlo,
protože především z bezpeč- mimo jiné zahrají a zazpívají
nostních důvodů jsme nemohli Chinaski, Wohnout, Tata Bojs,
využít prostor na autobusovém Věra Špinarová, Petra Janů,
nádraží,“ informuje Martin Peter Nagy, Jaroslav Uhlíř, The
„Víťa“ Veselý, ředitel Městského Tap Tap, Alkehol, Harlej, Tony
divadla, které je hlavním pořa- Ducháček a Garage, Žlutý Pes,
datelem. „Na druhou stranu to Rock and Roll band Marcela
prospěje propagaci sousedního Woodmana, Kamelot, Luboš
Chrámu chmele a piva, k němuž Pospíšil, Carpatia Castle, Tři
se tak dostanou i návštěvníci ze sestry Banditos, Žatečanka
a mnoho dalších.
vzdálenějších míst.“
Podrobný program Dočesné
Rozšířením prostoru pro návštěvníky o trasu přes Kruho- 2014 je na 8. straně.
vé náměstí, kolem
ChChP k Letnímu
kinu, kde budou
s t á n k y s o b č e rstvením, by se měl
uvolnit více prostor v centru města
i přes očekávaný nárůst návštěvnosti.

Zateplení MŠ U Jezu

Na základě schválené žádosti o dotaci v Operačním programu
Životní prostředí byla městu na akci Realizace energetických
úspor dodatečným zateplením MŠ U Jezu přidělena částka cca
10,3 mil. Kč.
Ve schváleném investičním MŠ. O přidělení dotace se měsfondu bylo počítáno s částkou to dozvědělo na konci června,
poté proběhlo v max. možných
9,5 mil. Kč.
Smlouva se zhotovitelem je nejkratších lhůtách VŘ. Pro
podepsána, na konci příštího případ nenadálých komplikací
týdne proběhne předání stav- či zdržení stavby jsme vyšli
by. Po dohodě se zhotovitelem vstříc ředitelce Daně Pechové
bychom podstatnou část prací v osvobození od úplaty za služby
(ovlivňující nejvíce chod školky) MŠ pro měsíc(e), v němž bude
provedli ještě do konce prázdnin provoz mateřské školy omezen,
tzn. výměnu oken. Vnější zatep- a to za podmínky, že se dítě
lení by probíhalo cca od září, v daném měsíci nebude účastnit
protože naruší méně provoz předškolního vzdělávání.

Prázdninové info z…
n Muzeum a Křížova vila
Út – Pá: 9.00 – 17.00, So –
Ne: 13.00 – 17.00 (polední
přestávka 12.00 – 12.30),
zavřeno v pondělí, o svátcích
a 31. 12.
www.muzeumzatec.cz
n Chrám chmele a piva
Infocentrum u majáku
Út – Ne: 10-17.30 h.
www.chchp.cz
n Galerie Sladovna
Út – Ne: 10-17 hod.
Vstupné: 50,-/30,- rod. 90.n Turistické infocentrum
na radnici
Po – Pá: 8 – 17 h., So: 9-13
hod.
n Výtah na Chmel. maják s 3D
projekcí:
Út – Ne: od 10 h. každých 40
minut do 16.40
Cena 60,-/50,- rod. 130,n Knihovna
(o prázdninách v centrální
knihovně)
Po: 8-17, St.. 8-18, Čt. a Pá.
8-15, So. 8-12 h.
n Koupaliště
Po – Ne: 9-21 h.
Denní: 60,-/40,- rod. 150,Odpol: 50,-/30,- rod. 120,Dopol: dvouhodin. za 20,www.mesto-zatec.cz

V Informačním centru, v budově radnice je stále v prodeji
odznak s logem 1010. Cena je
15,- Kč.
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Soutěžte s Transfuzní
odběrovou stanicí Žatec

Město Žatec dlouhodobě podporuje zlepšení zdravotní péče pro
obyvatele Žatecka
a spádového regionu. Jedním šina. „Na sklonku roku budou
z kroků bylo i otevření Transfuz- ze všech dárců z TOC Žatec,
ního odběrového centra (TOC) kteří darují krev v době od září
na žatecké poliklinice. Účelem do listopadu, vylosováni tři,
bylo zajistit dostatečný počet kteří získají zajímavé odměny.
a druh transfuzních přípravků Chtěli bychom také poděkovat
pro pacienty naší nemocnice, všem těm, kteří svou nezištnou
která je jedinou plně funkč- pomocí pomáhají zachraňovat
ní a spádovou nemocnicí pro lidské životy.“
Ceny jsou 20 l sud piva Žatecký
80 000 obyvatel.
Od jeho otevření koncem samec od ChChP + poukázka
února 2014 jej navštívilo více do restaurace U Orloje basa dárnež 500 dárců krve. Podle stou- kových třetinkových piv od Žapající tendence v počtu odběrů teckého pivovaru upomínkové
je zřejmé, že se TOC dostává předměty s tématikou města
do povědomí mezi obyvatele re- Žatec a výročí 1010 z Turisticgionu a je impulsem i pro mladé kého infocentra
TOC Žatec je otevřené každé
lidi (podmínkou dárcovství je
úterý a čtvrtek a doba pro přídosažení 18 let).
Město Žatec nyní ve spoluprá- jem dárců k odběru je od 7:00
ci s TOC chystá propagační akci, do 8:30 hod. Každý kdo má
která se váže k výročí 1010 let zájem darovat krev se může
o první písemné zmínky o Žatci. obrátit na pracovníky transfuzní
„Rádi bychom do prosince 2014 stanice buď na tel. 414 110 510,
dosáhli symbolicky 1010 odběrů e-mailem: toc@nemzatec.cz
krve na pracovišti TOC v Žatci,“ nebo přímo osobně v odběrové
říká vedoucí TOC Martin Kru- dny. www.nemzatec.cz

Doprava a dopravní uzávěrky o Dočesné

Upozorňujeme občany na možné dopravní komplikace
v centru města Žatce. Z důvodu připrav a pořádání Dočesné
dojde ve dnech od 31. 8. až 7. 9. k částečným nebo úplným
dopravním uzavírkám.
Tyto vstupenky umožňují
Omezen bude zejména provoz a parkování v okolí nám. pouze vjezd a výjezd z areálu
Svobody, Hošťálkovo nám. , v době mimo dobu konání
Žižkovo nám., nám 5. května, akce. V časech od pátku 5.9.
nám. Prokopa Velkého, Proko- 17:00 – 24:00 a soboty 6.9.
pa Malého, ulice Vrchlického, 10:00 – 24:00 hod bude plaulice Milénová, ulice Úzká tit zákaz parkování v místě
a v dalších přilehlých ulicích konání akce.
Žádáme projíždějící řidiče
města. Od neděle 1. 9. začnou
do prostoru centra najíždět o zvýšenou pozornost v míszábavné atrakce. Jejich provoz tě konání akce. Návštěvníci budou zejména přecházet
bude zahájen v pátek 6. 9.
Povolenky ke vjezdu do areá- po místních komunikacích
lu si mohou vyzvednout pouze mezi jednotlivými podii.
K parkování použijte zejména
lidé s trvalým bydlištěm v místě
konání akce. K dispozici budou odstavná parkoviště u místních
v Informačním centru na Měst- supermarketů a odlehlejších
ském úřadu (radnice) v Žatci. ulicích.

Dopravní omezení ve městě

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů dochází k omezení dopravy v dotčené lokalitě.
Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky komunikace
v jednotlivých částech ul. Politických vězňů následovně:
III. úsek: od křižovatky s ul.
I. úsek: od ulice Šafaříkova
do křiž. ul. Politických vězňů Svatopluka Čecha po křižos ul. Studentská je uzavírka vatku s ul. Václava Brožíka
(od 11.10. do 30. 11. 2014)
do 10. 9. 2014).
Objízdné trasy uzavřených
II. úsek: od křižovatky s ul.
Studentská po křižovatku s ul. ú s e k ů k o m u n i k a c e b u d o u
Svatopluka Čecha (od 11. 9. vyznačeny dopravním značením.
do 10. 10. 2014)
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Rekonstrukce kanalizace v ulici
Osvoboditelů
Stávající odlehčovací kanalizace v ulici Osvoboditelů
zajišťuje odlehčení dešťových
vod do Ohře. Betonové potrubí
vejčitého profilu 500/750 mm
z roku 1969 má silně zkorodované dno a místy části potrubí
chybí, jak prokázala kamerová
prohlídka. Vlivem rovinatého
terénu dochází při zvýšené

hladině Ohře ke zpětnému
vzdutí v potrubí a nátoku vod
do kanalizace.
Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. srpna 2014.
Vlastní práce začnou probíhat
v týdnu od 25. srpna 2014.
Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu
dokončeny do 15. září 2014.

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 01.10.2014
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou
adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- životopis
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z 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 12.09.2014 do 11.00 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 21. srpna 2014

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
č.16
11. 9. 2014
č.17
25. 9. 2014
č.18
9. 10. 2014
č.19
23. 10. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční v zasedacím sále radnice
11. září.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den je plánován na sobotu
13. září.

Stručně
z radnice

Mgr. Mirka Duchoňová
je nová vedoucí odboru
rozvoje a majetku města
s nástupem od 1.9. 2014.
Vyšla vítězně ze sedmi
uchazečů.
Rozbor hospodaření města
za první polovinu roku
2014 vykázal příjmy vyšší
o 25 milionů korun než
jsou dosavadní výdaje.
Rada města schválila
podmínky výběrového
řízení stavby sanace části
ujíždějícího svahu pod
Tyršovou ulicí s rozpočtem
10 milionů Kč.
Pravý břeh Ohře v úseku
kolem fotbalového
stadionu a zimoviště
čeká od září II. etapa
prací včetně zřízení
parkoviště. Větší část akce
od koupaliště po Husitské
náměstí je již dokončena.

Dny evropského dědictví
Jako každoročně čeká město
Žatec týden po Dočesné další
významná akce, kterou jsou
Dny evropského dědictví. V sobotu 13. září se pro veřejnost
zdarma zpřístupní historické

památky, chmelařské objekty,
muzea a další. Unikátem bude
mimořádné vystavení Žateckého
stříbrného pokladu.
Na náměstí Svobody se už
dopoledne představí na historic-

kém tržišti postavy řemeslníků,
umělců či rytířů s kulturním
programem. Více podrobností
ke Dnu památek EHD přineseme v příštím čísle Žateckého
zpravodaje.

V těchto dnech začíná
investiční akce za řekou
k přípravě a položení
umělého trávníku pro
potřeby FK Slavoj Žatec.
Budova, kde sídlí
organizace Kamarád Lorm
se dočká opravy střechy
a krovů, na kterou je
plánovaná částka přibližně
650 tisíc korun.
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Nabídka z Dolního Poohří
Prázdniny můžete zakončit
ve Vroutku na hudebním festivalu Rock for Churchill. V areálu
Myslivna zahrají 29. a 30. srpna
domácí kapely Vypsaná Fixa,
Wohnout, Visací Zámek, J.A.R
i britští The Subways nebo Dub
Pistols (www.rfch.cz).
Letní program na památkách
vyvrcholí 30. srpna Hradozámeckou nocí. Zámkem Krásný
Dvůr bude večer provázet barokní kavalír Humprecht Jan,
na nádvoří uvidí návštěvníci
ohňovou show a v barokní zahradě se bude promítat film Konec
starých časů, který se na zámku

natáčel.
V Libochovicích se 29. a 30.
srpna otevřou od 18 hodin
zámecká sklepení se strašidly.
Program u příležitosti Hradozámecké noci připravuje také hrad
Házmburk či zámek Červený
hrádek.
Další zajímavé akce v Dolním
Poohří můžete najít v pravidelně aktualizovaném přehledu
na stránce www.dolnipoohri.eu.
Při svých návštěvách v Dolním
Poohří nezapomínejte fotit –
stále totiž běží až do konce
prázdnin fotografická soutěž se
zajímavými cenami.

Mezi osmi finalistkami soutěží o titul Miss Chrámu chmele a piva dvě
dívky ze Žatce, vlevo Sabina Štaubertová a vpravo Valentina Malá.

Hledáme Miss chrámu chmele a piva

Po mnoha letech, kdy se konala v Žatci tradiční a oblíbená
soutěž Miss zlatého moku ČR, letos přichází v novém kabátě
podobné klání krásných dívek s vůní chmele a piva, které nemá
v ČR ani ve světě obdoby.
Pod novým názvem, s novým produkty nabídnout hostovi,
vyhlašovatelem a pořadatelem či uspět při promenádě v plavsoutěže, přichází Chrám chmele kách. Výhodou je schopnost
a piva CZ, p. o., který je zábav- tančit, zpívat nebo hrát, a tím
ným, poučným komplexem tra- zaujmout porotu ve volné discidic světoznámého chmelařského plině. Do osmičky finalistek se
regionu. Výjimečná soutěž, kte- probojovaly i dvě dívky ze Žatce
rá se nikde v takovém rozsahu – s číslem 2 Sabina Štaubertová
a se zaměřením na chmelařství a s. 11 Valentina Malá.
a pivovarnictví nekoná, začala
Po včerejší úvodní disciplině
právě včera a potrvá do soboty jsou dnes a zítra na řadě další
30. srpna.
a v sobotu při finálovém večeru
O nové Miss piva se rozhodne v restauraci U Orloje závěrečv devíti samostatných discipli- né tři s vyhlášením výsledků.
nách. Kdo chce uspět, musí před Nejúspěšnější tři účastnice
porotami prokázat osobní šarm se pak příští týden představí
a kreativitu, umět ručně česat početnému publiku na všech
chmel, vyznat se v degustaci pódiích v sobotu během žatecké
a čepování piva, dokázat tyto Dočesné.

O nejkrásnější jablko
Léto s knihovnou končilo
výletem za pohádkou v Kadani
S koncem prázdnin se loučí
také Léto s knihovnou. Městská
knihovna Žatec si za cíl posledního prázdninového výletu
zvolila Kadaň, královské město
s jednou z nejhezčích městských
památkových rezervací, a zejména nové Muzeum čarodějnic.
Historickému náměstí vévodí
radnice s gotickou věží ze 14.
století a vedle ní stojí tzv. dům
U slunce, v jehož prostorách
se muzeum nachází. Při komentované živé prohlídce jsme
navštívili např. alchymistickou

dílnu nebo čarodějnou školu,
v které obdrželi výuční list v oboru čarodějnickém. Ve vstupním
prostoru domu je zaujal velký
vyřezávaný mechanický betlém
vyrobený panem Josefem Fialou.
Ve zbývajícím čase výletníci
prošli Katovu uličku, část Nábřeží Maxipsa Fíka a zastavili
se na dětském hřišti. Na čarodějnický výlet naváže již opravdu
poslední letní akce knihovny,
a to Prázdninová noc s podtitulem 1010 minut prázdninového
nocování v knihovně.
(mkž)

Slevová turistická karta pro
Žatec a dalších 40 atraktivních
míst v Dolním Poohří a Českém středohoří je k dostání
v infocentru a jiných místech
od 190,- Kč za osobu na 3
dny. Více info http://www.4kkarta.cz/
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Již podruhé zveme všechny
příznivce ovocnářství a regionálních potravin do zahrady Křížovy
vily, kde ve dnech 26. a 27. září
2014 od 10.00 do 17.00 proběhne dvoudenní výstava ovoce.
Nejrůznější odrůdy jablek,
hrušek a švestek od regionálních pěstitelů ovoce i místních
zahrádkářů si budete moci prohlédnout ve výstavce, jednotlivé
odrůdy můžete ochutnat a tři
nejkrásnější jablka ohodnotit
vaším hlasem v soutěži „O nejkrásnější jablko“
Stejně jako v loňském roce
bude výstava v zahradě Křížovy
vily doplněna prodejními stánky s ovocem a ovocnářskými
produkty (mošty, džemy, čaje,
pečivo, kosmetika, křížaly).
Letos výstavu obohatí i zajímavé prezentace (grafické návrhy studentů na propagaci této

akce, ukázky míchání ovocných
nápojů, dekorativní vyřezávání ovoce (carving), degustace
moštů, výtvarné a keramické
výstavky).
Na páteční odpoledne je připravena osvěta pro širokou
zahrádkářskou veřejnost. Ve velkém sále Křížovy vily uslyšíte
přednášky s ovocnářskou tématikou:
SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec,
s. r. o. Ovoce a zdravá výživa
Ing. Václav Vohralík Problematika pěstování sloupcovitých
jabloní, rezistentní odrůdy
Ing. Václav Červenka Choroby a škůdci jabloní, možnosti
ochrany
Ing. Šárka Kopecká Ovocné
stromy v krajině Českého středohoří
Věra Petrů, Šlechtitelská
stanice v Těchobuzicích

Výzva pro drobné pěstitele

Vystavovatelem na této akci se může stát každý z vás! Velmi uvítáme, pokud
věnujete na výstavu 4-5 ks ovoce od každé sorty (jablka, hrušky, švestky)
s označením odrůdy, vaším jménem a místem, odkud ovoce pochází. Naplníte tak smysl výstavy - představit místní pěstitelskou aktivitu zahrádkářů
i větších producentů.
Ovoce je možné donést ve dnech od 15. září do 23. září 2014 (od 8.00
do 17.00) do Křížovy vily, Zeyerova 344.

Bližší informace: vilakriz@muzeumzatec.cz
tel.: 774 192 414
Případně si po telefonické domluvě ovoce od Vás i vyzvedneme!

Inzerce
n Prodám dům v Žatci, v Jungmannově ulici. Dvě bytové jednotky, krásná zahrada, nutno vidět,
ne RK. Telefon: 722 126 778
n Prodám zahradu v Žatci
1700 m 2, cena: 120 000 Kč.
Kontakt: 776 080 053
n Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 v klidné lokalitě, 65
m2. Nájem včetně energií 8000
Kč. Vratná kauce 10 000Kč.
Pouze pracujícím! Max 3 osoby.
Žatec. Tel.: 776 000 578
n Pronajmu pěkný byt 1+1
v Žatci. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 ve Věžáku v Žatci, v 5. patře, za 5.800,vč. poplatků. Kauce nutná.
Volný od 1. 10. 2014. Tel.:
732 930 471, 776 575 185
n Pracující hledá podnájem
bytu 1+2 nebo 1+3 v Žatci,
v Podměstí. Prosím nabídněte.
Tel.: 727 938 775

Vzpomínka
n Se zármutkem a bolestí
v srdci na vědomost dávám,
že 15. 8. 2014
odešel do hudebního nebe beze
slova rozloučení
můj syn Jan Vladař (Clode) ve věku 50 let. Jen
to nám všem zmenšuje bolest,
víme, že následuje svého milovaného syna Ondřeje Vladaře, který tragicky zahynul 30. 9. 2006,
ve svých 20 ti letech. Vzpomeňte,
a nikdy nezapomeňte. Za vše děkuje Matka Helena Havránková,
sourozenci Karel, Marcela, Petr
a Lucka s rodinami, syn Marek
s přítelkyní a dcera Katka.

Na zámku Stekník vystavují historické kočárky

Výstava krásných historických kočárků sběratelky Hanky Müllerové z Teplic probíhá nejen v přízemí zámku Stekník, ale také
v salónech patra jižního křídla. Ve sbírce paní Müllerová, která
sbírá kočárky od roku 2007, je již přes tři sta kočárků. Součástí
jsou samozřejmě kočárky z Čech, ale také kočárky z dalších
zemí Evropy, Ameriky a dokonce z Japonska.
Nejstarší tříkolový sporťák ostrova Rujana. Kočárek z Japochází například z Anglie (při- ponska se dá jednoduchou
bližně rok 1875). Mezi největší manipulací složit do kufříku,
rarity patří americký kočárek, zajímavé jsou například tzv.
který má podobu opalovací zatahovací kočárky, typické
kukaně známé z německého svým designem a pocházející

z Maďarska. Ve sbírce jsou
zastoupeny také české kočárky
duchcovské firmy HIKO, později přejmenované na továrnu
TDV.
Více na webových stránkách
zámku: www.zamek-steknik.cz
Odkaz na webové stránky
sběratelky H. Müllerové: www.
historicke-kocarky.cz
Výstavu je možné shlédnout
od 13. 8. 2014 do 31. 10. 2016.

Turnaj Streetball Cup Žatec 2014 se již blíží
Turnaj ve streetballu se stejně jako loni o Dočesnou připravuje na 6. září na venkovním hřišti při 1. ZŠ v Žatci pod
hradbami. Přihlášení týmů do turnaje a další informace je
možné získat na mailu streetcupzatec@seznam.cz nebo na facebooku: STREETBALL CUP ŽATEC 2014.
Hrací systém turnaje je 3 zbožím (celková hodnota pona 3. Počet hráčů v týmu je ukazů 10 tisíc Kč). Souběžně
stanoven na 3+2. Kategorie jsou budou probíhat dovednostní
senioři (nad 16 let) a junioři soutěže. Po skončení turnaje
(do 16 let). Zahájení v 10 hodin, pokračuje program ve vedlejším
čas bude upraven dle přihláše- skateparku za účasti závodníků
ných týmů. Hraje se o věcné ceny z celé ČR.
Registrace: do 1. 9., mail:
v podobě poukazů na nákup
v obchodech s basketbalovým streetcupzatec@seznam.cz, tel.:

720 551 304, FB:, možná registrace na místě, v případě
velkého zájmu: „kdo dřív přijde“
(v přihlášce uvést název týmu
+ počet hráčů, město původu
a tel. kontakt). Ve stejný den (6.
9. 2014) probíhá na sousedním
skate parku (cca 50m od hřiště) Skatečesná 2014, který
odstartuje 12:30, kde se pojede
streetstyle a mini ramp contest.
LINK:https://www.
facebook.com/events/208613292632772/?fref=ts

Protáhněte si těla po prázdninách

Rozloučení

Začínáme cvičit pro širokou veřejnost v tělocvičně 3. ZŠ v Podměstí Žatec od pondělí 1.9. 2014
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let.
Změna hodin cvičení:
Je mezi všemi velmi oblíbené,
Ženy a dívky: pondělí 18.00
děti se naučí ovládání a posílení
- 19.00 čtvrtek: 18.00 - 19.00
Rodiče s dětmi: čtvrtek: 17.00 celého těla. Cvičí se na malé
trampolíně, s míči overball
- 18.00 hod. -- od 4. 9. 2014
Kondiční, zdravotní a rehabi- a různé hry a soutěže. Konec
roku zakončují akademií pro
liátační cvičení.
Cvičí se při hudbě a na pod- rodiče spojené s Mikulášem.
Na pěkné cvičení se s Vámi těší
ložkách, kde používají ke cvičení
aerobní činky, tyčky, míče over- kvalifikované cvičitelky TJ Sever
ball a gumy ke cvičení. Součástí Žatec – Sport pro všechny.
Předseda SPV Sever
bývají také formy Pilates a cviKoutná Alena
čení na balančních podložkách.

Zesnulí od 7.8. - 20.8.2014:
Marie Vegrichtová
Mgr. Lucie Sommerová
Helena Tomášková
Emilie Šrámková
Jiří Klouda
Miloslav Jančar
Vlastimil Černý
Oldřich Ledvina
Jiří Černý
Marta Husáková
Františka Sirůčková
Jan Vladař

79 let
28 let
76 let
93 let
86 let
76 let
82 let
83 let
80 let
90 let
89 let
50 let
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Letní kino Žatec
28.8.

Začátky ve 21

hodin
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

Pohádka / Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / USA / Kanada/ 2014 / 89 min
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří
mají dokonce svého národního hrdinu?
Vstupné: 100,-

29.8.

LUCY

30.8.

ŽELVY NINJA

31.8.

SEX TAPE

Akční / Sci-Fi /USA / Francie/ 2014 / Cz Titulky. V Brutální Nikitě vytvořil režisér
a scenárista Luc Besson jednu z nejslavnějších akčních hrdinek filmové historie.
Nyní Luc Besson obsadil Scarlett Johansson do filmu Lucy, akčního thrilleru o ženě
náhodně zapletené do špinavého kšeftu, který ji změní v nelítostného bojovníka
pohybujícího se zcela mimo lidské chápání.
Vstupné: 120,Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / Sci-Fi / USA/ 2014
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello,
Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April,
kterou si zahrála Megan Fox.
Vstupné: 120,Komedie / Drama/USA / 2014 / Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz)
poprvé poznali, byly jejich vzájemné city opravdu velice silné – ale o deset let a dvě
děti později by jejich láska potřebovala poněkud povzbudit. Aby obnovili svou vášeň,
rozhodnou se – protože proč ne? - natočit si video, ve kterém během nepřerušeného
tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Vstupné: 140,-

www.divadlozatec.cz

Parta cvoků u Jakuba

Kdo má rád cestování, tak určitě 11.9. od 17.00 nepropásněte
ve Dvoře sv. Jakuba v Žatci přednášku „Trabantem až na konec
světa“. Pořádají ji účastníci výjimečné akce, kteří si říkají parta
cvoků. Vstupné 100,- Kč.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
n „PAHORKATINA DŽBÁN“: probíhá do 27. 9. Tématem přírodovědné výstavy je myslivost, archeologie, lidová architektura, řemesla
(např. pletení košíků, hrnčířství, ovocnářství), víra, literatura a umění
v oblasti pahorkatiny Džbán a jeho nejbližšího okolí.
n „EHD V ŽATCI 2014“: 13. září 2014. Bohatý program od 10
hodin se ponese v duchu výročí 1010 let od první písemné zmínky
o Žatci a památek zpracování chmele v Žatci. Hlavním lákadlem bude
vystavení kompletního a nově zrestaurovaného žateckého stříbrného
pokladu a komentované prohlídky chmelařských objektů. Podrobný
program celého dne na www.muzeumzatec.cz a www.mesto-zatec.cz

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: 4. 9. – 2. 11. Výstava
drátovaných objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel. Vernisáž
výstavy 4. září 2014 od 17 hodin.
n „ŽATEC – LAZARETNÍ MĚSTO“: 18. 9. – 2. 11. Výstava k výročí
vypuknutí 1. světové války, která zpřístupňuje především dochované
fotografie ze žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války.
Vernisáž výstavy 18. září 2014 od 17 hodin s tématickým programem
Klubu historie Červeného kříže z Lán.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 –
17.00 /polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.
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Nový ročník kuželkářských
soutěží se blíží

Po více než čtyřech měsících se rozběhnou v polovině září
soutěže kuželek. Lokomotivu Žatec budou reprezentovat dva
týmy - B mužstvo v meziokresním přeboru a A tým po 11 letech
postoupil do divize. Zde se setká s novými týmy, ale po letech
se bude opakovat i okresní derby Louny- Žatec.
Lokomotiva se potká s mužstvy
Lokomotiva zahajuje doma
KO Česká Kamenice, Sokol Ústí, 13.9. od 9 hodin, kdy hostí NaElektrárny Kadaň A (tvoří ji rex Česká Lípa. Ve II.kole 20.9.
převážně hráči Podbořan), Sokol pak zajíždí k derby do Loun.
Blíževedly, Sokol Duchcov, TJ V jednání možná předehrávka
Doksy, Jiskra Nový Bor (zde hraje již 6. září.
exmistrně světa Žďárková), BižuSoupiska A tým: Jarolím
terie Jablonec, Narex Česká Lípa, (kapitán), Ptáček, Čaboun,
Kovostroj Děčín, KK Hvězda Trno- Ptáčková, Uhlíková a Hofmann
vany a již zmiňované KK Louny. ml. (event Hofmann st.)
„V hráčském kádru je na obB tým: Chotová, Ptáček
zoru jedna nepříjemná změna, ml. Tajbl a Goldšmíd (oba
neboť chce přestat hrát za Žatec z A na vlastní přání).
loňský vítěz soutěže jednotlivců
Lokomotiva zve své příznivce
Ruda Hofmann. Všichni věří, že a fanoušky na domácí zápasy
si to na poslední chvíli rozmyslí,“ a věří, že jim jejich podpora
informuje předseda a kapitán pomůže hrát důstojnou roli
Jiří Jarolím.
v nové soutěži.

Nohejbalisté hrají o titul i o záchranu

Žateckým nohejbalistům se v letošním ročníku extraligy nedařilo
a v základní části obsadili až předposlední 7. místo. O udržení
v nejvyšší soutěži budou bojovat s Českým Brodem 6. září na jeho
hřišti a v odvetě 13. 9. od 14 hodin doma na stadionu Mládí.
Přesto mají Žatečané teo- nastoupí Ondřej a Petr Vítové
retickou možnost získat titul. s Kubátem, kteří se představí
O víkendu totiž startují v Kar- také v nedělních dvojkách,
lových Varech na Mistrovství druhý tým pak mají obsadit
ČR 2014 v nohejbalu dvojic mladící V. Sýs a Zlatohlávek.
a trojic. V sobotních trojkách
(jak)

Svěcená mezi světovou juniorskou elitou
Žatecká plavkyně Lucie Svěcená vybojovala minulý
týden v konkurenci nejlepších mladých plavců
z celého světa v čínském Nanjingu na světové
olympiádě mládeže šesté a deváté místo na motýlkářských tratích. Navíc pomohla české smíšené
štafetě k 7. místo v závodě na 4x100m.
Přestože 17letá Lucie rekordů juniorek i žen
startovala po několika- již získala bronz na MS
měsíční pauze, zaviněné juniorů a dvakrát stříbro
zraněním, dokázala se na ME juniorů a dvě meprosadit do světové de- daile má ze seniorského
sítky. Držitelka českých ME ze štafet. Zahájila

také v Číně skvěle na 50m
motýlek, když postupovala do semifinále ve třetím nejlepším čase. Tam
jí však nevyšel dohmat
a zůstala setinku za postupem do finále a patří
ji 9. místo. Lépe si vedla
na dvojnásobné trati, kde
nakonec skončila šestá ve vyrovnaném finále
v čase 1:00,18.
(jak)

Florbalisté měli první soustředění
Během prázdnin se žatecký florbalový klub FbC
Jazzmani zúčastnil prvního letního soustředění
v historii klubu. Společně s kolegy z Chomutova
v nádherném prostředí okolí Českého Švýcarska
polykaly tréninkové dávky všechny kategorie mladých florbalistů od nejmenších elévů až po starší
žáky.
Více než stovku mla- nejenom pro hráče, ale
dých florbalistů (z toho také pro trenéry, kteří si
30 ze Žatce) hostil spor- mohli předat zkušenosti
tovní areál v Rumbur- a nápady v oblasti tréku. Každý den čekal ninku mládeže,“ projevil
na jednotlivé skupiny svoji spokojenost předvícefázový trénink, jak seda žateckého klubu
florbalový ve sportovní Tomáš Votava. „V souhale, tak další program časnosti připravujeme
v podobě výběhů do pří- start další sezóny. Podarody, plavání, různých řil se nákup zcela nových
míčových her a nezbytné mantinelů a od září zaháregenerace a týmových jíme tréninky mladších
stmelovacích aktivit. a starších žáků na hale
Na správném průběhu obchodní akademie.
přípravy florbalistů se Tréninky budou delší
podílelo celkem devět a v mnohem příznivějších podmínkách. Dále
trenérů z obou klubů.
„Navázali jsme spolu- máme připraveny dloupráci s chomutovským hodobější projekty, jako
oddílem a první spo- je nákup sportovního
lečnou akcí bylo právě vybavení, nové dresy pro
skončené soustředění. všechny kategorie, rozšíBylo velmi přínosné a to ření řady klubu o další

trenéry a v příštím roce
také založení kategorie
dorostenců. V investičním plánování připravujeme dva projekty. Jeden
projekt se bude týkat
výstavby víceúčelového
venkovního hřiště a druhý projekt bude zaměřen
na realizaci výstavby
multifunkční haly pro
všechny sportovní kluby
v našem městě. Vše je samozřejmě závislé od financí. V současnosti nás
výrazně podporuje město
Žatec a získali jsme dotace i z fondu ústeckého
kraje, ale hledáme i tzv.
generálního partnera
a sponzory, kteří by pomohli expanzi florbalu
v našem městě a zejména se podíleli na správném vývoji mládeže ze
Žatecka. V září proběhnou nábory do všech
kategorií našeho klubu
pro děti v širším okolí
ve věku od 6 do 12 let.“
(tv)

Zahajuje fotbalová soutěž starých gard
Okresní liga veteránů ve fotbale, která má v novém
ročníku 2014/15 celkem 8 účastníků, začíná už 1. září.
„Tato zvláštní soutěž benec, Tuchořice, Žímá více než dvacetiletou želice a také Kounov,“
tradici. Začala pouze informuje sekretář OLV
v Lounském okrese, ale Ivan Teuber ml. z Liv posledních letech se bočan. „Hraje se každé
přesouvá i do jiných okre- pondělí, startují hráči
sů. Svou činnost v OLV starší 35 let, pokud ale
totiž postupně ukončila stále hrají krajské soutětradiční mužstva jako že, musí splňovat věk nad
Postoloprty, Louny, Lu- 40 let. Předsedou OLV

je Ing. Petr Glöckner ze
Žatce.“
První kolo OLV začíná
1. 9. od 17,00 hodin:
Slavoj Žatec - AFK Žatec, Sokol Údlice - Sokol
Březno, Sparta Radonice - Tatran Podbořany.
Utkání JZD Želeč - IZOS
Libočany je přeloženo
z důvodu sklizně chmele
na 20. října.
(jak)

Rezerva Slavoje začala vítězně

Nováček 1. A třídy, fotbalisté Slavoje Žatec B,
vstoupili v sobotu úspěšně do své soutěže.
Přestože začali pro- svoji převahu. Jedinou
ti Lomu s respektem ale rozhodující branku
a od 16. minuty prohrá- vstřelil lobem střídající
vali, stačili do přestávky dorostenec A. Svobovyrovnat gólem R. Ta- da. V domácí brance
tára po akci T. Hynka nastoupil z C týmu M.
a ve druhé části využili Suško, ale musel ve 43.

odstoupit pro vykloubený malíček po dělovce,
kterou reflexivně vyrazil.
n Žatec B – Lom 2:1 (1:1)
Branky: 25. Tatár, 70.
Svoboda – 16. Vaňo.
Rozhodčí: Javorek, ŽK:
3:2, 70 diváků.
(jak)

Argentinec Ezeguiel Rosendo, který v záběru ve výskoku
odvrací míč od své branky, vstřelil v utkání se Souší jeden
z gólů Žatce, ale na body to nestačilo. Foto Jaroslav Kubíček

Zatím ani bod ze tří zápasů

Po porážce v Kladně nedokázali fotbalisté Slavoje
Žatec A získat zatím ani v dalších dvou zápasech
první bod v novém ročníku divize.
Po porážce před týdBranky: 61. Bednář,
nem doma se Souší podal 90. Rosendo – 2. Zápotocrezignaci trenér mužů ký (PK), 18. a 76. Christof
Karel Šidlof, který už Sudí Nehasil, ŽK 2:1,
byl v sobotu s dorostem 300 diváků
v Černčicích (výhra Sla- n Litoměřice – Žatec
voje 15:0) a odpoledne 3:0 (0:0)
u B týmu s trenérem
Stejně jako v Kladně
Vl. Hynkem (výhra nad nezvládl Slavoj závěr
Lomem 2:1). Souhlas utkání. „Stalo se to, co
s hostováním v Rakovní- se stát nesmí. Tým musí
ku dostali ze Žatce Paul pracovat od první do poa Lesniak (doplnili tak slední minuty naplno.
Klince), do Loun Krejčík. Chcete-li, koncentrovaně
n Žatec – Souš 2:3 (0:2) a ne si vybrat time-out
Nešťastný začátek se v té fázi střetnutí, kdy
podepsal na výsledku se nerozhoduje pouze
vyrovnaného utkání. o výsledku,“ zhodnotil
Po zbytečném faulu Sýse žatecký trenér Martin
ve 2. minutě vedli hosté Frýdek.
gólem z penalty a v 18.
Branky: 75. a 90. Hýř,
zvyšovali na dvoubran- 69. Tichý; rozhodčí Šikové vedení. Slavoj snížil meček; ŽK 5:2; 356 dizásluhou Bednáře, ale váků.
ve snaze vyrovnat dostal
Žatec: Aschenbrenner
z protiútoku třetí gól. – Sýs, A. Hynek, Heinc,
V 90. se nádherně trefil V. Hynek (74. Klíma) –
Rosendo, ale rozhodčí Hodina (62 J. Hynek),
už nenastavil ani mi- Bešík, Rosendo, Strnutu, ačkoliv ve druhé nad – Bednář, Karban
části střídalo osm hráčů. (71. Tretyak)
Za hosty hrál také exliDalší utkání: Žatec
gový Johana a vedle něj A – Lovosice, neděle 31.
nedávný hráč Žatce Fiřt. srpna od 17 hodin (jak)

Zmrhal hráčem utkání

Televizní sobotní šlágr o první místo ve fotbalové
lize rozhodl žatecký odchovanec Jaromír Zmrhal,
jehož hlavička znamenala vítězství Slavie Praha
nad Viktorií Plzeň 1:0.
V přímém přenosu byl středopolaře Zmrhala,
také oceněn titulem Hráč člena reprezentační „jeutkání a odpovídal na do- denadvacítky“, už není
tazy reportérů. O kariéře žádná náhoda. Během
tichého mladíka ze Žatce, srpna, kdy slavil své 21.
který získává sebedůvěru, narozeniny, totiž rozhodl
se pak obšírněji rozepsa- vítěznou trefou už třetí
lo několik pondělních utkání Slavie, která je tak
deníků.
nečekaně v čele tabulky.
Sobotní výkon a gól
(jak)
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