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V čísle:

Jaké
bylo Léto
s knihovnou

Foto Jaroslav Kubíček
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Oslavujeme
výročí

Velký ohlas u návštěvníků sklidily děti z mateřských škol, nejmladší
účinkující letošní Dočesné.
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Divadlo
připravuje
program
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Chystá
se výstava
ovoce

8

Aikido
v ukázce před
kamerou

Dočesné svědčilo,
že se více rozmáchla
Letošní Dočesná, které přálo po oba dny skvělé počasí,
vstoupí do své historie nejméně
dvěma rekordy. Především se
poprvé konala na mnohem větším prostoru, než předchozích
56 ročníků. Návštěvníci, které
odhadují pořadatelé za oba dva
dny na 50 tisíc lidí, ocenili více
místa zejména u exponovaných
částí na náměstí Svobody, kde
byla tradičně hlavní scéna. Své
posluchače a diváky si našla
nová scéna na náměstí Prokopa
Velikého, které v takovém rozsahu pořadatelé využili poprvé.
Okruh svých zájemců měla
i scéna v Letním kině, kterou
jako první zcela
zaplnila svým
vystoupením
už v pátečním
v e č e r u Vě r a
Špinarová. Kdo
měl štěstí, stihl
si najít místo
v hledišti o kousek dál u Chmelařského muzea,

kde o hodinu později zářila
další pěvecká hvězda Petra Janů.
V bohatém kulturním programu
si našel své oblíbence každý. Ať
už šlo o naší uměleckou špičku,
či bezprostřední úvodní roztomilé vystoupení žáků mateřských
škol.
Druhým rekordem je počet
zastoupených pivovarů, neboť
letos jich bylo 45, to je o deset
více než před rokem! Na stejných místech jako loni čepovali
pivo Japonci i Němci. Vedle
klasických značek byla k dostání
i piva malých soukromých či
rodinných pivovarů.
(jak)

Sotva se Královské město
Žatec na výbornou zhostilo pořadatelství své 57. Dočesné, připravuje na tuto sobotu 13. září
další významnou akci – Oslavy
1010 let od první písemné zmínky o své existenci.
Náměstí Svobody se již dopoledne opět zaplní návštěvníky,
tentokrát historického jarmarku
s dobovými postavami. Odpoledne se pak všichni pokusí o regionální rekord s vypuštěním 1010
balónků s osobními přáními.
Protože ve stejný den 13.9.
je Den památek EHD, otevřou
se odpoledne jejich brány pro
širokou veřejnost zdarma. Přístupné budou i věže na radnici
a Chrámu chmele a piva. Vynikající příležitost, jak navštívit
zdejší obdivované objekty. Více
podrobností na straně 7.

V Turistickém informačním
centru v budově radnice je
stále v prodeji ražená pamětní
mince, kterou město Žatec vydalo u příležitosti výročí 1010
let od první písemné zmínky
o Žatci. Cena pamětní mince
je 150,- Kč.
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Rekonstrukce v ulici
Politických vězňů
V plném proudu jsou již stavební práce v Žatci při další
rekonstrukci, jejímž investorem
je Severočeská vodárenská společnost. Je to jedna ze staveb
z oblasti obnovy majetku pro
okres Louny, kde je pro rok
2014 naplánováno celkem 26
staveb za 81,2 milionů korun
bez DPH. Celkový plánovaný
objem investic vč. strategických
pro tento okres je 91,3 milionů
korun.
Tentokrát se jedná se o stávající betonovou kanalizaci v ulici
Politických vězňů, která pochází
z roku 1978. „Kamerová prohlídka prokázala velmi špatný
stav stoky. Trubní materiál je
zkorodovaný nad 50 %, jsou
viditelné díry ve dně a špatně

napojené přípojky, v důsledku
čehož dochází k nežádoucímu
nátoku balastních vod. Větší část
stoky ani nebylo možné projet
kamerou z důvodu zborcení
stoky a chybějícího dna,“ informuje tiskový mluvčí Jiří Hladík.
„V těsném souběhu s kanalizací
je veden litinový vodovodní řad
z roku 1955. Je zkorodovaný, s nefunkčními armaturami
a opakovaně poruchový, takže
také vyžaduje rekonstrukci.
Součástí stavby je přepojení
všech 74 stávajících domovních
kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a přepojení
26 stávajících vodovodních přípojek. Stavební práce mají být
podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

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.
Od tohoto týdne práce pokračují již od křižovatky s ul.

Studentská po křižovatku s ul.
Svatopluka Čecha (od 11. 9.
do 10. 10. 2014). Zbývající III.
úsek od křižovatky s ul. Svatopluka Čecha po křižovatku s ul.
Václava Brožíka bude uzavřen
od 11.10. do 30. 11. 2014. Objízdné trasy uzavřených úseků
komunikace budou vyznačeny
dopravním značením.

Finanční příspěvky
na kulturní památky
Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o finanční příspěvek
z Programu regenerace MPR
a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2015. Termín
pro podání žádostí: nejpozději
do 22.10.2014.
Bližší informace k Programu
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a formuláře žádosti - Městský
úřad Žatec, kancelář úřadu,
správa dotací, Ing. Monika Dušková, email: duskovam@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 271, nebo
na www.mesto-zatec.cz (sekce
E-služby úřadu Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Uzavírka Dukelské ulice
Upozorňujeme občany
na probíhající stavební práce
v ulici Dukelská v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace,
a to v úseku od křižovatky s ul.
Pražská do křižovatky s ulicí
Šafaříkova.
Od 10. 9. do 31. 10. 2014 bude
dotčená část komunikace úplně
uzavřena a obousměrná objízdná
trasa bude vedena ulicí Pražská
a ulicí Šafaříkova. Do uzavřené
části komunikace bude vjezd

umožněn dopravním značením
pouze vozidlům zajišťujícím
zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské a komunální
služby. Autobusová zastávka
MAD „Žatec, Dukelská“ na lince č. 1 bude po dobu uzavírky
v ulici Dukelská přesunuta
do ulice Šafaříkova cca 100 m
před křižovatkou s ul. Dukelská
(u rodinného domu čp. 1120).
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

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
Kdy vyjde Žatecký zpravodaj
č.17
25. 9. 2014
č.18
9.10. 2014
č.19
23.10. 2014
č.20
27.11. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Letošní 5. jednání Zastupitelstva města Žatce se uskuteční
dnes 11. září tentokrát od 18.00
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.
Další zasedání zastupitelstva
je plánované na 27. listopadu.

Mimořádný
úřední den

Den architektury je také v Žatci
Celorepublikový festival Den
architektury se uskuteční v letošním roce o víkendu 4. a 5. října.
Akce se koná u příležitosti Světového dne architektury. Letošní
program proběhne v 52 českých
a moravských městech, mezi
kterými je také Královské město Žatec. Plánováno je celkem
108 akcí. V Praze, Plzni a Brně
organizátoři připravili unikátní
exkurze do jindy nepřístupných
interiérů – s názvem Hurá dovnitř. Akce navazuje na předchozí tři ročníky a probíhá formou
architektonických procházek
vedených architekty, historiky
či teoretiky architektury mladé
a střední generace
Žatec – Konverze industriální
chmelařské architektury v Žatci

Komentovaná prohlídka vybrané části Pražského předměstí
s urbanistickým komplexem
skladů, sušáren a balíren chmele
se uskuteční s průvodcem Petrem Bažantem a s městským
architektem Jiřím Vaníčkem.
Zájemce čeká návštěva několika
zajímavých skladů - prohlídka
Chmelového majáku, dostavby
vstupu Chmelařského muzea,
návštěva mini pivovaru a restaurace U Orloje a povídání o všem,
co souvisí s konverzí ohrožené industriální architektury
chmelařských staveb v Žatci.
A možná ještě něco navíc. Sraz
je v sobotu 4. října ve 14 hodin
u informačního centra CHCHP
pod Chmelovým majákem.
Užitečné odkazy a program:

www.denarchitektury.cz
www.kruh.info

Dne 13.09.2014 proběhne
na Městském úřadu v Žatci
mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Dočesná 2014 očima
dobrovolných záchranářů
Na letošní žatecké Dočesné
měli žatečtí dobrovolní záchranáři zdravotnickou službu první
pomoci hned na několika místech. Zdravotníky bylo možné
najít nejen tradičně ve stanu
na náměstí Svobody u chmelničky, ale nově byl k dispozici i stan
na náměstí Prokopa Velkého.
Právě tento stan spolu s dalším
vybavením byl pořízen díky
finančnímu příspěvku města
Žatce. V letním kině zajišťovala
během hudební produkce zdravotní dozor dvoučlenná hlídka,
ošetřovalo se i na základně Záchranářů u Jitřenky. Pro potřebu
převozu pacientů byly k dispozici také dvě sanitky. Celkem
se ve službách od pátečního
odpoledne do nedělního rána
prostřídalo 24 zdravotníků.
Během tohoto ročníku provedli zdravotníci celkem 37 ošetření,
což je více než v loňském roce.
Převážně se jednalo o drobná
poranění, dále puchýře, nevolnosti, bolesti hlavy či bodnutí
hmyzem. Z tohoto počtu pacientů musely k sedmi lidem

vyjíždět sanitky dobrovolníků.
Ve třech případech zdravotníci
spolupracovali s posádkami
záchranné služby, dva pacienti
s menšími poraněními byli odvezeni na žateckou chirurgii sanitkami dobrovolných záchranářů.
Kromě dobrovolných záchranářů
musela v souvislosti s Dočesnou
několikrát zasahovat také zdravotnická záchranná služba.
V souvislosti s Dočesnou dobrovolní záchranáři zajišťovali
také Streetball cup a skateboardové závody pod Nákladní ulicí,
kde bylo ošetřeno 8 lidí.
Žatecká Dočesná letos počtem
ošetření přesáhla i festival Rock
for Churchill ve Vroutku, kde
dobrovolní záchranáři ošetřili
28 lidí. Za spolupráci a pomoc
na tomto festivalu sloužící záchranáři děkují pracovníkům
zdejší ochranky V.A.N. Group
Security. Za finanční příspěvek
na nový stan a další vybavení
patří srdečné díky také městu
Žatec.
Z. Uďanová, Záchranáři
Žatec, o. s.
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Foto: Antonín Svoboda

V Žatci zvolili Miss piva ČR

Kateřina Pastyříková (23 let, výška 174, prsa 90, pas 60, boky
90) z Mostu je od soboty (30. 8. 2014) naší pivní královnou
v soutěži Miss Chrámu chmele a piva pořádané v Žatci.
Po dvou letech se tuto tradiční soustředění v Žatci a plnění
soutěž krásných dívek s vůní různých „missáckých“ úkolů
chmele a piva podařilo obnovit doplněných o pivní disciplíny.
novému týmu organizátorů Soutěžilo se mj. v Piváriu Zlatý
za podpory Města Žatec a růz- chmel ve správném čepování
ných sponzorů. V porotě zasedla piva a nabídce hostovi, či věmj. Miss ČR z roku 2004 Jana domostním testu o chmelařství
Doleželová, poslanec Parla- a pivovarnictví, ale i v degustaci
mentu ČR Bronislav Schwarz, piva nebo ručním česání chmele
známá módní návrhářka Marta přímo na chmelnici v NeprobyMusilová nebo starostka města licích na Žatecku. Samozřejmě,
Žatce Zdeňka Hamousová, která že při galavečeru pořádajícího
Chrámu chmele a piva nechyběla
kandiduje do Senátu.
„Jsem nadšená z této soutěže, ani volná disciplína podle zájmu
a jsem přesvědčena, že je to a výběru soutěžících, divácky
správný nástup dívek, aby se oblíbená promenáda v plavkách
později uplatňovaly v soutěži nebo ve společenských šatech.
Miss sympatií médií zvolili čteMISS ČR“ – hodnotila tuto žateckou akci předsedkyně poroty náři Valentinu Malou ze Žatce.
Jana Doleželová. Z letošních První vícemiss se stala Sabina
200 přihlášených děvčat z celé Štaubertová rovněž ze Žatce
ČR soutěžilo 8 finalistek (Most, (19 let, výška 164, prsa 88, pas
Břeclav, Přerov, Chomutov, Lito- 63, boky 87) a druhou vícemiss
měřice, Rakovník, Praha, Žatec. Kateřina Rabušicová z Kostice
Od středy 27. srpna absolvova- u Břeclavi (24 let, výška 160,
ly finalistky třídenní maraton prsa 89, pas 66, boky 89). (pš)

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/

Ohlédnutí za Létem s knihovnou
V rámci dnes již tradičního
prázdninového programu Léto
s knihovnou připravila Městská
knihovna Žatec v období od 1.
července do 26. srpna na každé
úterý turistické, sportovní či poznávací výlety pro děti i dospělé,
a to nejen stálé čtenáře knihovny.
Během letošního léta jsme navštívili města Teplice v Čechách
a prošli se zámeckou zahradou
a parkem, dále Kadaň, kde jsme
získali výuční čarodějnický list
v Muzeu čarodějnic, v Březně
u Chomutova jsme putovali
po Dračí cestě za Březenským
drakem a v Plasích jsme sportovali ve Fantasy golfu a sbírali
nové poznatky na Naučné stezce.
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Během léta jsme také sportovali při sportovním dnu v Měcholupech a v Bowlingovém
centru Moskva, těla jsme si protáhli při jízdě na koních a výletě
za záchranářskými psy. Dva dny
jsme strávili v knihovně, a to při
tvořivých dílnách věnovaných
drátkování a korálkování a při
závěrečné akci Léta, kterou byla
velice oblíbená Prázdninová
noc. Bližší informace a fotogalerii z jednotlivých akcí najdete
na našem webu www.mekzatec.
cz. Již nyní se těšíme na příští
léto s vámi! Máte-li námět na zajímavý výlet, podělte se o něj
s námi - pište, volejte…
(měk)

V průběhu pravidelných akcí prázdninového Léta s knihovnou si
děti zahrály také turnaj v Bowlingovém centru Moskva v Podměstí

Inzerce
n Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 v klidné lokalitě, 65 m 2. Nájem včetně
energií 8 000Kč. Vratná kauce 10 000 Kč. Pouze pracujícím! Max 3 osoby. Žatec. Tel:
776000578
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 Pronajmu pěkný byt 1+1
v Žatci. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+2 s balkónem, zrekonstruovaný, částečně zařízený v Žatci v pane-

Vzpomínka
n Když zemře maminka,
sluníčko zajde, v srdcích se
uhnízdí smutek
a chlad. Po celém světě ach sotva se najde, kdo
by jak maminka
uměl mít rád. Dne 17. 9. to
bude rok, co nás navždy opustila
paní Zdenka Petráňová. Děkujeme všem přátelům a známým,
za tichou vzpomínku. S láskou
stále vzpomínají děti, sourozenci
a ostatní příbuzní.

lovém domě. Nájem 4 000,- +
poplatky, kauce nutná. Telefon:
605 022 568 po 14 hodině.
n Pronajmu byt 1+3 s balkónem v Žatci v panelovém
domě, nově zrekonstruované
jádro, nová kuchyň. Nájem
5 000, + poplatky. Kauce nutná. Telefon: 605 022 568 po 14
hodině.
n Prodám nebo pronajmu
byt v OV 2+1 v Žatci, v Zahradách, 7. patro. Možnost se
zařízením. Cena dohodou. Tel.:
603 374 924
n Pronajmu byt 1+1
v Husově ul., v Žatci. Tel.:
603 32 42 53
n Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 v klidné lokalitě, 65 m 2. Nájem včetně
energií 8 000 Kč. Vratná kauce 10 000 Kč. Pouze pracujícím! Max 3 osoby. Žatec. Tel:
776 000 578

Rozloučení
Zesnulí od 22. 8. - 3. 9. 2014:
Terezie Uldrychová
86 let
Božena Rácová
88 let
Alena Rozmarová
57 let
Václav Špína
65 let
Jiřina Bláhová
86 let
Jiří Kubík
55 let
Ján Čonka
79 let
Miloš Nález
58 let
Antonín Kaška
82 let
Danuše Augsbergerová 83 let

Dny Evropského
kulturního dědictví
Zámek Stekník - dne 13. září 2014
V rámci Dnů Evropského kulturního dědictví (EHD) budou
probíhat: Speciální prohlídky
zámku při kterých navštívíte
nejen 1. patro objektu, kde
právě probíhá restaurování, ale
budete moci navštívit také běžně nepřístupné zámecké sklepy
v zahradních terasách a sklepení
pod budovou jižního křídla zámku. V prostoru sklepa barokních
teras se seznámíte s dokumentací a fotografiemi důmyslného
odvodňovacího systému, který
pochází z doby stavby zahrad
a sloužil nejen k jejich odvodnění

a odvětrání, ale také k jejich
zavlažování v době sucha. Délka
prohlídky cca 45 minut. Vstupné
do výstavních prostor v přízemí
zámku - kočárky je stanoveno
zvlášť.
Kdy: 13. 9. 2014 (sobota)
Vstup do areálu a začátek
prohlídek vždy v celou hodinu:
v 9:00, 10:00 h, 11:00 h, 12:00h,
13:00 h, 1 4:00 h a 15:00 h !!!
Vstupné: dospělí 70,- Kč děti:
50,- Kč rodinné: 190,- Kč. Více
na www.zamek-steknik.cz, t.
723086011, pokladna (informace): t. 778486747

Farmářské trhy pokračují

Farmářské trhy pokračují opět každých čtrnáct dní. Na náměstí
Svobody se konají v termínech 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,
12.11. a 26.11. 2014.
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ŽATEC
19. 9. 2014 v 17:00
Restaurant U Orloje
Moderuje VOJTA KOTEK
dále účinkují:
Roztančená kolečka, Alena Smolíková a Jerry - finalisti soutěže Českoslovenko má talent,
Taška Kladno, Fanfáre Mančaft, Furt Rovně, Tuchoholky.
Akce probíhá pod záštitou starostky města Žatec Mgr. Zdeňky Hamousové.
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Městské divadlo Žatec

Program divadla je připraven
Nová sezóna 2014/15 v žateckém divadle začne dnem 23.
září s uvedením činohry Čtyři
Dohody s Jaroslavem Duškem.
Tento pořad byl již vyprodán

za pouhé tři hodiny. „Nicméně
připravujeme od října opět
mnoho zajímavých pořadů,
koncertů a činoher,“ upozorňuje
Karel Fiala. „Také v nadcházející sezoně se budeme moci
účastnit projektu Met in HD,
který nabízí divákům přímé
přenosy z Metropolitní Opery
v New Yorku.“
V nabídce nové sezony najdeme také mnoho úspěšných

činoherních představení. Je
to např. činohra Deštivé dny
s Richardem Krajčem (březen),
Divadlo Járy Cimrmana se
hrou Hospoda na Mítince (prosinec), hra Kolega Mela Gybsona s Martinem Trnavským
(říjen), Králova řeč s Martinem
Stránským a Kateřinou Macháčkovou, komediální činohra
Mafie a City Lukášem Langmajerem a Ivanem Vyskočilem
(listopad), show Rudy z Ostravy (listopad), Komedie Lháři
s Václavem Koptou, Komedie
s názvem Z Louže pod okap
s Vladimírem Kratinou a Filipem Tomsou (říjen) atd.
Digitální kino Žatec,
které je umístěno v budově divadla, zahájí svou sezonu od 1.
října v podobné rozsahu jako
v předchozích letech.
Na 10.10. plánujeme malý
filmový festival. Ten bude
zaměřen na filmy, které byly
v Žatci natáčeny, nebo mají se
našim městem něco společného. Jako hosté přijedou také
herec Zdeněk Svěrák a jeho syn
režisér Jan Svěrák. Vstupné je
plánováno 10*10 korun. Filmový festival bude probíhat cca
od 10:00 do 22:00 hod.

www.divadlozatec.cz

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

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
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. 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
Výstavy:
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: probíhá do 11. Výstava
drátovaných objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel.
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.
n „OVOCNÁŘSKÁ VÝSTAVA“: 26. – 27. 9 10:00 – 17:00. II.
ročník ovocnářských výpěstků pěstitelů ze Žatce a blízkého okolí.
Výstava jablek, hrušek a švestek, přednášky, prodej zboží, prezentace
škol a firem, soutěž O nejhezčí jablko a mnohé další. Více na www.
muzeumzatec.cz
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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V září se slaví v Dolním Poohří

V zemědělské oblasti, jakou je úrodné Dolní Poohří,
nemohou s koncem léta chybět oslavy sklizně. Mezi
ty největší – i v měřítku celého Ústeckého kraje –
patří Dočesná v Žatci, Dožínky v Peruci, Slavnosti
cibule v Račeticích či Vinobraní v Kadani.
V sobotu 13. září oslaví a řadou ukázek cibulových
všichni zemědělci sed- dobrot i různých odrůd
mé krajské dožínky této zeleniny. Děti jistě
Ústeckého kraje v Pe- potěší možnost svézt se
ruci na Lounsku. Slav- na traktoru či kombajnu,
nostní průvod a předání rodiče expozice zeměděldožínkových věnců se ských strojů – veteránů
chystá na 11. hodinu. (www.slavnosticibule.cz).
Další oslavou konce
Následuje kulturní program na hlavní scéně, léta je vinobraní – jedno
na hřišti a na historické z těch nejoblíbenějších
scéně v parku. K ochut- a přitom komorních se
nání i nákupu budou tradičně koná na Svaoceněné regionální po- továclavské vinici, v zatraviny, představí se ex- hradách Františkánsképozice drobných chova- ho kláštera v Kadani.
telů a ukázka zemědělské Během soboty 27. září
techniky (www.peruc.cz). se dozvíte vše o zpracoVe stejný den, tedy v so- vání hroznů a nebudou
botu 13. 9., budou vonět chybět ani ochutnávky
celé Račetice na Chomu- čerstvého moštu a burčátovsku cibulí. V 10 hodin ku. K příjemné atmosféře
tam začínají tradiční Slav- zahraje hudba a děti čeká
nosti cibule s jarmarkem program v sousedním

AmFíku (www.kultura-kadan.cz).
Také v Dolním Poohří
se celá řada historických
objektů připojí ke Dnům
evropského dědictví. Žatec zpřístupní v Křížově
vile 13. září na jediný
den svůj stříbrný poklad, hrnec plný šperků
a drahých kovů, nalezený
v roce 1937. Přístupné
budou i mnohé historické průmyslové objekty
ve městě. V Kadani se
kromě jiných památek
13. a 14. září otevře
vodní elektrárna Želina
na Ohři a budova městské elektrárny ve Skalní
ulici. Na zámku Stekník
návštěvníky 13. září zavede kastelána do běžně
nepřístupných sklepů.
A tam, kde nechystají
speciální program, mohou návštěvníci vyrazit
bezplatně (www.historickasidla.cz).
(kt)

Zapojte se do pokusu o regionální rekord
Vypustíme v sobotu z náměstí 1010 balónků najednou?
Při příležitosti Dne evropského dědictví v Žatci připravili pořadatelé akci Balónky s přáním k výročí
1010 let od první písemné zmínky o Žatci. Obracíme se proto na všechny Žatečany či příležitostné
návštěvníky města s výzvou ke spolupráci.
Pokud se dostavíte te moci napsat Vaše přání
v sobotu 13. září na ná- a s ním balónek vypustit.
městí Svobody, budete Pokud se podaří ve 14.30
mít možnost nejen vidět hodin vypustit na pokyn
zde probíhající bohatý z balkonu radnice všech
program plný historie, 1010 balónků najednou,
ale zároveň se aktivně byl pokus o regionální
zúčastnit hromadné- rekord úspěšný a vaše
ho vypuštění balónků přání na štítku balónku
a přispět tak k vytvoření se určitě splní J. Baloregionálního rekordu. nky budou k dispozici
Balónky obdržíte zdar- od 10.00 hodin.
ma v přízemí radnice.
Pokus o rekord je záNa připojený štítek bude- roveň spojen se soutěží:

Kdo po akci přinese nebo
zašle nalezený balónek
do Regionálního muzea
K. A. Polánka v Žatci,
dostane drobnou věcnou
cenu. Kdo doručí balónek z nejvzdálenějšího
místa od Žatce v termínu do 15. října 2014
a doloží svědectvím nebo
např. fotografií u cedule
s názvem obce či města,
kde k nálezu došlo, získá
zvláštní cenu.
Přijďte v sobotu 13. září
na náměstí Svobody podpořit vznik regionálního
rekordu! Kontakt: www.
muzeumzatec.cz

Příznivci ovocnářství a regionálních potravin se mohou těšit do zahrady Křížovy vily, kde ve dnech 26.
a 27. září uskuteční dvoudenní výstava. Nejrůznější
odrůdy jablek, hrušek a švestek od regionálních
pěstitelů i místních zahrádkářů si návštěvníci mohou ochutnat i bodově ohodnotit v soutěži.
Na páteční odpoledne čaje, pečivo, kosmetika,
je připravena osvěta pro křížaly).
širokou zahrádkářskou
Letos výstavu obohatí
veřejnost.
i zajímavé prezentace
Ve velkém sále Kří- (grafické návrhy studentů
žovy vily uslyšíte čtyři na propagaci této akce,
přednášky s ovocnářskou ukázky míchání ovocných
tématikou.
nápojů, dekorativní vyřeStejně jako v loňském závání ovoce (carving),
roce bude výstava v za- degustace moštů, výtvarhradě Křížovy vily dopl- né a keramické výstavky).
něna prodejními stánky n Příležitost pro drobs ovocem a ovocnářskými né pěstitele
produkty (mošty, džemy,
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 (od 8.00
do 17.00) do Křížovy
vily, Zeyerova 344. Bližší
informace: vilakriz@muzeumzatec.cz nebo tel.:
774 192 414

Blíží se výstava ovoce v Křížově vile
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Bezbodová série ještě pokračuje
Sobotní odpolední hřmění a několikaminutový
vítr mohly vylekat účastníky žatecké Dočesné,
ale do průběhu živly vůbec nezasáhly. Zatímco se
bouřka Žatci vyhnula, v nedalekém Chomutově
se fotbalisté Žatce nestačili ani obléci do dresů.
Přívalový déšť během pár minut tak zaplavil hřiště,
že utkání muselo být odloženo (17. září). Slavoj
tak nadále zůstává bez bodu na posledním místě,
neboť v předchozím kole prohrál také doma.
n Žatec - Lovosice 0:4 mácím nedovolil skórovat.
(0:3)
Naopak šli hosté z rychléS velkým nasazením do- ho protiútoku do vedení.
mácích, ale také s řadou Pohroma přišla těsně
nepřesností začalo utkání před koncem prvního
se soupeřem, na jehož poločasu. Zaváhání mlapůdě Slavoj na jaře vy- dého Hodiny potrestal
hrál. Výborný brankář gólem rychlý Faust. Než
hostů Marek však sbíral si domácí vyříkali chyby,
neomylně vysoké míče dostali vzápětí třetí gól.
kolem své branky a do- Lovosičtí ještě výhru zvý-

šili, přestože téměř celý
druhý poločas se jen bránili. Největší šance domácích nevyužili Rosendo,
Tretyak ani Jan Hynek.
Branky: 18. a 66. Smola, 42. Faust, 43. Šalda.
Sudí Klupák, ŽK 1:1,
200 diváků
Sestava: Aschenbrenner - Vl. Hynek, A.
Hynek, Heinc, Hodina
- Bešík - Karban (46. Klíma), J. Hynek, Rosendo,
Tretyak (85. Weinhauer)
- Bednář (74. Svoboda)
Další utkání hraje Žatec A doma v neděli 14. 9.
od 17 hodin, kdy hostí
Brozany.
(jak)

Krajský fotbalový pohár měl ve čtvrtek v Libočanech na pořadu dvakrát odložené derby Žatec B
– Blšany.
Hosté hrající o patro žatecká kombinovaná
vyšší soutěž sice nastou- rezerva po obrátce brzy
pili jen s deseti hráči vyrovnala, o výsledku
včetně trénéra a televiz- rozhodl v závěru dvěma
ního experta Josefa Něm- slepenými góly Teftag.
ce, ale přesto postupují n Žatec B - Blšany 4:5
dál. Za půlhodinku vedli (0:2)
o dva góly, a přestože
Branky: 46. a 89. Pro-

vazník, 55. J. Hynek,
88. F. Klinec - 15.,
24. a 66. Prückner,
80. a 82. Teftag. Rozhodčí: Bláha
Žatec: Bouček - Heinc,
A. Svoboda, Fedoriška,
Weinhauer, Rosendo,
P. Svoboda, J. Hynek, F.
Klinec, T. Hynek, Bednář.
Střídal Provazník.

V Krajském poháru zůstaly Blšany

Plavci zvládli na Nechranicích
výborně také kolo i běh

Prvního ročníku závodu Hopman Triathlon, který
se konal 23.8. na Nechranicích, se z plaveckého
oddílu Jazzmani Žatec zúčastnilo celkem 9 závodníků ve dvou závodech.
Tomáš Urban, Radek 1:45.46 obsadil 3.místo.
Haišman, Jakub Řimnáč Jakub Řimnáč zvládl
a Jan Procházka star- celou trať za 2:05.22
tovali V hobby závodu a obsadil 7. místo, Jan
(500m plavání, 30km Procházka dal krátký
kolo a 5.27km běh) To- triatlon za 2:29.30 a obmáš Urban stylem start- sadil 9. místo.
Ostatní naši závodníci
-cíl nedal svým soupeřům šanci a s naprostým startovali v závodě 1/2
přehledem zvítězil v čase Ironmana (1.9 – 90 1:32.20. Na stupně vítě- 21.0975km). Všichni
zů dosáhl nakonec i náš Jazzmanii, mimo ostřídalší závodník, Radek leného Míry Urbana,
Haišman, který časem startovali na této tra-

ti poprvé. Nejlépe si
vedl Míra Urban, který
skončil čtvrtý v čase
5:17.09. Hned za ním
se na 5.příčce umístil Filip Urban, který
svou premiéru zvládl
za 5:26.18. Ruku v ruce
se do cílového prostoru vřítili Jakub Dvořák
a David Urban a oba
také pokořili hranici
šesti hodin ve shodném
čase 5:57.32 a obsadili společně 10. místo. Náš trenér Martin
Dvořák přes handicap
s nemocným kolenem
závod zvládl za 6:08.32
a vybojoval 12. místo.
Karel Urban

Žatecká Lucie Svěcená dokázala v Číně, že patří
k absolutní světové motýlkářské špičce, když
se v obou svých závodech Světové olympiády
mládeže (YOG) se umístila v první desítce.

Házenkářský šestiboj a nábor

Forma soutěží v Házenkářském šestiboji nabízí dětem možnost zapojit se do činnosti oddílu národní
házené TJ Šroubárna Žatec.
Oddíl náleží k nejú- ČR a jedno čtvrté místo
spěšnějším v kraji a zís- na Mistrovství ČR.
kává v posledních letech
Házenkářský šestiboj
téměř pravidelně me- pro zájemce z 1. až 4. tříd
dailová umístění v ob- základních škol:
lastním přeboru. Letos
Hřiště za sokolovnou
jsme získali jednu stří- 15.9., prezentace: 15,30
brnou medaili na Poháru – 16,00 hod.

Aikidisté otvírají další
sezónu náborem

Každým rokem v tuto dobu se pořádají různé nábory do všech možných sportovních organizací. Ne
jinak tomu je i u žateckých aikidistů. Ti své oblíbené
bojové umění už v našem městě cvičí 19. rokem.
Kdo o Aikidu ještě ne- ném náboru. Ten se letos
slyšel, tak se dá v krát- koná 1.10. od 18 hodin
kosti říci, že je to čistě v malé tělocvičně Obsebeobranné bojové umě- chodní Akademie (vstup
ní založené na principu bazénem). Věková hravyužít soupeřovu energii nice je omezena... klub
ve svůj prospěch. V Žatci nabírá pouze starší 14 let.
se už ale neučí jen kla- Samotný nábor potrvá až
sické Aikido. Vždy jeden do konce října.
trénink v týdnu je věnoZajímavost na závěr...
ván reálné sebeobraně, Letos se žateckým aikikdy na trénink dorazí distům povedl natočit
nějaký zkušený lektor, krátký film nazvaný AIKIkterý lekce vede. Zájem- DO – STREET STORY.
ci o shlédnutí třeba jen Na youtube už překonal
tréninku, či o případné hranici 200 tisíc shlédcvičení, bude jej zajímat nutí! Bližší info na www.
informace o zmiňova- aikido-zatec.cz
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