ĂƚĞĐŬǉ

ǌƉƌĂǀŽĚĂũ
ēşƐůŽϭϲ͕ϭϬ͘ǌĄƎşϮϬϭϱ

ŵĢƐƚƐŬĠŚŽƷƎĂĚƵͮǁǁǁ͘ŵĞƐƚŽͲǌĂƚĞĐ͘Đǌ

:ŝǎƉƌǀŶşĚĞŶ
ǌŵĢŶŝůĚĢƟ
ǀƉƌǀŸĄēŬǇ
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ĂƚĞĐǀǇƓůĞ
ǎĄĚŽƐƚƉƌŽ
UNESCO

)272-$526/$9.8%Ëý(.

sēşƐůĞ͗

'RþHVQi NWHUi SUREČKOD Y SiWHN D VRERWX Y äDWFL YH VYpP
URþQtNXSĜLOiNDODRSČWWLVtFHQiYãWČYQtNĤNWHĜtVHGREĜH
EDYLOL SĜL SHVWUpP SURJUDPX X WĜHFK SyGLt RG KLVWRULFNpKR
FHQWUD NUiORYVNpKR PČVWD Då SR OHWQt NLQR 0LPR MLQp VH WX
SUH]HQWRYDOR VWHMQČ MDNR ORQL  SLYRYDUĤ YþHWQČ ]iVWXSFĤ
-DSRQVNDD1ČPHFND/HWRãQtPKODYQtPVSRQ]RUHPOHWRãQt
'RþHVQp E\OD MLKRNRUHMVNi VSROHþQRVW YêUREFH SQHXPDWLN
1H[HQ7LUHNWHUiEXGXMHQDäDWHFNXSUYQt]iYRGPLPR~]HPt
$VLHYHNWHUpPSOiQXMH]ĜtGLWDåSUDFRYQtFKPtVWDFKFH
VHVWiWSOQRKRGQRWQRXVRXþiVWtUHJLRQX

Tak jako již každým rokem iletos
mnoho dětí nemohlo dospat, aby
jim náhodou neutekl PRVNÍ školní
den. Minulý týden vŽatci nastoupilo
do prvních tříd 250 dětí. S rodiči
a často i prarodiči vcházely do budovy školy s rozzářenýma očima,
svelkým očekáváním aněkdy možná i trochu s obavou a nejistotou.
Ta se však rozplynula po prvních
vteřinách, kdy usedly do nyní již
svých lavic. A z dětí se v tu chvíli
stali žáci školy. Hrdě a statečně se
představovali třídním učitelkám,
hbitě odpovídali na jejich zvídavé
dotazy a s potěšením si odnášeli
drobné sladkosti a dárky. Fotoaparáty rodičů cvakaly, videa se snažila
zachytit nejlepší okamžiky prvního
školního dne.
Nejistota astrach opadly. Ze školy
již odcházeli klidní a sebejistí prvňáčci, kteří své dojmy jistě budou
vyprávět svým blízkým a kamarádům, kteří nebyli v ten významný
den jejich života s nimi ve třídě.
Držme jim palce, ať jejich nadšení
aelán nevyprchá aať se pro ně stane
škola místem, kam budou rádi chodit, kde získají nové kamarády akde
prožijí krásné chvíle plné radosti.
(ev)

,ůĄƓĞŶşǌĄǀĂĚ

ϱ

KƐůĂǀǇϳϱϬůĞƚ
ŽĚƵĚĢůĞŶş
<ƌĄůŽǀƐŬǉĐŚƉƌŝǀŝůĞŐŝş
<
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'ƌĞŝƐŝŐĞƌ
ǀǀǇďŽũŽǀĂůďƌŽŶǌ
ǀdŚĂũƐŬƵ

Město Žatec vespolupráci swebovým portálem ZmapujTo.cz spouští
novou službu pro občany, která
slouží k „hlášení závad“ na území
města a jeho přilehlém okolí. Našli
jste vesvém okolí rozbité osvětlení,
lavičku, ilegální skládku, či jiný
problém? A není Vám lhostejné
prostředí, vekterém žijete? Pak není
nic jednoduššího, než závadu vyfotit
anahlásit ji prostřednictvím mobilní
aplikace nebo na webových stránkách ZmapujTo.cz. Mobilní aplikace
má snadné ovládání a nevyžaduje
registraci. Na základě lokalizace
dle GPS souřadnic, která se v aplikaci vyhledá automaticky, odchází
hlášení. Na stránkách je přehledná
mapa, kde se může každý podívat,
jaké problémy byly nahlášeny vjeho
okolí ajak naně radnice reagovala.

0ČVWR äDWHF VH ~VSČãQČ SUH]HQWRYDOR QD YãHREHFQp YêVWDYČ
(;320LODQRYUiPFL5HJLRQiOQtFKGQĤÒVWHFNpKRNUDMH
3RGČNRYiQt]DVSROXSUiFLSDWĜtWpåäDWHFNpPXSLYRYDUX&KPHODĜVNpPXLQVWLWXWXDS6LHJHURYLVSROHN&KPHOREUDQDäDWHF
1

KǌŶĄŵĞŶşŬjǌĞŵŶşŵƵƉůĄŶƵĂƚĐĞ
Zastupitelstvo města Žatce schválilo pořízení změny
č. 6 Územního plánu Žatec
za podmínky, že nebudou
vymezovány nové zastavitelné plochy. V návaznosti
natoto usnesení přijímáme
návrhy (žádosti) o změnu
územního plánu od veřejnosti ato nejpozději do25.
září 2015. Návrhy musí být

podány napodatelnu Městského úřadu Žatec, nařádně vyplněném formuláři,
který je uložen nawebových
strá nkách Měs ta Žatec.
Po tomto termínu budou
obdržené návrhy posouzeny
avýsledek předložen zastupitelstvu města ke schválení azařazení dozměny č. 6.
ÚP Žatec.

ĄŵĞŬ^ƚĞŬŶşŬƉƎŝƉƌĂǀƵũĞ,

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze,
Správa státního zámku Stekník pořádá u příležitosti (EHD)
Dnů Evropského kulturního dědictví 2015 na Státním zámku
Stekník speciální prohlídky s odborným výkladem.
V rámci Dnů Evropského známí nejen shistorií výstavby
kulturního dědictví (EHD) 2015 zdejšího opevnění, ale také
1. Projedete s průvodcem například s tím, jak vypadahlavní prohlídkovou trasou lo původní vybavení Řopíku,
zámku - uvidíte kromě jiného asosudy opevnění popodepsátaké nově zrestaurované prosto- ní Mnichovské dohody.
ry haly a zámecké kaple.
Délka prohlídky cca 50 minut.
2. Navštívíte hlavní sál zám- Vstup do areálu a začátek proku, v této době již bez lešení, hlídek vždy vcelou hodinu od9
připravený na restaurování.
do15 hodin. Vstupné (zahrnuje
3. Navštívíte zámeckou te- také prohlídku zámku, výstav
rasovitou zahradu, v jejímž a zahrad).
zákoutí se nachází, překvapivě,
Vstupné: dospělí 80,-Kč děti:
vojenská stavba lehkého opev- 60,-Kč rodinné: 220,-Kč
nění tzv. „Řopík“, vystavěný
(zahrnuje prohlídku zámku,
v roce 1937 jako součást linie řopíku, výstavního prostoru,
chránící severní hranice ČSR zahrad). Více na www.zamekpřed fašizujícím se Německem, -steknik.cz, t. 723086011, eu této stavby Vás průvodce se- -mail: steknik@npu.cz

sǇƐƚĂǀŽǀĂůŝŽƉƌĄǌĚŶŝŶĄĐŚŶĂǌĄŵŬƵ
Žáci výtvarného oboru ZUŠ
Žatec vystavovali vdobě od20.
6. do6. 9. 2015 své práce vgalerii Státního zámku Krásný
Dvůr. Tématem výstavy bylo
odívání. Kromě tradičních
kreseb amaleb mohli návštěvníci vidět i hedvábné šátky,
Ϯ

keramiku a v neposlední řadě
i figurínu v životní velikosti
s papírovými šaty, kloboukem
ašperky vyrobenými technikou
origami . Doufáme, že výstava
všem zpestřila návštěvu krásného zámku.
I.Mynaříková

ŽēĞƐŶĄϮϬϭϱŽēŝŵĂǌĄĐŚƌĂŶĄƎƽ
Při letošní Dočesné žatečtí
dobrovolní záchranáři zajišťovali
zdravotnický dozor natřech pevných stanovištích – na náměstí
Svobody uchmelničky, náměstí
Prokopa Velkého avletním kině.
Stanovištím ikrajskému operačnímu středisku záchranné služby
byla během konání Dočesné
k dispozici také tři sanitní vozidla dobrovolných záchranářů.
Celkově bylo v době konání Dočesné ošetřeno 58 pacientů, z nichž 3 byli cizinci.
Nastanovištích byla řešena různá drobná poranění návštěvníků
a stánkařů, dále odřeniny, puchýře, bolesti hlavy nebo bodnutí
hmyzem. Sanitky dobrovolných
záchranářů vyjely na žádost
zdravotníků, záchranné služby či
městské policie během Dočesné
celkem k16 případům. Jednalo
se především o úrazy, které

souvisely skonzumací alkoholu.
Hluboké řezné rány v sobotu
krátce po půlnoci utrpěl mladý
muž při rvačce, při níž padl
doprosklené výlohy. Jeho idalší
ženu s bolestivým kotníkem
převezli záchranáři nažateckou
chirurgii. Opakovaně byly vsobotu ošetřeny poraněné kotníky, zasahovalo se také u muže
s úrazem hlavy a krátkým bezvědomím. Většina zraněných
byla převezena na chirurgii
v Žatci, dva případy poranění
oka byly předány v nemocnici
v Mostě. Dále dobrovolní záchranáři při pátečních výjezdech
řešili například krvácení z nosu
po napadení a v sobotu večer
kolapsový stav mladé ženy nebo
alergickou reakci dítěte nabodnutí hmyzem.
Zdenka Uďanová,
Záchranáři Žatec, z.s.

ďƌŽũŶŝĐĞŵĄŶŽǀĄǀƌĂƚĂ
Poslední srpnový týden, probíhala stavební úprava garážového
otvoru a následná montáž nových roletových vrat napožární
zbrojnici žateckých dobrovolných hasičů. Projekt ﬁnancovaný

zprostředků Města Žatec, zlepší
izolační vlastnosti budovy aakceschopnost jednotky. Velký dík
patří Městu Žatec zaﬁnancování
tohoto projektu.
(pš)

ĄĚŽƐƟŽĮŶĂŶēŶşƉƎşƐƉĢǀŬǇ
Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o ﬁnanční
příspěvky zProgramu regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok
2016 a z Fondu regenerace
Města Žatec naobnovynemovitostí, které nejsou kulturními
památkami, ale leží vMěstské
památkové rezervaci Žatec
nebo Městské památkové zóně
Žatec na rok 2016.

Termín pro podání dotazníků: nejpozději do23.10.2015.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace: Městský úřad Žatec,
kancelář úřadu, správa dotací,
Bc. Jitka Jelínková, email:
jelinkova@mesto-zatec.cz, tel.
415 736 271, nebo na www.
mesto-zatec.cz (sekce E-služby úřadu Žádosti aformuláře
- kancelář úřadu).
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Hurá na komíny
aneb ~atec mává vstâíc UNESCU
PRO, ?

M³sto ~atec zpracovává kandidaturu na seznam památek
UNESCO. Šanci usp³t má i komplex chmelaâských
industriálních skladõ v areálu turistického komplexu ChChP.

CO SE D4JE ?
KDY ?

Na podporu t³chto aktivit vystoupí na chmelové
komíny velká skupina Svazu komínáâõ z celé ,R.

ned³le,

KDE ? Nejlépe budete vid³t z ulic, nám³stí, z oken, ze stâech domõ
v okolí Praāského pâedm³stí v ~atci.

JAK TO PROB4HNE ?
Po nácviku okolo 13 hod se komínáâí pâipraví k dalšímu hromadnému
výstupu na komíny. Pâesn³
výstâelem z v³āe radnice. Komínáâi s vlajkami vystoupají na vrcholy
komínõ a po té si celé m³sto vzájemn³ bude mávat.

A CO ~ÁDOST ?

Paní starostka vypouští ve 14:30 hod pomyslnou āádost
do pov³tâí, které všichni mávají sm³rem na Paâíā.
Po celou dobu konání akce - volný vstup na
Chmelový maják a Radni«ní v³ā.

ĂƚĞĐƵƐŝůƵũĞŽǌĄƉŝƐ
ŶĂƐĞǌŶĂŵhE^K

Soubor industriálních chmelařských staveb, který je lokalizován zvláště natzv. Pražském předměstí vŽatci, byl vroce
2007 pod názvem „Památky pěstování a zpracování chmele
a výroby piva v Žatci“ navržen k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO.
Tento návrh je vyvrcholením informačního centra žatecké
snah města i občanských ini- radnice na náměstí Svobody,
ciativ, které byly zahájeny již nejpozději do 25. 9. 2015
v roce 1999.
do 17 hodin.
Město Žatec navázalo na již
Z odevzdaných lístků bude
realizované kroky v minulých veřejně vylosováno během
letech avsoučasnosti zpraco- přednášky
vává vespolupráci sNárodním
„Žatec ajeho balírny asklapamátkovým ústavem nomi- dy chmele“ dne 28. 9. 2015
nační dokumentaci.
od 16 hodin v Restaurantu
Ta bude předmětem žádosti, Uorloje 7 výherců, kteří obdrží
která bude podána vroce 2016 hodnotné ceny odMěsta Žatce.
do Centra světového dědictví
Hraje se o tyto ceny: sud
UNESCO v Paříži.
piva ŽATECKÝ SAMEC, perDne 28. 9. 2015 od 16 ho- manentka do sauny v Žatci,
din proběhne v Restaurantu vstupenky do Městského diU Orloje přednáška na téma vadla v Žatci pro dvě osoby,
„Žatec a jeho balírny a sklady oběd se starostkou města Žatec
chmele“. Všichni jste srdečně Mgr. Zdeňkou Hamousovou
zváni!
v restauraci U Orloje, balíček
Na podporu aktivit, spoje- od žateckého Turistického inných s touto nominací, při- formačního centra, oběd smíspravilo Město Žatec tema- tostarostou města Žatec Jatický kvíz o hodnotné ceny. roslavem Špičkou a rodinnou
Vyplněný kvíz lze odevzdat vstupenku do Chrámu chmele
v prostorách Turistického a piva v hodnotě 1000 Kč!



<ǀşǌͣŚŵĞůʹŚŝƐƚŽƌŝĞʹĂƚĞĐʹhE^K͞
(označte jakýmkoliv způsobem správnou odpověď)

1. Ze kterého století pochází první dochovaná písemná zmínka o chmelu
v Žatci?
a) ze 13. století
b) ze 14. století
c) z 15. století

3. Ze kterého století pochází nejstarší
potvrzení o původu chmele, vydané
v Žatci?
a) ze 16. století
b) ze 17. století
c) z 18. století

2. Kdo je patronem chmelařů?
a) Sv. Vavřinec
b) Sv. Ludmila
c) Sv. Václav

4. Kolik bylo evidovaných obchodníků
s chmelem v Žatci v roce 1922?
a) 16
b) 61
c) 161

Jméno
a příjmení:
Adresa:

5. Kolik je v Žatci dosud stojících historických balíren a skladů chmele?
a) 20 – 30
b) 50 – 70
c) 80 – 100
6. Kčemu sloužily vysoké komíny balíren
a skladů chmele?
a) k odvodu SO2
b) k odvodu H2O
c) k odvodu CO
7. Kolik kulturních památek z ČR je
dosud zapsáno naSeznamu světového
dědictví UNESCO?
a) 12
b) 21
c) 30

...........................................................................................................

................................................................................................................

Telefonní kontakt:

................................................................................................

(vyplňujte hůlkovým písmem)
4
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/ŶǌĞƌĐĞ

>ĞƚŶşŬŝŶŽĂƚĞĐ

 Pronajmu garáž zabývalým
OSP. Tel: 604587274.
 Pronajmu byt 3+1, os.
vlastnictví, Družstevní. Kauce
nutná. Více informací na tel:
721 416 640.
 Hledám obchodní a taneční partnerku ze Žatce, do 35
let/165 cm, pro klasický i moderní tanec, auto nutné. Pohovor
po zavolání, nejlépe od 16 hod.
Tel: 797 700 942.
 Pronajmu byt 1+1,os.vlastnictví, pocelk. rekonstrukci, zateplený, plast.okna. Věžák, podměstí. Cena 3.000Kč + poplatky.
Kauce nutná. Tel: 725305451.
 Prodám byt 1+1, vos. vlastnictví, ul. Jabloňová, Žatec. Cena
450.tisíc Kč. Bez RK. Tel.:773
131 033.
 Přijmeme dosalonu Lenka
– ulice Dvořákova, pedikérku,
masérku akosmetičku. Kontakt
775 091 374.
 Hledám doučování němčiny
pro začátečníka (středoškolák).
Tel. 415 710 890.
 Nabízím práce v sítotisku
a údržbářsko-zámečnické práce, dále prodej levného zboží
z katalogu (domácnost, kancelář, škola, práce) a to přímo
z domova, bez front. Zálohová
platba, při objednávce. www.
sitotisk-zatec.cz

 
081(²675Éæ&(0Ě6Ì&(
Animovaný / Francie / 2015/ 85 min / CZ dabing
Tvůrci ﬁlmu Kung Fu Panda vytvořili jednu znejkouzelnějších digitálních animací současnosti apřinášejí kouzelný příběh sympatického
strážce Měsíce jménem Mune.
Vstupné: 110,12.9. 21:00
GANGSTER KA
Krimi / Drama / Thriller /Česko/ 2015/ 100 min
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí atalentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají pozbrani, on využívá lsti
aarmády právníků imonstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá
stát omiliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí
překročit.
Vstupné: 130, 
6,1,67(5
Horor / USA / 2015 / Cz titulky. Vrací se Bagul, děsivý pohanský
démon požírající dětské duše.
Vstupné: 120,

5RJHU:DWHUV7KH:DOO
Vzáří se také zapojíme docelorepublikového projektu projekce koncert THE WALL odRogera Waterse. přímý přenos dokumentárního
ﬁlmu zroku 2014.

<ŽŶĐĞƌƚĚŽďŽǀĠ
ŚƵĚďǇDƵƐŝĐĂ
ĚĂĐŚŝĞƐĂ
Výjimečný koncert nasoubor historických hudebních nástrojů ze 16. století,
v podání Tomáše Najbrta
a P. Jaroslava Konečného,
se připravuje nasobotu 26.
září od 17 hodin ve Dvoře
U Svatého Jakuba v Žatci.

Začátky ve21.

00 hodin

www.divadlozatec.cz

Hlavní budova – Husova ul. 678:
tel.: 608200697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
„750 LET UDĚLENÍ PRIVILEGIÍ MĚSTU“: 12. 9. – 8. 11. Vý
stava listin kudělení privilegií městu vroce 1265 Přemyslem Otakarem
II. Vernisáž výstavy vrámci EHD 2015 vsobotu 12. září od17 hodin.

„ZA HUSEM K SOUSEDŮM ANEB NEJEN PO CESTĚ
DOKOSTNICE“: probíhá do30. 12. Výstava připomíná 600.
výročí upálení Mistra Jana Husa, jeho život, dílo amísta pobytu.

.őtçRYDYLOD²=H\HURYDXO:

ŁłĐĐčŹĊĒċŹčĊčŀčĊĎŹĐĊĉŹČđĒŒĳ~ł~ś~Ł
Výstavy:
 „VÁCLAV HÁJEK ZLIBOČAN“: 3. 9. – 11. 10. Výstava je
připravena vespolupráci sÚstavem pro českou literaturu AV ČR
v.v.i. vPraze apřipomene osobnost kronikáře Václava Hájka zLibočan, jeho život adílo. Vystaveny budou různá vydání Kroniky
české ze sbírky našeho muzea. Vernisáž výstavy 3. září 2015 od17
hodin shudebním arecitačním vystoupením žáků ZUŠ Žatec.
Ostatní:
 EHD V ŽATCI: 12. září 2015. Bohatý kulturní program
narůzných památkách ku příležitosti 750. výročí udělení privilegií
městu Žatci - více nawww.muzeumzatec.cz
 OVOCNÁŘSKÁ VÝSTAVA III. ročník: 25. – 26. 9. 10:00
– 17:00. Výstava výpěstků jablek, hrušek a švestek od pěstitelů
ze Žatce aokolí spojená se soutěží ojablečné pečivo, sprodejem
aochutnávkou produktů. Vstupné: 30,- Kč,/ 20,- Kč, rodinné 60,- Kč.

dE\/dE\pDĂŶĞďĚĞũŵĞŬŶŝŚĄŵĚĂůƓşƓĂŶĐŝ

Městská knihovna Žatec nabízí v centrální knihovně svým
čtenářům od 1. září novou službu. V prvním patře chodby
vedle vstupu do oddělení pro dospělé čtenáře je umístěn regál
s označením ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM.
Na zde vyhrazené místo ostatním čtenářům. Mohou
mohou dávat knihy, které zde naopak narazit nazajímamají přečtené a zabírají jim vou knihu do své knihovničky
místo vknihovně, které dostali nebo naknihy, které už dlouho
darem a nejsou jejich šálkem amarně shání - třeba proto, že
čaje, které už nepotřebují od jejich vydání už uplynula
a nechtějí je vyhodit. Mohou pěkná řádka let. Knihy, které
přijít a přinést knihy, které čtenáře zaujmou, si mohou
budou zdarma k dispozici odnést domů. Nabídka knih
6

na tomto místě se bude díky
čtenářům stále obnovovat.
Máte doma knihy, které už
nebudete číst? Nevyhazujte je
a věnujte je jiným čtenářům.
Přijďte ivy avyměňte vaše současné knihy zajiné! Uděláte tak
radost sobě i někomu dalšímu.
Budeme rádi, když takto společně prodloužíme život vašim
knihám, které ještě potěší další
čtenáře – rozdají radost, poučení
a zábavu…

<ĚǇǀǇũĚĞĂƚĞĐŬǉ
ǌƉƌĂǀŽĚĂũ
Další číslo (č. 17/2015) vyjde
ve čtvrtek 1. října, číslo 18 pak
15. října. Uzávěrka je jako vždy
týden před uvedeným termínem

ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽŵĢƐƚĂ
Další mimořádné zasedání
zastupitelstva, které vsoučasné
době pracuje ijako Rada města
Žatce, bylo stanoveno na16. září
od 15 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

DŝŵŽƎĄĚŶǉ
ƷƎĞĚŶşĚĞŶ

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
12. září. Úřední hodiny: 8.00
– 12.00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy asilničního hospodářství.
Další mimořádný termín je
plánován na 10. října.

sǌĚĢůĄǀĄŶşƚƎĞơŚŽ
ǀĢŬƵǌĂēşŶĄ
Zápis do jednotlivých kurzů
Vzdělávání třetího věku pro
seniory proběhne v pondělí 5.
10. 2015 od14:00 hodin vsídle
Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 745, Žatec.
Celková kapacita jednotlivých
kurzů 12 osob. Je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro bližší
informace nás kontaktujte natel.
čísle 723517906 (p.Hodanová).

WƌŽƚĄŚŶĢƚĞƐŝƚĢůĂ
ƉŽƉƌĄǌĚŶŝŶĄĐŚ

Tým kvaliﬁkovaných cvičitelek
TJ Sever Žatec zve širokou veřejnost na kondiční, zdravotní
a rehabilitační cvičení, cvičení
žen a dívek, cvičení rodičů
s dětmi od 2 let. Od 3. 9. 2015
v tělocvičně 3. ZŠ v Podměstí
Žatec. Více informací podá
SPVSever Žatec Koutná Alena.

ZŽǌůŽƵēĞŶş
Zesnulí od12. 8. – 31. 8. 2015:
Jiřina Kalná
71 let
Jiří Meyer 
84 let
Alena Dvořáková
72 let
Ladislav Lacina
92 let
Růžena Fišerová
87 let
Juraj Harajda 
64 let
Radek Kasl  
24 let
Vladimír Koura
80 let
Vladimír Kočina
81 let
Josef Panc  
86 let

ŝŬŝĚŽǀĂƚĐŝǀƐƚƵƉƵũĞĚŽϮϬ͘ƐĞǌſŶǇ
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Velkým oslavám předchází nábor, který se uskuteční 30. září
od 18 h. v malé tělocvičně Obchodní akademie Žatec. Aikido
je čistě sebeobranné bojové umění, založené naprincipu využít
soupeřovu energii ve svůj prospěch.
VŽatci se už ale neučí jen kla- do konce října. Věková hranice
sické aikido. Vždy jeden trénink je omezena, klub nabírá pouze
v týdnu je věnován reálné sebe- starší 14 let.
obraně pod vedením zkušeného
Zajímavost na závěr: Vloni
lektora. Tyto tréninky jsou velmi se žateckým aikidistům povedl
oblíbené a oproti klasickým tré- natočit krátký film nazvaný
ninkům aikida jsou iodost tvrdší. AIKIDO – STREET STORY,
Zájemci o shlédnutí tréninku na youtube už překonal hranici
aikida či sebeobrany mohou 500.000 shlédnutí. Bližší info
přijít na nábor, který, potrvá až na www.aikido-zatec.cz

WƌĄǌĚŶŝŶŽǀĄŶŽĐǀŬŶŝŚŽǀŶĢ

Léto s knihovnou se rozloučilo s letošním létem oblíbenou
Prázdninovou nocí v knihovně. Pro děti byl opět připraven
pestrý a zajímavý program.
Pozvání do knihovny přijal vahy ausínaly příjemně znaveny.
musher Roman Habásko zPod- Druhý den ráno je čekala sladká
bořan, milovník psích severských snídaně, kterou pro ně knihovniplemen amajitel Siberian Husky ce vlastnoručně připravily. Poté
Teamu, úspěšný účastník řady ev- se společně vydaly do Bowlinropských isvětových šampionátů gového centra Moskva, kde
psích spřežení. Děti seznámil na ně čekal pan Enders, který
s podstatou musherství, svá je seznámil se základy hry. Při
vyprávění doplnil fotografiemi bowlingovém klání dopoledne
ze závodů, záběry běžících psů rychle uteklo. Prázdninové noci,
apraktickými ukázkami oblečení která proběhla z pondělí 24.8.
pro psy itažných saní. Nasetkání na úterý 25.8. se zúčastnilo
nechyběl ani jeden zjeho svěřen- 22 dětí a 3 knihovnice. Chtěli
ců - krásná amilá fenka Teniska. ještě jednou poděkovat panu
V druhé části noci se děti Romanu Habáskovi amanželům
věnovaly malování na kameny Endersovým zanevšední ochotu
a podařilo se jim vytvořit moc a vstřícnost.
krásné dekorace. Před spaním
Více info afotograﬁí nawww.
nevynechaly tradiční stezku od- mekzatec.cz.
(mkž)
Arnika. Komplexní domácí péče vespolupráci sDomovem pro seniory si Vás dovolují pozvat nabesedu snázvem (Ne)Potřebujeme
sociální služby? Péče oosobu blízkou. Beseda se uskuteční dne
16. září od17:00 hod. vevelké Sedmikrásce, nám. Svobody 150.
Dozvíte se, jak pečovat oosobu blízkou doma, co Vám může pomoci.

1D VQtPNX ]OHYD MH SĜHGVHGD %RKXPtU /LQND GUXKê 5RPDQ
'YRĜiN5RPDQXSURVWĜHGYtWČ]-iQRãtN.U\ãWRIWĜHWt0DWČM=LFK
DĜHGLWHOWXUQDMH/XPtU+DQWiN

:ĄŶŽƓşŬ ǀǇŚƌĄů ǀĞ ĚǀŽƵŚƎĞ͕ ǀŽƎĄŬ
ƐĞŝĐŚĞŵǀĞēƚǇƎŚƎĞ
Na tenisových dvorcích ve Studentské ulici za sokolovnou byla
v závěru srpna dohrána hlavní soutěž Přeboru města Žatce
vtenisu, která byla pořádána vrámci výročí 750 let odudělení
královských privilegií Městu Žatec.
Ve42. ročníku zavelmi pěkného která ve finále zdolala dvojipočasí se stal vítězem dvouhry ci Marcel Šupol, Tomáš Kail
Kryštof Jánošík (má trenérské zá- 6:2,6:2. Třetí se umístili bratři
zemí veSpartě Praha), který veﬁ- Jiří a Miroslav Karasové.
nále porazil Romana Dvořáka 6:1
Turnaj byl, zejména ze strany
a7:5, třetí příčku obsadila úspěš- hráčů, hodnocen jako velmi zdaná žatecká naděje Matěj Zich. řilý a měl velmi hladký průběh.
Večtyřhře dominovala dvojice Poděkování patří organizátorům
Roman Dvořák a Matěj Zich, včetně obsluhy.
(bl)

ĂďşůĠƚŽǀŽůŶşŵWŽŽŚƎşǀĞǌŶĂŵĞŶşŽĐŚƵƚŶĄǀĄŶş
Ani po prázdninách není konec zajímavému dění v Dolním
Poohří. Naletní slavnosti afestivaly navazují hned vzáří oslavy
sklizně, dny otevřených památek a v říjnu pak zakončení celoročních oslav řeky Ohře. Celé babí léto apodzim bude vDolním
Poohří ve znamení ochutnávání.
Po největším svátku chmele Poohří – račetickou cibulí. Prov České republice – Žatecké gram svůní cibule pro návštěvDočesné, budou slavit země- níky už popáté chystá Občanské
dělci celého Ústeckého kraje sdružení přátelé Račetic aokolí.
v Peruci. Dožínkové slavnosti Slavnosti cibule se konají vRav sobotu 12. září od 11 hodin četicích na Kadaňsku v sobotu
budou příležitostí ochutnat ty 19. září od 10 hodin. www.
nejlepší potravinářské výrobky slavnosticibule.cz
kraje. Součástí oslav je také
Poslední oslavou sklizně bude
výstava zemědělské techniky, 3. října Jablečný den na zámku
hudební vystoupení ahistorický v Krásném Dvoře, jehož náprogram v zámeckém parku. dvoří se zaplní trhovci nejen
www.peruc.cz
s jablky, ale také s výrobky
Následující sobotu můžete z nich. Chybět nebudou souvyrazit za specialitou Dolního těže a doprovodný kulturní

program. www.krasny-dvur.cz
Nazámku vKlášterci nad Ohří
začíná 12. září v10 hodin Švejkův pivní festival s ochutnávkou nápojů z desítky pivovarů.
Ochutnávky doplní pivní soutěže
a stylová hudba. Ta bude znít
od17 hodin také vletním kině,
kde na pivní slavnosti naváže
festival Klášterecké promenády.
Vystoupí například Láďa Křížek a No Name. www.zamek.
klasterec.cz
Jedinečnou příležitost navštívit památky v Dolním Poohří
nabídnou Dny evropského dědictví od 5. do 13. září. Otevře
se řada běžně nepřístupných
míst a vstup bude většinou
zdarma. Součástí dnů v Žatci

bude oslava 750. výročí udělení
privilegií městu králem Přemyslem Otakarem II., s bohatým programem a historickým
průvodem městem (12. září).
Připojí se také Louny, kde
bude 12. září vstup zdarma,
stejně jako Kadaň (12. a 13.
září). K vidění budou také
technické památky, třeba vodní
dílo Jirkov či elektrárna Želina
v Kadani (12. 9.). Na webu
www.historickasidla.cz můžete
jednoduše vyhledávat programy
v zapojených městech. A 24.
října skončí v Litoměřicích
u Veslařského klubu celoroční
série akcí, která připomínala, že
letos uplynulo 1210 let odprvní
písemné zmínky o řece Ohři.
7

EĂǀşƚĢǌƐƚǀşēĞŬĂůŝƚĠŵĢƎ
ƌŽŬ͕ĂůĞƐƚĄůŽǌĂƚŽ
Deset měsíců trvalo, než se mohli fotbalisté Slavoje

Žatec A radovat z vítězství v mistrovské soutěži!
Jejich příznivci se dočkali až v sobotu o Dočesné.
Slavoj nastoupil nezvykle svelmi mladým týmem,
když věkový průměr základní sestavy byl pouhých
22,1 roku. Neúnavně bojující mladíci pak dokázali
vutkání sFK Modrá třemi góly během šesti minut
otočit stav z 0:2 na konečný výsledek 3:2.
Poslední dvě srpno- už stav 0:2. Žatečtí se
vá utkání Slavoj ještě gólově prosadili až v 69.
prohrál, když sice vedl dorážkou střídajícího T.
v utkání s Horním Ji- Hynka, zaminutu vyrovřetínem gólem Ulbrika, nal Bešík av75. porohu
ale hrubými chybami se Hassmana rozhodl hlapřipravil o body za vý- vou A. Hynek! Zvýšit
sledek 1:3 (1:1). Minulý mohl ještě v 83. Hasssiger. Tento skvělý výkon týden pak Žatec prohrál man, ale jeho vyložeocenili mnohočetnými 0:1 v Proboštově gólem nou šanci vychytal, jako
gratulacemi, jak zástupci z penalty v 86. minutě. několik předcházejících,
ČSTV, tak špičky atrené- Kromě toho však přišel výborný brankář Kratoři muay-tai. Poděkování ovyloučeného, nejzkuše- chvíl. Utkání sledovalo
patří hlavně trenérovi nějšího hráče R. Zelinku. 150 nadšených fandů.
Branky: 69. T. Hynek,
Romanu Šifaldovi, ale Ten dostal za kritiku poi městu Žatec a Ústec- mezního rozhodčího stop 71. Bešík, 75. A. Hynek
kému kraji za finanční na 6 utkání a pokutu 2 – 5. Sýkora, 52. Socha.
tisíce korun!
Rozhodčí Barva, ŽK 3:2,
podporu.
 'ĂůĂǀĞēĞƌ Ŭ ǀǉƌŽēş  ĂƚĞĐ ʹ DŽĚƌĄ ϯ͗Ϯ 150.
Slavoj: Bouček – Mer;Ϭ͗ϭͿ
'ͲƟƚĄŶƽ
Slavoj nastoupil bez da, A. Hynek, Bešík,
„Chceme pozvat příznivce thajského boxu tří nejzkušenějších hráčů Vl. Hynek (74. Malý)
aK1 nanábor, který pro- (Zelinka v trestu, o dů- - F. Klinec, Ulbrik (56.
bíhá vzáří aříjnu azáro- vodech absence Heince T. Hynek), Hassman,
veň nažatecký Liďák, kde a Vlka vedení neinfor- Wiesinger (62. Klíma)
vsobotu 3. října proběh- movalo), když v sestavě – P. Klinec (51. J. Sýs),
ne galavečer k10. výročí byl nejmladší Merda (17) Hankocy (90. Kozlík)
Také následující utkání
založení klubu G-titáni. anejstarší Wiesinger (25
Diváci tam uvidí Nekolu, let). Přestože se hosté KP VI. kola hraje Žatec
Kolerta, Svobodu, Medu- za první poločas dostali doma, když v sobotu12.
nu a další, ale samozřej- jen třikrát dopokutového září přivítá páté Modlany,
mě také Hanyho, který území domácích, vedli začátek je v 17 hodin.
(jak)
zde bude mít proﬁﬁght od 5. minuty a v 52. byl
proti mistru světa Pavlu
Henychovi zOlomouce,“
zve zájemce Jan Greisiger.
(lb)

'ƌĞŝƐŝŐĞƌƐĞƐƚĂůǀŝĐĞŵŝƐƚƌĞŵ
ƐǀĢƚĂŝǀĂŶŐŬŽŬƵ
Bangkok - kolébka thajského boxu (muay-tai)
adalších bojových umění. Sem se vypravila česká
reprezentace muay-tai na mistrovství světa, které
se zde konalo od13. - 23. srpna 2015, akteré bylo
dokonce pod patronací thajského prince: ROYAL
WORLD CUP MUAY-TAI.
Česká reprezentace sem z předchozích zápasů
přeletěla z ostrova Koh mělo velký vliv na výsleSamui, kde byla v thaj- dek semiﬁnále, které se
ských kempech na 14 konalo další den. Favorisoustředění s Thajci. zovaný Maročan El Falak
Soustředění přineslo své Asis, který se nakonec
výsledky, protože Hany stal vítězem šampionátu,
hned v prvním zápase ukončil Hanyho vítězné
do81 kg porazil nabody tažení těsně na body.
Novozélanďana Ale Tau- Ve ﬁnále kde knokautoam Mandelu a další den val Australana kolenem
Tunisana Valida Znedvy. do brady.
Ten byl dvakrát počítán
Greisiger v další zápas
a ve třetím kole Zned- zdolal ruského reprezenvy po tvrdém hickicku tanta Sergeie Veselkina
do hlavy se už nezvedl a získal bronzovou mea prohrál K.O.
daili. „Stal se tím viceBohužel krátce potom mistrem světa vmuay-tai
bouchla bomba pouze anejúspěšnějším českým
dva bloky odhaly! Panika zápasníkem v mužské
azmatek, zákazy opuště- kategorii,“ komentoval
ní hotelu, ale také Hany- průběh MS Hanyho proho zranění nohy a ruky motér atáta Honza Grei-

sŽůĞũďĂůŝƐƚŬǇ^ĞǀĞƌƵďǇůǇŶĂƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶş
Bylo 13. 8. a my, volejbalistky a naši trenéři jsme
se sešli, abychom zahájili letní soustředění.
Tři dny jsme se scházeli konečně ven na antuku,
nakurtech VK Sever Ža- tréninky začaly být mnotec, kde jsme ipřes velké hem zábavnější, jelikož
vedro dopoledne i odpo- jsme do ruky vzali míče.
ledne trénovali. V pátek Další dny nám počasí již
jsme si ale odpoledne přálo, a tak jsme se přiužívali nakoupališti, kam pravovali na následující
jsme šli místo odpolední- sezónu, vekteré budeme
ho tréninku.
my, mladší žákyně A, hrát
V neděli 16. 8. jsme 3-kový, 4-kový i 6-kový
odjeli doKralovic. Naza- volejbal, dokterého jsme
čátku týdne jsme dva si zvolili nově také posty,
dny posilovali a v hale a který jsme také celý
vedle kurtů hráli hry, týden trénovali. Potomto
protože pršelo. Jenom soustředění se přípravka
naše přípravka zůstávala rozdělila namladší žákyv kempu, kde hrála hry ně B a přípravku.
v jídelně, protože by se
Večery jsme trávili hranás tolik dohaly nevešlo. ním různých her nebo
Když jsme se přesunuli zpíváním s kytarou. Po-

slední večer po našich
programech, které jsme
si celý týden nacvičovali,
jsme měli táborák se dvěma kytarami, po kterém
šli poslední spát až okolo
druhé hodiny. Deset nás
spalo venku pouze nakarimatce a ve spacáku.
Ostatní spali jako každou
noc v chatce. O naše
žaludky se jako na každém soustředění starala
trenérka Irena Wilferová,
které samozřejmě pomáhali i ostatní trenéři
i trenérky. Soustředění
jsme si celkově užili auž
se těšíme na další zimní
i letní soustředění.
Lucie aKateřina
Rodovy
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