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Slavnosti
vyžadují dopravní
omezení
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Blíží se Dny
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kulturního dědictví
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Slavoj vyhrál
obě úvodní
utkání
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Informace
k letošní
Dočesné

Dočesná je připravena k oslavám chmele a piva
Nejvýznamnější letošní akcí v Žatci je pořádání Dočesné, která
svůj 59. ročník uskuteční příští týden, to je v pátek 2. a v sobotu
3. září. Centrem oslav chmele a piva je náměstí Svobody, kde
je hlavní scéna, další bude opět na náměstí Prokopa Velkého
a třetím místem s kulturním vyžitím je Letní kino Žatec.
Každou hodinu začíná také nabídka výrobků ze čtyř desítek
program v Historickém tržišti pivovarů včetně nabídky piv
v Dvořákově ulici (u divadla), z Německa a Japonska. Pravikde se představí v šermířských delnou součástí slavností jsou
soubojích rytíři, diváky pobaví chmelové a pivní soutěže, mezi
kejklíř či alchymista. Doprovod- nejoblíbenější patří ruční česání
né akce jsou přístupné v Cho- chmele a tanec s korbelem piva
vatelském areálu, v Husitské na hlavě. Historická divadelní
baště, chystá se setkání sběratelů scénka uvádí korunování krále
pivních etiket a suvenýrů v Chrá- chmele chmelovým věncem,
mu Chmele
a Piva, což je
zóna technických památek
chmelařství,
která je navržena na seznam
UNESCO.
Chmelařský
institut bude
opět místem
konání pro degustaci piv.
Ta k j a k o
v posledních
letech se očekává v prostorech Dočesné

volba královny chmele a strhnutí
posledního štoku v nejmenší
chmelnici na světě, která se
nachází přímo na žateckém
náměstí.
Ve dvoudenním programu
na třech scénách, kde všude
je vstup zdarma, vystoupí celá
řada předních českých umělců
a také místní hudební tělesa.
Upozornění pořadatele na dopravní omezení a podrobnosti
k programu Dočesné najdete
v zadní části tohoto čísla Žateckého zpravodaje.
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený
tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

rozvoj města

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 9
Popis činnosti pracovního místa:
Zpracování, aktualizace a dodržování rozvojových dokumentů
města - energetická koncepce, strategický plán, apod. Příprava
a realizace schválené koncepce rozvoje města včetně zpracování
připomínek a návrhů ke koncepci rozvoje. Problematika obecné
strategie rozvoje města a problematika jednotlivých konkrétních
rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. Příprava
a realizace vlastních rozvojových projektů a investic města, informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města,
projednávání sdružených finančních prostředků privátních investorů
a města. Spolupráce na komplexní inženýrské činnosti ve fázi realizace stavebních investic města až do jejich uvedení do provozu.
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 střední vzdělání s maturitní zkouškou
(výhodou obor technického směru),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
● 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. 183/2006 Sb., o územním plánování
● a stavebním řádu; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové
dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.10.2016.
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:
● návrh koncepce rozvoje města v rozsahu min. 3 strany A4,
● strukturovaný 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, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 05.09.2016 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– rozvoj města“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. 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 15.07.2016
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Dopravní omezení
kolem Dočesné
Vážení obyvatelé města,
dovolte nám, abychom Vás
informovali o nezbytných opatřeních k pořádání 59. ročníku
akce Dočesná 2016, která se
tentokrát uskuteční ve dnech 2.
9. až 3. 9.
Upozorňujeme Vás především
na možné dopravní komplikace
v centru města Žatce. Z důvodu
připrav a pořádání akce Žatecká
Dočesná dojde ve dnech od 28.
8. až 5. 9. k částečným nebo
úplným dopravním uzavírkám.
Omezen bude zejména provoz
a parkování v okolí nám. Svobody, Hošťálkovo nám., Žižkovo
nám., nám 5. května, nám.
Prokopa Velkého, nám. Prokopa
Malého, ulice Vrchlického, ulice
Miléniová, ulice Úzká, ulice
Nákladní a v dalších přilehlých
ulicích města. Od neděle 28.
8. začnou do prostoru centra

najíždět zábavné atrakce, které
se začnou rozmisťovat od středy
31.8. Jejich provoz bude zahájen
v pátek 2. 9.
Povolenky ke vjezdu do areálu
si prosím vyzvedněte s občanským průkazem a TP od vozidla
v Informačním centru na Radnici. Tyto vstupenky Vám umožní
pouze vjezd a výjezd z areálu
v době mimo dobu konání akce.
V časech od čt. 1.9. 18:00 do ne.
4.9. 12:00 hod bude platit zákaz
parkování.
Dále Vás informujeme o možném zvýšení hladiny hluku v prostoru konání slavností.
Děkujeme za Vaší toleranci
a pochopení.
Městské divadlo Žatec
Program slavností najdete
na: www.docesna.cz nebo www.
divadlozatec.cz

ZA PAMÁTKAMI TENTOKRÁT NA KOLE
V rámci programu Dnů evropského dědictví připravuje Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci cyklozávod za památkami Žatecka.
U pěti památek v Žatci a blízkém
V případě velmi špatného počasí
okolí budou rozmístěna kontrolní bude závod přesunut na jiný termín.
stanoviště, kde bude závodníkům
Na závod je nutné se přihlásit
zadán vždy jeden úkol v podobě do 16. 9. do 16 hodin. Své dotazy
rébusu, hádanky atd. K úspěšnému a přihlášky můžete posílat maiabsolvování závodu je nutné projet lem na merdova@muzeumzatec.cz,
všechna kontrolní stanoviště.
případně nás můžete kontaktovat
Závodit se bude v kategoriích ženy, telefonicky na 774 411 350.h i méně
muži a rodinné týmy (dva závodníci známých památek
dětské kategorie roč. 2001 a vyšší)
Pravidla: U pěti významných oloa jeden nebo dva dospělí nebo tři mouckých památek budou udělány
závodníci dětské kategorie a dva check-pointy, které musí každý zádospělí).
vodník objet. Trasu si volí individuDatum a čas konání: 17. 09. 2016,
prezence závodníků od 9 hodin, start
závodu od 10 hodin. Harmonogram
startu bude včas upřesněn.
Start i cíl závodu bude v zahradě
hlavní budovy muzea, Husova 678,
Žatec. Týmy a individuální závodníci
budou vypouštěni na trasu po 2 minutách. Trasa závodu bude dlouhá
zhruba 10 km.

álně, ale vždy je možnost absolvovat
velkou část úseku po cyklotrase.
Na check-pointech mu bude položena
otázka s možnostmi odpovědí ABCD.
Za správné zodpovězení získává
závodník razítko na kartu, kterou
dostane na startu. Pokud odpoví
špatně, bude mu uděleno trestné kolo,
či jiná aktivita, která ho zpomalí. Až
poté získá potřebné razítko a může jet
na další bod. Než se vydá závodník
do cíle, musí mít na kartě všech pět
razítek z jednotlivých check-pointů.
- každý závodník musí podepsat, že
jede na vlastní nebezpečí!

Turistické informační
centrum bude otevřeno
po celou dobu EHD
od 8.00 do 17.00 hodin.
Výstup na věž od 9.00
do 17.00 hodin. ZDARMA.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 17/2016) vyjde
ve čtvrtek 15. září.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
17. září.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další termíny pro mimořádnou úřední sobotu jsou stanoveny na 1. října, 5. listopadu
a 3. prosince 2016.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 5. září
2016 ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Další jednání
ZM do konce roku jsou plánovaná na 14. listopadu a 19.
prosince.

Pozvánka blížící se na EHD v Žatci 2016

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci podobně jako v minulých letech připravuje program Dnů evropského kulturního
dědictví (EHD) v Žatci. Proběhnou v sobotu 17. září 2016
od 9.00 do 17.00 hodin. Protože letošním národním tématem
Dnů jsou Památky a komunity, oslovili jsme žatecké spolky,
organizace a další, aby připravily ve zpřístupněných objektech
svoje prezentace. Věříme, že program bude hodně pestrý a pro
návštěvníky EHD v Žatci zajímavý.
V zahradě hlavní budovy a v multifunkčním sálu bude
muzea v Husově ulici v případě připravena malá tvůrčí dílna
pěkného počasí v 10.00 hodin pro děti.
odstartuje cyklozávod Za paV obřadní síni žatecké radnimátkami tentokrát na kole. ce se uskuteční v době od 9.00
Prezence začíná v 9.00 hodin. do 15.00 šachový turnaj ŠK
Trasa měří přibližně 10 km Magic Žatec a dva nejúspěšnější
a s jejími podrobnostmi budou účastníci sehrají v 16.00 „živé
účastníci seznámeni při prezen- šachy“ pro veřejnost přímo
ci. Vyhlášení výsledků a předání na šachovnici na náměstí Svocen proběhne ve 14.00 na mu- body před morovým sloupem.
zejní zahradě. Po celý den bude Ve vestibulu radnice připravují
v hlavní budově vystavovat svoje svoje taneční vystoupení Rozvýrobky Domov pro seniory tančená kolečka ze Žatce.
v Žatci.
Letos budou mít zájemci
Křížova vila nabídne od 11 úplně poprvé možnost navštíhodin vernisáž výstavy k 65. vý- vit objekt č.p. 10 vedle bývalé
ročí 11. stíhacího pluku v Žatci, České spořitelny, kde si mohou
kterou připravuje ve spolupráci prohlédnout jeho nejstarší část,
se Svazem letců, 24. odbočkou, sklepy se dvěma gotickými
Žatec, a v průběhu celého dne portály. V průjezdu domu jsou
můžete v zahradě vidět v akci pozoruhodné kované klasimodely leteckých modelářů. cistní dveře, kterými se dříve
Ve velkém sále vily se svým vstupovalo do vedlejšího traktu
programem představí Českoslo- objektu. Členové žateckého Fovenská obec legionářská.
toklubu připravili do průjezdu
V pobočce muzea ve Staré malou výstavu svých fotografií.
papírně proběhne od 10.00
V městském divadle ve Dvodo 15.00 hodin Flér jarmark, řákově ulici na vás čeká mina němž se představí přibliž- mořádná prohlídka Brázdovy
ně 30 řemeslníků a prodejců opony a prezentace výrobků

Seniorcentra, Základní škola
speciální ve Dvořákově ulici
připravila Den otevřených dveří
a výstavu výtvarných prací svých
žáků. Překvapení očekávejte
v Muzeu Homolupulů, které je
umístěno v tzv. husitské baště.
Otevřená bude i synagoga.
Zde se představí Základní umělecká škola Žatec. Od 10.00
do 15.00 budou hrát, zpívat,
tančit a vystavovat svoje výtvarná díla žáci i učitelé této školy.
Občerstvit se můžete v restauraci U zlatého beránka nebo
v nedávno otevřeném klubu
Budík. Zlatý beránek zpřístupní
k prohlídkám svoje sklepy a o.
s. Mosty připravilo pro návštěvníky specielní program.
V klubu Budík na vás čeká
nabídka pestrého sortimentu
čajů a na předzahrádce specielní
hudební akce - Jam session
žateckých muzikantů.
V Kněžské bráně můžete
vidět prezentaci Dětského domova v Žatci - výrobky dětí,
např. bižuterii, látkové květiny,
obrázky, ale i pečivo a děti mají
připraveno i několik písniček.
V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie se zaposloucháte do varhanní hudby v podání
Miroslava Rysky. Vystoupat můžete na kúr, kde si prohlédnete
varhany a varhaník vám vysvětlí
principy hry na tento nástroj.
Do kuželny TJ Lokomotiva

Žatec u autobusového nádraží
(za bývalou Střelnicí, č.p. 617)
si můžete přijít zahrát kuželky,
k Černému orlu kousek odtud
zajít na výstavu hub připravenou Houbařským spolkem,
nebo navštívit žateckou Sedmikrásku v č.p. 150, která
k příležitosti EHD připravuje
den otevřených dveří a překvapení pro rodiče s dětmi.
Projít do centra můžete nově
zrekonstruovaným prostorem
průchodu mezi autobusovým
nádražím a Obloukovou ulicí,
který bude pro tuto příležitost
otevřen.
Kdo se bude chtít podívat
na Žatec z ptačí perspektivy,
může vystoupat na věž radnice či Pivní maják. Chrám
chmele a piva nabídne kromě
bezplatného průlezu komínem
také možnost občerstvit se specielním pivem, svatováclavským
ležákem, jehož výčep bude zahájen právě k příležitosti EHD.
Vstupné na většinu míst bude
zdarma, výjimky budou včas
zveřejněny. Všechna místa, kde
se bude při EHD 2016 v Žatci
něco dít, budou označena modrými vlajkami.
Podrobný program najdete
na www.muzeumzatec.cz nebo
na FB www.facebook.com/
regionalni.muzeum.zatec
Nenechte si ujít!
Změna programu vyhrazena!
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Město Žatec a obec Toužetín
Vás srdečně zvou na vzpomínkový akt u příležitosti 4. výročí slavnostního odhalení
Památníku hrdinů – letců z Ústeckého kraje,
kteří bojovali za naši svobodu.
Vzpomínkový akt se uskuteční v sobotu 17. září 2016 od 15.00 hod v Žatci v Podměstí.
Program vzpomínkového aktu:
14:45

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města Žatec
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Setkání účastníků u Památníku hrdinů

15:00

Zahájení

15:05

Položení květinových darů

15:15

Projev starostky

15:20

Státní hymna

Josef Novotný
starosta obce Toužetín

Prodej
n Žena hledá pohodovou
kamarádku ze Žatce kolem 70
let, která je sama, k občasným
přátelským schůzkám. Tel:
702 929 378.
n Prodám motorovou pilu
HUSQARNA 395 WP TUV
GS. Jde o nový nepoužitý dárek. Cena 5000 Kč. Tel:
606 124 289.
n Prodám starší RD 3+1
v klidné části obce Libořice se
samostatnou garáží s dílnou
a hospodářskými místnostmi.
Objekt je po částečné rekonstrukci – nová koupelna a WC,
nové el. rozvody, topení, kotel
na tuhá paliva a ohřívač vody.
Stavební parcela 705 m2. Cena:
990.000 Kč. RK nevolat. Tel:
606 928 778.
n Pronajmu dlouhodobě
garáž Žatec, U jezu. Kontakt:
728 733 182.
n STAVEBNINY HRUBÝ – Přijmeme skladníka
na HPP. Více informací na tel.
602 158 556.
n Hledám pomoc při údržbě zahrádky v Žatci. Nabízím
fin. odměnu. Jedná se o 4-5
hodin týdně. Informace na tel.
732 288 081.
n Pronajmu byt 1+2 v panelovém domě v Žatci (v blízkosti nemocnice), volné ihned.
RK prosím nevolat. Informace
na tel. č. 723 168 598.

Blahopřání
n Dne 15. 08. 2016 oslavil
95. narozeniny náš tatínek,
dědeček a pradědeček Ladislav Prokeš.
Ještě jednou ti
všichni přejeme
hodně spokojenosti, vždy dobrou
náladu a hlavně pevné zdraví.
Jsme moc rádi, že tě máme a srdečné přání ti posíláme. Vše nej
přeje rodina.

Rozloučení
Zesnulí od 6. 8. - 16. 8. 2016:
Jindřiška Malá
85 let
Pavel Svoboda
64 let
Václav Somol
69 let
Pavel Šafránek
73 let
Karel Dobeš
82 let
Marie Konečná
84 let
Vojtěch Kováč
62 let
Ladislav Hrdina
69 let
Anna Brennerová
88 let
Milena Horváthová
67 let
Vladislav Kubiš
69 let
Eliška Chovancová
75 let

Štafetě se v Riu nedařilo, ale nechyběla skvělá nálada

Velikým úspěchem pro osmnáctiletou žateckou plavkyni Lucii
Svěcenou bylo probojování se na Olympijské hry 2016 v Brazílii, kde startovala v individuálním závodě na 100 m motýlek
a v ženské štafetě ČR. Přestože se českým plavcům přes svědomitou přípravu nedařilo podle jejich představ, neboť nikdo tam
nedokázal překonat své osobní rekordy, už samotné splnění
limitů je důkazem sportovních kvalit.
Baumrtová (znak), Moravčín Drama v bazénu
O výsledku Lucie na motýlkář- ková (prsa), Svěcená (motýl)
ské trati jsme již psali v minulém a Seemanová (kraul) však byla
čísle. Změnou však je, že celkově v semifinále diskvalifikována
neskončila na 28., ale na 27. stejně jako štafeta Francie.
místě. Dodatečně totiž byla dis- Důvodem bylo, že prsařka Mokvalifikovaná původně celkově 4. ravčíková i kraulařka SeemaČíňanka Čchen Sin-i, která měla nová do svých úseků odskočily
pozitivní test na diuretikum na startu příliš brzy.
hydrochlorothiazid.
n V olympijském městě
Česká ženská štafeta, která
O dalším zážitku při následna nedávném ME v Anglii ném pobytu v Rio de Janeiro
skončila čtvrtá, se kvalifikovala po skončení povinností ještě indo Ria mezi šestnáct nejlep- formovala Lucie Žatecký deník.
ších štafet světa. V poloho- „Jedno odpoledne jsme strávili
vém závodě chtěla opět útočit na tenise, protože Péťa Kvitová
na národní rekord. Ve složení hrála o bronz, a tak jsme ji šli

povzbudit. Na centr kurtu jsme
pak navštívili zápas Rafaela Nadala s Argentincem Del Potrem.
Byl to vůbec úspěšný den pro
český sport, takže jsme se večer vypravili do Českého domu
na oslavu bronzových medailí.
Byla tam skvělá atmosféra,
kterou jsme si všichni společně
užili. I tak ale byly závěrečné
dny v Riu opravdu hezkým
začátkem mých čtrnáctidenních
prázdnin. A pak hurá do další
sezony s vrcholem na světovém
šampionátu v Kanadě v krátkém
bazénu.“
Svěcená je tak první ženou,
která se ze Žatce probojovala
na olympijské hry. Držme velkému talentu českého plavání
i palce před novou sezonou a MS
v Kanadě. Přes dosavadní úspěchy má slibnou kariéru teprve
před sebou.
(jak)

První dva těžké zápasy nového ročníku KP sehráli v srpnu fotbalisté Slavoje Žatec a po dvou výhrách jsou s plným počtem
bodů s dalšími třemi týmy v čele tabulky. Slavoj nastupuje se
stejným mladým kádrem, který si vedl tak dobře na jaře, kdy
skončil v KP na 4. místě. Jedinou změnou je odchod brankáře
Hanuse, jehož nahradil 26letý Petr Švarc ze Souše, který už
v Žatci chytával.
n Žatec – FK Litoměřicko B 3:1 n Vilémov – Žatec 3:5 (0:3)
(2:1)
Posílení domácí po sestupu
Rezerva nového oddílu, z divize věřili v zisk bodů.
po spojení klubů Litoměřic Když ale nevyužili svoji úvodní
a Lovosic (A tým hraje v ČFL), převahu, potrestali je hosté
si neodvezla ani bod. Domácí vy- třígólovým direktem. Začal to
užili svoji aktivitu do přestávky ve 12. brankou přímo z rohoi brankově zásluhou čiperného vého kopu P. Klinec a ve 31.
Pavla Hassmana. Hosté sice sní- využil zaváhání stopera výborně
žili, ale definitivu k zaslouženým hrající Hassman. Třetí úspěch
bodům dal v 77. Petr Klinec.
připojil bravurně kličkou i branBranky: 18. a 32. Hassman káři opět Klinec po parádním
2, 77. P. Klinec – 37. Novotný. uvolnění od Sýse.
Po obrátce měli domácí více
Rozhodčí P. Černý, žluté karty
ze hry a také snížili do 60.
0:1, diváků 200.
Slavoj: Švarc – Sýs, Bešík, minuty na rozdíl jediného
A. Hynek, Vl. Hynek (Smékal) gólu! V 63. z ideálního centru
- Wiesinger, Hassman (Vávra), Zimoly se však trefil Hankocy
Zelinka, Zimola – P. Klinec a pak ještě z přímého kopu
nastřelil Klinec tyč domácí
(Mács), Hankocy (Šmejc).

branky. V rychlém, bojovném
a oboustranně pěkném utkání
po dalším kontaktním gólu
Kaňkovského hlavou bylo
vyrovnání na spadnutí. Obětaví hosté to však nedovolili
a naopak těsně před koncem
zakončil Hassman pěknou
kombinaci s Hankocym pátým
gólem.
Celé mužstvo zaslouží pochvalu za bojovnost a předvedený
výkon. V sestavě chyběli zranění
Zelinka a Wiesinger, ale už nastoupil Jakub Zmrhal.
Branky: 49. Jägr, 60. Havel, 78. Kaňkovský - 12. a 43.
P. Klinec, 31. a 88. Hassman,
63. Hankocy.
Další dvě utkání za sebou
hraje Slavoj doma u Ohře.
V sobotu 27. 8. od 17 hodin
hostí Modlany a další sobotu
3. záři přivítá nováčka Brnou.
V následném domácím duelu je
pak čeká 17.9. po letech derby
s FK Louny! 
(jak)

Slavoj Žatec začal krajský přebor vítězně

Kuželkáři začnou hrát o body za měsíc
Do zahájení Krajského přeboru kuželkářů Ústeckého kraje,
ve kterém jsou opět borci Lokomotivy Žatec, zbývá necelý
měsíc. Žatečané budou hrát

opět ve své stařičké kuželně
u Střelnice za autobusovým
nádražím. Úvodní utkání tam
sehrají 10. září s TJ Teplice –
Letná, soutěž ukončí 7. dubna

v herně TJ Trnovany. Soutěžní
přestávka začíná po utkání Údlice – Žatec, které se uskuteční
17. prosince, odvetná část pak
začne již 14. ledna 2016. (jak)

Vzpomínka
n Dne 25. 8. 16 uplynulo
10 let, co nás
opustil pan Jiří
Vazač ze Žatce. Vy, kdo jste
ho znali a měli
rádi, vzpomeňte
na něj v tento
den s námi. Rodina.
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DOČESNÁ 2016 ŽATEC

ZVEME VÁS NA
DOPROVODNÉ AKCE

Chrám chmele a piva
Chmelařské muzeum
Galerie Sladovna
Muzeum Homolupulů
Regionální muzeum, Křížova vila,
Stará papírna
Chovatelský areál Žatec
stánek INFOCENTRA u hlavního
podia (NEXEN stage) suvenýry
města
Odvážný ježek - loutkové divadlo
(Jitřenka Žatec)
Živý obraz – ruční česání chmele
(chmelnička na nám. Svobody)
STREETBALL Cup Žatec 2016, Skatečesná vol. IV a Festival Underwall
(Skatepart pod hradbami)
Degustace piv (Chmelařský institut
- pouze pro odbornou veřejnost)
Setkání sběratelů pivních etiket
a suvenýrů (Infocentrum CHCHP)
Stanové městečko + AFTER PARTY
(od 22.00 hod. Lidový dům Žatec)















Povolenky ke vjezdu
do areálu

(pouze pro obyvatele centra) je možné
vyzvednout oproti podpisu Po-Pá 8.00
– 16.00 hodin v Turistickém informačním centru (z boku radnice).
Bez občanského průkazu obyvatele centra a technického průkazu
o vozidle nebude povolenka vydána.
Povolenky umožňují pouze vjezd
a výjezd z areálu v době mimo dobu
konání akce.
V čase od čt 1. 9. 18:00 hod.
do ne 4. 9. 12:00 hod. bude platit zákaz parkování. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Městské divadlo Žatec.

Z

organizačních důvodů při stěhování sbírek do nových depozitářů
se letos nebude konat Ovocnářská
výstava. Všem pěstitelům a návštěvníkům se moc omlouváme a děkujeme
za pochopení naší práce. Těšit se ale
můžete na příští rok 2017, kdy určitě
uspořádáme 4. ročník této pěstitelské
výstavy.
Kolektiv pracovníků RMŽ
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