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V čísle:

Dočesná v Žatci – rodinné stříbro Ústeckého kraje
Každoroční první zářijový pátek a sobotu přivítá královské město
Žatec několik desítek tisíc návštěvníků. A to díky velkolepým
oslavám zvaných DOČESNÁ. V letošním roce proběhl již 59.
ročník tradičních slavností chmele a piva, které jsou nejstaršími
oslavami chmele v ČR a největšími v EU. A právě kvůli tradici,
která přechází z generace na generaci a svým významem přesahuje hranice regionu i České republiky, byla Žatecká Dočesná
zařazena do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Vedení a představitelé města spoustu doprovodných akcí
Žatce i Ústeckého kraje při- s pestrou nabídkou výstav, sporvítali zástupce čtyř světových tu, historie, kultury, turistiky
velvyslanectví – Slovinska, a zábavy - příkladem historické
Jižní Koreje, Japonska a Izraele. tržiště, Festival Underwall 2016
Delegace z partnerských měst a Skatečesná, Chrám chmele
Belgie, Polska a Německa. A tu- a piva, Chmelařské muzeum,
zemské i zahraniční partnery, Muzeum Homolupulů, Regiokteří se podílejí na rozvoji žatec- nální muzeum, Stará papírna,
kého regionu. V roli generálního Chovatelský areál, stánek Turipartnera Dočesné se již podruhé stického informačního centra,
představila jihokorejská spo- Městské koupaliště a mnoho
lečnost NEXEN Tire, jedna dalších.
z největších světových výrobců
V samotném centru města
pneumatik. Ta zahájila v srpnu bylo rozprostřeno 46 stánků
stavební práce továrny v prů- různých pivovarů se zhruba
myslové zóně Triangle. Stavba 100 druhy piv, cca 30 atrakcí
by se měla rozkládat na ploše pro děti a desítky stánků s rozvíce než 100 tisíc m2 a práci manitými druhy různorodého
v ní by mělo do 5 let najít až zboží, jídel, pochutin, nápojů
1500 lidí ze žateckého regionu i sladkostí.
a blízkého okolí.
Pořadatelé získali certifikát
Přijelo 46 pivovarů
Z pohledu organizátorů poBohatý program nabízel širo- dílejících se na doprovodných
kou plejádu interpretů různých akcí slavností se letošní ročžánrů na třech podiích – nám. ník řadí mezi ty nejzdařilejší.
Svobody, nám. P. Velkého, Letní Pozitivní a kladné hodnocení
kino. Na hlavním podiu na nám. od návštěvníků zaznamenaSvobody proběhlo slavnostní li v Chrámu chmele a piva.
zahájení, uvítání delegací part- Na Chmelový maják vystounerských měst, poděkování palo zhruba 900 návštěvníků.
sponzorům, tradiční soutěže Velkým úspěchem byl i letošní
spojené s chmelem, degustace prodej zajímavých suvenýrů,
piv, kulturní a hudební vystou- jež v Infocentru CHCHP mají
pení. Program také zahrnoval v nabídce. I Galerie Sladovna

měla velkou návštěvnost a to zejména díky unikátním výstavám.
Do Chmelařského muzea, jež se
řadí se svou expozicí chmele
k největším na světě, zavítali
vedle tuzemských návštěvníků
i turisté z Belgie, Německa,
Dánska a Itálie. U stánku Turistického informačního centra se
zastavilo přes tisíc kolemjdoucích. V letošním roce byl prodej
obohacen vedle běžných a turistických suvenýrů i o suvenýry
nové, i tematické, vztahující se
přímo k Dočesné. Zástupci Občasného sdružení (Underwall,
Skatečesná, Streetball cup)
ohodnotili letošní ročník jako
nejpovedenější, na všech akcích
byla hojná celorepubliková
účast a skvělá zábava.
Z pohledu zajištění ochrany
a zdraví osob hodnotily složky
dobrovolných hasičů, dobrovolných záchranářů a Městské
policie za velmi úspěšný. Nejen
celkovou ukázněnost návštěvníků, ale i vzájemnou spolupráci mezi sebou. Dobrovolní
záchranáři ošetřili asi sedm
desítek případů různé závažnosti, především tržná a řezná
poranění končetin, 3 případy
intoxikace alkoholem a 2 kvůli
dehydrataci. Dobrovolní hasiči
nezaznamenali žádný zásadní
problém, nejvíce vypomáhali
záchranářům. Městská policie
spolupracovala se záchranáři,
řešila jen jedno drobné výtržnictví a nálezy dokladů, klíčů apod.
Pokračování na straně 2.
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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 (případně 10)
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:
● VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, 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 01.12.2016.
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,
● 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 31.10.2016 do 11.00 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 05.09.2016
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Pokračování ze strany 1.
Oproti loňskému roku se výrazně zvýšila čísla v projektu
„ČISTÝ FESTIVAL“. Celkem
16944 vytříděných plastových
kelímků přispělo k získání prestižního certifikátu od obalové
společnosti EKO-KOM a.s.
Tato certifikace je od roku 2008
udělována pořadatelům za to, že
umožňují návštěvníkům třídit
odpady a snaží se udržovat své
areály čisté.
Uznání patří mnoha „bezejmenným“
Při tak velkém objemu návštěvnosti akce, jsou všichni
vystaveni v době konání Dočesné
velké zátěži, proto velké poděkování a uznání náleží zvláště
hlavním pořadatelům Dočesné.
Čtyřčlenný štáb Městského divadla, jmenovitě Mgr. Martin
„Víťa“ Veselý, Hana Zeleňáko-

vá, Jan Masopust, Karel Fiala,
za pomoci dalších spolupracovníků, již několik let celoročně
intenzivně pracují na přípravách
slavností. Sestavují kompletní
program, zabezpečují veškerou technickou výstavbu podií,
zajišťují 24 hodinové služby
a rozmístění výpomocných osob
po celém areálu, sponzory, aparaturu, interprety, stánkaře,
pivovary, zábavní prvky a další
nutné a „neviditelné“ povinnosti
spojené s touto největší akcí
v královském městě.
Díky patří také všem sponzorům a médiím, Městské policii
a zaměstnancům MěÚ Žatec
za spolupráci při slavnostech
a Technickým službám za rychlé
kompletní vyčištění města. Největší odměnou je nakonec pro
všechny organizátory každoroční
hojná účast návštěvníků z celé
ČR i zahraničí.

Za tajemstvím historie zaniklé průmyslové výroby v Žatci
Žatecké muzeum připravilo
v letošním roce další publikaci na dosud nezpracované
téma. Kniha historičky Milady
Krausové Z dějin žateckého
průmyslu (126 stran) je nejen
doprovodným textem ke stejnojmenné expozici v budově
Staré papírny v ulici Volyňských
Čechů. Rozšířena a upřesněna
byla především část věnovaná
slavnému žateckému Dreherovu
pivovaru (pozdější Fruta). Nové
informace, např. o životě poslední majitelky Kitty, poskytly
muzeu také potomci rodu Dreherů žijící v Rakousku. Znovu
ožijí také osudy dalších starých
místních podnikatelských ro-

din, včetně jejich dramatických
osudů za druhé světové války
a po odsunu.
Jednotlivé dnes již zaniklé podniky (včetně těch nejznámějších
jako byly Šroubárna, Mitop či
Bonex) jsou v knize představeny
v krátkých medailoncích. Dozvíte se tak, kde se v Žatci vyráběl
nábytek, cihly, cukr, podkováky,
dráty, knoflíky, piana, mýdlo,
likéry (včetně známé chmelové
hořké), zeleninové konzervy,
krémy na boty i boty samotné,
pivovarská smola či zemědělské
stroje. Výpravu po stopách zapomenuté výroby vám zpestří staré
i současné fotografie podniků
i jejich majitelů, ukázky starých

reklam a účtů i fotografie vybraných výrobků. Výlet po stopách
žateckých průmyslových podniků Vám zpříjemní také vložená
mapka, ve které jsou zakresleny
existující i dnes již zaniklé objekty. Publikace
je v prodeji v budovách muzea v Žatci
za 120 Kč.
(mk)
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
126 stran,
barevné
a černobílé

fotografie, ISBN 978-80-8807504-2, vydáno 2016, nákladem
200 ks, brožovaná Objednávky
na http://www.muzeumzatec.
cz/novastranka83970.html nebo
na dokum@muzeumzatec.cz

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 18/2016) vyjde
ve čtvrtek 29. září. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 ve velkém zasedacím sále v patře radnice. Další
jednání ZM je pak plánováno
na 19. prosince.

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.
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Sedmikráska se dále úspěšně rozvíjí
V předchozích číslech ŽZ jsme přinesli informace o třech projektech Sedmikrásky. Dnes představujeme další aktivitu této
organizace, která byla podpořena Městem Žatec a jeho Komunitním plánem a to samotné Mateřské centrum.
Konkrétně se jedná o pří- herna každý den. V druhé polovispěvek města na jeho provoz. ně probíhaly Příměstské tábory.
V současné době je provoz Kapacita byla v obou termínech
mateřského centra již celoroční. naplněna. Děti si užili báječných
Letošní první půlka prázdnin 14 dní. Největší odměnou pro
byla rozdělena do dvou částí. Sedmikrásku byl dětský úsměv
Prvních 14 dní byla otevřena a spokojený rodič.

Své aktivity nabízí Mateřské
centrum Sedmikráska již 8.
rokem rodinám nejen ze Žatce.
Během roku pořádají více než
70 kulturně sportovních akcí pro
děti, ale i jejich rodiče, těhotné
maminky a seniory. O tom, že
Sedmikráska si v Žatci našla své
místo napříč věkovým spektrem,
není pochyb. Přesto neusíná
na vavřínech a připravuje modernizaci centra, tak jak to
vyžaduje dnešní doba. Maminky
se mohou těšit na multifunkční
hřiště, jaké již mají v některých
okolních městech. Podrobnosti

přineseme v některém z následujících čísel zpravodaje.
O kvalitách „naší Sedmikrásky“ se budou moci přesvědčit
i děti a maminky z Chomutova,
kde se otevírá její pobočka Dětský klub Chomutov s péčí
o děti od 10 měsíců do3 let
v celodenním provozu.
Závěrem posíláme Sedmikrásce velké díky za její práci
a přejeme nejen mnoho dětských
úsměvů a spokojených rodičů,
ale i mnoho štědrých sponzorů
a plnou hlavu nových nápadů.
(lk)

Výlet do muzea kostek lega
Lákavým a atraktivním cílem
posledního prázdninového výletu s Městskou knihovnou Žatec
v rámci Léta s knihovnou bylo
Muzeum kostek v Praze. Cestovalo se 23. srpna na Národní
třídu, kde se nachází obchod
LEGO stavebnic a v jeho suterénu i Muzeum kostek.
Početná skupina výletníků zde
na poměrně nevelkém prostoru
nalezla největší soukromou
sbírku LEGO modelů na světě.

Obsahuje přes tři tisíce exponátů
složených ze dvou milionů kostiček, například modely vyráběné
už v roce 1955, ohromnou sbírku
modelů Star Wars, unikátní modely Karlova mostu, Národního
muzea, Eiffelovy věže nebo Taj
Mahalu. V muzeu jsou také dva
dětské koutky pro malé i velké,
kde si nejen Žatečtí s nadšením
sestrojili stavby podle své vlastní
fantazie
(fr, mkž)

Prázdninová noc v knihovně
Oblíbená Prázdninová noc
tradičně zakončila prázdninový
program knihovny Léto s knihovnou. Pro nocležníky jsme
opět připravili pestrý a zajímavý
program. Večer děti zahájily
střelbou z kuše a luku, kterou jim
zprostředkovali pan Stanislav
Styblík s dcerou Klárou. Poté se
přemístily zpět do knihovny, kde
pro ně byla připravena soutěž
Prázdninové putování knižního
skřítka po České republice.
Při plnění úkolů „navštívily“
všechny naše kraje, dozvěděly se
mnoho zajímavostí a získaly tipy
na rodinné výlety. Před spaním

nevynechaly tradiční stezku odvahy a usínaly příjemně znaveny.
Druhý den ráno je čekala sladká
snídaně, kterou pro ně knihovnice napekly a připravily. Poté
jsme se společně vydali do Bowlingového centra Moskva, kde při
bowlingovém klání dopoledne
rychle uteklo. Prázdninové noci,
která proběhla z pondělí 29.
na úterý 30. srpna, se zúčastnilo
22 dětí a 3 knihovnice. Děkujeme Styblíkům a Endersovým
za nevšední ochotu a vstřícnost
a rovněž Turistickému informačnímu centru Města Žatec za poskytnutí odměn pro děti. (fr)

Kde se také natáčel Mattoni
Na obrazovkách České televize od 2. 9. 2016 běží nový
seriál, jehož scény se natáčely
mimo jiné i v historickém centru
města Žatec v květnu loňského roku. Třináctidílný seriál
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o zakladateli firmy karlovarské
minerální vody Heinrichu von
Mattoni dávají každý pátek
na ČT1 ve 20.00 hodin. Městu
přinesl na nájemném 72.600,Kč včetně DPH.

Nabídka pro
seniory

Prodej
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 Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant
ve všech barvách. Stáří slepiček
18 týdnů cena 175Kč/ks. Novinka – Broilerové kachny stáří
6.týdnů, cena 90Kč/ks – nutno
objednat. Prodeje se uskuteční
v Žatci 22. září u Západního nádraží ve 14.30h. Tel: 601576270,
728605840
n Pronajmu dlouhodobě kompletně zařízený byt 2+1 v Žatci-Jih. Nájemné 6.700Kč +energie.
Nutná kauce 15.000Kč. Pouze
pracujícím. Tel: 728 554 994

Blahopřání
n Dne 26. 9. 2016 oslaví
životní jubileum, krásných
2 x 35let pan
Václav Šebek.
Do dalších let
přejeme mnoho
šťastných letů
a přistání a hlavně pevné zdraví! Rodina

Taneční obor ZUŠ
nabírá do kurzů
tance pro dospělé:

l Kurz orientálních tanců pod vedením paní Ivany
Fábryové v termínu od října
2016 do června 2017. Výuka bude probíhat každou
středu od 17.50 do 19.20
hodin. Cena kurzu je 330,Kč měsíčně. První setkání
bude 5.10.2016 v 17.50 hod.
v ZUŠ
l Taneční kurz pro dospělé pod vedením paní Lenky
Turkové v termínu od října
2016 do prosince 2016. Výuka bude probíhat každé
pondělí od 19.30 do 21.00
hodin. Cena kurzu je 990,Kč za osobu. První setkání
bude 3.10.2016 v 19.50 hod.
V tělocvičně bývalé MŠ ulice
Bří. Čapků.
Přihlášky se mohou podávat prostřednictvím webu
www.zuszatec.cz, nebo přímo
v kanceláři ZUŠ.

OO SPCCH Žatec nabízí seniorům volná místa
na týdenní ozdravný pobyt
do Sezimova Ústí v termínu od 13. 11. - 20. 11.
2016.
D ále potom ještě nabízíme vánoční pobyt
v Poděbradech v hotelu
Libuše v termínu 22.12.27.12.2016. Zájemci hlaste se nejpozději do konce
měsíce září v kanceláři OO
SPCCH (LDN stará interna,přízemí), kde budou
podány další informace.
Za výbor OO SPCCH
paní V. Černá

Vzpomínka

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI“: probíhá do 30. 9. Sběratelská
výstava knížek Karla Maye ze sbírky Milana Tužila, která je doplněna
figurkami indiánů, týpím, kanoí a dalšími exponáty.
Ostatní:
n „EHD V ŽATCI“: 17. září 2016 9.00 – 17.00 Téma: Památky a komunity. Na různých památkách a objektech v Žatci se představí žatecké
organizace – více na www.muzeumzatec.cz
n „ZA PAMÁTKAMI TENTOKRÁT NA KOLE“ – cyklozávod v rámci
EHD 9:00 – 14:00. Nutno se přihlásit do 16. 9. 16:00 na merdova@
muzeumzatec.cz nebo 774 411 350.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „65. VÝROČÍ 11. STÍHACÍHO PLUKU V ŽATCI“: 17. 9. - 13. 11.
Výstava o historii pluku, žateckém letišti s prezentací leteckých modelů je
připravená ve spolupráci se Svazem letců 24. odbočky v Žatci. Vernisáž
se uskuteční v rámci EHD v sobotu 17. září od 11 hodin.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém
průmyslu.
Ostatní:
n „FLER JARMARK“: 17. září 10:00 – 15:00 v rámci EHD v Žatci
se představí cca 30 řemeslníků, u kterých se můžete inspirovat nebo si
nakoupit autorskou tvorbu – šperky, keramiku, módní doplňky, dobroty,
hračky atd. Vstup zdarma.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin • SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny

POBOČKA STARÁ PAPÍRNA:
ÚT: 10.00 - 17.00 • ST: 10.00 - 18.00 • ČT: 10.00 - 18.00 (vyhrazeno pro školy) • PÁ: 10.00 - 17.00 • SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: zavřeno • O svátcích a 31.12. zavřeno

n Dne 9. 9. 2016 to bylo už
10 let, co nás navždy opustil pan
RUDOLF FORM A N . S l ás kou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kteří ho znali,
když vzpomenou s námi.
n Dne 22. 9. 2016 uplynulo 10
let od tragického úmrtí mého
jediného syna
Dušana Krivčíka, příslušníka
4. brn. Chrudim.
Nikdy nezapomene táta, manželka Lucie a syn
Mojmír.

Rozloučení
Zesnulí od 18. 8. - 8. 9. 2016:
Hoferica Josef
66 let
Blail Jaroslav
67 let
Bačáková Jiřina
85 let
Sobota Cyril
87 let
Kračmer Antonín
71 let
Mohrová Irena
89 let
Bencová Anna
69 let
Cimer Václav
61 let
Beneš Josef
74 let
Malý Václav
86 let
Blochinová Marie
94 let
Šidlof Jaroslav
59 let
Kvapilová Miloslava
92 let
Horvátová Jaroslava
78 let
Stasjuková Alena
65 let
Holečková Zlatuše
62 let
Klíglová Libuše
92 let
Červená Jarmila
88 let
Rakušan František
63 let
Rolcová Julia
66 let
Zuzánková Miloslava
75 let
Tolog Anton
69 let
Stehlík Bohumír
81 let
5

Informace z divadla a digitálního kina

Z důvodu velkého množství
filmových premiér jsme se
rozhodli zahájit novou sezonu
Digi kina o několik dní dříve.
Proto budeme promítat již
od 23. září. V nadcházející sezoně bude kino opět doplňovat
program žateckého divadla.
To znamená, že v době kdy
nebude žádné divadelní představení, nasadíme filmovou
projekci. Provoz Digitálního
kina v budově Divadla Žatec
je naplánován od září do konce
května 2017.
Za sebou máme také sezonu
projekcí v Letním kině. I přes

Digitální kino Žatec

23.9. 17:30 / 24.9. 17:30 / 28.9. 17:30

špatné počasí a málo atraktivních filmů přišlo do kina
2 857. To je číslo podobné
roku 2014. Nejvíce diváků
přišlo na film Tajný život Mazlíčků, konkrétně 25. 8. zhlédlo
pohádku 215 diváků. Dále si
dobře vedlo pohádkám Hledá
se Nemo nebo Doba ledová.
Program žateckého divadla
bude zahájen tradičně v říjnu.
V nové sezoně 2016/2017 se
mohou diváci těšit například
na činohry:
Příbuzné si nevybíráme
(Svatopluk Skopal, Václav Vydra, Jan Čenský a další)

OBR DOBR 3D

Rodinný / Fantasy / VBV / USA / Kanada/ 2016/ 117 min / CZ DABING
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se
vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří
pronikají do světa lidí. Režie: Steven Spielberg. Vstupné: 130,-

23.9. 20:00 / 25.9. 20:00

BEN HUR 3D

Dobrodružný / Drama / Historický / USA/ 2016/ 123 min / CZ Dabing
Ben-Hur je epický příběh Ben-Hura (Jack Huston), potomka významného
knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně
milované manželky skončí ve vězení a on sám je zbaven majetku a odsouzen
k doživotním galejím. Po třech letech strávených na moři se Ben-Hur vrací
do vlasti s jedinou myšlenkou - pomstít se Messalovi za všechna příkoří,
které mu způsobil. Vyzve jej proto na souboj v závodech čtyřspřežím, aby
dokázal, že pravda a vítězství stojí na jeho straně.
Vstupné: 150,-

24.9. 15:00 / 1.10. 15:00 ( 2D)

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2016/ 87 min / Cz dabing
Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro celosvětového
internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zanedlouho povýšen, když náhodně aktivuje stroj
na výrobu dětí a ten bez jakékoliv autorizace vyrobí rozkošnou holčičku.
Vstupné: 130,-

24.9. 20:00 / 25.9. 17:30

PRÁZDNINY V PROVENCE

Komedie /Česko / Francie/ 2016 / 95 min
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek
se po zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou
a s francouzskou vůní v komedii Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír
Michálek je obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří
utečou před svojí manažerkou až do slunné Francie k tetě jednoho z nich.
Trochu se poflakují, hodně si užívají a taky potkají krásnou a sympatickou
dívku, která umí lámat srdce. Každý z velké trojky kámošů je jiný, společně
pak vrství více či méně šílené situace. Zavilý hulič marihuany, hláškující
filosof a nesmělý basák dělají všechno ve větším, než malém množství.
Vstupné: 110,-

25.9. 15:00

LOVECKÁ SEZONA: STRAŠPYTEL

27.9. 17:30

STRAŠIDLA

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2016 / 84 min
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího
mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. Vždyť je v něm tma
a pořád někde něco šustí a všude najednou číhá nebezpečí. Vstupné: 110,Rodinný / Komedie / Pohádka / Česko/ 2016/ 113 min
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním
úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především
proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilo-

Rodina je základ státu (Miroslav Etzer, Vanda Hybnerová,
Martina Hudečková a další )
Stvoření světa (Jan Rosák,
Rudolf Hrušinský a další)
Začínáme končit ( Barbora Hrzánová, Radek Holub
a další)
Zelňačka (Oldřich Vízner,
Otakar Brousek a další)
Můj baječný rozvod (Eliška
Balzerová )
Hrdý Budžes (Barbora Hrzánová a další)
Hvězdné Manýry (Lukáš Vaculík, Adelá Gondíková, Martin
Zounar a další)

srdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž
se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester
a Eleonor do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků
bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled zdálo.
Režie: Zdeněk Troška .Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák,
Vladimír Polívka, Carmen Mayerová
Vstupné: 100,-

27.9. 20:00

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

28.9. 20:00

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

29.9. 20:00

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Drama / Česko/ 2016/ 90 min
Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar (Pavel Liška) se živí jako nelegální kopáči vltavínu, zelených
polodrahokamů z jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl závislý na manželce Karolíně (Jenovéfa Boková), ten druhý, aby uživil rodinu. Existence
na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje
těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií a převrácený životní režim.
Dřou, riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při kopání vltavínů jde totiž
i o život. To se Karolíně nelíbí. Chce, aby Pavel nechal kopání a vrátil se
do normálního světa. Ukáže se však, že Karolína má i další důvody, které
se už zdály být pohřbeny v minulosti, minulosti, která se s vltavíny znovu
vyplavila na povrch.
Vstupné: 110,Komedie / Romantický / VB / Francie / Irsko / USA/ 2016/ 123 min /
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je
stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním
malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Vstupné: 120,Drama / Komedie / Česko/ 2016/ 75 min
Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování.
Je to filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka.
Režie: Jan Němec. Hrají: Jiří Mádl, Lucia Gajdošík, David Bowles, Táňa
Pauhofová, Jiří Bartoška, Martin Pechlát.
Vstupné: 120,-

29.9. 17:30 / 2.10. 15:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2016/ 90 min / CZ dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku,
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální
lahůdce Tajný život mazlíčků. 
Vstupné: 130,-

30.9. 17:30

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D

30.9. 20:00

KRYCÍ JMÉNO HOLEC

Animovaný / Komedie / USA/ 2016/ 95 min
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět
potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Vstupné: 140,Drama / Česko / Rakousko/ 2016/ 98 min
Rakouský novinář Helmut Zilk počátkem roku 1968 začíná uskutečňovat
živé vysílání rozhovorů z komunistického Československa pro rakouskou
televizi. Při natáčení se Zilk seznámí s rebelujícím českým režisérem Janem Davidem a jeho krásnou přítelkyní, herečkou Evou. Mezi úspěšným
novinářem a vzdorovitým umělcem se rozhoří vášnivý souboj o srdce Evy,
které každý nabízí budoucnost po svém. Režie: Franz Novotny. Hrají: Kryštof
Hádek, Vica Kerekes, Johannes Zeiler, Ondřej Brzobohatý, David Novotný,
Vilma Cibulková
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz
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Dále koncerty:
František Nedvěd, Vlasta
Redl, Dirty Deep, Mad Finger
a další
Bubenický Workshop 2016 –
Dalibor Mráz, Mike Terrana
a Gergo Borlai.
Diváky pobaví v zábavných
pořadech například Jakub
Kohák nebo Zdeněk Izer
Vstupenky na jednotlivé pořady v měsíci říjnu budou
v prodeji od 20. září. Více o programu lze najít vždy na www.
divadlozatec.cz.
Další informace průběžně
zveřejníme.

Co nabízí Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří pro seniory

V dnešním čísle Žateckého zpravodaje Vám přinášíme informace
o projektech pro seniory, které byly také podpořeny Městem Žatec
v rámci Komunitního plánu. Protože mnoho žateckých seniorů je
stále aktivních, připravilo pro ně Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. i na letošní podzimní a zimní měsíce osvědčené, ale
i zcela nové vzdělávací kurzy.
VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2016 a PÉČE O DUŠEVNÍ
A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ
Jako tradičně nabízí v rámci projektu Vzdělávání třetího věku
- Anglický a německý jazyk pro mírně pokročilé (každý kurz
45 hodin) a Počítače pro začátečníky (45 hodin). Tento kurz je
určen pro všechny seniory, kteří chtějí získat základní znalosti z oblasti počítačů a internetu. Dále se bude pokračovat také v realizaci
rukodělných kurzů - Kurz enkaustiky a Kurz tvořivých činností
s textilem I. a II. (každý 20 hodin). Účastníci kurzu enkaustiky si
osvojí základy techniky malování horkým voskem, vytvoří si malé
i větší abstraktní obrázky, malby krajinek, květinová zátiší, přáníčka
apod. Enkaustika je nenáročná, hravá a jednoduchá technika, která
přináší radost, relaxaci a mnoho překvapení. Účastníci kurzu tvořivých
činností s textilem se formou experimentování seznámí s různými
technikami a postupy zpracování textilu, s technikami zdobení, batikou, voskovou batikou, savováním, přírodním tiskem na textil apod.
Novinkou jsou kurzy realizované v rámci projektu Péče o duševní
a fyzické zdraví seniorů. Kurz Zdravovědy a první pomoci (30 hodin) bude probíhat pod vedením zdravotníka. Během kurzu Trénink
paměti a mozku (30 hodin) si senioři mohou prakticky trénovat
a stimulovat různé funkce mozku se zaměřením na krátkodobou,
střednědobou a dlouhodobou paměť, koncentraci a pozornost apod.
K cílené stimulaci mozkových funkcí budou použity různé techniky,
typy cvičení a testů.
Díky Přednáškám o bylinkách (30 hodin) získají senioři
užitečné informace, jak a kdy sbírat různé bylinky, jak je správně
sušit, skladovat, pěstovat. Seznámí se s jejich pozitivním vlivem
na lidský organismus, účinností na určité obtíže, způsobem jejich
užívání, výrobou tinktur, sirupů i bylinných mastí.
Kurz Sebeobrana pro seniory (15 hodin) bude zaměřen na zvládání technik sebeobrany přizpůsobených dispozicím seniorů. Senioři
získají i mnoho rad, jak zvládat krizové situace, jak nepodléhat
strachu a odolávat nátlaku, jak odhalit podvodníky a agresory atd.
Výuka bude probíhat od konce září 2016 dle dohody lektorů
s účastníky 1 - 2 x týdně.
Zápis do jednotlivých kurzů proběhne v úterý 20. 9. 2016
od 14:00 hodin v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 745, Žatec. Celková kapacita jednotlivých kurzů je cca 12
osob. Je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro bližší informace
kontaktujte tel. 723 517 906 (Mgr. Hodanová).








































3. října 2016
Domov pro seniory v Žatci, Šafaříkova 852
10:00 hodin
16:00 hodin

Žatecký den seniorů

1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Je věnován našim
rodičům a prarodičům. K této příležitosti pořádá Město
Žatec, odbor sociálních věcí, v rámci Komunitního plánování
Žatecký den seniorů.
Akce se koná v budově bývalých papíren 4. 10. 2016 od 9.30
hodin. Na programu jsou různé přednášky na zdravotní, společenská a jiná témata. Dále bude program vyplněn vystoupením
dětí z MŠ speciální, Sedmikrásky Žatec nebo Kamarád Lorm.
Zúčastní se i zástupci místních organizací poskytující sociální a další související služby se svojí nabídkou. Z programu,
který potrvá až do odpoledních hodin, si jistě vybere každý.
K dispozici bude drobné občerstvení. Vstup je zdarma. Všichni
jste srdečně zváni.

CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Už několik let se v Žatci, a to zejména v tisku, setkáváte s pojmem Komunitní
plánování. Mnoho lidí si ale stále nedokáže představit, co se pod tímto pojmem
skrývá. V dnešním vydání Žateckého zpravodaje bychom Vám rádi tento pojem
alespoň zhruba objasnili.
města je tyto služby nadále rozvíjet, ale
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Komunitní plánování je metoda, pro- zároveň reagovat na nové potřeby všech
střednictvím níž se plánuje rozvoj služeb skupin obyvatel města. Chce občanům
na daném území pro určité skupiny zajistit efektivní fungování a zkvalitňování
znevýhodněných osob v určitém čase. potřebných služeb při účelném využití
Tato metoda umožňuje zpracovávat dostupných finančních prostředků.
Proto jsou partnery nejen při plánování,
rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obce i kraje. ale i při samotné realizaci plánů zadavatelé,
Charakteristickým znakem metody je poskytovatelé i koneční uživatelé sociálních
důraz kladený na zapojování všech, jichž služeb.
Poskytovanými sociálními službami je
se zpracovávaná oblast týká, na dialog
a vyjednávání a na dosažení výsledku, podávána pomyslná pomocná ruka osobám
který je přijat a podporován většinou v krizových situacích, rodinám, dětem,
mládeži, seniorům a osobám se zdravotúčastníků.
Město Žatec nabízí dlouhodobě síť ním postižením. Tyto cílové skupiny vzešly
sociálních služeb, ale zároveň podporuje z odborných diskuzí o potřebách našich
neziskový sektor v regionu a to právě občanů právě díky členům pracovních
i díky Komunitnímu plánování. Záměrem skupin Komunitního plánování.

V aktuálním plánovacím období jsou
pracovní skupiny rozděleny do dvou
složek dle cílových skupin. Je to skupina
Sociální péče a skupina Sociální prevence
a odborné sociální poradenství. Tyto skupiny zpracovávají a doplňují Komunitní
plán. V současné době je plán nastaven
k naplňování jeho cílů na období 2015
– 2018.
Pracovní skupiny jsou tvořeny osobami
z řad zadavatelů (v tomto případě Město
Žatec), poskytovatelů a občanů – konečných uživatelů těchto služeb. Komunitní
plánování je živý proces, do jehož aktivit
se může zapojit v jeho průběhu každý
uživatel, poskytovatel služby i široká veřejnost. Jakákoliv spolupráce v tomto směru
je velmi vítána a žádoucí.
Další informace a platnou verzi Komunitního plánu naleznete na http://www.
mesto-zatec.cz/mestsky-urad/socialni-sluzby/komunitni-planovani/.
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Žatec hostí fotbalisty Loun
Slavoj přišel o vedení v tabulce po debaklu v Hrobcích

Krutou porážku utrpěli v sobotu
na Roudnicku fotbalisté žateckého
Slavoje. Přestože dosud vedli tabulku krajského přeboru bez ztráty
bodu a svým soupeřům ve čtyřech
zápasech nastříleli 17 branek, nyní
na půdě SK Hrobce nedokázali dát
jediný gól a hlavně sami šestkrát
inkasovali! Do čela se tak vyhoupl
jejich přemožitel, který má stejně
jako Krupka, Louny a 4. Žatec po 12
bodech. Slavoj nyní čeká v sobotu
doma po několika letech derby s FK
Louny.
n Žatec – Modlany 4:2 (2:1)
B r a n k y : 1 . a 8 4 . Wi e s i n ger, 35. Smékal, 51. Hassman
– 10. P. Karlík, 46. Vavrinec; Rozhodčí: Jaroslav Mareš (st.); ŽK 1:4;
Diváci: 150.
n Žatec – Brná 5:2 (2:2)
K utkání hraném o Dočesné chyběl na domácí lavičce trenér Karel
Chlad, který byl o dva dny dříve
transportován vrtulníkem do nemocnice, když jeho kolo srazilo
na Mostecku auto. Domácí rozhodli o výhře zlepšeným výkonem
po přestávce.
Branky: 36. a 43. P. Klinec, 61. A.
Hynek, 66. Zelinka, 79. Hassman 12. Bartoš, 44. Řezníček. Rozhodčí
Prágl, ŽK 3:2, 200 diváků
Žatec: Bouček (64. Švarc) - V.
Hynek (46. Vávra), Bešík, Zmrhal,
Wiesinger - Zimola, Hassman,

Zelinka (89. Klinec F.), Smékal
(90. Šmejc) - A. Hynek, P. Klinec
(78. Nítek). Trenér Vladislav Hynek st.
n Hrobce – Žatec 6:0 (1:0)
Hostům citelně chyběl Zimola
a od 15. také P. Klinec. Když neproměnili první tři šance a rozhodčí
neuznal gól Wiesingera, drželi těsný
stav do poločasu, v závěru ale rezignovali…
Branky: Kala 2, Polák 2, Neuman,
Kühn. Rozhodčí Oborník, žluté
karty 1:2, diváků 110
Žatec: Švarc – Hynek Ant.
(72. Hynek Vlad.), Bešík, Zmrhal
- Hassman, Klinec Petr (15. Vávra), Smékal, Zelinka (77. Klinec
Filip), Wiesinger, Sýs - Hankocy
(66. Nítek)
Pozvánka na derby
Dalším utkáním je derby Žatec
– Louny v sobotu 17. září od 17
hodin. Třetí hosté, kteří po ročním působení v divizi spadli zpět
do přeboru, mají stejně bodů jako
Slavoj. Z jejich dosud nastřílených
13 branek zaznamenal plných 9(!)
gólů Michal Lesniak, který ještě
před třemi roky oblékal žatecký dres
stejně jako Karel Krejčík a Martin
Bednář.
V 7. kole 24.9. zajíždí Žatec
do Proboštova a doma se opět představí v sobotu 1. října od 16.30 proti
S. Horní Jiřetín. 
(jak)

Kuželkáři Lokomotivy zahájili
soutěže vítězně

První tým hostil mužstvo TJ Teplice Letná a byl to velice vyrovnaný
zápas plný zvratů a dramatické koncovky. Domácí vysoko vedli, postupně o vedení přišli, ale nakonec o zisku obou bodů rozhodli v poslední
dorážce.
Zahájil Čaboun a nasadil laťku dorážce dovedl duel k výhře o 25
hodně vysoko, aby předvedl vý- a Lokomotiva vydřela těsnou výhru.
kon kola a vyhrál o 60 kuželek. n Žatec A – Teplice Letná B 5:3
Vacínek, zaskakující z B týmu, se (2448:2435)
držel statečně a jen trocha smůČaboun 470, Vacínek 362, Tajbl
ly ho připravila o body. Prohrál 409, Ptáčková 414, Ptáček 386,
o přijatelných 14. Podobně se vedlo Jarolím 407.
Tajblovi, který po návratu předvedl
výborné plné a dlouho to vypadalo Také béčko bodovalo
Lokomotiva B přivítala Sokol
na výhru. Přes prohru o 12 mohl
být s výkonem spokojen. O vyrov- Spořice D a bodovat mu povolila
nání na 2:2 se postarala Ptáčková, až v posledním duelu.
Zahájil Vacínek a nedal soupeři
která v dramatické koncovce uhájila
výhru o 4. Domácí tak měli k dobru šanci. Výhrou o 32 získal první bod.
Další zisk připsal Václav Ptáček
38 kuželek.
Zdeněk Ptáček střídal lepší hody a domácí vedli 2:0 o 46. Dobře
se slabšími a prohrál o 50. Rázem hrající Chotová rozhodla o své výhře
Lokomotiva prohrávala 2:3 a o 12 o 35. Hofmanna tak nemusela mrzet
kuželek. Jarolím tak musel pro prohra o 29, spíše velký počet chyb,
zisk bodů vyhrát alespoň o 13. ale důležité byly body.
I když půlku prohrál o 3, ve druhé n Žatec B - Spořice D 5:1 (1432:1378)
zabral, soupeř tíhu okamžiku neuVacínek 366, Ptáček Václav 341,
nesl a domácí kapitán v závěrečné Chotová 395, Hofmann 330.  (JJ)
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