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Hraběcí pár na zámku mezi chmelnicemi vítal děti

Hopíkova
nová naučná
stezka v lese

Češi z Volyně
vzpomínali na
svůj návrat
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6 Dočesná se rozšíří do klášterní zahrady

Dočesná
slaví
60 let

7-9

Triatlonisté
závodili na
Nechranicích

Stekník, zámek mezi chmelnicemi, nabídl v červenci hlavně pro dě neobvyklé kostýmované prohlídky. Podrobnos čtěte na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal

12

Program pro starší ročníky v podobě lidových písniček, ale také zábavu pro všechny generace nabídne letos o Dočesné zahrada u Kapucínského kláštera. Do programu Dočesné bude zapojená poprvé.
Sloužit má hlavně jako odpočinková zóna.
„Bude tam občerstve- místo, kde je jinak klid a
ní, posezení, prostě místo, kde si lze sednout, a to i běkde se dá oddechnout. Pro- hem dne. „Blok pro ně se
gram bude v sobotu od 10 bude jmenovat A léta bědo 13 hodin hlavně pro se- ží, připraveny jsou dvě kaniory. Od 13 hodin pak pely,“ přidala další popro účastníky všech kate- drobnosti starostka Žatce
gorií. Prezentovat se při Zdeňka Hamousová.
Odpolední program v
tom budou různé žatecké
organizace,“ uvedl Mar- klášterní zpestří každou
tin Veselý, ředitel pořáda- hodinu show a soutěže
pro děti. Návštěvníci si
jícího divadla.
Zejména program pro pak mohou procházet naseniory by měl být víta- bídku žateckých klubů a
nou novinkou. Starší gene- spolků, které poprvé při
race by mohly ocenit tra- Dočesné dostávají moždiční dechovky, ale také nost, aby před začátkem

školního roku představily
svou nabídku pro malé i
velké zájemce. Představí
se sportovci, spolky jako
Sedmikráska či Junák, ale
svými ukázkami i hotelová škola. Celkově bude náplň v klášterní zahradě
klidnější, než je Dočesná
na ostatních místech.
K tradičním soutěžím,
tanci s korbelem a česání
chmele, přibude další, jež
se týká piva. „Nebude přímo o pivo roku, ale o pivovar Dočesné 2017. Hlasuje se ve dvou kategoriích,
jednak pro větší, jednak
pro malé a rodinné pivovary,“ řekl M. Veselý. Další informace na stranách 7
až 9.
Tomáš Kassal

zpravodajství

Náměstí Poperinge
získalo moderní tvář
Ke svému dokončení
se blíží rekonstrukce náměstí Poperinge. Za jeho
proměnu zaplatí město
6,5 milionu korun. Hlavní
práce skončily v červenci.

„Stavební část tím bude dokončená, ale celé náměstí ještě ne. Během dalších týdnů se ještě bude
doplňovat zeleň,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová. Největší proměnou prošly povrchy,
všude je nová dlažba. Dominantou náměstíčka je
symbol chmelnice, připravené je také místo pro
vánoční strom.
(kas)

Žatecký zpravodaj

Hopíkova naučná stezka má novou podobu
Rekonstrukci naučné stezky v městských lesích za
Holedečí provedlo město Žatec díky stoprocentní
dotaci z Programu rozvoje venkova. Náklady na obnovu trasy s názvem Lesní putování s Hopíkem –
Naučná stezka Holedeč byly 712 tisíc korun.
K rekonstrukci naučné zatěžovali městský rozstezky radnice přistoupila počet,“ vysvětlila starostkvůli tomu, že původní po- ka Zdeňka Hamousová.
Jedním z hlavních cílů
doba trasy už nebyla vyhovující – chyběly odpad- projektu je zajistit jednak
kové koše, místo pro od- posílení rekreační funkce
počinek i zajímavosti, kte- lesa, jednak přispět k
ré by přiměly žatecké ob- usměrňování návštěvnosčany vydat se do příměst- ti území. Dále pak přiblíského lesa. „Stezku jsme žit široké veřejnosti všech
chtěli inovovat už delší do- věkových kategorií život
bu. Naším cílem je přimět a procesy, které se odezejména děti, aby měly dů- hrávají v lese v bezprovod chodit do přírody. Ale střední blízkosti města.
Naučná stezka je dlouhledali jsme vhodný dotační zdroj, abychom ne- há 2,5 kilometru. Po do-

končení vybavení tvoří 8
herních prvků, 6 ﬁtness
prvků, 20 informačních tabulí, 10 laviček, 10 odpadkových košů, zastřešený altán, broukoviště a
3 odpočívadla (stříška, lavice, stůl).
Ještě před dokončením
celé stezky bohužel někdo část vybavení poničil
a způsobil škodu za 20 tisíc korun.
(kas)

Projekt Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč
(registrační číslo projektu: 16/002/08520/ 342/000162) je
ﬁnancován z Programu rozvoje venkova ČR na období 20142020, Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a
zlepšování životaschopnosti lesů, Operace: neproduktivní
investice v lesích.

V Erbenově ulici se mění vodovod, pak dojde i na silnici a chodníky
Třem stovkám obyvatel v Erbenově ulici a na Havlíčkově náměstí
bude přivádět vodu nový vodovod,
vymění se i kanalizace. Práce provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Následně město zajistí opravu vozovky a chodníků.
„V rámci naší zahájené investiční akce v Žatci vyměníme úseky dožilého vodovodu a kanalizace, na

které je připojeno cca 300 obyvatel.
Stavbu provedeme v koordinaci s
městem při obnově povrchu komunikace,“ řekl generální ředitel SVS
Bronislav Špičák.
Vodovod v lokalitě pochází z
roku 1955 a vodárny opakovaně řešily jeho poruchy. Ve špatném stavu
je i stoka kanalizace z roku 1964.
SVS proto vymění souběžně oboje

rozvody. Práce měly skončit do konce července.
Hned poté město opraví komunikace. „Bude se rekonstruovat vozovka a chodníky,“ slíbil vylepšení
cest pro auta i chodce Marek Pataky z Odboru rozvoje a majetku
města. Jsou na to tři měsíce, město
ale věří, že práce budou dokončené
rychleji.
(kas)

Klášter má být spolkovým domem i centrem robotiky
Z bývalého kapucínského kláštera má vzniknout Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum
robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci. Náklady na rekonstrukci se
předběžně odhadují na 30
milionů Kč. Většinu by
uhradila dotace z IROP,
město by se podílelo 10
procenty nákladů.
Kapucínský klášter na2

bízel Žatec v minulosti k
prodeji, ale neúspěšně.
Nyní město plánuje nové
využití. Vychází z potřeby žateckých spolků, kterým chybí místo, kde by
se mohly scházet. „Klášter by mohl plnit funkci
spolkového domu. Plánujeme v něm asi deset kluboven, kde by se spolky
mohly scházet, a dvě společenské místnosti. Všem
by sloužilo také zázemí

včetně jednoduchého občerstvení,“ popsal možné
využití kláštera městský
architekt Jiří Vaníček, který je autorem studie.
Vedle funkce spolkového domu by byl klášter
využíván i jako technologické centrum robotiky.
To souvisí s průmyslovou
zónou Triangle, kde se
moderní technologie využívají. „V dopoledních hodinách by mohlo centrum

sloužit školám nebo školkám. Děti by si tam hrály
s robotickými stavebnicemi, učily se sestavovat a
ovládat roboty. Odpoledne by pak prostory sloužily zmíněným spolkům,“
vysvětlil Jiří Vaníček.
Rekonstruovaný klášter by mohla využívat i široká veřejnost. Třeba jako hudební zkušebny nebo pro výstavy žateckých
škol.
Tomáš Kassal
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Kdo chce spolupracovat, ten si cestu najde
Potravinová banka Džbánsko je organizace, která
pomáhá potřebným lidem v regionu. Samostatně
působí od května. K prvním úspěchům patří navázání spolupráce s hypermarketem Tesco v Žatci.
Potřebným se snaží zajistit především základní
potraviny, hlavně mouku,
těstoviny, polévky i mléčné výrobky. „Chceme dosáhnout toho, aby se s potravinami neplýtvalo a
aby se pomohlo těm, kteří
to potřebují,“ shrnul hlavní smysl Potravinové banky Džbánsko její předseda Marek Štěpán, kněz z
Liběšic na Žatecku.
Pro koho je určena
pomoc, nabídka potravinové banky?
Potravinové banky se
snaží zajistit potraviny
těm nejchudším vrstvám
obyvatel. Naše země na
tom ekonomicky není
špatně, přesto je zvláštní,
že tu je asi patnáct procent
lidí, kteří nemají ani na to
jídlo. A takových je dost i
v našem regionu. Potravinové banky ale nepomá-

hají přímo jednotlivcům.
Spolupracují s celou řadou neziskových organizací, které se v terénu věnují potřebným lidem.
To znamená, že nemůže přijít maminka se třemi dětmi a zabouchat na
vaše dveře, ať jí dáte jídlo, že mají hlad? Pomoc
musí jít přes někoho?
Ano. Potravinová banka je sklad, kam se dostávají potraviny od výrobců, prodejců nebo dárců.
A co se tam nashromáždí,
to se přerozděluje. Každá
organizace má svoji klientelu. Najdou se i jednotlivci, kteří jsou potřební, ale nikde nejsou registrovaní. I v takových případech to lze řešit, vždy
se najde někdo, kdo jim
pomoc předá.

Liběšický farář Marek Štěpán, předseda Potravinové banky Džbánsko, ukazuje část potravinové nabídky potřebným.
Foto: Tomáš Kassal

vali s Potravinovou bankou Ústeckého kraje, která sídlí v Litoměřicích a
měli jsme na starost okresy Louny a Most. Postupně to vykrystalizovalo
tak, že vznikla Potravinová banka Džbánsko. Teď
máme na starosti i oblast
Mluvil jste o tom, že Chomutovska plus okrepotravinovou banku by sy Rakovník a Kladno z
ideálně měli plnit pro- kraje Středočeského.
Téma
dejci, výrobci. Když se
Potravinová banka
objeví soukromý dárce,
Které konkrétní orgaje to možné?
nizace od vás potraviny
Dárci - zemědělš výUrčitě. Potravinová odebírají?
robci; výrobci potravin; banka neodmítá dary od
Nejvíc jsou to skupiny,
potravinové řetězce, ma- nikoho. Je to vlastně tak, kde se pohybují lidé, kteří
loobchody; evropský že kdokoli se s námi může jsou opravdu na sociálprogram potravinové po- spojit a darovat, co už by ním dně. Mezi těmi organevyužil. A my se posta- nizacemi jsou charity, dětmoci; sbírky potravin.
ráme, aby se to dostalo k ské domovy, Klokánky,
Příjemci pomoci - lidé potřebným.
menší neziskovky, azylobez domova; bezprové domy.
Potravinová banka
středně ohroženi sociálDžbánsko je zcela samoJaká je spolupráce s
ním vyloučením; žijící v statná, nebo patří pod městem Žatec?
sociálně vyloučených lo- krajskou potravinovou
Zatím je to na úrovni
kalitách; v momentální banku?
žádostí podávaných do kosociální nouzi
Potravinová banka, munitního plánu. Jsme
kterou jsme založili, se ne- vděční za každou částku,
h p://www.dzbansko.cz/ po- dávno osamostatnila. Pů- která banku podpoří. Dítravinova-banka/
vodně jsme spolupraco- ky městu Žatec máme na-

příklad novou lednici a
mrazák. Jak se práce rozšiřuje, budeme potřebovat i další věci nutné pro
provoz.
Získali jste i díky pomoci starosty Liběšic pana Petra Valenty podporu hypermarketu Tesco
v Žatci. To je jediný obchod v Žatci, který vás
podporuje?
Tady v Žatci s námi bohužel zatím obchody nespolupracují. Snažíme se
je postupně oslovovat, ale
všechna jednání se vedou
na úrovni federace a vedení řetězců. Musím říct, že
myšlenka potravinových
bank se dostává do povědomí lidí velmi pomalu, a
stejně tak velmi pomalu
postupuje spolupráce s obchody. Někde se spolupráce daří lépe, někde
hůře. Vždy platí, že záleží, na jaké lidi narazíte.
Když někdo chce spolupracovat, cestu najde.
Tomáš Kassal
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Zámek Stekník lákal hraběcím párem i Zahradní slavností
Luštění tajenky za pomoci hraběcího manželského
páru zažily začátkem července děti, které s rodiči
navštívily zámek Stekník u Žatce. Konec měsíce byl
na zámku ve znamení Zahradní slavnosti.
Speciální prohlídky by- při jedné přestávce.
Stekník se může chluly atraktivní hlavně pro děti. „Normálně pro ně není bit tím, že je jediným zámjednoduché udržet 40 mi- kem v Česku, který obnut pozornost, ale tohle je klopují chmelnice. Právě
pro ně lepší a atraktivněj- kvůli chmelnicím patří
ší. Plní úkoly, mohou ně- Stekník coby kulturní paco vyhrát, je to pro ně zají- mátka k symbolům Žamavé,“ vysvětlovala no- tecka. „Tak to také vnímávinku průvodkyně Lucie me a navíc jsme všichni
Mihalčíková, která se na Žatečané. A se Žatcem
dva dny oblékla do dobo- hlavně v poslední době vývých šatů a vtělila do oso- borně funguje spolupráby hraběnky Marie Fran- ce. My posíláme naše náciscy z Hohenembs. Její- vštěvníky na jídlo a proho muže, hraběte Jana hlídku Chrámu Chmele a
Františka Kulhánka z Piva, z chrámu zase posíKlaudensteina, hrál Lu- lají návštěvníky k nám,“
boš Frýba, kterého v hor- pochválila spolupráci kasku moc netěšil kabát, ale telánka Jana Zajíčková.
Kostýmovaná prohlídhlavně paruka. „Je v ní docela horko, zvlášť takhle ka s hraběcím párem přina slunci,“ přiznal mladík lákala za dva dny k šesti
Mimořádný úřední den
na radnici: 5. srpna od 8
do 12 hodin. Úřadující
pracoviště: podatelna,
pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP
a CD, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec
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foto
stekník
Sokolník Michal Procházka a výr velký jménem
Anežka při Zahradní slavnos na Stekníku.
stovkám návštěvníků. Velký zájem byl také poslední červencovou sobotu o
Zahradní slavnost s doprovodným programem a
prohlídkou zámeckých zahrad. Žatečané i turisté ze
vzdálenějších míst si mohou zámek mezi chmelnicemi užívat i při dalších
akcích. Dál na zámku probíhá výstava Moře Nep-

Oslava řeky s Ohřinkou a Ohřínkem
Třetí ročník Oslav řeky Ohře proběhl v sobotu
odpoledne na sportovišti
vedle žateckého letního
koupaliště.
Oslavy řeky Ohře připomněly i nové postavičky, které Poohří pomáhají
propagovat. Jsou jimi víla
Egerie a vodníci Ohřinka
a Ohřínek (na snímku),
kteří děti i dospělé přivítali. Vedle toho si mohly dě-

ti hrát, soutěžit, ale také
vyrábět svíčky nebo se podívat, jak se vyrábějí tradiční krajky.
(kas)

tunovo, v srpnu se navíc
konají i dvě další zajímavé události: 20. srpna se
uskuteční vycházky do
okolí v rámci akce Krajina v běhu času – od baroka po současnost. O několik dní později, 26. srpna,
se konají večerní a noční
kostýmované prohlídky v
rámci další Hradozámecké noci. Tomáš Kassal
Na dopravní komplikace se musejí v souvislosti s tradiční Dočesnou
připravit obyvatelé i návštěvníci Žatce. Hlavně
parkování bude v průběhu slavností v centru
města omezené. Obyvatelé centra si mohou povolenky ke vjezdu vyzvedávat v Informačním
centru na radnici, potřebují k tomu OP a technický průkaz.
(red)

inzerce/jubilea

Inzerce
• Letní brigáda přijmeme
na letní brigádu studenty
na pozici pokojská, servírka, recepční, pomocný kuchař. Hotel U HADA, Žatec, tel.702 053 640.
• Hledám paní na úklid,
vhodné i pro důchodkyně.
Kontakt 605 885 121.
• Prodám urnový hrob v
Žatci /kámen, žula/ i s
okénkem na dvě urny. Dobrý stav, poloha i cena. Tel.
722557697, 546 427 425.
• Pronajmu byt 2+1 u
gymnázia. Volný od 1.9.
Telefon: 603 529 362.
• Přenechám pronájem
zahrady v lokalitě u koupaliště (parcela 6607/12)
o výměře 3,1 ar. Cena dle
dohody. Prohlídku umožním po předchozí dohodě.
Kontaktujte mě na tel. čísle 777 737 712.
• Antikvariát vykoupí knihy, nejlépe celé knihovny
a pozůstalosti. Přijedeme
za vámi, platba v hotovosti. Tel. 722 969 525.

Vzpomínáme
• Dne 11.07.2017 uplynuly již 4 roky, co nás navždy opustil Pavel Gajdošík ze Žatce. Vzpomeňte
si s námi, manželka Jarka,
dcera Eliška, maminka,
sestra Jana se synem Robinem a ostatní příbuzní.

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí 19.6. až 23.7.
Josef Moucha
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85
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92
Pavel Patrovský
64
František Chomát
88
Zdeňka Macháčková 81
Jindřiška Hvolková 75
Věnek Hrach
81
Stanislav Mataj
89
Věnceslava Jindrová 92
Bohuslav Nový
83
Bohumil Srb
91
Günter Sirůček
73
Jan Volek
76
Jaroslava Reithmeierová86
Mária Bejblová
86
Eva Půhonná
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Mateřská škola Žatec,
Otakara Březiny 2769,
okres Louny

přijme
kvaliﬁkovanou
učitelku
Nástup: 1. 9. 2017
Kontakt: tel. 415 740 572
nebo e-mail:
msbreziny@gmail.com

Primář Korf: 90 let. Gratulujeme!
Významné životní jubileum oslavil
dlouholetý primář chirurgie žatecké nemocnice MUDr. Vladimír Korf. Na konci července, přesně 25.7., mu bylo 90 let.
Oblíbený lékař ukončil svou chirurgickou praxi před třemi lety, dál ovšem sleduje dění ve
městě a trénuje paměť – zejména luštěním křížovek a
sledováním vědomostních soutěží. Přes léto rád pobývá venku a užívá si sluníčka. Vedle toho s oblibou přijímá návštěvy přátel, vzpomíná a vypráví historky ze života, také se raduje z rostoucích pravnoučat.
Ke gratulantům se jménem všech spokojených pacientů přidává i město Žatec.
(red)

Město Žatec, zastoupené
starostkou města Mgr. Zdeňkou Hamousovou
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

Strážník Městské policie Žatec
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách Městské policie Žatec (www.mpzatec.cz), webových stránkách města
Žatec (www.mesto-zatec.cz), u ředitele městské policie (tel. č.
415 736 600, 415 736 602, e-mail:mpzatec@mesto-zatec.cz).

Diamantová
svatba!

Šedesáté výročí svatby
oslavili v sobotu v Křížově vile manželé Zdeňka
a František Sýkorovi.
Svůj sňatek uzavřeli přesně 29. 7. 1957 v Lounech,
nyní si obřad zopakovali
ve společnosti svých dětí,
vnoučat i pravnoučat.
Gratulujeme!
(red)

Žatecký zpravodaj vyjde
7. září. Příjem inzerce
končí 31. srpna.
Kontakt: Příspěvky je
možné předávat osobně
každé úterý od 9 do 11
hodin v infocentru radnice nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: MěÚ, knihovna,
poliklinika, Infocentrum
Chrámu chmele piva, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, MC Sedmikráska, divadlo, autobusové nádraží, vlakové
nádraží.

Martin vyhrál soutěž o třídění odpadu
Kdybyste náhodou nevěděli, kdo jsou to Kontík a
Třídílek, tak my vám je spolu s našimi dětmi trochu přiblížíme. Tihle dva „experti“ na třídění odpadu, kteří vypadají jako nádoby na odpad s očima, totiž provázejí
školáky na prvním stupni naší základní školy s projektem realizovaným MP a MěÚ Žatec už pěkně dlouho.
Za léta, co projekt běží, jím prošla pěkná řádka třídilů.
I když jsou naše „kontíkovské“ děti ještě docela malé a některé z nich nejsou za školní aktovkou skoro vidět, dokáží svými znalostmi překvapit.
To se letos povedlo jednomu malému žáčkovi, Martinu Sazamovi z 3. ročníku základní školy, který zvítězil v závěrečném testu s nejvyšším počtem bodů a předhonil všechny spolužáky ze své i z ostatních žateckých
škol, které se projektu zúčastnily. Odměnou mu byly
pěkné ceny, které si opravdu zasloužil.
(ddž)
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Vzpomínka na
pět popravených
Pětice žateckých občanů byla před 68 lety popravena za přípravu vojenského převratu. Výročí jejich popravy, k níž došlo 18. července 1949,
každý rok připomíná pieta na žatecké radnici a v
Nákladní ulici.
Právě tam bydlel kapitán Karel Sabela, za války
voják na západní frontě a
v roce 1949 jeden z nejznámějších členů skupiny
Praha – Žatec. Ta se stala
jedním ze symbolů protikomunistického odboje.
„Je třeba si tyto významné lidi stále připomínat, zvláště naší mladé
generaci. Položili svůj život za budoucí svobodu
našich potomků,“ zdůraznila význam odkazu odbojářů místostarostka Žatce
Jana Nováková. Vedle
Karla Sabely tak připomněla odkaz i dalších popravených. Těmi byli Miloslav Jebavý, Vilém Sok-Sieger, Josef Gonic a
Bohuslav Hubálek. (kas)

Češi z Volyně slavili 70 let od návratu domů
Desítky tisíc Volyňských Čechů se před 70 lety vracely do Československa jako do své skutečné vlasti.
Výročí připomnělo setkání, které uspořádalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel v Žatci.
Žatec byl totiž v roce další nacistické perzeku1947 místem, kam dorazil ce podpořily touhu Čechů
první transport vracejí- z Volyně bojovat za svou
původní vlast. „Volyňští
cích se Čechů z Volyně.
Součástí oslavy výročí Češi jasně zdůraznili, že
bylo proto odhalení pa- jsou součástí českého námětní desky na vlakovém roda, jehož reprezentannádraží, ale také vzpo- tem je československá eximínková akce u hřbitova. lová vláda v Londýně, a
Připomíná tragédii Čes- že jejich cílem je boj proti
kého Malína, ukrajinské nacistickým okupantům v
obdoby Lidic – nacisté řadách československé artam v červenci roku 1943 mády,“ zdůraznil v knize
povraždili stovky Čechů Dějiny Volyňských Če(viz snímek v textu).
chů Jaroslav Vaculík.
Po válce se československému prezidentovi
Edvardu Benešovi podařilo zařídit reemigraci desítek tisíc Volyňských ČeČeský Malín se stal chů. Což nebylo úplně sasymbolem toho, že Češi mozřejmě, uvědomíme-li
na Volyni nikdy nepřesta- si, že E. Beneš chtěl po
li považovat Čechy za diktátorovi Stalinovi, aby
svůj domov. Proto se za dovolil odchod takového
války zapojovali do proti- množství pracovitých linacistického odboje. A vy- dí. Proto Volyňští Češi Edpálení Českého Malína i varda Beneše vždy pova-

Téma
Češi na Volyni
Zhruba 16 síc Čechů odešlo z Rakouska-Uherska v
letech 1868 – 1880 do Ruska. Dostali tam půdu a pomáhali rozvíjet zaostalé
carské zemědělství. Nikdy
nezapomněli na svůj domov. Zakládali české školy,
spolky, vydávali noviny.
Když se po roce 1945 objevila možnost návratu, většina z nich se pro něj rozhodla. Velká část pomáhala osídlit a oživit hlavně pohraniční oblas Sudet, největší část se usadila na Žatecku a Podbořansku.

žovali za „svého“ prezidenta a jejich potomci
jsou rádi, že Benešova
busta na Kruhovém náměstí v Žatci připomíná jeho zásluhy o reemigraci.
Položení květin na Kruhovém náměstí bylo jednou z částí vzpomínkových akcí při oslavách 70.
výročí návratů Čechů z
Volyně. Tomáš Kassal

Separování odpadu: Jak správně naložit s bioodpadem?
Papír, plasty, sklo a nápojové kartony už docela
samozřejmě třídí 7 Čechů
z 10. Separovat i zbytky z
kuchyně a zahrady, které
lze ještě dále zpracovat,
se ale teprve učíme. Přitom bioodpad tvoří až pětinu objemu v popelnicích,
za jejichž svoz platíme.
Vše, co má přírodní základ a co se v přírodě samo rozloží – tak lze velmi
zjednodušeně deﬁnovat
bioodpad. Bioodpad tvoří
jednak kuchyňské odpady (jde o zbytky ovoce a
zeleniny, zbytky jídel…)
a zároveň jsou to odpady
vznikající při údržbě zele6

ně (zbytky rostlin, ostříhaný živý plot, ořezané
větvě, posekaná tráva nebo shrabané listí).
Jak bioodpad třídit?
Na venkově si lidé často na svých zahrádkách zakládají tzv. kompost, kam
všechen „zelený“ odpad
dávají. Ve městech bylo
donedávna třídění bioodpadu skoro nemožné –
teď už má ale zelenou. Od
ledna 2015 mají totiž obce povinnost zajistit mimo jiné i sběr biologicky
rozložitelného odpadu
rostlinného původu, což
se provádí různými způsoby - prostřednictvím

sběrného dvora, velkými
kontejnery, speciálními
nádobami i kompostéry.
O tom, že tříděním bioodpadu šetříme místo v
popelnici na směsný odpad a tím pádem i vlastní
peníze v podobě poplatku
za svoz komunálního odpadu, jsme se už zmiňovali. Existují ale i další důvody. Třeba fakt, že bioodpady uložené na skládku při svém rozkladu uvolňují velké množství metanu a oxidu uhličitého, tedy skládkové plyny. Od
roku 2024 by mělo být
skládkování pro bioodpad zcela zapovězeno.

V našem městě můžete
bioodpad třídit do 108 nádob. Alena Kubíčková
Do nádoby na bioodpad
patří:
- rostlinné zbytky
- pytlíky s čajem, lógr
- pečivo, skořápky
od vajíček
- lepenka, papírové
kapesníky
- popel ze dřeva
nepatří:
- maso, kosti ani jiné
živočišné zbytky
- rostliny, které jsou
napadené chorobami
- exkrementy zvířat
- popel z uhlí
- nedopalky z cigaret
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Hlavní hvězdy slavností: slavice Hana Zagorová či Vojta Dyk
Jubilejní 60. Dočesná
v Žatci má připravený
opět bohatý hudební a kulturní program, v němž nechybí známé hvězdy. Vedle komerčně známých
umělců, které zná veřejnost z televize a rádií, se
ale představí také méně
„slavní“, ale stejně kvalitní muzikanti a zpěváci.

„Líbit by se mohl třeba
Ivan Král, toho lidé moc
často nevidí,“ nabídl jeden z tipů organizátor Dočesné Martin Veselý.
Velkým lákadlem bude pochopitelně hlavně
Hana Zagorová na hlavní
scéně před radnicí. Mnohonásobná držitelka Zlatého Slavíka má vystoupit

v 15.40 hodin. Zářit ale nebude o Dočesné sama.
„V pátek by měl být tahákem Vojta Dyk s BSide Bandem, hodně zajímaví budou Guns n´ Roses. Známé kapely jsou
Mandrage, Zrní nebo Jelen,“ řekl M. Veselý. Ze široké nabídky si ale něco může vybrat každý: pro mi-

lovníky dechovky zahraje
Žatečanka, své věrné posluchače mají Eva a Vašek, ale také Ivan Mládek,
Věra Martinová nebo Láďa Křížek. V tom je tradiční Dočesná tak silná a
úspěšná – každý rok nabídne hudební vystoupení
pro milovníky mnoha odlišných žánrů.
(kas)

Seriál k 60. výročí Dočesné - 3. díl

První Dočesná: plno slunce, hudby a lidových tradic
První novodobá dočesná se konala v Žatci roku práci chmelařů hovořil Taneční soubor DO Žatec
1957 a letos si připomínáme 60. výročí této události. první náměstek ministra a dudácké muziky. ProDočesná, chmelařská obdoba dožínek, vždy byla zemědělství Josef Nepo- gram trval až do půlnoci.
opravdovým svátkem pro všechny, kteří se podíleli mucký.
Otevřený byl Dětský
na sklizni chmele, což platilo už v 19. století.
útulek
v Pionýrském doSoutěže a tance
mě
ve
Stalinově
ulici. MoNásledoval příjezd kráPrvní novodobá Do- slunce a tisíce lidí seděly
česná, i s tímto oﬁciálním před krásně nazdobenou le Šišky za asistence ta- toristům sloužilo parkonázvem slavnosti, se kona- radnicí, na které vlály vlaj- nečníků, celé vystoupení viště motocyklů a autola 7. - 8. září 1957. Na ná- ky a fábory. Program dopl- bylo v tradičních krojích a mobilů na hřišti Flora, k
městí VŘSR, dnes ná- nila zemědělská výstava v připomínalo naše předky, odpočinu byl určen stanoměstí Svobody, se posta- tehdejší Leninově ulici kteří nám zanechali nejja- vý tábor před školou v Levilo několik menších pó- (Studentské) a na Fučíko- kostnější chmel na světě. ninově ulici (dnešní Studentská). Nechydií, kde účinkovaly sou- vě třídě (Masaryběly stánky s obbory s lidovou hudbou a kova) chmelařská
čerstvením
a růztanci. Byly zde různé stán- a pivovarská výným
zbožím.
Celé
ky s pivem a občerstve- stava v Domě oměsto bylo u přílením, ale v menším množ- světy, kde byla ješžitosti
této událosství než nyní. Přijela i tele- tě připravena přeti upraveno a nahlídka nových zevize, která vše natáčela.
zdobeno pro náV sobotu 7. září probí- mědělských ﬁlmů.
vštěvníky.
haly koncerty dechové U radnice přes noc
Dočesnou v rohudby jak na hlavním ná- vyrostla chmelničce 1957 začala slavměstí, tak v letním kině. ka (ale ne ta souná tradice chmeVečer mohli diváci shléd- časná, jež pochází
lařského města Žatnout hru se zpěvy J. K. Ty- z roku 1967). Doce, jež byla pořála „Paní Marjánka, matka polední program
dána pod názvem
pluku“. Ještě v noci si tvořily koncerty demohli lidé zatancovat pří- chové hudby na ná- Stránka z dobového sku, který popisoval v ro- Žatecké slavnosti
chmele. Událost zamo na náměstí nebo na bý- městí VŘSR a Šver- ce 1957 první Dočesnou.
ložila tradici, která
valé Střelnici u dnešního m o v ě n á m ě s t í
Soutěž v tanci s korbe- připomíná, že oslava není
autobusového nádraží.
(Kruhové) a vystoupení
Hlavní program začal souboru Jitřenka (tehdejší lem piva na hlavě proběh- jen záležitostí Žatce, ale
v neděli 8. září v 6 hodin vítěz celostátní soutěže la na pódiu před dnešní Ze- všech pěstitelů chmele.
ráno budíčkem dechové LUT) na stálé scéně Ji- lenou lékárnou, tj. kousek Dnes je Dočesná v Žatci
hudby. Už od časného rá- třenky na Stalinově třídě od hotelu Zlatý anděl. Dá- jednou z největších evle vystoupil Prácheňský ropských slavností chmena se sem sjížděli lidé z (dnešní Obránců míru).
soubor
písní a tanců, Slo- le a piva, na kterou přijížrůzných míst. Ten den,
Vystoupení trubačů z
jak jsem se dočetla z dobo- věže radnice zahájilo od- vácký soubor z Meziboří, dějí desítky tisíc návštěvvých archiválií, svítilo polední program oslav. O Valašský soubor Proud, níků. Ivana Malířová
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Program Dočesné 2017 - 60. ročník Slavností chmele a piva
Pátek 1. září a sobota 2. září - vstup zdarma - pořádá Městské divadlo Žatec a město Žatec
Uvedené časy jsou orientační
Sobota 2. září
a v průběhu programu může dojít
NEXEN STAGE
k mírným posunům.
(Náměstí Svobody)
12:30 Žatečanka
Pátek 1. září
13:00 Zahájení, Delegace,
Partneři Dočesné
NEXEN STAGE
13:25 Vyhodnocení
(Náměstí Svobody)
degustace piva
18:00 Zahájení (Chmelobrana,
13:35 Žatečanka + tanec
zástupci města)
s korbelem + česání chmele
18:40 Děti svému městu
14:50 Nexen (Soutěž generálního
19:10 The Little Bit Band
partnera)
20:30 Guns and Roses Tribute
15:40 Hana Zagorová s kapelou
22:10 Vojta Dyk & B-Side Band
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
17:40 CBC Big Band a Dalibor
(Moderují Radka Mašková
(tř. Obránců míru)
Gondík (Slavnostní
a Radek Jirgl)
Odpočinková zóna s dopoledním
Galakoncert k 60. výročí
programem pro dříve narozené a
Dočesné)
odpoledne s dětským programem
19:40 Petr Bende band
s prezentací žateckých zájmových
a Cimbalová muzika
organizací a spolků.
Grajcar
10:00 - 11:30 A léta běží –
21:40 Ivan Král s kapelou
program především pro starší
(Moderují Dalibor Gondík
generaci
a Radek Jirgl)
Veselá Sedma Jana Sedlaříka
(dechová hudba z Vysočiny)
INNOGY STAGE
12:00 – 13:30 Prague Dolls
(Letní kino, Vrchlického ulice)
(vokálně instrumentální kvintet)
14:00 Voxel
13.00 - 17.00 Prezentace
15:30 Hlahol
INNOGY STAGE
žateckých zájmových spolků
17:00 Jaksi Taksi
(Letní kino, Vrchlického ulice)
a organizací
18:40
Skyline
18:00 Zahájení
14:00 - 17:00 Každou hodinu
20:20 Vypsaná Fixa
18:20 Mandrage
program pro rodiče s dětmi
22:00 Jegr
20:00 Circus Brothers
(soutěže, tanec, kouzelník, hudba,
(Moderuje
Karel
Fiala)
21:40 Citron, Ladislav Křížek
balónková show)
a Tanja
SOLAR TURBINES STAGE
23:00 Debustrol
(nám. Prokopa Velkého)
(Moderuje Karel Fiala)
Doprovodné akce
10:30 Jitřenka Žatec s pohádkou
Pátek, sobota 1. a 2. 9.:
11:00 Divadlo Koňmo
SOLAR TURBINES STAGE
Chovatelský areál Žatec (Výstava
14:00 Eva a Vašek
(nám. Prokopa Velkého)
králíků, drůbeže, holubů a exotů)
15:30 Pepa Fousek
18:00 Zahájení
17:00 Ivan Mládek & Banjo Band Husitská Bašta (expozice Muzea
18:20 Průvan
Homolupulů)
18:40 Švihadlo
19:50 Zrní
Odborná degustace piv
20:20 Coda
21:20 Věra Martinová
(Chmelářský institut)
22:00 N.O.H.A.
23:00 Jelen
Živý obraz – ukázka ručního
(Moderuje Milan Hořejší)
česání chmele na nám. Svobody
YANFENG STAGE
Underwall 2017 - sobota 2. 9.:
(Historické tržiště, Dvořákova)
YANFENG STAGE
Streetbalcup Žatec 6. ročník, od
12:00 – 22:00 Dobové prodejní
(Historické tržiště, Dvořákova)
9:00 - venkovní hřiště 2. ZŠ
stánky,
dobová
řemesla,
soutěže
18:00 – 24:00 Dobové prodejní
Skatečesná vol. 5, od 11:00 pro děti i rodiče.
stánky, dobová řemesla, soutěže
skatepark pod rampami
Každou hodinu historický
pro děti i rodiče. Každou hodinu
Live stage, od 17:30 - skatepark
historický program (rytířské
program (rytířské souboje,
souboje, alchymista, atd.)
alchymista apod.)
pod rampami
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Hlavní pořadatelé jubilejní 60. Dočesné, město Žatec a Městské divadlo Žatec, děkuji za
podporu a spolupráci všem partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům i příznivcům, kteří
se na přípravě a organizování tradičních Slavností chmele a piva podíleli:
Další partneři:
ZZN Rakovník, Kreuzmann, Metall Quatro Vysoká pec, Svaz pěstitelů
chmele, Bohemia Hop,
Chmelařství Žatec - družstvo, Stadak optik, P.S.P.
Instalatérství, Zahradnictví Cinke, Instalant, Klemo Bezděkov, Kooperativa, Rekos, Chmelařský institut, ELIMA – Elektro,
Žatec Hop Company, Top
Hop Company, Remax Hassmann, Knauf, Lindner Drogerie, ERKA staveb. práce, TOI TOI, Daga servis, Frýdecký, Sev.
vodovody a kanalizace,
SVS Teplice, Suzuki,
Stavkom Veletice, Auto
Kelly- auto Smékal, Agrima, United Bakeries, Doprava Teplice – Hlahol,
Neturen czech, Karel Voráček autodoprava, Lesy
ČR, AZISTAV, Leo Peterka, OK elektrospotřebiče,
Slosante.

Chmelařské muzeum slaví 20 let od otevření
Mezi jubilei, která v roce 2017
slavíme, je i dvacetileté výročí
Chmelařského muzea.
Areál dnešního Chmelařského
muzea na náměstí Prokopa Velkého tvoří budovy bývalých balíren a
skladů chmele, které vznikaly postupně na konci 19. století, v rozmezí asi dvaceti let a za různých
majitelů. Nejstarší budova byla postavena před rokem 1881. Nejmladší budova, jež vznikla kolem
roku 1900, vyhořela v roce 1957.
Dnes je nahrazena vstupním objektem s česacím strojem.
Areál sloužil ke zpracování

chmele až do roku 1995, kdy bylo
rozhodnuto o opravě všech budov
a jejich následném využití pro soustředění dokumentace o historii
oboru chmelařství. Během roku a
půl, přičiněním vedení CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, projektantů, architektů a stavebních ﬁrem, vyrostl v Žatci naprostý
skvost, který se stal prvním drahokamem v náhrdelníku, zvaném Žatec – město chmele.
V roce 1997 u příležitosti konání 45. Mezinárodního chmelařského kongresu IHGC byly jeho
účastníkům představeny 5. srpna

expozice Chmelařského muzea.
Pro veřejnost bylo muzeum zpřístupněno 29. srpna v rámci 40.
Slavností chmele – Dočesné 1997.
Za 20 let Chmelařské muzeum
navštívili mnozí návštěvníci, odborníci i naprostí laici. Statistika
návštěvníků je vedena od roku
2007, za tu dobu jich bylo celkem
40 tisíc. Chmelařské muzeum chce
být i dále jedinečným klenotem v
náhrdelníku nabídky turistických
cílů ve městě, kde je pivo a chmel
doma a svým dílem přispět k zachování tisícileté tradice českého
chmelařství.
Vladimír Valeš
9
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kultura

Hledání pokladu i pohádkový výlet s knihovnou Dětské časopisy
Zajímavé akce si na červenec připra- šli k domu U slunce, v jehož prostorách
vila Městská knihovna v Žatci pro své se nachází Muzeum čarodějnic. Při komalé i větší čtenáře. Nejprve se věnova- mentované živé prohlídce samotnou čarodějnicí jsme navštívili alchymistickou
la sportu, pak výletu do Kadaně.
První červencová akce byla zpočátku dílnu nebo čarodějnou školu a získali výdobrodružná díky stezce plné úkolů, kte- uční list v oboru čarodějnickém. Po výré děti dovedly k pokladu. Kvůli počasí stupu na gotickou radniční věž a proale výprava neprobíhala venku, nýbrž v cházce na Nábřeží Maxipsa Fíka se pak
(mkž)
knihovně. Jelikož byly šikovné a vytr- všichni vydali na cestu domů.
valé, opravdu získaly odpověď a po obědě, kdy se počasí již umoudřilo, se vydaly na koupaliště, kde byl poklad ukrytý.
Venku si ještě vyzkoušely střílení prakem, běh trojnož nebo s míčkem na pálce. Na koupališti se staly hledači pokladů. Po jeho objevení již děti měly volnou zábavu. Mohly si zahrát minigolf,
povozit se na tobogánu a koupat se, protože již svítilo sluníčko.
Druhou akcí byl výlet do „pohádkové“ Kadaně. Cílem bylo zejména Muzeum čarodějnic, městská věž a Nábřeží
Maxipsa Fíka. Katovou uličkou jsme doProgram kulturních a společenských akcí
KŘÍŽOVA VILA
26.8. Temná věž
Letní kino
3. 8. To, když letěl (ne27.8. Barry Seal:
3.8. Zahradnictví:
jen) Čtyřslístek – výstaNebeský gauner
Rodinný přítel
va dětských časopisů, za4.8. Atomic Blonde:
hájení v 17.00, expozice
Výstavy
Bez lítosti
trvá do 29. 10.
MUZEUM
5.8. Křižáček
STARÁ PAPÍRNA
HOMOLULŮ
6.8. Letíme
do 31. 12. Z historie ža13. 8. Prohlídky, neob- teckého průmyslu
10.8. Čára
vyklá
expozice s originál- do 23. 9. Tragédie obcí
11.8. Annabelle 2:
ním výkladem, od 10 do Lidice a Ležáky
Zrození zla
15 hodin
31. 8. až 2. 9. Kaktusy a
12.8. Emoji ve ﬁlmu
1. - 2. 9. Prohlídky, pátek sukulenty – prodejní vý13.8. Svět podle
od 19.00, sobota od 10.00 stava kaktusů, otevřeno
Daliborka
GALERIE
Čt, Pá od 9, So od 13 hod.
17.8. Zabiják
SLADOVNA
do 31. 1. 6. návštěva man& bodyguard
Ostatní
želů Zemanových
18.8. Emoji ve ﬁlmu
5. 8. Coolturní léto: konMUZEUM
19.8. Po strništi bos
cert
skupiny Camma –
K. A. POLÁNKA
20.8. Spider-Man:
do 27. 8. S námi do minu- zahrada Restaurace U OrHomecoming
losti aneb Sedmičky v dě- loje, od 19.00
24.8. Velká oříšková
7. - 11. 8. Příměstský
jinách muzea
loupež 2
do 30. 12. Návrat řetězo- sportovní tábor, na stadionu Mládí, od 7 hodin
25.8. Po strništi bos
vého mostu
8. 8. Vitráže a rozhledna
Kompletní program akcí v Žatci nabízí
Lubenec - výlet pro děti i
dospělé s městskou kniweb města: Kalendář akcí
hovnou, 8.00
facebook: Infocentrum Žatec
12. 8. Neckyáda na Ohři
mobilní aplikace: V Obraze – soutěž originálních pla10

na nové výstavě
v Křížově vile
Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci zve
na zahájení výstavy To,
když letěl (nejen) Čtyřlístek, které se koná ve čtvrtek 3. srpna od 17 hodin v
Křížově vile.
Výstava přiblíží dětské časopisy doby minulé
i současné. Ze sbírky Milana Tužila z Loun uvidíte
Čtyřlístky, těšit se můžete
také na ABC, Ohníček,
Mateřídoušku, Sedmičku. Výstava potrvá do 29.
října 2017. Zahájení výstavy předchází od 13 hodin zábavné odpoledne
pro děti.
(rmž)
videl, od 8 hodin u jezu u
tenisových kurtů
12. 8. Noční výstup na
Chmelový maják – výstup zdarma, od 17 hodin
15. 8. Fantasy Golf Plasy
- výlet s městskou knihovnou, 7.30
19. 8. Galerie Kafka v Siřemi - vernisáž tří výstav
(Stálá expozice, Výstava
studentů, Výstava historických fotograﬁí Siřemi), od 17 hodin.
20. 8. Krajina v běhu času – procházka po zajímavých místech v okolí Zámku Stekník, od 10 hodin
22. 8. Paintball Račetice
- výlet s městskou knihovnou, 7.00
26. 8. Hradozámecká
noc – kostýmované prohlídky Zámku Stekník, od
18 hodin
28. - 29. 8. Prázdninová
noc – výlet s knihovnou
pouze pro děti, nocování
ve West Parku Plzeň, od
15.30

kultura/příspěvky
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Pšenice, kamenný mlýn, oheň. Děti vařily jako v pravěku
Umlít obilí na pravěkém mlýnku, smíchat mouku s
vodou, mírně osolit a pak ze směsi ohřát na ohni kaši. Tu dochutit ovocem nebo medem. Jednoduché,
vskutku pravěké vaření si vyzkoušeli návštěvníci
muzejní zahrady na konci července při akci Pravěk
vlastníma rukama. Přilákala stovky lidí.
Hlavně děti si při zážit- pravěku – obilí, mrkev, cekovém dni žateckého Po- ler, petržel, med,“ vyprálánkova muzea užily dost věla R. Holodňáková.
Její slova potvrdil devízábavy – zkusily střelbu
lukem na obrázek kance. tiletý Adam, který si někoZ vepřového masa spo- lik placek sám upekl. „Ty
lečně se zeleninou se pak s medem jsou lepší než slavařila v kotlíku na ohni po- né,“ říkal.
Kouzlo muzejní akce
lévka. Také se vyráběly záušnice, keramika nebo sta- bylo v tom, že si hlavně děti užívaly pravěkého vařevělo proutěné obydlí.
Největší fronty se ale ní i výroby surovin. Napo celý den dělaly u oh- hrubo mletou mouku muniště. „Kuchyně je vždyc- sely nejprve samy vyrobit
ky nejzajímavější,“ smála z pšenice. Sloužily k tose ředitelka muzea Rad- mu dva kamenné mlýny –
mila Holodňáková, která starší v podobě kamenné
dětem pomáhala míchat prohlubně a kamenného
těsto na kaši nebo placky. válce, mladší v podobě
„Používáme samé věci, dvou plochých kamenů.
které se daly použít už v „To je tak zvaný řecký

Dě pečou v muzejní zahradě placky ze stejného těsta, jaké se dělávalo v pravěku.
Foto: Tomáš Kassal

mlýn, pochází asi z 5. století před naším letopočtem. Mouka je opravdu
kvalitně namletá,“ popisoval výhody „moderního“ mlýnku Petr Holodňák, archeolog muzea
a odborník na pravěk.
Modernost mlýnu ale
nelze brát doslova. Než se

Připravuje se další Žatecký den seniorů
K příležitosti Dne seniorů, který připadá na 1. října, pořádá Město Žatec, odbor sociálních věcí, již druhým rokem
Žatecký den seniorů.
V loňském roce se akce zúčastnilo více než 60 seniorů, letos se koná opět v budově bývalých papíren 26. září od 9:30
hod. Svou účast již přislíbili Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, MUDr. Ra-

dim Uzel a další hosté. Zúčastní se i zástupci místních organizací poskytující
sociální a další související služby se svojí nabídkou. Den zpestří děti z Mateřské
školy speciální a Sedmikrásky Žatec
svými vystoupeními. Rozpis jednotlivých přednášek, vystoupení a dalších aktivit bude otištěn v příštím čísle Žateckého zpravodaje.
Lucie Kořánová

Sedmikráska se loučila se školním rokem
MC Sedmikráska se v
červnu rozloučila se školním rokem, a to hned třikrát. První akcí bylo pozvání hudebního divadla
Hnedle vedle. Program
připravený pro děti proběhl na hřišti zemědělské
školy v Žatci. Dorazilo
260 dětí jak z Baby klubu
Sedmikráska, tak i kamarádi ze žateckých mateřských školek, které Míša
Hradcová pozvala.

Druhou akcí bylo Rozloučení s kroužky, které
celý rok v rámci MC probíhaly. Opět se v příjemném prostředí zahrady zemědělské školy děti předvedly ukázkami, co se naučily. Představil se sboreček, taneční kroužek, ukázky tvoření nebo známá pohádka „Bouda budka“ v podání malých herců z dramaťáčku. Nejvíce
to ocenili rodiče, kteří by-

li úžasným publikem.
Poslední večer Sedmikrásky byl věnován maminkám a to velmi oblíbeným Večerem pro ženy.
Tentokrát si nejen maminky odpočinuly, ale také vyrobily krásné lucerny pro letní večery.
Sedmikráska děkuje
za společně strávené chvíle, přeje ve zdraví prožité
léto a moc se těší na další
akce. MC Sedmikráska

na něm mouka pro jídlo
připravila, trvalo pravěké
ženě asi hodinu, aby pro
rodinu semlela zhruba půldruhého kila pšenice.
Děti i dospělí v zahradě u muzea se dřít nemuseli. Jen si na pravěk hráli.
Z pravěké kuchyně ale
chutnalo všem.
(kas)

Studentky poznaly
práci veterinářky
Studentky OA a SOŠZE oboru Agropodnikání
se zaměřením na Chov koní absolvovaly ve druhé
polovině června prázdninovou praxi. Čtyři studentky pracovaly na školním závodě JK Exkalibur
Veltěže, který se specializuje na chov a výcvik koní, i na dalších místech.
Tuto praxi absolvují
studenti každý rok, letos
byla novinkou veterinární praxe, pod vedením
koňské specialistky lékařky MVDr. Lucie Ottové. Studentky získávaly
základní odbornost od
ošetřování koní ve stáji až
po přípravu krmiv. Vědomosti si mohly rozšířit,
když asistovaly při různých veterinárních zákrocích. Pavlína Bieliková
11

sport

Žatecký zpravodaj

Trenér Jan Laibl slavil 65. narozeniny s mužstvy svého srdce
Vzpomínka na historický úspěch fotbalových Libočan, které před dvěma desítkami let postoupily do
divize – ale hlavně oslava 65. narozenin Jana Laibla, jenž tehdy tým trénoval. To byl důvod utkání
veteránů Libočany – Most, které se odehrálo na začátku července.
Na jedné straně třeba syn Radim Laibl výběr
Broum či Listopad v dre- soupeřů při slavnostním
su Mostu, na druhé straně utkání, v němž si sám zapamětníci divizního po- hrál za Most. Jeho starší
stupu Jaromír Kafka, Lu- bratr Jan se zapojil s praděk Holák, Marek Voigt, porkem jako asistent rozMartin Ševčík, Jan Koš- hodčího.
O velké slávě na svou
ťál nebo Luboš Trnka. Ti
všichni se podíleli na ko- počest přitom Jan Laibl
nečném výsledku 3:3, kte- st. vůbec nic netušil. Do
poslední chvíle šlo o přerý ale nebyl tak důležitý.
Podstatná byla oslava kvapení. Zkušeného trenarozenin oblíbeného a néra rodina vylákala do Liúspěšného trenéra, již bočan pod záminkou, že
uspořádala jeho rodina. tam hrají dorostenci, jež
„Most a Libočany měl trénuje syn Radim. „Chtěl
vždycky v srdci asi nej- jsem se dívat na tenis, ale
víc. V Mostě trénoval třetí oni mne vytáhli sem. Tak
ligu, dokonce hráli o po- teď doufám, že bude dost
stup do druhé. V Liboča- piva, protože se čeká, že
nech zažil před dvaceti le- nechám vyvalit sudy,“
ty postup z krajského pře- smál se po přivítání a graboru do divize,“ vysvětlil tulacích oslavenec.

Trenér Jan Laibl a fotbalový dárek k jeho 65. narozeninám,
který dostal před zápasem.
Foto: Tomáš Kassal

Jako dárek dostal z
Mostu dva velké obrazy s
dobovými fotkami a novinovými články. Od domácích dostal dres s číslem
65 a podpisy všech zúčastněných.
Piva bylo nakonec dostatek na to, aby hráči a fanoušci zapili žízeň, ale také aby měli u čeho vzpomínat. Vzpomínalo se ně-

Vydařený Hopman triatlon 2017
Triatlonový závod pro začínající i
zkušené trialonisty již počtvrté uspořádal Hopman team SK Jazzmani Žatec v
červenci. Opět se závodilo na trati polovičního ironmana 1.9 plavání - 90 km kolo - 21 km běhu a také na krátké trati 0,6
km plavání - 30 km kolo - 5 km běh.
V parném letním počasí se v kempu
U hráze na Nechranické přehradě sjelo
více než 200 závodníků z celé České republiky. Na startu se sešla celá řada elitních triatlonových závodníků, ale i mnoho naprostých nováčků. Závod byl zařazen do republikového seriálu triatlonové asociace Můj1triatlon. Během dopoledne proběhl minitriatlon pro nejmenší, který úspěšně zdolalo více než 40 dětí. V poledne odstartoval hlavní závod
dospělých.
V bouřlivé atmosféře za krásného letního počasí závodníci předváděli celou

krásu triatlonu. Celkovým vítězem v kategorii mužů na krátké trati se stal Tomáš Řenč a na dlouhé trati Honza Wainer. Mezi ženami celkové první místo na
krátké trati vybojovala Gabriela Hejtíková a na dlouhé trati Markéta Hronková. Uznání zaslouží vítězství Petry Bulecové v kategorii žen nad 40 let při prvním triatlonovém startu vůbec.
Na start se postavila celá řada žateckých plavců, běžců a cyklistů. Ceny nejlepším závodníkům předával profesionální triatlet Jakub Langhammer z Litvínova, který závod před dvěma roky
vyhrál. O narůstající popularitě závodu
svědčí, že byla už týden před ukončením
registrace naplněna jeho kapacita. Poděkování za hladký průběh závodu patří
ochotným dobrovolníkům a partnerům
závodu. Právě oni mají zásluhu na rostoucí popularitě akce. Miroslav Urban

kolik hodin, a to i u starých fotek na stěnách hospůdky na libočanském
hřišti. Na místě totiž byli
nejen hráči, ale také řada
trenérů a funkcionářů ze
Žatecka. Setkávat se možná budou častěji. Narodila se totiž myšlenka, že
obě mužstva veteránů se
budou setkávat každý
rok.
Tomáš Kassal

Příměstský tábor
Bohemia sport
První turnus sportovního příměstského tábora
pořádaného atletickým
klubem Bohemia sport za
ﬁnančního přispění města
Žatec proběhl v červenci
za účasti 29 dětí.
Zázemím byl stadion
Mládí, kde se každý den
hrály různé sportovní a pohybové hry nebo měřily
výkony v atletických disciplínách. Oblíbeným kolektivním sportem byl fotbal a přehazovaná. Děti s
chutí využívaly trampolínu a horolezeckou stěnu.
Při hrách si táborníci procvičili i angličtinu nebo
mohli tvořit různé výrobky.
Denisa Janíková
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