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V listě

Po 15 letech
v Radičevsi
čistí rybník
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Připravuje se
Farmářská
slavnost
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Parta mladých lidí přijela na žateckou Dočesnou z Chomutova a Jirkova kvůli zábavě a pivu. Bavili se jako desítky síc dalších lidí. Více na stranách 8 a 9.
Foto: Tomáš Kassal

Chmelaři ví, že počasí neporučí.
Snad aspoň celníci je nebudou trápit

Příští víkend
památky
otevřou dveře

11

Ačkoliv už je po Dočesné, část chmele se stále ještě plán, jak budou zemědělsklízí. Už teď je ale jasné, že letošní sklizeň nebude ci řídit i počasí. „Měli bytaková, jako byla loňská nadprůměrná úroda. Na chom k přírodě přistupovině je průběh počasí na jaře a v létě.
vat s úctou a snažit se maximálně
využít možností,
„Určitě se nebude opa- šlo velmi teplé období.
kovat loňská nadprůměr- Důsledkem je, že porosty které nám nabízí,“ řekl L.
Hejda.
ná úroda. Asi se bude blí- často nedorostly
Počasí nežit průměru,“ řekl před až nahoru. Došlo Počet pěs telů, již
b
y
la jediná
sklizní předseda Svazu také k neobvykle letos sklízejí chmel
k
o
mplikace
pěstitelů chmele ČR Lu- brzkému kvete- podle oﬁciálních
chmelařů, kteboš Hejda a poslední úda- ní,“ doplnil Luúdajů:
ří se tradičně
boš Hejda.
je mu daly za pravdu.
potýkají s neŠéf chmelařů
Nižší sklizeň zavinilo
dostatkem prapočasí, i když na začátku také připomněl,
covníků hlavroku vypadalo nadějně. že první Chme„Chladné období v dubnu lařský den se usně při brigáa květnu zbrzdilo růst kutečnil před 65 lety a že dách na jaře a při sklizni.
chmele. Pak naopak při- při něm zazněl troufalý
Pokračování na str. 3
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Fotbalisté
začali třemi
výhrami
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Vedle městské teplárny vyroste nový sběrný dvůr
Zcela nový sběrný dvůr začne ještě letos budovat
Žatec díky dotaci ze SFŽP. Nakoupí také nové kontejnery na třídění odpadu, včetně podzemních a polopodzemních, nebo kompostéry. Celková hodnota
všech těchto investic bude přes 36 milionů korun.

to zachováme, případně
vybudujeme ještě jeden
sběrný dvůr,“ dodala starostka.
Další velkou investicí
za více než 9,5 milionu korun bude nákup sedmi
podzemních (zejména do
památkové rezervace) a
tří hnízd polopodzemních
kontejnerů (sídliště na jihu města). „Chtěli jsme
využít vysokou podporu
dotace, sami bychom si
poměrně drahé podzemní
a polopodzemní kontejnery pořídit nemohli,“ řekla Z. Hamousová.

Třetí dotovanou investicí bude nákup 700 kompostérů v hodnotě 2,6 milionu korun. Město je bude
na základě smlouvy pronajímat lidem s rodinnými domky, kteří nemají
vlastní komposty, ale chtějí shromažďovat biologický odpad.
Smyslem všech investic je třídit více odpady, a
tím ušetřit za jejich likvidaci. Za sběr, svoz a likvidaci odpadů Žatec platí
ročně přes 20 milionů Kč,
z toho asi 12 zaplatí sami
občané. Tomáš Kassal

Nový sběrný dvůr
vznikne vedle městské
teplárny, kde už město přikoupilo další pozemky.
„Změní se tam i příjezdová komunikace, aby byl
provoz bezpečný, dojde k
tomu po konzultaci s dopravním inspektorátem.
Práce chceme zahájit ještě letos,“ řekla starostka
Zdeňka Hamousová k investici za 24,2 milionu ko-

run, z níž 85 procent uhradí dotace SFŽP.
Budoucí místo pro
sběr a třídění odpadu bude komfortnější hlavně
pro občany, kteří už nebudou muset odpad házet do
vysokých kontejnerů, jako je tomu v současném,
poněkud improvizovaném sběrném dvoře v Čeradické ulici. „Pokud to
ale půjde, toto sběrné mís-

Dukelská hotová,
Volyňských Čechů
naopak zavřená

Rybník v Radičevsi se po 15 letech vyčistí

Do konce září má být
hotová oprava Dukelské
ulice. Naopak až do konce roku nebude průjezdná
ulice Volyňských Čechů.
Důvodem jsou opravy vodovodních rozvodů. Po
nich začne Správa a údržba silnic opravovat silnici
a město chodníky - práce
se mohou protáhnout až
do jara 2018.
(kas)
Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná
11. září od 18 hodin ve
velké zasedací síni Městského úřadu Žatec.
Na programu je např.
podání žádostí o dotaci na
kompostéry nebo zajištění svahu v Máchově ulici
nebo rozpočtové změny
na opravu mostu k hlavnímu nádraží.
(red)
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Výlovem ryb začalo
na konci srpna čištění rybníka v Radičevsi u Žatce.
Vylovené kapry, líny či
karase rybáři přesunuli
do Ohře. Ochránci přírody v Radičevsi dohlíželi i
na záchranu vzácné rostliny růžkatce ponořeného a skokanů skřehotavých. Rybník se nyní začne odbahňovat, město
za jeho rekonstrukci zaplatí 1,3 milionu korun i
díky dotaci Ministerstva Největší kapr z výlovu v Radičevsi. Měřil 76 cm a drží jej Jan
zemědělství ČR.
Budjač.
Text a foto: (kas)

Radnice zvažuje stavbu parkovacího domu
Parkovací dům by
mohl být řešením, jak se v
Žatci vypořádat s dopravními problémy v historickém centru města. Jeho
vybudování je zatím ve
stádiu úvah a začínajících
příprav, které dostal od rady města za úkol Odbor
rozvoje a majetku města.
Problém s parkováním
v centru Žatce se nicméně
do budoucna bude muset
řešit. Jednak v souvislosti
s dalším rozvojem cestovního ruchu, jednak

kvůli snaze oživit střed
města stálými obyvateli.
„Parkování v městské památkové rezervaci se bude muset řešit, připravuje
se koncepce. Její součástí
by mohl být i parkovací
dům,“ potvrdil místostarosta Jaroslav Špička.
Jednou z možností je
stavba parkovacího domu
na „zelené louce“ pod
hradbami poblíž U-rampy. Se středem města by
jej spojovala krytá lávka
nad Nákladní ulicí.

Velký parkovací dům
by mohl sloužit turistům i
obyvatelům historického
centra. „Zvažujeme s architektem i další možnosti, například vícero menších ploch pro parkování.
Potíž je v tom, že přímo v
městské památkové rezervaci jsou různá omezení,“ dodala Zdeňka Hamousová. Komplikací
jsou třeba omezené prostory v centru, rozvody sítí nebo staré sklepy historických domů.
(kas)
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Žatec je městem chmele nejen díky tradici
Moderním symbolem Žatce jako chmelařského
centra je družstvo Chmelařství. Právě v něm se
soustřeďuje prakticky veškerá činnost spojená s
chmelem. „Když se podíváme, jak to funguje dnes,
tak pořád všechno zůstává v Žatci,“ potvrdil
význam Žatce Zdeněk Rosa (na snímku), předseda
Chmelařství, družstva Žatec.
Žatec je střediskemm
chmelové oblasti, což
ovšem není jen kvůli
chmelnicím okolo. Je to
hlavně kvůli servisu pro
pěstitele?
Žatec sice není úplně
uprostřed chmelařské oblasti, ale historicky se obchod s chmelem soustřeďoval v Žatci. Obchod,
skladování, zpracování, Téma
to jsou spojené věci. Chmelařství
Když se podíváme, jak to
funguje dnes, tak pořád Družstvo Chmelařství oﬁciálně vzniklo 11. 9. 1992,
všechno zůstává v Žatci.
Co všechno zajišťujete vy jako družstvo
Chmelařství?
Když to vezmu z pohledu pěstitele nebo pivovarů, tak jsou tu sklady,
které jsou dnes všechny
chlazené. Je tady zpracování chmele, pro které máme granulační linku pro
typ 90 i typ 45. Máme tu
zpracování lisovaného
chmele.
Všechen chmel jde z
Česka přes vás?
Je to tak, že část chme-

slaví tedy 25 let.
Zajišťuje kompletní servis
v oboru chmelařství - od
stavby chmelnic, přes dodávku a servis velkých strojů nebo nabídku drobného
nářadí až po zpracování a
uložení chmele ve čtyřech
chlazených skladech.
Aktuálně má 156 stálých
zaměstnanců.
Zajímavost: je zřizovatelem Chmelařského muzea,
největšího muzea svého
druhu na světě.

le, která se vyprodukuje,
jedná se asi o 15 procent,
jde nezpracovaná do Německa. Protože u nás fungují i německé obchodní
ﬁrmy, které co nakoupí, to
si odvezou k sobě. V oblasti je ještě jedna zpracovatelská linka. Ale většina chmele, která se v republice vyprodukuje, projde našimi sklady a naším
zpracováním. Ať jde o trh
domácí či zahraniční.

lidí trvale zaměstnává?
Pokud bych to bral za
nás, tak družstvo má asi
160 zaměstnanců. Máme
zájem nabírat další, potřebujeme hlavně soustružníky, zámečníky. To je
obecný problém, nedostatek kvaliﬁkovaných lidí,
hlavně pro závod Mechanizace. Když to vezmu
dál, je tady společnost Bohemia Hop a pak další obchodní ﬁrmy, dohromady
jsme s obchodem asi na
Vy navíc zajišťujete
dvě stě lidech.
také kompletní servis
pro pěstitele, během
Jak je to s pěstiteli
sklizně, ale i v průběhu chmele? Kolik pracovcelého roku?
níků potřebují oni?
Vytváříme pro pěstitePo republice jich je ke
le chmele veškerý servis. sto dvaceti. Ale většinou
Od začátku vegetace až jde o zemědělské podnipo konec. Od dodávky ky, nejde jen o chmelařdrátku, ten dodáváme i na- ství, takže těžko to vyjádřezaný s úvazky, na to má- řit. Ale pak je tu další věc,
me vlastní provoz. Pak dě- velký nárok na sezónní
láme stavbu chmelnic, do- pracovníky. To jsou hlavdáváme obaly na chmel. ně jarní práce, kdy je poAle hlavně jde o dodávku třeba asi pět tisíc brigádmechanizace na všechny níků. Na sklizeň je to kopráce, stroje na řez, polem dvou tisíc. Takže se to
střikovače i česací stroje.
musí rozlišit. Ale přímo v
V době sklizně zajišťujeŽatci jde o dvě stě stálých
me kompletní servis nepracovních míst, další
přetržitě.
stovky jsou u pěstitelů.
Centrem chmelařství Jsme stále jeden z nejvýje Žatec i proto, že mno- znamnějších a nejtradičha lidem dává práci. Dá nějších zaměstnavatelů v
Tomáš Kassal
se přesně vyčíslit, kolik Žatci.

Chmelaři ví, že počasí neporučí. Snad aspoň celníci je nebudou trápit
Pokračování ze str. 1
Kvůli rozmarům počasí se letos
měnily termíny brigád, a když pracovníci dorazili, přijely za nimi kontroly – úředníci, kteří prověřují
hlavně u cizinců platnost dokladů a
smluv. „V době, kdy je každá ruka
potřebná, je velmi nepříjemné zdržení, když lidé odcházejí z chmelnice a musí hledat doklady nebo
smlouvy, aby doložili, že je vše v pořádku,“ vysvětlil L. Hejda.

Podobné potíže by už příští rok
snad nemusely hrozit díky projektu
Ukrajina. Ten provádějí ministerstva zemědělství, průmyslu a vnitra, aby zajistila dostatek pracovníků z Ukrajiny v době, kdy domácí
personální zdroje nestačí.
Dobrou zprávou je, že se díky
státní podpoře daří postupně navyšovat plochy obdělávaných chmelnic. Letos se sklízí 4945 hektarů (o
170 hektarů víc než loni), z toho Ža-

teckého poloraného červeňáku, což
je nejjemnější aromatická odrůda
na světě, je 4321 hektarů (nárůst o
131 hektarů). „Stále zůstáváme třetím největším pěstitelem na světě,
ale náš odstup od Německa a USA
se zvětšil, protože tam s investováním začali dříve,“ upozornil Zdeněk Rosa, předseda Chmelařství,
družstva Žatec a viceprezident Mezinárodního sdružení pěstitelů
chmele.
Tomáš Kassal
3
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Stavebnice, hry a kamarádi. Mladší školáci, kteří
nemohou do družiny, si užívají v Dětských klubech
Rodiče jsou odpoledne v práci, děti už se do družiny
nevejdou, ale aby byly doma, to také není vhodné.
Co s tím? Řešením je projekt Dětských klubů.
Připravilo jej Vzdělávací centrum Podkrušnohoří a v Žatci fungují kluby na čtyřech základních
školách - 1. ZŠ P. Bezruče, 2. ZŠ Komenského
alej, 3. ZŠ 28. října a 5. ZŠ
Jižní. Rodiče jsou spokojení a děti, čtvrťáci či páťáci, nadšené.
„Máme tady lego, chodíme ven, ale také malujeme,“ popisoval odpolední aktivity kluků v klubu třeba čtvrťák Jonáš. „V
létě chodíme na zmrzlinu
nebo k řece, s holkama
hrajeme karty,“ vyprávěla
stejně stará Kristýna. Kluci i holky pak hrají společně třeba Twister, u kterého se smějí společně.
To je na tom to nejdůležitější: děti to v klubu ba-

ví. „Nemají tady tolik povinností, ale základní disciplínu musí dodržovat.
Většinou fungujeme od
12 do 17 hodin, ale kvůli
rodičům, kteří jsou déle v
práce, tu můžeme být až
do sedmi do večera. Klub
funguje, i když je ředitelské volno, součástí projektu jsou i příměstské tábory,“ popsala širokou nabídku Dětského klubu na
ZŠ 28. října Eva Rámešová, která se tam o děti stará. Stejně jako na dalších
školách je klub zdarma.
Díky dotovanému projektu nemají kluby potíže
s materiálním vybavením. Děti mohou využívat vše od výtvarných potřeb přes společenské hry
a knihy až po stavebnice

Mimořádný úřední den
na radnici: 16. září od 8
do 12 hodin.
Úřadující pracoviště
na radnici: podatelna,
pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP
a CD;
na pracovišti v ulici
Obránců míru: odbor
dopravy a silničního hospodářství.

Farmářská slavnost a soutěž s jablečnými recepty
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Čtvrťáci ze ZŠ na nám. 28. října hrají v Dětském klubu oblíbenou hru Twister.
Foto: Tomáš Kassal

nebo sportovní vybavení.
K dispozici bývá i televize. „Ale tu moc nepoužíváme, jen občas. Děti u
nás jsou skvělé, pořád
chtějí něco dělat,“ chválí
své svěřence paní Eva. A
na oplátku se k ní každou
chvíli přitulí některá z děvčat, která ji evidentně mají v oblibě.

Podzimní Farmářskou slavnost připravuje na 23. září město Žatec ve spolupráci s městským divadlem. Aktivně
se jí mohou zúčastnit i Žatečané, pokud
vytvoří zajímavý pokrm z jablek.
„Chceme do Farmářské slavnosti zapojit i místní hospodyňky. Stačí, když
vytvoří jakékoliv jídlo, jehož součástí
budou jablka,“ vyzývá k účasti místostarostka Žatce Jana Nováková.

Dětské kluby na základních školách v Žatci
fungují v letošním školním roce opět. Mají kapacitu kolem dvaceti dětí a
co je důležité: Rodiče se
nejen nemusí o své děti z
prvního stupně obávat,
ale navíc za jejich pobyt v
klubu ani nic neplatí.
Tomáš Kassal

Hlavní součástí slavností budou pochopitelně stánky s nabídkou regionálních produktů. O zábavu se postará program, který bude připravený v historickém duchu. Zapojí se do něj i místní organizace, jako třeba spolky nebo Chrám
Chmele a Piva.
Cílem pořadatelů je, aby podzimní
slavnost byla stejně atraktivní, jako se to
povedlo u té jarní.
(kas)

inzerce

Inzerce
● Dobrý den, prodám 2x
krbová kamna včetně kouřovodu za cenu 9000 Kč
4x matrace o velikosti
90cm x 200cm včetně dřevěných roštů za celkovou
cenu 3000 kč. Děkuji tel :
732 225 092.

Žatecký zpravodaj

ním po předchozí dohodě.
Kontaktujte mě na tel. Čísle 777 737 712.
● Pronajmu byt 2+1 v
Podměstí. Volný od 5. 10.
2017. Tel: 724 257 818.
● Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra a Dominant ve všech
barvách. Prodeje se uskuteční v Žatci u Západního
nádraží: 12. září – v 17:30
hod; 17. října – v 14:30
hod. Případné informace
– 728605840, 601 576
270.
● Zveme všechny příznivce hnutí SPD Tomia
Okamury na přátelské setkání, které se koná ve
čtvrtek dne 7.9.2017 od
18:00 v restauraci Václavka v Žatci.

● Nabízím kvalitní dřevěný nábytek – obývák –
tmavě hnědý, z 60. let, 2
skříně, sekretář, knihovna, stůl, 4 židle, 2 křesla,
konferenční stolek. Velmi
zachovalé. Levně, cena
dohodou. Telefon: 604
290 461.
● Nabízím chladničku Indesit s mrazákem dole (2
šuplíky). Cca 2 roky stará.
Levně, cena dohodou. Telefon: 604 290 461.
● Nabízím šicí stroj, skří- Vzpomínáme
ňový. Levně, cena dohodou. Telefon: 604 290 ● Dne 7.9.2017 uplynuly
dva roky, co nás opustil
461.
drahý a milovaný manžel,
● Koupíme byt 2+1, tatínek a děda, pan Frid2+kk nebo 1+1. Také kou- rich Gajdošík. Kdo jste ho
píme garáž. Tel: 728 554 znali, vzpomeňte si s ná994
mi. Zarmoucená rodina a
● M&M reality, shání do ostatní příbuzní.
týmu makléře a asistent- ● Co osud
ku, na žateckou pobočku, vzal to nevraTel: 776 741 777, e-mail: cí, i když nám
kweberova@mmreality- srdce krvácí.
.cz.
Ta rána stále
● Pronajmu byt 1+1,- b o l í , z a p okauce 10 000 kč, nájem menout nám nedovolí.
4500 kč , tel: 727 981 883. Dne 5.9.2017 uplynul rok
● Přenechám pronájem od smrti naší milované mazahrady v lokalitě u kou- minky Julie Rolcové. S
paliště (parcela 6607/12) úctou a láskou vzpomínají
o výměře 3,1 ar. Cena dle děti Honza, Jirka a Jitka a
dohody. Prohlídku umož- Jan Rolc s vnoučaty.

Rozloučení
Zesnulí 27.7. až 24.8.:
Vladislav Kudláček 70
Anna Leonovičová 94
Halina Gažincová
80
Ludmila Grygarová 95
Jaroslav Oláh
38
Marie Dolejšová
86
Antonín Nejedlý
85
Vratislav Bešík
68
Miloslava Stryjová 90
Antonín Brož
68
Rudolf Pagáč
55
Marcela Matějková 58
Karel Voříšek
34
Jaroslav Bačák
68
Svatopluk Štěpánek 71
Ing. Pavel Pazdýrka 44
Vladimíra Buttlerová 77
Libuše Dudová
62
Drahomíra Šímová 84
Gustav Kučovanský 81
Stanislav Valach
87
Jaroslav Štutz
62
Josefa Zumrová
86
Marie Sovová
79
Vlasta Paroulková
89

Příští číslo Žateckého
zpravodaje (12/2017)
vyjde 5. října. Příjem
inzerce končí 27. září.
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: Městský úřad
(nám. Svobody, Obr. míru), knihovna (nám. Svobody, pobočka Jih), Domov pro seniory, poliklinika, Infocentrum Chrámu chmele piva, samoobsluha nám. Poperinge,
Kauﬂand, samoobsluhy
JIP (Pražská, Podměstí),
Norma, Lékárna na náměstí, MC Sedmikráska,
divadlo, autobusové nádraží, vlakové nádraží,
zahradnictví Cinke (Arbesova). V elektronické
podobě na www.mestozatec.cz/mestskyurad/zatecky-zpravodaj/
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V chrámu chmele uvedou ozvěny festivalu
Mental power Vojta Kotek a Tereza Voříšková
Promítání ﬁlmů
z 11. ročníku
Mental Power
Prague Film Festival
Chrám Chmele a Piva
pátek 8. září, 17 hodin
vstup zdarma
Infocentrum:
projekce ﬁlmů
Restaurace U Orloje:
doprovodný program
Moderuje: Vojta Kotek
Host večera:
Tereza Voříšková
Vystoupí:
TH!S - The Little Bit
Band, ZUŠ Žatec - Divadelní soubor „Bez zámků“ Tuchořice - Taška
Kladno a Zahrada Kladno - Roztančený vozíček
- Boubelky - Toxic Area

Nejlepší ﬁlmy z mezinárodního ﬁlmového festivalu, který představuje snímky s herci s mentálním postižením, mohou vidět žatečtí diváci 8. září v Chrámu
Chmele a Piva. Ozvěny Mental power Prague přijedou
potřetí do Žatce propagovat Tereza Voříšková a Vojta
Kotek, který tu bude i hrát s kapelou TH!S. Festivalovou přehlídku doplní doprovodný program. „Během
něj se představí se svým vystoupením pořádající Domov „Bez zámků“ Tuchořice a další organizace a skupiny,“ pozval ředitel tuchořického domova Martin
Nuhlíček návštěvníky na přehlídku.
(tka)

Bezplatná
právní pomoc
lidem nad 50 let
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu? Trápí vás
dluhy nebo exekuce? Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který jednorázově navštíví Žatec s tzv. mobilní
poradnou 26. září. Objednat se můžete na tel. 776
703 170. Poradnu naleznete na Městském úřadě v
Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1.
patro, č. dveří 104. Podrobnější informace poskytne Ing. Lucie Kořánová, tel. 415 736 409. S
jednoduššími dotazy pomůže on-line poradna na
www.iure.org.
(red)

Děti si s knihovnou užily minigolf, trhání cibule i paintball
Výlet Městské knihovny Žatec směřoval 15. srpna do západočeského městečka Plasy a jeho cílem
byla návštěva minigolfové dráhy s rodinnou zoo
ve Fantasy golfu Plasy.
Již před desátou hodinou se natěšené děti vrhly
na zdolávání 18 golfových jamek v areálu, který je koncipován jako Cesta kolem světa. Jednotlivé
golfové jamky jsou umístěné například v japonské

zahradě, na pirátském škuneru v Karibiku, v egyptské pyramidě, v Mexiku
nebo mezi arizonskými indiány. V areálu je také rozmístěno několik výběhů
pro zvířata, viděli jsme
lvy, tygry, lemury, opice a
další malé živočichy.
Cibule a paintball
Předposlední prázdninovou akci knihovny si v
úterý 22. srpna užili dospělí i děti. Autobusem
jsme přijeli do Račetic,

kde na nás už čekal pan
Michal Ryšavý. Nejprve
jsme navštívili základnu
hospodářství, kde si děti
mohly si vlézt do různých
traktorů, kombajnu i pásového traktoru. Poté navštívily chlévy se selátky
a viděly také čištění a ukládání zrní.
Po svačině si vyzkoušely, jak se vytrhává ze země cibule a rovná, aby ji
po uschnutí natě nakladač
sebral a nepřejel.

Poté jsme došli polní
cestou do nedalekého Vilémova na paintballové
hřiště, kde se dospělí i děti
rozdělili do dvou skupin,
navlékli na sebe kombinézy a zahráli si několik
akčních her.
Zpáteční cestou sice
někteří únavou usínali,
ale všichni byli spokojení. Děkujeme panu Michalu Ryšavému za jeho
čas a vstřícnost, s níž se
nám věnoval.
(měk)

Seriál o separování odpadu: Jak a kam vytřídit kovy?
S kovy coby obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek od piva, limonád, ale
také v podobě deodorantů i plechovek od konzerv.
Již řadu let se kovy v ČR sbírají
hlavně prostřednictvím výkupen surovin. Od 1. ledna 2015, kdy mají
obce povinnost zajistit sběr kovů na
svém území, přibyly i další možnosti – je možné je odevzdat do sběr6

ného dvora, některá města umístila
na ulice nádoby na sběr kovů.
Přesně 12 kilogramů – v průměru takové množství kovů vytřídil v
loňském roce každý z nás. Kovy,
které se takto seberou, většinou už
nevyžadují příliš velké dotřídění,
maximálně se pomocí magnetu oddělí železo od hliníkových plechovek. Pak už míří ke zpracování do
hutí. Pro výrobu některých výrob-

ků je staré železo nezbytné.
Recyklace kovů je v současnosti
téměř dokonalá. Pokud si koupíte
nový kovový výrobek, nemáte v
podstatě šanci zjistit, zda byl vyroben z rudy, nebo z vytříděného kovového odpadu.
V Žatci můžete odevzdávat kovy prostřednictvím výkupen surovin a sběrného dvora na adrese Čeradická 1014. Alena Kubíčková

ak vity občanů
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Vzdělávací centrum připravilo nové kurzy pro aktivní seniory
Být aktivní, poznávat nové věci. To je snaha mnohých dnešních seniorů ze Žatce. „Z dlouhodobé praxe víme, že zájem o vzdělání je ze strany seniorů velký a rádi bychom jim vyšli vstříc, “ říká Mgr. Eva
Kapicová ze Vzdělávacího centra Podkrušnohoří.
Právě proto Vzdělávací centrum Podkrušnohoří opět se začátkem nového školního roku spouští
nové projekty určené pro
seniory.
Prvním z nich je Péče o
duševní a fyzické zdraví
seniorů 2017. Účastníci si
zde mohou vybrat z několika kurzů: Trénink paměti a kognitivních funkcí,
Přednášky o bylinkách,

Sebeobrana pro seniory,
Kurz rukodělných činností.
Druhým projektem je
Vzdělávání třetího věku.
Zde byly jednotlivé kurzy
přizpůsobeny zájmu z minulých let. V nabídce tak
budou lekce Anglického
jazyka pro začátečníky
(40 hodin) i pro mírně pokročilé (40 hodin). Čeká
nás také kurz Německého

jazyka pro mírně pokročilé (40 hodin). „V minulých letech byl vždy velký
zájem o Základy výpočetní techniky. Proto letos
otevíráme přednášky pro
začátečníky (40 hodin) i
pokročilé (35 hodin).
Účastníci zde získají základní znalosti z oblasti
počítačů a internetu,“ doplňuje Mgr. Kapicová.
Novinkou letošního
roku jsou Regionální dějiny a kulturní památky Žatce (30 hodin). Náplní tohoto kurzu bude povídání
o historii našeho města a v

plánu jsou i výlety po Žatci a okolí.
Oba projekty jsou spoluﬁnancovány městem Žatec v rámci Komunitního
plánu.
(vcp)

Téma
Vzdělávací kurzy
Zápis je ve čtvrtek 21. 9.
2017 od 14:00 hodin v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova
745, Žatec. Je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro
bližší informace volejte na
tel. číslo723 517 906 (Mgr.
Hodanová).

Letní program zajistily dětem příměstské tábory zdarma
Dlouhé prázdniny a málo dovolené v práci. Jak se postarat o děti?
Problém, který před létem řešilo
mnoho rodičů, řešily příměstské tábory Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, který zajišťuje i Dětské kluby (ilustrační foto).
Děti od 1. do 5. třídy tak měly
možnost užít si aktivní prázdniny.
„Nejvíc mě bavilo, když jsme hráli
venku hry. A taky jsme byli v lesoparku v Chomutově,“ popsala svoje dojmy Simča ze Žatce. „Pro mě
byly nejlepší celotáborové hry. A taky velký turnaj v Lodích,“ vyprávěl
Adam. Toho vozila maminka z

Vroutku a stal se miláčkem vedoucích. „Adam je naše zlato. Protože
byl na více turnusech, znal chod tábora a zapojili jsme ho do přípravy
některých disciplín,“ řekla Kateři-

na Kubínková, jedna z vedoucích
Junáka, kteří program připravovali.
Katka dodala, že to byla nejlepší
brigáda, jakou si na léto mohla přát.
„Na každý týden jsme měli připravenou jinou etapovou hru. Děti plnily různé úkoly, na konci týdne pak
pomocí mapy našly poklad.“
V průběhu prázdnin proběhlo m
osm turnusů tábora. Projekt Vzdělávacího centra Podkrušnohoří byl
ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR. Díky této podpoře byly tábory
pro děti zdarma.
(vcp)

Aktivity členů svazu postižených civilizačními chorobami
Celkem šest akcí uspořádala ZO SPCCH Žatec
v prvním pololetí letošního roku. První byla 20.
března, kdy jsme se v hojném počtu sešli v restauraci "Václavka" na zpívánky s harmonikou, na
niž hrál, mimochodem výborně, pan F. Hroš. Poděkování patří majiteli restaurace, že nám poskytl
prostor k uspořádání této
kulturní akce.
Další akcí byl 22. dubna celodenní výlet s názvem "Poznej Krušné ho-

ry". V květnu byl připraven výlet na zámek do Děčína, okruh prohlídky
"Zlatá léta děčínského
zámku" a poté prohlídka
okolí. Velkým úspěchem
byl celodenní výlet do
Františkových Lázní. Od
10. června do 21. června
se někteří členové zúčastnili ozdravného pobytu v
Maďarsku ve městě Hajdúszoboszló. Poslední akcí
v prvním pololetí bylo
sportovní odpoledne v areálu TJ SEVER Žatec, jehož se v šesti disciplínách

zúčastnilo 31 závodníků.
Touto cestou bych chtěla poděkovat TJ Sever Žatec za zapůjčení areálu a
Českému národnímu podniku Manufaktura Praha
za sponzorské dary. Dále
bych chtěla poděkovat panu F. Hornovi za sponzorský příspěvek a MěÚ Žatec za ﬁnanční příspěvek
10 000 Kč na činnost naší
organizace. Bez těchto příspěvků bychom nemohli
uskutečňovat akce a zpříjemnit život našim seniorům. Děkujeme.
(hj)

Poděkování ze
sportovního tábora
Druhého turnusu sportovního příměstského tábora Bohemia sport Žatec
se v srpnu zúčastnilo 22
dětí se zázemím na stadionu Mládí.
Chceme poděkovat žateckým hasičům za ukázku techniky, Infocentru
města Žatec za vyhlídku z
radniční věže, panu Valešovi za poutavý výklad v
Chmelařském muzeu a za
příjemnou obsluhu a dobré jídlo restauraci U Orloje.
Denisa Janíková
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Město Žatec a Městské divadlo v Žatci děkuji za spolupráci partnerům 60. Dočesné:
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Dočesná potvrdila, že chmel je živým bohatstvím Žatce
Slavnostní přípitek na radnici a vypuštění 60 balonků z hlavní scény představovalo hlavní oﬁciální
části oslav jubilejní 60. Dočesné. Proběhly za účasti
desítek čestných hostů, jež přivítala starostka Zdeňka Hamousová.
Starostka při těchto čujeme, ale že pro Žatec
slavnostních příležitos- byl vždy velmi důležitý a
tech zmínila, jak důležitý pořád pro něj mnoho znabyl a je chmel pro Žatec i mená,“ uvedla starostka
celý region. To ostatně za- Žatce.
Pro další rozvoj města
registrovali i zástupci UNESCO, na jehož seznam i jeho vztahy proto bylo
světového dědictví by se důležité, že slavnostního
Žatec se svými chmelař- zahájení 60. Dočesné se
skými památkami rád za- zúčastnili významní hospsal. „Dokázali jsme, že té. Ze zahraničí šlo o delevýznam chmele nezveli- gace partnerských měst: z

Radní partnerského města
z Belgie přebírá dárek v podobě knihy o chmelařském
Žatci od Z. Hamousové.

německého Thumu ji vedl
starosta Michael Brändel,
ze slovinského Žalce starosta Janko Kos, z belgic-

kého Poperinge radní Jurgen Vanlerberghe.
Významné zastoupení
měly i ﬁrmy, které jsou na
Žatecku velkými zaměstnavateli. Před radnicí se
slavnostního zahájení zúčastnili například prezident společnosti Nexen Tire Kyu-Uk Kim nebo ředitel závodu Yanfeng Kamil
Nosál. Na Dočesné pochopitelně nechyběli ani
čeští chmelaři v čele s
předsedou Svazu pěstitelů chmele ČR Lubošem
Hejdou. Tomáš Kassal

Návštěvníci i spolky se chtějí do klášterní zahrady vracet
Novinka se osvědčila a v dalších ské zahrady, která letos poprvé naletech by se měla opakovat. Tak vy- bídla o Dočesné vlastní program.
zněly hlasy návštěvníků z KapucínNejprve byli dopoledne nadšení
senioři, kteří se zúčastnili bloku A
léta běží, jenž byl připravený speciálně pro ně. „Jsme strašně rádi, že
se to podařilo zorganizovat,“ řekla
za přítomné účastníky starší generace Stanislava Žitníková, která se
na přípravách podílela.
Odpoledne pak byli potěšeni rodiče s dětmi. Děti jednak měly
vlastní program v podobě scének či
vystoupení kouzelníka, jednak se
mohly podívat, jaké kroužky se jim
od září nabízejí. A rodiče mohli naDě si zkouší volejbalová cvičení při živo vybírat, kam svou ratolest poodpoledním programu v klášterní za- šlou.
hradě při Dočesné. Foto: T. Kassal
Neméně nadšení byli zástupci

klubů a spolků, již se mohli při Dočesné poprvé prezentovat. Dětem
ukázali, co vlastně dělají, děti si to
přímo vyzkoušely, a tak odpadlo teoretické vysvětlování.
Například z TJ Žatec se v klášterní zahradě s ukázkami zúčastnily
oddíly národní házené a moderní
gymnastiky. „Akci považují oba oddíly za přínosnou a určitě stojí za
zvážení její opakování. Na místě je
také poděkování pořadatelům za vytvoření dobrého zázemí. Možná stojí za úvahu i její uspořádání mimo
Dočesnou, protože by akce byla zaměřena více na děti a mládež z města a nejbližšího okolí,“ komentoval
povedenou akci předseda TJ Žatec
Jiří Popelka.
(kas)

Kde se vaří nejlepší pivo? Přece tam, kde je nejlepší chmel!
Nejoblíbenější pivo se
vaří tam, kde se pěstuje
nejlepší chmel. Právě tak
vyzněly výsledky odborné degustace piv i veřejného hlasování o Pivovar
Dočesné 2017, v nichž se
prosadily pivovary ze Žatecké chmelařské oblasti,
tedy regionu Žatecka,
Lounska a Rakovnicka.
Anketu mezi účastníky Dočesné, již své soutěžní lístky z programů házeli do hlasovacích schrá-

nek vedle radnice, vyhrál
v kategorii velkých výrobců Žatecký pivovar a v
kategorii malých pivovarů minipivovar ZLoun.
Odborná degustace v
Chmelařském institutu
hodnotila celkem 12 kategorií, celkem se do ní zapojilo 145 vzorků piv.
Hned čtyřikrát se na pomyslných stupních vítězů
umístil Tradiční pivovar v
Rakovníku (nástupce bývalého Bakaláře). Vý-

sledky vyhlašovali moderátor Dalibor Gondík a šéf
Chmelařského institutu
Josef Patzak (na snímku).
Vybrané výsledky:
Světlé výčepní pivo – 1.

Tradiční pivovar v Rakovníku, 2. Měšťanský pivovar v Poličce, 3. Pivovar Jihlava.
Světlý ležák Premium –
1. Pivovar HOLBA, 2.
Měšťanský pivovar v Poličce, 3. Suntory Beer Limited.
Tmavé výčepní pivo – 1.
Měšťanský pivovar v Poličce, 2. Heineken ČR/Pivovar Krušovice, 3. Tradiční pivovar v Rakovníku.
(red)
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Krátké zprávy
ze žateckých škol
Celý rok žatečtí školáci i studenti sbírali elektrický se zapojili v minulém škol-

Děti sběrem šetřily ropu, vodu i elektřinu
odpad v rámci projektu Recyklohraní. Výsledkem
se mohou směle chlubit, když certiﬁkát environmentálního vyúčtování ukázal, kolik ušetřili energie, vody, ropy a dalších surovin.
Konkrétně žáci ze ZŠ
na nám 28. října odevzdali k recyklaci 11 televizí, 5
monitorů a 796 kilogramů drobného elektra. Ze
studie neziskové společnosti ASEKOL, která certiﬁkáty zajišťuje, vyplývá, že tím uspořili 1,49
MWh elektřiny, 1 419,29
litrů ropy, 86,01 m3 vody
a 0,52 tun primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o
4,12 tun CO2 a produkci
nebezpečných odpadů o
17,80 tun. Co to znamená

v praxi? Například tím
ušetřili tolik ropy, kolik je
potřeba k ujetí 20 871 kilometrů běžným osobním
autem, nebo tolik vody,
kolik je potřeba při 1 154
sprchováních. Mimochodem: recyklace celkem
100 běžných televizorů
ušetří elektřinu, kterou
spotřebuje jedna domácnost za čtyři roky, a odevzdání 10 běžných monitorů znamená úsporu energie pro chod notebooku
na 5 let.
Do stejného projektu

ní roce také žáci Soukromé obchodní akademie a
Střední průmyslové školy
elektrotechnické ze Svatováclavské ulice. „Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
žáci naší školy v loňském
roce vytřídili 77,00 kg
elektroodpadu. Tím jsme
u-spořili 1,87 MWh elektřiny, 132,66 litrů ropy,
m3 vody a 0,03 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,34 tun
CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 1,48
tun,“ uvedla Dana Pletichová z této školy. (red)

Novým ředitelem
Soukromé obchodní akademie a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Žatci se stal Petr
Vajda. Školy získaly akreditace pro další programy,
Studium pro asistenty pedagoga a Kvaliﬁkační studium pro ředitele škol a
školských zařízení.
Nominaci na Školu
roku 2017 získala SOU a
SOŠ SČMSD Žatec, tedy
hotelová škola se sídlem
na Hošťálkově náměstí.
Nominovala ji Asociace
hotelů a restaurací ČR.
Ocenění se bude předávat
v prosinci na akci AHR, o
držitelích se rozhodne během září.
(red)

Ostatní

ký zaměstnavatel vyrábí
už 15 let světlomety pro
světové automobilky.
23. 9. Podzimní farmářská slavnost, od 9.00, na
náměstí Svobody. Prodejní trhy s doprovodným
programem.
23. 9. Den otevřených
dveří SDH Žatec, 10.00
až 13.00. Sídlo dobrovolných hasičů v areálu Nemocnice Žatec.
26. 9. Žatecký den seniorů, od 9.30. Bohatý program ve Staré papírně.
27. 9. Svatováclavský
noční běh, od 20.00. Noční běh v Perči, pro všechny věkové kategorie, s hlídáním dětí pro běžce.
28. 9. Svátek sv. Václava, od 10.00, Zámek Stekník. Speciální prohlídky s
povídáním o sv. Václavu.

Program kulturních a společenských akcí

Letní kino
13. 9. David Gilmour v
Pompejích – záznam koncertu, od 21 hodin

Výstavy
MUZEUM
K. A. POLÁNKA
7. 9. Žatecké sedmičky.
Výstava dobových plakátů, vernisáž 7. 9. v 17.00,
výstava trvá do 5. 11.
KŘÍŽOVA VILA
29. - 30. 9. Ovocnářská
výstava, 10.00 až 17.00,
přehlídka regionálních
pěstitelů, ochutnávka
švestkového pečiva.
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do 29. 10. To, když letěl
(nejen) Čtyřlístek, výstava dětských časopisů.
STARÁ PAPÍRNA
do 23. 9. Tragédie obcí
Lidice a Ležáky, připomenutí 75. výročí tragických událostí.
GALERIE
SLADOVNA
do 6. 1. 6. návštěva manželů Zemanových, výstava moderního umění
HUSITSKÁ
BAŠTA
16. 9. Muzeum Homolupulů, 9.00 – 17.00. Prohlídky neobvyklého muzea.

8. 9. Ozvěny Žatec 2017,
od 17.00. Chrám Chmele
a Piva – promítání ﬁlmů z
festivalu Mental Power
Prague a doprovodný program.
16. - 17. 9. EHD – Zámek
Stekník, Dny evropského kulturního dědictví, od
10.00. Součástí programu
bude i projekce ﬁlmu Pohledem zpět (k výročí 20
let pod správou NPÚ).
16. 9. EHD – Žatec,
10.00 až 22.00. Navštivte
a poznejte památky královského města Žatce.
10. 9. Dětská Dočesná,
od 14.00. V Chrámu
Chmele a Piva.
23. 9. Den otevřených
dveří Koito Czech, 9.00
až 16.00. Největší žatec-

Kompletní program akcí v Žatci nabízí
web města: Kalendář akcí
facebook: Infocentrum Žatec
mobilní aplikace: V Obraze

kultura

Žatecký zpravodaj

Památky v Žatci se otevřou návštěvníkům při tradičním EHD
Čtrnáct dnů po jubilejní Dočesné se v Žatci pro zájemce o památky opět otevřou jejich dveře. V sobotu 16. září 2017 proběhne v době od 10 do 17 hodin
tradiční Den evropského dědictví (EHD).
Při něm budou k pro- prohlídek interiérů na Vás
hlídkám zpřístupněny dě- čekají při EHD i doprokanský kostel Nanebe- vodné programy. Napřívzetí P. Marie, Kněžská klad u Kněžské brány přibrána, radniční věž, syna- pravila Městská knihovna
goga, Muzeum Homolu- v Žatci v době od 13.00 do
pulů, Galerie Sladovna, 15. 00 hodin pro velké i
Maják Chrámu Chmele a malé posluchače program
Piva, Chmelařské muzeu- „Čtení ve věži“. Na nám, Domov pro seniory a městí Svobody proběhne
tři budovy muzea - v Hu- celodenní historický prosově ulici, Křížova vila a gram. Speciální akce proStará papírna. Všechny běhne před chmelničkou,
objekty mimo Galerii Sla- kde se od 10.20 hodin odedovna a Chmelařského hraje scénické „znovumuzea budou zpřístupně- odhalení sochy Josefa II“.
Protože letošním témany zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Galerii mů- tem Dnů evropského děžete navštívit za 20 Kč a dictví jsou Památky a příve CHM zaplatíte vstup- roda, rozhodli jsme se připravit program i v městné 40 Kč.
Kromě zajímavých ském parku pod nemocni-

Výstava Žatecké sedmičky
ukáže unikátní plakáty
Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
představí při výstavě Žatecké sedmičky unikátní
soubor starých plakátů,
který dosud nebyl prezentován veřejnosti. Připomene tak zároveň řadu významných událostí (těch
známých i zapomenutých), které se ve městě
Žatec udály v letech končících číslem 7.
Z textů plakátů převážně z 2. poloviny 20.
století i připravených „taháků“ se dozvíte, které významné osobnosti navštívily Žatec v „sedmičkových“ letech. Zjistíte,
co bylo náplní tehdejších
slavností a oblíbených
oslav. I to, jak se akce proměnily po nástupu komu-

nistů k moci a co muselo
být po roce 1948 slaveno.
Uvidíte plakáty propagandistické, unikátní plakáty z, na události velmi
bohatého, roku 1947 i ty
novější. Vystaven bude i
plakát, který pro dočesnou navrhl Oskar Brázda
(1887 – 1977).
Výstava Žatecké sedmičky začíná symbolicky
7. září v 17.00 v hlavní budově muzea. Na vernisáži
vystoupí žáci hudebního
oboru ZUŠ Žatec.
Milada Krausová

O atrak vní zpestření EHD se loni v Žatci postaraly šachy,
hrané s živými ﬁgurami. Foto: archiv muzea K. A. Polánka

cí. Zde se ve 14.00 zastavíme u bývalého Nožiczkova pomníku (v rokli
hned vedle Ateliéru M),
kde krátce připomeneme
okolnosti jeho vzniku a
poté se odebereme na komentovanou prohlídku
dřevin v městském parku.
Podrobný program sle-

dujte na www.muzeumzatec.cz nebo www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec.
Nenechte si ujít den plný zážitků. Akci ﬁnančně
podporuje město Žatec.
Za organizátory se na setkání s vámi těší pracovníci muzea.
(rmž)

SDH Žatec: Den otevřených dveří
Sbor dobrovolných hasičů města Žatec zve všechny zájemce na Den otevřených dveří. Koná se v sobotu
23. září od 10 do 13 hodin v Hasičské zbrojnici SDH
Žatec v areálu Nemocnice Žatec.
Program: ● statické a dynamické ukázky
● ukázky techniky, výzbroje a výstroje
● dětské soutěže s hasičskou tématikou

Ovocnářská výstava u Křížovy vily
Příznivci ovocnářství
a zahrádkáři se letos mohou těšit na další ročník
výstavy ovoce v zahradě
Křížovy vily v Žatci.
Dvoudenní akce proběhne 29. a 30. září 2017
vždy od 10 do 17 hodin.
Venkovní prostor u Křížovy vily ozdobí přehlídka ovocných výpěstků regionálních sadařů, šlechtitelů i drobných zahrádkářů. Výstavku doplní
stánkový prodej ovocnářských produktů a rukodělných výrobků, nebude

chybět ani ochutnávka
různých jablečných odrůd. Svůj prostor najdou v
tvořivém koutku i děti.
Odpočinek a zábavu
nabídne doprovodný hudební program, v budově
Křížovy vily najdete ochutnávku švestkového
pečiva včetně receptů.
Zvídavým zahrádkářům
doporučujeme zajít do
osvětového koutku.
Vstupné: základní 30
Kč, snížené 20 Kč, rodinné 60 Kč. Změna programu vyhrazena.
(rmž)
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Fotbalisté sbírají body a fanoušci věří, že dostanou tribunu
Skvělý začátek mají za sebou fotbalisté Slavoje Žatec v krajském přeboru. Z prvních čtyř zápasů mají devět bodů. V posledním domácím utkání porazili spojený tým Litvínova a Horního Jiřetína 4:2.
Postaral se o to dvěma stavby nové tribuny.
góly Pavel Hassman, kte„Několikrát jsme o
rý hlavně poslední bran- tom jednali a uděláme pro
kou potěšil srdce fotbalo- to všechno, aby se na jaře
vých fanoušků, když ji začala stavět. Uvědomuvstřelil povedeným lo- jeme si, že tím klub přibem. Uklidnil tak domácí chází o fanoušky i zajímaborce, kteří po důrazu P. vé zápasy,“ slíbil podporu
Klince, dorážce P. Hass- fotbalistům místostarosta
mana a penaltě P. Hanko- Jaroslav Špička, který se
cyho vedli už 3:0, pak ale zástupci Slavoje o tribuně
dovolili hostům dvěma jednal v červnu i s mísbrankami zápas zdramati- tostarostkou Janou Novázovat.
kovou. Oba místostarosSlavoj v současné do- tové nyní budou hledat
bě dosahuje maximálních podporu mezi kolegy v zavýsledků a bude se dál sna- stupitelstvu, aby se požit udržet na horních příč- třebné peníze podařilo zakách tabulky. V příštích le- jistit.
„Aby se tribuna na jaře
tech ale mohou hráči i fanoušci snít třeba i o postu- 2018 začala stavět, k topu do divize, zvlášť když mu potřebujeme, aby se
by se konečně mělo zlep- na ni peníze objevili v rozšit zázemí v podobě vý- počtu pro příští rok. Ten

Střelec dvou gólů Pavel Hassman (s míčem) při jednom z
průniků do vápna Litvínova.
Foto: Tomáš Kassal

budeme teprve schvalovat. Společně s paní Novákovou se budeme snažit
získat podporu v zastupitelstvu,“ potvrdil Jaroslav
Špička.
Kvůli špatnému stavu
musela být tribuna v areálu u řeky zbouraná před

pěti lety. Od té doby fotbalisté marně usilují o
stavbu nové. Doufají, že
se dočkají ještě v této sezóně. Fanoušci by pak jejich
úspěchy mohli slavit ve
větším počtu a nezdráhat
se přijít kvůli dešti či pálícímu slunci.
(kas)

Výsledky z tenisu
Výlety do okolí, ale hlavně kvalitní hloubit základní herní návyky hráčů a a národní házené

Mladí národní házenkáři trénovali v Kořenově
přípravu na novou sezónu absolvovali
mladí národní házenkáři ze Žatce na přelomu července a srpna v Kořenově na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Soustředění, na něž přispěl dotací 30 tisíc korun
i Ústecký kraj, se zúčastnilo 36 dětí pod
vedením šesti trenérů.
„Cíl soustředění je v podstatě neměnný již po mnoho let, a tak jsme opět měli
v plánu dvoufázový až třífázový trénink
s cílem získat lepší fyzičku nebo pro-

hráček a zlepšit nejen střelbu, ale také
znalosti útočných a obranných systémů.
U mladších jsme se pak soustředili na
zdokonalení se v míčové technice za využití nejen míčů na házenou, ale také
míčků na tenis a medicinbalů,“ popsal
účel soustředění předseda oddílu národní házené TJ Žatec Josef Popelka.
Součástí programu ale byla také soutěž v Házenkářském šestiboji, test z pravidel národní házené, běžecké závody
nebo turnaj v Člověče, nezlob se. Nechyběly pochopitelně ani výlety do okolí včetně známého Mumlavského vodopádu nebo Jizerské porcelánky.
Celkově dvoutýdenní pobyt v Kořenově splnil svůj účel. „Soustředění bylo
i letos velice prospěšné především po
stránce zvýšení fyzické zdatnosti. Po
herní stránce došlo ale také k významnému zlepšení,“ potvrdil J. Popelka. (kas)

Na žateckých dvorcích proběhl 11. ročník tenisového turnaje čtyřher
Márdza Kap 2017. Mezi
jedenácti páry zvítězila
dvojice Milan Linka a Michal Červený. Na druhém
místě skončili Jakub Fryš
s Alešem Linkou a bronz
získali Jan Gregorik a Tomáš Kail.
(bl)
Se střídavými úspěchy zahájili svou sezónu
národní házenkáři Žatce v
nejvyšších soutěžích. Ženy v prvních dvou kolech
prohrály: Plzeň-Újezd –
Žatec 24:14 a Žatec –
Dobruška 13:32. Muži jako nováček 1. ligy vyhráli
v prvním kole nad Nezvěsticemi 22:19. (red)
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