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Je tu léto. Čas koupání a zábavy!

Hnízda brzdí
rekonstrukci
knihovny
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Městské koupaliště se otevřelo návštěvníkům v červnu, hned o ně byl velký zájem. Vstupné je jako loni, celý den pro dospělého 60, dítě 40 a rodinu 150 Kč.
Foto: Tomáš Kassal

Dopravu
komplikují
opravy ulic
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Chrám chmele
nově půjčuje
bicykly
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Dva plavci
jsou mistry
republiky

zpravodaj
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Vedení města s občany mluvilo nejen o UNESCO
Tak velké množství dochovaných chmelařských budov na tak malém prostoru není nikde na světě. Jen
v Žatci. Kvůli této jedinečnosti usiluje město o zápis
na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zástupci Národního pa- fungovalo co nejlépe pro
mátkového ústavu (NPÚ) místní obyvatele,“ vyto zdůraznili při červno- světlila Lucie Radová z
vém setkání s veřejností NPÚ, že zápis na seznam
ve Staré papírně. Setkání by byl nejdůležitější pro
uspořádala žatecká radni- samotné obyvatele města.
Setkání s veřejností nece, aby se lidé dozvěděli
podrobnosti o kandidatu- bylo jen o prezentaci
chmelařských památek v
ře do UNESCO.
„Došlo k velkému po- Žatci a významu UNESsunu. Začalo se o městě CO. Došlo i na diskuzi s
koncepčně přemýšlet. Jak občany. Ti se například zaby mělo vypadat, jak má jímali o chátrající budodál žít. Ano, UNESCO je vy. „Město s majiteli jedtahák pro turisty, ale ne- ná. V některých přípachceme, aby turisté pře- dech je to ale velmi těžké,
válcovali vše. Mohou po- když ani nereagují,“ vysílit místní ekonomiku a světlil místostarosta Jaropřispět k tomu, aby město slav Špička.

„Město navíc každoročně přispívá soukromým majitelům domů i
na opravu objektů, které
nejsou památkově chráněné,“ upozornila starostka Zdeňka Hamousová.
Dalším tématem v diskuzi byla doprava. Budou
mít přednost auta, nebo lidé? „Koncepce dopravy v
centru se připravuje. Hlavně parkování vnímáme jako velký problém,“ potvrdil J. Špička, že si radnice
problém uvědomuje.
Červnové setkání s veřejností by nemělo být poslední. Další debatu s občany, ale na jiné téma, zvažuje radnice uspořádat v
průběhu podzimu.
Tomáš Kassal

zpravodajství
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Děti oběhly náměstí, přihlásily Žatec k životu bez drog
Symbolickým během kolem náměstí Svobody, který absolvovaly dvě stovky místních školáků, se Žatec přihlásil k životu bez drog.
Stalo se tak v rámci ce- gové, kteří se cyklo-běhu
lostátní kampaně Cyklo- účastní s ním. Někdo má
běh za Českou republiku dítě závislé na drogách, jibez drog, jedna z jeho nému dlouho trvalo, než
etap startovala v červnu se potomek závislosti zbaprávě v Žatci. Akci pořá- vil. „Já na škole viděl, jak
dá patnáctým rokem spo- užívání drog člověka mělek Řekni NE drogám – ní. A bylo to jenom k horŘekni ANO životu, který šímu,“ řekl další z cyklisse snaží o prevenci proti tů, kteří během deseti dní
drogám. „Většina výdajů projeli 38 měst.
Preventivní akce chce
jde na to, aby se řešily následky užívání drog. My dětem dávat dostatek intomu hodláme předchá- formací, aby se samy rozzet,“ vysvětlil předseda hodly, že drogy brát nechtějí. Protože jsou špatspolku Lukáš Bechyně.
Sám má s drogami své né a škodí. „Každý, kdo řízkušenosti. „Nejsem na to ká, že drogy jsou v pohonijak hrdý,“ přiznal. Jiné dě, že marihuana je v pozkušenosti mají jeho kole- hodě, že po jedné dávce

Nová světla ozáří
areál nemocnice
Rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu nemocnice chystá město Žatec. Celkové náklady na
rekonstrukci budou asi
1,7 milionu korun, z toho
má zhruba 160 tisíc pokrýt dotace, o kterou město žádá.
(kas)
Město Žatec oznamuje,
že dne 7. července 2017
bude Městský úřad Žatec uzavřený z důvodu
celoúřadové dovolené.
V provozu bude turistické informační centrum,
a to od 10 do 17 hodin.

Do MŠ a 1. tříd
míří čtyři sta dětí
Do jedenácti prvních
tříd pěti základních škol v
Žatci by mělo v září nastoupit 253 nových školáků. Do sedmi mateřských
škol má přijít 188 dětí. Vyplývá to z dubnových a
květnových zápisů. (red)
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Start žatecké etapy cyklo-běhu pro drogám na náměs Svobody.
Foto: Tomáš Kassal
nemůže vzniknout závis- gram fungující bez použilost, tak lže. Říkají to lidé, tí náhražkových drog. L.
kteří drogy berou nebo Bechyně přítomným děprodávají,“ zdůraznil Lu- tem udělal také krátkou
přednášku. V ní popisokáš Bechyně.
Vedle prevence spolek val, že drogy jsou jed a nenabízí také řešení - Hub- gativně ovlivňují myšleTomáš Kassal
bardův detoxikační pro- ní.

Opravu knihovny „odložily” hnízdící jiřičky
Oprava žatecké knihovny začne později, patrně až na podzim. Odložená je
kvůli hnízdění jiřiček. Žatec získal na rekonstrukci historické budovy dotaci 12
milionů korun z programu IROP. Opra-

va se bude dělat zároveň uvnitř i z venku, ale ochrana hnízd brání pracím na fasádě. „Na budově je přes čtyřicet hnízd
jiřiček. Protože vyvádějí mladé až třikrát po sobě, zahájit práce můžeme
nejdřív až někdy na konci září,“ vysvětlila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Rekonstrukce měla začít v červnu,
skončit do konce roku. To se nestihne,
ale o dotaci by město přijít nemělo. Stěhování knihovny do náhradních prostor
se ovšem nyní musí odložit.
(kas)

Potřebným pomůže potravinová banka
Na Žatecku nově vznikla Potravinová banka
Džbánsko (PBD). Sídlí v
Liběšicích a samostatně
existuje od května. Bude
zajišťovat potraviny pro
potřebné lidi v okresech
Louny, Most, Chomutov,
Kladno a Rakovník.
Sklad potravinové banky naplňují především výrobci a prodejci. Prvním
velkým řetězcem v Žatci,
který PBD podpoří svým
zbožím, je hypermarket

Tesco. Potraviny mohou
darovat i fyzické osoby.
„Potravinová banka neodmítá dary od nikoho. Kdokoli se s námi může spojit
a darovat, co už by nevyužil. Snažíme se pomáhat
těm, kteří jsou na tom tak
špatně, že nemají ani na
jídlo. Má to i ten účel, že
se nevyhodí potraviny,
které by se jinak znehodnotily,“ vysvětlil smysl
bank Marek Štěpán, farář
z Liběšic, předseda PBD.

Přímo v Žatci už banka
spolupracuje s Mostem k
naději, který provozuje
K-centrum, s Klokánkem,
spolkem Vavřinec nebo
spolkem Handicap. Město Žatec PBD podporuje
prostřednictvím komunitního plánu města. „Hledáme další cesty, jak bychom mohli potravinovou
banku v našem regionu
podpořit,“ slíbila místostarostka Žatce Jana Nováková.
(kas)

zpravodajství
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Jan Hus trávil Vánoce 1412 v Žatci, potvrdili vědci
Jedna z nejvýznamnějších osobností českých dějin,
humanista a reformátor Jan Hus, byla úzce spojená
s královským městem Žatec. Podle nejnovějších historických výzkumů tu Jan Hus pobýval o Vánocích
ruku 1412 a psal zde svá některá významná díla.
Shodou okolností tu
Jan Hus tvořil krátce po jiném velkém humanistovi,
Janu ze Žatce. „Je zajímavé, že v rozmezí deseti let
byly v Žatci napsán Oráč
z Čech i Dcerka. Dvě důležitá literární díla začátku
15. století, z toho jedno
české a jedno německé,“
upozornil na historickou
zajímavost Jaroslav Havrlant, historik z Loun, který se podílel na bádání o
Jaroslav Havrlant.
slavném teologovi.
tak to vykládal profesor
O tom, zda Jan Hus v František Šmahel, který
Žatci byl, nebo ne, se se domníval, že Jan Hus
dlouho jen spekulovalo. mohl být v Egerberku u
Jaký objev jeho přítom- Kadaně, na hradě jednoho
nost ve městě potvrdil?
svého přívržence. Jenže
V roce 1965 našel Jiří tak daleko pravomoc žaPražák zmínku o Husovi teckého faráře nedosahov Žatci v dopise lounské- vala. Navíc tehdy Hus ješho probošta, který se ptá tě nemusel opustit městžateckého sakristána, zda ské prostředí a ukrývat se
farář uvalí klatbu na Hu- na hradě. Jen musel opussa, který tedy evidentně v tit Prahu.
té době v Žatci musel být.
Kdy Jan Hus v Žatci
Ovšem Jiří Pražák to interpretoval tak, že byl ně- pobýval?
Odešel někdy v listokde na Žatecku. Stejně

padu 1412 z Prahy a na
Tři krále se tam vrátil. Dopis, který objevil Karel
Pražák, interpretovala nově Anežka Vidmanová,
která uvedla, že Hus musel být v Žatci. Zde také
používal knihovnu. Bez
ní nemohl psát spisy, které tehdy psal.
Jaká díla tu vznikla?
V Žatci skoro určitě
vznikl spis Dcerka, jeden
z jeho nejhezčích, česky
psaných. Tehdy právě začíná psát víc česky, zatímco v Praze, kde působil
víc mezi vzdělanci, psal
spíše latinsky. Psal tu i další spisy. Začal tu psát českou Postilu a, jak se domnívám, tak i De ecclesia
(O církvi – pozn. red.), klíčový spis, kvůli kterému
byl později odsouzen.
Asi není úplně jasné,
kde v Žatci bydlel, u koho? A kde se pohyboval?
Ne, to se neví. Dost
možná to bylo někde v
centrální části města. Protože žatecký farář měl pravomoc pro centrum Žatce, byla tu i knihovna.
Nehrozilo z Husova

pobytu v Žatci pro město nebezpečí? Interdikt,
tedy klatba?
Něco takového možná
hrozilo. Ale Žatec už byl v
té době tak radikální město, že tu městská rada nechala utopit nebo upálit tři
kleriky, na což neměla pravomoc. Podle tehdejších
předpisů patřilo souzení
kleriků do církevního práva. Neví se, z jakého důvodu. Nicméně je to známka
velmi radiálního husitského města.
Že Jan Hus pobýval v
Žatci, je jen zajímavost?
Nebo to zvyšuje historický význam Žatce?
Určitě zvyšuje. Například se ví, že se narodil v
Husinci, že působil v Praze. Pak jsou dvě místa, která se uvádí, že tam působil
v exilu. Kozí hrádek a Krakovec. Nyní se ale ukazuje, že Krakovec se ve spisech o Husovi objevuje až
někdy na konci 15. století
a že například do Kostnice nevyrazil z Krakovce,
ale z Prahy. Žatec je mnohem jistější místo, kde
Hus působil, než Krakovec.
Tomáš Kassal

Významné dějiny popisuje dokumentární velkoﬁlm
Žatec je město, které
hrálo důležitou roli v českých i evropských dějinách. Jeho historický význam v historických souvislostech ukazuje nový
dokumentární ﬁlm Žatecko, dějiny Čechů a Němců, který měl v Městském
divadle Žatec premiéru v
začátkem června. Stominutový snímek bude sloužit i jako názorná pomůcka v místních školách.
Na vzniku ﬁlmu, jenž

se postupně rodil tři roky,
se podílelo třináct českých i německých historiků. Výsledkem jejich práce je nejen unikátní popis
tisíciletých dějin Žatce,
během nichž hrálo královské město významnou
roli v české i evropské historii. Film vedle důležitých historických souvislostí ukazuje také málo
známá fakta. Díky jeho
tvůrcům se například poprvé veřejně potvrdila pří-

tomnost mistra Jana Husa
v Žatci.
„Pobýval zde o Vánocích roku 1412. Měl přístup do zdejší knihovny a
také tady pracoval na
svých důležitých dílech,“
uvedl lounský historik Jaroslav Havrlant. Právě on
s kolegy potvrdil přítomnost významné osobnosti
českých i evropských dějin v Žatci a mluví o tom v
novém ﬁlmu.
Dokument popisuje dě-

jinné zvraty ve městě, Čechách i Evropě, spolupráci i pozdější konﬂikty mezi Čechy a Němci. Při premiéře jej mimo jiné viděli
učitelé a ředitelé škol.
„Podle jejich zájmu jsme
připraveni pro školy udělat v říjnu několik projekcí. Školy dostanou i DVD
s ﬁlmem, a to zdarma,“ řekl Petr Šimáček, předseda
Sdružení rodáků a přátel
města Žatce, které vznik
ﬁlmu iniciovalo. (kas)
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Více než 1500
řidičů si musí
vyměnit průkaz
Upozorňujeme, že v roce 2017 končí platnost řidičských průkazů vydaných v roce 2007. V působnosti Městského úřadu Žatec se výměna průkazů týká 1517 řidičů. Výměnu lze provést nejdříve
3 měsíce před ukončením
platnosti řidičského průkazu. Konec platnosti řidičského průkazu je uveden na přední straně průkazu pod bodem 4b.
K výměně řidičského
průkazu si žadatel přinese
občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu průkazovou fotograﬁi, na registru řidičů se nefotí. Výměna bez změny zapisovaných údajů v řidičského
průkazu je zdarma, se
změnou zapisovaných údajů za poplatek 50 Kč.
Ivana Stolariková,
odbor dopravy

Žatecký zpravodaj

Dobrovolní hasiči našetřili na termokameru
Dvě unikátní termokamery, které dokáží odhalit
třeba skryté ohnisko požáru za zdí, kam není vidět,
mají hasiči v lounském okrese. Obě jsou v Žatci.
Jednu mají zdejší profesionální hasiči, druhou si pořídil Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Žatec.
Termokamera FLIR
K45 stála 113 tisíc korun
a dobrovolní hasiči si na
ni našetřili – například z
příspěvků na výjezdy pro
členy jednotky nebo díky
odměnám za služby v průmyslové zóně Triangle.
Díky tomu má žatecká jednotka dobrovolných hasičů přístroj, jaký nemají
ani na některých profesionálních stanicích. „Pomůže k rychlému a efektivnímu hašení požárů. Je velTermokamera může pomi důležitý pomocník při
vyhledávání osob a po- moci i při hledání osob.
Foto: archiv SDH Žatec
slouží k zajištění bezpečnosti zasahujících hasi- to. „Je součástí výjezdočů,“ popsal výhody ter- vého vozidla. Když jedou
mokamery zástupce veli- profesionální hasiči se
tele jednotky Petr Šutera. svým vozidlem na výPřístroj bude v pohoto- jezd, sloužíme jako zálovosti přitom poměrně čas- ha. Takže i termokameru

budeme v té chvíli mít po
ruce,“ vysvětlil P. Šutera.
Kamera, auto, přívěs
Termokamera je jednou z pomůcek, které si
SDH Žatec v poslední době pořídil z vlastních prostředků sám. Stejně získal
třeba technické vozidlo
VW Caddy nebo protipovodňový přívěs.
Nebýt úspor, podobnou techniku by si dobrovolní hasiči pořídit nemohli. „Dostáváme ročně
příspěvek 350 tisíc korun
od města. To jsou důležité
peníze, díky nim hradíme
náklady na pohonné hmoty, uniformy, běžné výdaje. Ale když potřebujeme
něco takhle speciálního,
musíme najít peníze mimo rozpočet od města. Naším snem je získat, třeba
za pomoci dotace, velké
cisternové auto, které bude novější, než máme,“
dodal P. Šutera .
(kas)

Dopravu komplikují opravy komunikací na několika místech
Stavební činnost na několika místech komplikuje dopravu v Žatci. U některých staveb stále není
úplně jasné, kdy přesně
skončí. To se týká zejména ulic Bratří Čapků a Dukelské, které už měly být
otevřené pro dopravu.
„Stavební práce byly prodlouženy z důvodu re-
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konstrukce plynovodu,
který byl v havarijním stavu. Až po dokončení této
opravy proběhne oprava
povrchu silnic,“ uvedl Marek Pataky z Odboru rozvoje a majetku města. V
ulici Bří Čapků by mohl
být nový asfalt položený
v srpnu, v Dukelské ulici
v září nebo říjnu. Stále ale

jde jen o odhady.
K oběma prodlužovaným stavbám navíc přibyly opravy v ulici Volyňských Čechů, kde zahájila
své práce vodárenská společnost. Kvůli tomu je silnice uzavřená ve směru
na Rakovník. Současná
uzavírka má trvat do 20.
července, práce tam ale

budou probíhat dál, patrně se protáhnou až do
roku 2018.
Další rekonstrukce probíhají v ulici Sv. Čecha a v
části Nákladní ulice. Ta
bude pro řidiče zavřená
do konce srpna. Město
tam zajišťuje opravu silnice po opravě vodovodu
a kanalizace.
(kas)

inzerce/ příspěvky

Inzerce
•Antikvariát vykoupí knihy, nejlépe celé knihovny
a pozůstalosti. Přijedeme
za vámi, platba v hotovosti. Tel. 722 969 525.
• Letní brigáda. Přijmeme
na letní brigádu studenty
na pozici pokojská, servírka, recepční, pomocný kuchař. Hotel U HADA, Žatec, tel.702 053 640.
• Hledám osobu na sekání trávníku, cca 150 m2.
737 465 810.
• Hledám paní na úklid,
vhodné i pro důchodkyně.
Kontakt 605 885 121.
• KOUPÍM Simsona - jakýkoliv typ. Dále Jawu
250, 350, ČZ, Stadion, a jiné. 3000-5000 Kč. Tel.
736 741 967.
• KOUPÍM Haki lešení 1500 Kč za kostku, svářečku Triodyn 1500 Kč.
T. 736 741 967.
• Hledám pána, co mi zachránil život. Při nehodě
na motorce, dne 8.5.2017
okolo 18 hod. na silnici
Zeměchy – Malnice. Ozvěte se prosím na Turistické informační centrum
Žatec tel: 415 736 156.
Děkuji.

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí 22.5. - 22.6.
Jaroslav Bešík
69
Miloslav Porsch
96
Petr Jungman
52
Jiří Hájek
94
František Musílek
73
Eva Pavlečková
77
Eva Holubová
71
Jiří Linhart
87
Alena Kubíčková
62
Ján Ševčík
74
Jindřich Vojáček
49
Emilie Mackovčinová 95
Rudolf Berky
73
Jaromír Mašek
59
Jaroslava Doubravová 81
Josef Černay
92
Jindřich Piekarczyk 76
Marta Kotková
80
Marie Bauerová
89
Jana Konopásková 68
Olga Vlčková
68
Vlasta Malá
90
Jaroslav Beneš
73
Emilie Jirkovská
92
Danuše Macháčková 83

Vzpomínáme

Konfederace politických vězňů a město Žatec pořádají vzpomínkový akt při příležitosti 68. výročí popravy členů skupiny Praha - Žatec. Pieta proběhne v
pátek 18. července od 12 hodin ve vestibulu radnice,
poté od 12.45 hodin v Nákladní ulici u domu č.p.397.

Příměstské tábory zdarma
Bezplatné příměstské tábory pořádá Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří po celou dobu prázdnin, vždy
od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin. Tábory jsou určené pro děti 1. stupně základní školy. Rodiče zajistí stravu a uhradí jízdné a vstupné při výletech.
Celkem se uskuteční 8 týdenních turnusů, jedno dítě se může zúčastnit i více turnusů. V rámci programu
se děti mohou těšit na klasické táborové aktivity, jako
jsou hry, sportovní činnosti, soutěže, tvořivé aktivity,
podle počasí i na výlety do okolí.
„Turnusy už se nám pomalu plní, z čehož máme velkou radost. V případě zájmu jsme připraveni otevřít
souběžně více skupin v rámci jednoho turnusu,“ sdělila Mgr. Ing. Blanka Hodanová ze Vzdělávacího centra
Podkrušnohoří.
V případě zájmu volejte na číslo 723 517 906 či navštivte stránky www.vcp-zatec.cz, kde najdete přihlášku a další informace. Projekt je ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(kap)

• Dne 17. 7.
2017 uplynou
3 roky od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky paní
Ireny Zemanové ze Žatce. Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Sedmnáct studentů jelo na stáž do Portugalska

Osm žáků Soukromé obchodní akademie a devět žáků Střední průmyslové
školy elektrotechnické v Žatci se zúčastnilo 20. května až 3. června zahraniční stáže v městě Barcelos v Portugalsku. Stáž byla hrazena z dotačního programu Erasmus+ v praxi, který v ČR řídí
Dům zahraniční spolupráce, a ﬁnančně
se na něm podílely také obě školy.
Žáci obchodní akademie v rámci stá-

že pracovali ve ﬁrmách zabývajících se
propagační graﬁkou a reklamou. Žáci
elektrotechnické průmyslové školy pracovali ve ﬁrmách, které se specializují
na elektrotechniku.
Ve volném čase se kromě zdokonalování se v cizích jazycích žáci rovněž věnovali mezinárodnímu přátelství a tím
získali i spoustu zahraničních kontaktů.
Při pobytu je čekaly i velmi zajímavé výlety, např. do měst Porto, Braga, Guimaraes, Viana do Castelo a Ponte de Lima.
Samozřejmostí bylo koupání v Atlantickém oceánu. Žákům se zahraniční praxe
velmi líbila, byla pro ně neskutečně přínosná a většina z nich by se v budoucnu
ráda do Portugalska opět vrátila.
Petr Vajda, zástupce ředitelky

Žatecký zpravodaj vyjde
3. srpna. Příjem inzerce
končí 27. července.
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, autobusové nádraží, vlakové nádraží.
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat.
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti,
jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí
30–40% z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení
žádostí o podporu energeticky úsporných opatření
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky
přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní
také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací.
Také se podařilo výrazně
zkrátit proces hodnocení

žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro
získání podpory na zdroje
tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou
MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není
možné a nabídnout vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn
nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V
létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v sou-

Rekonstruovaný panelák v Jirkově.

časné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé
bytové domy o 4 bytech,
ale také na velké panelové
domy, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celko-

Foto: archiv MMR

vém objemu 280 mil. Kč
(téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí
v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto
informace zaujaly nebo
byste se rádi dozvěděli
další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj
ČR (www.crr.cz).
Miroslav Krob

Separování odpadu: Jak správně třídit nápojové kartony?
Nápojové kartóny neboli krabice od mléka, vína či džusů. V ČR se třídí
do kontejnerů různých barev a tvarů – vždy jsou ale
označeny oranžovou nálepkou. V menší míře je
obce sbírají prostřednictvím oranžových pytlů.
Ročně se takto v celé ČR
vytřídí bezmála 4 tisíce
tun tohoto materiálu.
V ČR se začalo se sběrem a tříděním nápojových kartonů systematicky v roce 2003. Do té doby byly vnímány spíš jako
nežádoucí příměs a jejich
využití bylo sporadické.
V současné době jsou ná6

pojové kartony již plnohodnotnou součástí tříděného sběru – vždyť ze 75
% jsou tvořeny velmi kvalitním papírem.
Zpracování je prakticky stejné jako u sběrového papíru – nápojové kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová vlákna
se pak přidávají k běžné
papírovině a nanáší se na
papírenský stroj. Výsledkem jsou role nového papíru, které se používají na
výrobu sáčků a tašek. Druhou možností recyklace
nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek.

Ty mají podobné vlastnosti jako sádrokarton, v
některých parametrech
ho dokonce předčí. Desky
lze navíc kombinovat i s jinými materiály jako jsou
pěnový polystyren nebo
polyuretan - vznikají tak
panely, ze kterých je mož-

né montovat tepelně nebo
zvukově izolační příčky,
podhledy nebo izolace. Z
panelů je možné postavit
celý dům, včetně obvodových zdí, nebo koupelen.
V ČR stojí desítky domů
z tohoto materiálu. 8
Alena Kubíčková

V našem městě odkládáme nápojové kartony do
nádob s plastem.
Do kontejneru patří:
• krabice od džusů
• krabice od vína
• krabice od mléka a mléčných výrobků
Do kontejneru nepatří:
• měkké sáčky od kávy
• měkké sáčky od potravin v prášku
• nápojové kartony se zbytky nápojů a potravin

tradice
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Volyňští Češi slaví
Devět jízdních kol, z toho tři dětská, je nově připra- šíření expozice Žatec ve 70 let od návratu

Chrám Chmele a Piva otevřel půjčovnu kol

veno k vypůjčení v Chrámu Chmele a Piva v Žatci. ﬁlmu. Kvůli tomu žádá o
spolupráci veřejnost - sháK dispozici jsou zájemcům od konce června.
„Půjčování kol je hlav- stavili kola, na kterých při- ní k zapůjčení zejména
ně službou po veřejnost. jeli, a mohli se vydat na předměty, které se k natáJe to další možnost, jak prohlídku města. Servis čení v Žatci vztahují. Kdo
mohou lidé trávit čas – ro- pro bicykly bude zajišťo- je ochoten pomoci, může
dina s dětmi, která je v vat místní ﬁrma Cyklo- volat na číslo 725 111 730
nebo psát na e-mail: galemístním hotelu, si může servis – Jaromír Beran.
Další novinkou, kte- riesladovna@chchp.cz.
půjčit kola a navštívit
Tomáš Kassal
mnoho zajímavých míst rou chrám plánuje, je rozve městě nebo jet na zámek Stekník, na Nechranice či do Krásného Dvora na celodenní výlet,“ vysvětlil pověřený ředitel
chrámu Ondřej Baštýř.
Bicykly se budou půjčovat v informačním centru chrámu, kde si lidé kupují i vstupenky na prohlídku a které je součástí
cyklostezky Chmelovelo
mířící na Nechranickou
přehradu. Zde je také mož- Půjčení kola stojí 200 Kč na den, povinná je vratná kauFoto: Tomáš Kassal
né, aby cykloturisté od- ce 1000 Kč.

Dvoudenní akci, která
připomene 70. výročí návratů volyňských Čechů
do vlasti, pořádá 15. a 16.
července regionální výbor Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Celostátní setkání zaštítil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Program:
sobota 15. července
11:00 Odhalení pamětní
desky na Hlavním nádraží
v Žatci; vzpomínkový akt
u busty Dr. Edvarda Beneše; položení květin k pamětní desce Libuše Mrázkové Novotné.
neděle 16. července
10:00 Pietní akt u památníku obětem Českého Malína u hřbitova
Zájemci o účast se hlásí v kanceláři ČSBS, Lva
Tolstého, Žatec. (nep)

Seriál k 60. výročí Dočesné - 1. díl

Masové oslavy se konaly už v minulosti – kvůli císaři či zemské výstavě
První novodobá dočesná se konala v Žatci roku
1957 a letos si připomínáme 60. výročí této události.
Dočesná, chmelařská obdoba dožínek, vždy byla
opravdovým svátkem pro všechny, kteří se podíleli
na sklizni chmele, což platilo už v 19. století.
Předzvěstí masových Žatci posádku.
Další velká dočesná,
oslav Dočesné z poslední
doby byly už některé osla- která byla zdokumentovy v 19. století, jež s chme- vána, je z roku 1891 a bylem úzce souvisely. První la uspořádaná u příležibyly ta z roku 1833, jež se tosti Všeobecné zemské
konala už 5. až 7. srpna, zemědělsko-průmyslové
takže nemohlo jít o oslavu výstavy v Praze. Chmesklizně – bohatí měšťané lařská oblast si připravila
a církev ale slavnost uspo- 13. září samostatnou část
řádali při příležitosti ná- s více jak tisícem chmelavštěvy císaře Františka I. řů s alegorickými vozy
a jeho ženy Karolíny Au- zdobenými květinami, fágusty. Byly zde k vidění ta- bory a chmelem, které vynečnice v krojích držící slaly desítky obcí z oblasvěnec s girlandami a s ini- ti. Vše bylo doplněné průciálami císařského páru a vodem, ve kterém se tankrojované tanečnice dopl- covalo a zpívalo a nakonily dvě řady Coburg- nec česáči pozdravili výských hulánů, již měli v bor výstavy a zinscenova-

li scénku s předáním věnce hospodáři. Na přípravě
této ukázkové Dočesné se
podíleli dva významní činovníci tehdejšího zemědělského školství - Antonín Mohl a Jan Tomeš.
Jedna z prvních opravdu lidových veselic na
oslavu ukončení sklizně
chmele se konala v roce
1910 v Žatci. Průvod z
Václavského předměstí
(u kostelíka sv. Václava v
Podměstí) šel směrem ke
Kněžské bráně a na hlavní
náměstí. V průvodu byli
krojovaní česáči i lidé v
masopustních maskách.
Doprovázely je zdobené
žebřiňáky a alegorické vozy. Před radnicí nejstarší
předák česáčů (vajner)
předal starostovi města
chmelový věnec a poté za-

čala zábava, v jejíž další
části byl zvolen chmelový král.
Šlo o tradici, která se
později dodržovala po desítky let. Vždy na rok byli
zvoleni tři ministři a král,
jenž získal červený plášť,
hermelínovou pelerínu,
korunu s chmelovým věncem, křížkem a žezlo. Ministři měli symbolicky o
chmel pečovat v době vegetace - první měl na starosti potírání jinovatky a
panoval do května; druhý
chránil chmel před mšicemi a mouchami do června; třetí ho bránil před
vichřicemi a krupobitím.
Král vládl v době sklizně.
Snad proto se mu říkalo
„král Šiška“ a vždy platilo
heslo „Jaký král, taková
úroda!“ Ivana Malířová
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Kytičková slavnost s balónky

Letní besídka roztančila předškoláky
Při příležitosti tradiční měř stovky barevných ba- v MŠ O. Březiny v rytmu Šmoulího léta

„Kytičkové slavnosti“ si
děti z mateřské školy U Jezu připravily se svými učitelkami bohatý program.
Zpívaly, recitovaly, hrály
na ﬂétny a také tančily v
duchu pohádek i „moderny“. Po krásném představení následovalo šerpování a předávání medailí s
drobnými dárky, jako upomínku na roky strávené v
mateřské škole. Tečkou
za slavnostním „obřadem“ bylo vypuštění té-

lónků. Děkujeme všem za
účast, budoucím školákům přejeme mnoho úspěchů v prvních třídách.
Lucie Sirůčková

Závěrečnou besídkou
slavnostně zakončily děti
a učitelky mateřské školy
v ulici Otokara Březiny
školní rok. Společné vystoupení všech tříd, Sluníček, Rybiček, Veverek a
Broučků, bylo pestrým
pásmem s názvem Šmoulí léto. V jeho rámci se
představily děti ze všech
kroužků MŠ. Při společném závěrečném vystoupení pak všechny děti zatancovaly rodičům, prarodičům a dalším příbuz-

ným na motivy šmoulí písničky. Na závěr besídky
se potom všichni rozloučili s předškoláky, kteří
po prázdninách nastoupí
do prvních tříd základních škol.
(kas)

Třetí základní škola slavila Den dětí pochodem
Žáci Základní školy
Žatec, nám. 28. října, oslavili Mezinárodní den dětí
v pátek 2. června pochodem kolem řeky Ohře. Pochod si pro děti z II. stupně připravili žáci IX. třídy. Organizaci pochodu
po odborné stránce zajistili členové SDH Žatec a
Záchranářů Žatec, z.s.
Žáci soutěžili ve čtyř-

členných skupinkách a v
rámci pochodu si prošli
několik stanovišť, sportovních, ale i vzdělávacích. Nezbytnou součástí
programu byla také dvě
zastavení zaměřená na
ochranu člověka za mimořádných událostí, konkrétně na první pomoc a
integrovaný záchranný
systém.

Děkujeme tímto členům Sdružení dobrovolných záchranářů a Sboru
dobrovolných hasičů Žatec za obětavou pomoc při
organizaci pochodu.
Zvláštní poděkování
patří především žákům
IX. třídy, kteří celý pochod připravili a realizovali na vysoké úrovni.
Silvie Svobodová

Gymnázium Žatec: Odcházení…
„Do you speak English?“
„Yes, I do.“
„Who was your English teacher at grammar school?“
„Marta.“

kolik málo šťastlivců, které vyučovala češtinu, na
ni nemůže zapomenout.
Studenti vždy oceňovali její vstřícný a lidský
Letošní maturanti ža- přístup, nadhled, optimisteckého gymnázia jsou těmi posledními, kdo mohou takto odpovědět. Paní
PhDr. Marta Krumphanzlová po více jak čtyřech
desítkách let odchází na
zasloužený odpočinek.
Na gymnázium nastoupila v roce 1971 jako
vyučující českého a anglického jazyka. Vzhledem ke svým výborným
znalostem angličtiny a je- mus a vtip. Rozčílit ji při
jí perfektní výslovnosti výuce bylo téměř nemožvyučovala převážně ang- né, krizové situace zvláličtinu, hlavně v posled- dala s lehkostí a humorem
ních letech. Ale i těch ně- sobě vlastním. Mnohým z

nich zprostředkovala osobitým stylem představu o
krásné, tradiční Anglii s
čaji o páté, elegancí a noblesou.
I ve sborovně gymnázia bude paní Marta chybět. Kolegové oceňují její odborné znalosti, profesní dovednosti, pedagogické zkušenosti a lidské
kvality.
Chtěli bychom tímto
paní Martě Krumphanzlové do nové životní etapy popřát, aby jí i nadále
vydržela její neutuchající
vitalita, optimismus, smysl pro humor a k tomu všemu jí přejeme pevné zdraví. kolektiv pedagogů
Gymnázia Žatec

Světová škola
je ze Žatecka
Základní škola Měcholupy na Žatecku jako
první škola Ústeckého kraje získala titul Světová
škola. Jde o mezinárodní
projekt, jehož se zúčastnila skupina žáků, kteří se
učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místní samosprávou či spolky.
Vyvrcholení celoročního
snažení proběhlo na závěrečném workshopu na
americké ambasádě v Praze pod záštitou společnosti Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturního
centra Praha. O titul usilovalo 12 škol, do ﬁnále
se jich probojovalo 6.
Podmínkou workshopu byla prezentace jednotlivých škol. Děti nezapomněly představit oblast
chmele, žateckého piva a
hlavně naší malou krásnou školičku v Měcholupech. Oceněním Světová
škola se v současné době
pyšní šedesát devět českých a téměř dvě stovky
dalších škol z Evropy.
Helena Gondeková

kultura
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Muzeum slaví výročí plná sedmiček
Několik významných výročí si letos připomíná Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Proto uspořádalo výstavu S námi do minulosti, která popisuje
jeho bohatou historii. Výstava začala 29. června a
potrvá v hlavní budově v Husově ulici do 27. srpna.
V první části výstavy pozornost je věnována příje představena historie ža- pravě Dnů evropského děteckého muzejnictví - ně- dictví, Muzejních nocí nemecké Městské muzeum bo Muzejních pochodů,“
a České menšinové muze- uvedla ředitelka muzea
um. V další části expozice Radmila Holodňáková.
V další části výstavy se
je po jednotlivých desetiletích zmapována odbor- mohou návštěvníci sená i popularizační a osvě- známit s prací odborných
tová činnost muzea až do pracovišť. Samostatná
současnosti. „Návštěvní- část je věnována archeoci se ve stručné retrospek- logické činnosti, zájemci
tivě dozví, jaké expozice si mohou prohlédnout výa výstavy, přednášky, ak- běr z nálezů ze záchranné
ce nebo programy připra- činnosti i rekonstrukci
vovalo pro nejširší veřej- hrobu, nalezeného při výnost, nebo se zaměřením zkumu u Chudeřína.
Společenskovědní odna děti a mládež. Zvláštní

Jeden z unikátních exponátů - sekeromlat s čepcem kultury nálevkovitých pohárů (3 500 př. n.
l.) z výzkumu v Chudeříně. Foto: archiv muzea
dělení muzea a konzervátorské pracoviště pak prezentují svoji činnost ve třetím oddílu výstavy. Zde je
možné vidět ukázky akviziční činnosti muzea nebo
srovnání stavu předmětů
před a po konzervátorském zásahu.
(kas)

Žatecké sochání je připravené již podruhé

Regionální muzeum K. A. Polánka v
Žatci pořádá v sobotu 22. 7. již druhou
výtvarnou dílnu pod širým nebem. Od
13 hodin proběhne v zahradě Křížovy vily v Zeyerově ulici. Opět budeme praco-

vat s YTONGEM, což je materiál poměrně měkký, s pomocí základních kutilských nástrojů. Navíc bude přítomen
zkušený kameník, který rád poradí.
Potřebné náčiní bude volně k zapůjčení. Pokud však máte možnost, nebude
ke škodě, když si donesete nástroje
vlastní (pilka, pilník, majzlík, kladívko,
špachtle a podobně). Ochranné pomůcky, zejména brýle, si zajistěte sami
podle uvážení.
Není nutné se na akci hlásit předem.
Děti do patnácti let se mohou zúčastnit
pouze pod dohledem dospělého. (rmž)

Na výstavě poletí
nejen Čtyřlístek
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci zve na
zahájení výstavy To, když
letěl (nejen) Čtyřlístek,
jež se uskuteční ve čtvrtek
3. srpna od 17 hodin v Křížově vile. Výstava přiblíží dětské časopisy doby
minulé i současné. Slavnostnímu otevření výstavy předchází od 13 hodin
Zábavné odpoledne v zahradě Křížovy vily. (rmž)

Emoční svoboda
proti strachům
Iveta Fischerová, terapeutka energetické psychologie a EFT, opět představila návštěvníkům žatecké knihovny certiﬁkovanou metodu EFT, která
je spojením prvků klasické čínské medicíny a psychologie. Zkratka EFT je
odvozena z anglického
názvu Emotional Freedom Techniques a znamená techniky emoční svobody. Může například zbavit strachů, fobií, alergií,
depresí, fyzických i psychických potíží, bolestí,
nízkého sebevědomí nebo závislostí. Lektorka také přidala svůj osobní příběh, zkušenosti z praxe a
zodpověděla dotazy posluchačů.
(měk)

Vyzkoušejte si o prázdninách pravěk vlastníma rukama
Se zajímavou nabídkou na zpestření prázdnin
přichází Regionální muzeum v Žatci. Na jeden den
se zahrada muzea promění v pravěkou osadu, která nabídne příchozím možnost vyzkoušet si celou řadu neobvyklých činností.
Chcete si oštěpem skolit
svého divočáka? Žádný
problém! Také si zastřílíte
z luku či potěžkáte kelt-

ský želený meč nebo vytvoříte svoji vlastní skalní
malbu podle připravených vzorů. Zručnost si
ověříte při výrobě keramických nádob nebo si vytvarujete pravěkou Venuši. Ti šikovnější mohou
pomoci při vyplétání plotu či omazávání proutěné
stěny hliněnou omítkou.
Připravena bude i kovotepecká dílna, kde si

vlastnoručně můžete zhotovit měděný náramek či
ozdobit vlasy drátěnou záušnicí. Zvídaví návštěvníci se vydají po zahradě
hledat odpovědi na soutěžní otázky o životě v pravěku. A pokud vám začne
kručet v břiše, vyhledáte
pravěkou kuchyni. Zde
ochutnáte to, co lidé v dávné minulosti jedli: polévku z kotlíku, čaj z přírod-

ních surovin či obilné pečivo, které si sami upečete. Ovšem nejdříve si musíte vlastnoručně semlít
svoji mouku!
Akce Pravěk vlastníma rukama se na zahradě
žateckého muzea uskuteční ve středu 26.7. od 9
do 17 hodin. Vstupné zůstává stejné, jako při běžné návštěvě expozic.
dr. Petr Holodňák
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Prodej abonentek
Městské divadlo v Žatci zahájilo předprodej abonentních lístků na sezónu
2017/2018, která začne v
říjnu.
Ceny abonentních vstupenek skupiny A zůstávají stejné, tedy 2500 Kč. Informace o jejich prodeji
podá Hana Zeleňáková
(tel. 415 710 519, e-mail:
hannaz@centrum.cz).
První hry, které diváci
v říjnu uvidí, budou Ředitelská lože (účinkují Miroslav Zindulka a Alois
Švehlík), Ruská zavařenina v podání Divadelního spolku Krupka a poté
Římské noci se Simonou
Stašovou a Oldřichem
Víznerem v hlavních rolích.
(red)

Program Dočesné už je připravený,
dokument o historii se teprve chystá
Samotný program jubilejní 60. Dočesné má hlavní
pořadatel, Městské divadlo v Žatci, už připravený.
Přesto nejsou přípravy zdaleka hotové. Dál se jedná se sponzory a mediálními partnery i českými a
zahraničními pivovary. A také se připravuje speciální doplněk – dokument o historii Dočesné.
Bude se divákům pouš- níky divadla Karel Fiala.
tět přímo při Dočesné, ale Kontakt pro ochotné občai při dalších kulturních ak- ny je e-mail: stanky@dicích. Právě v souvislosti s vadlozatec.cz a telefon
přípravou dokumentu žá- 415 710 519 (Veronika
dá žatecké divadlo o spo- Košťálová).
Zároveň už divadlo
lupráci veřejnost. „Chtěli
bychom požádat všechny, představuje hlavní body
kteří mají doma záběry a programu Dočesné, která
fotograﬁe z historie Do- se uskuteční 1. a 2. září.
česné, aby se ozvali měst- Na Hlavní scéně na náskému divadlu a po dohod městí Svobody – Nexen
záběry poskytli dalšímu stage – vystoupí napřípoužití,” prosí za pracov- klad Guns n´ Roses Tribu-

te, Vojtěch Dyk a B-Sdie
Band, Hana Zagorová, Petr Bende nebo Žatečanka.
V Letním kině (Innogy stage) se chystá vystoupení kapel Mandrage,
Circus Brothers, Citron +
Láďa Křížek + Tanja, Debustrol, Vypsaná ﬁxa.
Na scéně na nám. Prokopa Velkého (Solar Turbines stage) budou hrát
Zrní, Věra Martinová s kapelou, Jelen, Eva a Vašek,
Josef Fousek, Ivan Mládek a Banjo band, Švihadlo či Jegr. Připravena bude opět Historická scéna
(Yanfeng stage) v ulici
Dvořákova.
(kas)

Program kulturních a společenských akcí

Letní kino
4. 7. Extrémní rychlost
5. 7. Já, padouch 3
6. 7. Smrtihlav: Muž se
železným srdcem
7. 7. Spider-Man:
Homecoming
8. 7. Já, padouch 3
9. 7. Všechno úplně
všechno
13. 7. Tehdy spolu
14. 7. Válka o planetu
opic
15. 7. Spider-Man:
Homecoming
16. 7. Oklamaný
20. 7. Milovník po
přechodu
21. 1. Dunkerk
22. 7. Valerian a město
tisíce planet
23. 7. Válka o planetu
opic
27. 7. Srdečně vás
vítáme
28. 7. Maxinožka
29. 7. Baby Driver
30. 7. Valerian a město
tisíce planet
3. 8. Zahradnictví:
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Rodinný přítel
4. 8. Temná věž
5. 8. Křižáček
6. 8. Maxinožka
Začátky ve 21.30

Lidice a Ležáky
Kompletní program na
www.muzeumzatec.cz.

Ostatní

Teorie tygra, Všechno nebo nic, vždy od 21 hodin.
15. 7. Výstup na komín,
náměstí Prokopa Velkého, od 8.00
22. 7. Žatecké sochání,
každý si může udělat sochu z Ytongu,v zahradě
Křížovy vily, 13.00
26. 7. Pravěk vlastníma
rukama, dobrodružná i
řemeslná výprava do pravěku, v zahradě muzea K.
A. Polánka, 9.00 – 17.00

5. - 6. 7. Prohlídky zámku Stekník, kostýmové
prohlídky s členy hraběcí
MUZEUM
rodiny Kulhánků z KlauHOMOLUPULŮ
22. 7. Prohlídky, neob- densteina, hledání ztracevyklá expozice s originál- ného pokladu, 10.00
ním výkladem, od 13 do 8. 7. Žatecký Hopman
Triatlon, Vodní dílo Ne19 hodin
chranice, 9.00
GALERIE
SLADOVNA
do 31. 1. 6. návštěva manželů Zemanových
MUZEUM
K. A. POLÁNKA
do 28. 8. Výstava k výro13. - 16. 7. Kinemato- 3. 8. To, když letěl Čtyřčí muzea
do 30. 12. Návrat řetězo- graf bratří Čadíků, pro- lístek, zahájení výstavy v
gram: Řachanda, Traban- 17.00 v Křížově vile, exvého mostu
tem do posledního dechu, pozice trvá do 29. 10.
KŘÍŽOVA VILA
do 16. 7. Figurální porKompletní program akcí v Žatci nabízí
celán
STARÁ PAPÍRNA
web města: Kalendář akcí,
do 31. 12. Z historie žafacebook: Infocentrum Žatec
teckého průmyslu
mobilní aplikace: V Obraze
do 23. 9. Tragédie obcí

Výstavy
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Lenka a Kristián jsou mistry republiky!

G-Titáni: tituly
Dva žákovské Mistry ČR v plavání má Žatec. Zlaté tože podat nejlepší výkon z Prahy i Evropy
medaile získali Kristián Balon a Lenka Bešíková.
Lenka Bešíková vyhrála na kraulařské padesátce v osobním rekordu
28,11 vt. „Podobně se ji
dařilo i na znakové 100,
kde přidala další osobák
(1:08,76) a druhé zlato.
Navíc tímto časem splnila
limit pro vstup do reprezentace ČR!“ popsal skvělý úspěch plavkyně v Ostravě Jiří Karas. Mladá reprezentantka navíc získala ještě dvě stříbra.
Kristiánu Balonovi (na
snímku) se dařilo na šampionátu v Pardubicích,

kde nejprve vybojoval
bronz v polohovém závodě na sto metrů v osobním
rekordu. Na dvojnásobné
trati pak v dalším osobním rekordu 2:37,45 získal zlato. Oba mladí mistři republiky ukázali i velké závodnické srdce, pro-

v nejdůležitějším závodě,
to dělá z úspěšných sportovců šampióny.
Dařilo se i dalším žateckým plavcům, i když
na medaile nedosáhli. Už
postup na Mistrovství ČR
je ale povedeným výsledkem, který se povedl Agátě Povové, Janu Procházkovi a Jakubu Kroulíkovi.
„Pro žatecké plavání je vystoupení všech závodníků
velkou odměnou za celoroční náročnou přípravu.
Děkujeme plavcům za
skvělou sezonu,“ řekl Jiří
Karas.
(kas)

Házenkářské naděje ve ﬁnále třetí a čtvrté
Velmi dobré výsledky uhráli mladí
národní házenkáři na posledních turnajích. Mladší žáci byli čtvrtí na mistrovství republiky, které se konalo v Žatci,
starší žáci vybojovali bronz na Poháru
ČR ve středočeských Modřanech.
V šesti zápasech dvakrát vyhráli a jednou remizovali. Za bronzem táhl tým
Jan Hořejší, s 67 brankami nejlepší střelec turnaje. Žatec hrál v sestavě: brankář
Tomáš Ferenc, obrana František Tykal,
Vladimír Popov, Radek Matucha, Antonio Pio Turták, Jiří Průcha, Vojtěch Zajíček, Nikolas Ferenc, útok Jaroslav Dyrynk (1), Ondřej Kuvík (14), Jan Turták
(29) a Jan Hořejší (67).

Také mladší žáci (na snímku) sahali
na domácím turnaji po bronzu, v posledním utkání ale podlehli vysoko vítěznému Božkovu 6:15, který zaslouženě slavil mistrovský titul. Stříbro získala Studénka, bronz Podhorní Újezd. Bojovný
domácí tým ale nezklamal.
(kas)

Tři tituly posbírali během června kickboxeři žateckého klubu G-Titánů.
Hany Greisiger se stal mistrem Evropy v rámci německé asociace WKUWorld v kategorii do 91 kilogramů. Ondřej Štrunc
vyhrál v Lovosicích amatérskou ligu K1. Na mistrovství republiky pak získal titul Vladimír Kočka.
Na šampionátu v Praze
uspěli i další žatečtí bojovníci: dva bronzy přivezl Martin Pleyer, stříbro a
bronz má Erik Greisiger,
bronz Vojtěch Drda a stříbro Ondřej Štrunc. (jgr)

Přípravka Slavoje
porazila i Němce
Mladí fotbalisté Slavoje Žatec ovládli mezinárodní turnaj přípravek
ve Vilémově. V konkurenci celkem devíti týmů
byl Žatec nejlepší, když
ve ﬁnále hrál nerozhodně
3:3 s německým BSV 68
Sebnic, ale na penalty byl
lepší. Konečné pořadí: 1.
Žatec, 2. Sebnic, 3. Děčín
bílí, 4. Vilémov, 5. Č. Kamenice, 6. Děčín červení,
7. Šluknov, 8. Jiříkov, 9.
Mikulášovice.
(pma)

Dětská olympiáda na Mládí
Téměř osm desítek dětí
se zúčastnilo v červnu Malé žatecké olympiády na
stadionu Mládí. I s doprovodem se na atletickém
stadionu sešlo několik set
účastníků. Akci pořádalo
sdružení Učitelé pro Žatec. „Závody jsme začali
pořádat nejprve proto, aby
se lidé na Mládí naučili
chodit. Nyní akci zaměřujeme hlavně na děti z mateřských škol. Aby rodiče

věděli, že i sem s nimi mohou chodit,“ vysvětlila
Zdeňka Hamousová za pořadatele.
Závodů se účastnily děti od 3 do 10 let. Vyzkoušely si atletické disciplíny,
jako běh přes překážky,
skok do dálky nebo hod
kriketovým míčkem. Také
kopaly na branku, zkoušely slalom s ﬂorbalovou holí a míčkem nebo výstup
na lezeckou stěnu. (kas)

Sedmiletá Adriana Aschenbrennerová a její skok do
dálky při dětské olympiádě.
Foto: Tomáš Kassal
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Možnosti ke sportu v Žatci jsou. Záleží, jak je lidé využijí
Nejlepší sportovce roku 2016 ocenila žatecká sportovní komise. Ceny získali borci, kteří mají za sebou výrazné úspěchy. Jsou mezi nimi reprezentanti, mistři republiky i světa nebo účastníci celostátních soutěží.
Vysoká úroveň oceně- a co ne. Každý sport je jiných potěšila i předsedu ný. Někomu je mezinásportovní komise Jiřího rodní úroveň málo, pro jiKarase. „Chceme touto ného je maximu republianketou upozornit právě ková úroveň nebo postup
na to, že tady jsou talento- do krajské soutěže. Je to
vaní lidé, že mají dobré zá- složité, ale myslím, že
zemí v Žatci, že je podpo- jsme se ve sportovní komiruje rodina. Chválíme si shodli. A koho jsme vyměsto i obča- brali my, toho často oceny. Nikdo se nili i novináři v anketě o
nemusí bát, sportovce okresu.
že by tu nebyAsi by bylo dobré přily možnosti
pomenout,
že každý z
ke sportu. Jsou, záleží na
lidech, jak je využijí,“ uve- oceněných dostane 10 tidl Jiří Karas (na snímku) síc korun. Je to odměna,
v rozhovoru po ukončení nebo příspěvek na další
přípravu, nebo obojí?
slavnostního vyhlášení.
Původně jsme to dávaBylo těžké vybírat, li jako účelovou částku na
koho oceníte?
vybavení. Ale v současné
Chtěli jsme ocenit vý- podobě je to spíše odměznamné úspěchy, ale je na. A je na každém sportěžké říct, co je významné tovci, jak chce peníze vy-

Jednu z ceny získaly volejbalové žákyně.

Foto: (kas)

čerpat – na regeneraci, na
soustředění, na materiální
vybavení, na cestovné.
Jsme rádi, že tu jsou sportovci na tak vysoké úrovni, sami do toho investují
hodně svých peněz. Tohle
je taková kapka, ale jsme
rádi, že rada i zastupitelstvo tímto způsobem sportovce podporují.

snažili, protože pak mají šanci také získat ﬁnanční podporu.
Ano, tohle byl jeden z
impulsů, že ty nejlepší
oceníme nejen ústně, že
jim dáme nějaký certiﬁkát, ale dostanou i částku,
která je motivační. Není
to jen poplácání po ramenech, ale i hotovost, která
pro někoho možná není
Zároveň to může být velká, ale většinou jsou
i motivace, že? Výzva, sportovci rádi, že ji dostaaby se i další sportovci nou.
Tomáš Kassal

Sparťané hráli nohejbal, ale hlavní cenu, domek, dostaly děti
Sportovci mohou peníze od města dostávat, ale někteří jsou schopni
mu je také vracet. Jako pořadatelé
nohejbalového turnaje, který na
Mládí uspořádala žatecká pobočka
Fan clubu Sparty. Sportovci a diváci celodenního klání O sparťanskou
chmelovou šišku mezi sebou vybrali 6300 korun, které darovali mateřské škole v ZŠ Petra Bezruče na
nákup zahradního domku.
„Turnaj se konal už potřetí, je o
něj stále větší zájem. Proto jsem si
řekl, že bychom jej mohli využít i k
nějakému dobrému účelu navíc.
Proto jsme vymysleli sbírku. Znám
se s paní ředitelkou Radkou Vlčkovou, tak jsme se radili o využití a
ona řekla, že by se jim hodil zahradní domek,“ popsal hlavní organizátor turnaje Antonín Lopata, jak škol-

Předání šeku na domek. Zleva maskot Spartakus, předseda českých
Sparťanů Jaroslav Obdržal, Radka
Vlčková, předseda žateckých Sparťanů Jan Košťál, maskot Hop.

ka k zahradnímu domku přišla. Výtěžek přitom překonal jeho představy, očekával prý částku kolem tří až
čtyř tisíc korun.
Počet účastníků turnaje roste, le-

tos už jich bylo 16, a to i z Prahy,
České Lípy nebo Stodu. Vítězem se
stali členové sparťanského fanklubu z Postoloprt před Českou Lípou
a Žatce B. Ceny ale dostali úplně
všichni účastníci. „Každé družstvo
mimo jiné ceny obdrželo i keramickou plaketu. Vyrobily je učitelky z
mateřské školy a poděkovaly tak za
sbírku,“ řekl A. Lopata.
Jako organizátor děkoval za podporu sponzorům i městu Žatec za
příspěvek, speciální poděkování od
něj patří Janu Pilařovi, který celý
den strávil v obleku sparťanského
maskota Spartakuse, a Vladimíru
Valešovi, jenž byl uvnitř chmelového skřítka Hopa. S oběma se celý
den fotili účastníci i dětští návštěvníci turnaje, což přispělo k celkové
spokojenosti všech.
(kas)
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