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Deš vé počasí žatecké slavnos chmele a piva nezkazilo. Lidé si užívali Dočesnou jako třeba skupinka ze Saska. Další informace na stranách 6 a 7.
Foto: Tomáš Kassal

Pravidelné
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i pro seniory
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Tradiční EHD
se zaměří
na dvorky
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Chmelu chybí voda, závlahy jsou jen někde
Stát, konkrétně ministerCelkovou sklizeň v množství asi 5700 tun chmele předpokládají letos pěstitelé. Bylo by to o tisíc tun méně než stvo zemědělství, hledá způloni a zhruba o deset procent méně než je dlouhodobý soby, jak se závlahou chmeprůměr. Na vině je především počasí, konkrétně vysoké lařům pomoci ﬁnančními
teploty a příliš málo srážek v průběhu léta.
granty a podporou investic.
„U
Kryr by se mohla stavět
„Nedostatek vody a vyso- ných zemích, třeba USA či
nádrž,
která by sloužila jako
ké teploty jsou nepřítelem Španělsku, je stoprocentní
zavlažovací.
Uvažuje se tachmele,“ uvedl předseda zavlažování chmelnic běžké
o
přivaděči
vody z NeSvazu pěstitelů chmele ČR né. A to i na velké vzdálechranic,
tedy
z
Povodí
Ohře.
Luboš Hejda. I přes předpo- nosti, třeba z místních hor.
Ten
by
mohl
dodávat
vodu
kládanou nižší úrodu by ale „V Česku pěstujeme chmel
do Blšanky nebo
potřeby pivovarů měly být na více než pěti
potoků na Rakovtisících hekta- Počet hektarů,
uspokojeny.
nicku, kde by tak
Řešením může být umě- rech. Zavlažo- ze kterých
mohli chmelaři volé zavlažování, protože poča- vaná je ale jen letos pěs telé
du čerpat,“ uvedl
sí chmelaři ovlivnit nemo- asi čtvrtina plo- sklízejí chmel:
Luboš Hejda.
hou. „Teploty byly vysoké chy,“ řekl ZdeČeští zemědělvšude v Evropě, ale dopady něk Rosa.
ci v letošním roce
Třeba na říčna Českou republiky byly
pěstují chmel na
nejhorší,“ upozornil předse- ce Blšance, kteploše, která je nejda Chmelařství, družstva Ža- rá protéká Podtec, Zdeněk Rosa, který bořanskem a Žateckem, ale větší od roku 2010. Letos se
předsedal světovému setká- od července platil zákaz od- nově vysadilo 296 hektarů,
běru vody, takže ji pěstitelé z toho 235 hektarů vyhlášení chmelařů ve Španělsku.
Z tohoto jednání také využít nesmí, i kdyby závla- ného poloraného červeňáku.
zdůraznil informaci, že v ji- hové systémy měli.
Tomáš Kassal

5025

Tenisovým
přeborníkem
K. Jánošík
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Krátce
Další z Besed pro veřejnost připravily zdravotní
sestry Nemocnice Žatec. V
pořadí pátá beseda s názvem
Dietní režim při průjmovém
onemocnění je plánovaná
na 25. září v 15 hodin v zasedacím sále budovy ředitelství nemocnice.
(red)
Začátkem srpna převzali
žatečtí dobrovolní hasiči
nový přívěsný vozík, který
bude určen pro převoz potřebného materiálu a vybavení sloužícího pro preventivně výchovnou činnost,
ale i logistické zabezpečení
žatecké dobrovolné jednotky. Přívěs byl ﬁnancován z
dotace pro ostatní organizace, za jejíž získání patří velký dík městu Žatec, déle pak
patří poděkování i starostovi SDH Žatec Lukáši Jobovi
za zpracování potřebné dokumentace.
(pš)
Vstup do smuteční síně
na městském hřbitově získal
přes prázdniny novou podobu. Práce stály zhruba milion korun a začaly se provádět kvůli špatnému stavu
schodiště. Kromě něj jsou
nové vstupní dveře do smuteční síně a lepší podobu získal také prostor před schodištěm včetně žulové dlažby, zeleně, odpadkových košů a laviček.
(žz)

Mimořádný
úřední den
Sobota 8. září,
od 8 do 12 hodin.

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města, které je
veřejnosti přístupné, se
koná 13. září od 18 hodin ve
velké zasedací síni Městského úřadu Žatec.
Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec
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O majetek města se bude starat nový odbor
Vytvoření nového odboru a zvýšení počtu zaměstnanců
přinesl nový organizační řád Městského úřadu Žatec.
Novinkou je vznik Odbo- nizační řád navrhla.
Největší změnou je vyru místního hospodářství a
majetku. Počet úředníků se tvoření nového odboru, ktezvýšil ze 109 na 117 lidí. No- rý se bude starat o majetek
vé pracovníky začala radni- města a jeho údržbu. K jeho
ce hledat už během prázd- vzniku dojde rozdělením
nin. Organizační řád, schvá- současného Odboru rozvoje
lený radou města, začal pla- a majetku města, kdy se oddělí oblasti rozvoje a péče o
tit od 1. září 2018.
„Hlavním důvodem je ze- majetek.
Navýšení počtu úřednífektivnění péče o město a
skutečnost, že některé pra- ků se netýká jen nového
covní pozice již byly příliš útvaru, posílené jsou i další
kumulované,“ uvedla ta- odbory. Došlo například k
jemnice radnice Helena přesunu některých funkcí
Šmeráková, která nový orga- mezi odbory. Změna má pře-

devším pomoci s lepším organizačním uspořádáním
úřadu. „Pro samotné obyvatele by se nemělo nic měnit,
jejich věci by měli na obou
pracovištích vyřizovat stejní lidé,“ dodala tajemnice
městského úřadu.
V souvislosti se změnou
organizačního řádu dojde ke
krátkodobému omezení, a to
na Odboru dopravy a silničního hospodářství. Ten bude
v době od 6. do 16. září dočasně uzavřen. Z tohoto důvodu také nebude odbor dopravy otevřen při úřední sobotě 8. září.
(red)

Díky hlasování občanů má Žatec nové dětské hřiště od společnos Lidl .

Foto: (kas)

Novým primářem pediatrie je MUDr. Biolek
Dětské oddělení Nemocnice Žatec se má
otevírat tento týden. Porodnice pak začne
fungovat nejspíše od října.
„V měsíci září bude zahájena činnost uzavřeného oddělení. Otevření porodnice předpokládáme v měsíci říjnu, po úplném rozjezdu dětského oddělení,“ potvrdil ředitel
Nemocnice Žatec Jindřich Zetek.
Obě oddělení byla dočasně uzavřená od

května kvůli nedostatku lékařů. Vedení nemocnice plánovalo otevření obou primariátů dříve, ale protože lékařů je v celém Česku
nedostatek, povedlo se doktory nasmlouvat
až od září. Dlouhé čekání je vynahrazené
uznávaným odborníkem, který nově povede dětské oddělení – primářem je uznávaný
MUDr. Jiří Biolek, dlouholetý primář pediatrie v Mostě.
(žz)

O hlasy voličů usiluje v Žatci 252 kandidátů
Nové zastupitelstvo města zvolí občané Žatce 5. a 6.
října. O hlasy voličů bude v
Žatci usilovat 252 kandidátů v rámci 12 politických
subjektů.
Je jisté, že složení zastupitelů se obmění, neboť pět
současných vůbec nekandiduje: Jaroslav Hladký (SNK
Evropští demokraté), Vladimír Martinovský (Volba pro

město), Oldřich Řáha a Aleš
Jelínek (Svobodní), Milan
Pipal (KSČM).
Nejstarším kandidujícím
občanem je v 81 letech Tomáš Koudelka, naopak nejmladším je Petr Bláha, který
dosáhne plnoletosti krátce
před volbami.
Při říjnových komunálních volbách mohou opět občané vybírat z kandidátů růz-

ných politických subjektů.
Buď zakřížkují celou kandidátku, a tak dají hlas všem
jménům na ní, nebo mohou
křížkem vybírat z různých
kandidujících stran. Platí, že
volič v Žatci nesmí zakroužkovat víc než 21 jmen.
Kompletní volební seznamy jsou zveřejněné na
webu Českého statistického
úřadu www.volby.cz. (kas)
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Mederův dům po opravě ukáže, jak se žilo před staletími
Vzácný doklad toho, jak se žilo ve středověku, přinese
Mederův dům. Dnes ruina na náměstí 5. května by měla
do tří let získat původní podobu a začít fungovat jako expozice. Připomene mimo jiné vrcholná období Žatce z
doby gotiky nebo na začátku 20. století.
Právě události minulého dal stejně, jako před třemi
století zavinily, že unikátní sty, čtyřmi sty lety.
Takže to je ten důvod,
dům, jakých je jen pár v Česku, déle než padesát let chát- proč chcete dům zachráral. „Ten dům má pohnutou nit? Ukázat bydlení třeba
historii, je to odraz událostí, v období Bílé hory?
které se v Žatci udály za poTřeba. Chtěli bychom v
sledních 100 let. Je to do- přízemí připomenout goticzvuk česko-německého pro- kou fázi domu, je tam krásblému, do- ný gotický portál, kterým by
zvuk války,“ se symbolicky i fakticky
v y s v ě t l u j e vstupovalo do expozice. A v
Petr Antoni patře bychom to chtěli napa(na snímku), sovat do doby let 1910 až
p ř e d s e d a 1920, kdy tam bydlela rodiSpolku Me- na Mederových. Z té doby
derova do- máme i fotky interiérů. Byla
mu, jenž objekt za přispění by to trochu zážitková expoevropské dotace opravuje.
zice toho období.
Proč vlastně chcete oCo bude dům obsahopravovat dům - ruinu?
vat? Vznikne tak další muPrávě proto, že to je rui- zeum v Žatci?
na. Ten dům má pohnutou
My tomu záměrně říkáhistorii, je to odraz událostí, me expozice, nikoliv muzekteré se v Žatci udály za po- um – slovo muzeum má pro
sledních 100 let. Je to do- nás vysokou váhu. Expozici
zvuk česko-německého pro- tedy bude tvořit ve dvou
blému, dozvuk války. Pů- místnostech v přízemí govodní majitelé odešli, po vál- tické období, chceme připoce nebyly peníze ani materi- menout i osobu Jana Husa a
ály. I když se k tomu sešla ko- jeho vztah k Žatci, i Jana ze
mise, která konstatovala, že Žatce, což je podle mne velto je památka a ukázka stře- ká osobnost, které stále něco
dověkého stavitelství.
dlužíme. Zajímavá bude
Ten dům tedy byl vzác- vstupní síň, někdejší mázný už za první republiky?
haus, tu chceme díky fotoDům je vzácný proto, že graﬁi vrátit do přesné půse v něm neměnila dispozice vodní podoby. Je tam roza ukazuje, jak vypadalo stře- sáhlé podzemí, i když na žadověké členění staveb. Vypa- tecké poměry standardní –
tam chceme udělat zážitkoTéma
vou expozici s názvem LabyMederův dům
rint času.
První písemná zmínka o
V patře Mederova dopůvodně go ckém domě je mu bude co?
Ukážeme to období 1910
z roku 1564, kdy jej vlastniaž 1920, je tam například zála Regina Bříšková.
Během stale často mě- klenek černé kuchyně, který
chceme také obnovit. Máme
nil majitele.
záměr,
že by se tam několiPodle poslední německrát do roka konaly gastroké rodiny, která v něm žila,
dny, aby se tam i vařilo.
Mederových, má své jméBude otevřeno denně?
no. Od roku 1959 chátrá.
Ano. Přes turistickou se-

Mederův dům. Nahoře dnešní stav, dole podoba, do níž se
má dům opravit.
Foto: Tomáš Kassal a archiv spolku
zónu určitě, jen na podzim a
v zimě v menším rozsahu.
Kolik má oprava stát?
Přes třiadvacet milionů
je dotace, z toho 17 milionů
je stavební záchrana. Pak je
v ceně vybavení expozice,
projektová dokumentace.
Kdy chcete otevřít?
Když se podaří vybrat
stavební ﬁrmu, začala by
pracovat letos na podzim.
Na konci roku 2020 bude
vše připravené. Otevřít bychom chtěli v prosinci 2020
nebo lednu, únoru 2021.
V srpnu jste ukázali Ducha Mederova domu. Co
jste tím sledovali?
My jdeme krok po kroku, dva roky trvaly přípravné práce. Nebyla maličkost
připravit stavební povolení,
získat dotaci, zajistit předﬁnancování. Proto jsme pyšní, že jsme sehnali hlavního
partnera, což je ﬁrma ARIX,
žatečtí chmelaři. Chtěli podpořit něco, co tady zůstane
po nás i po nich, v tom jsme
se potkali. A máme představu i spolupráce do budouc-

na. A jak děláme postupné
kroky, chceme o nich průběžně informovat. Nyní se
nám povedlo zavést elektřinu, která tam asi šedesát let
vůbec nebyla přivedená.
Takže tím, že jsme jedno okno rozsvítili, jsme na to upozornili. Duch signalizuje ožívání domu.
Kdy se tam naposledy
žilo a svítilo? Za války?
Ozvala se paní, která tam
bydlela s rodiči v roce 1957.
Ale je zajímavé, že i za války fungovala památková péče. Tehdy si majitel domu dával žádost, aby nemusel obnovovat šindel, který na střeše dožíval, ale za války chyběly materiály na jeho obnovu. Proto dostal povolení od
německých památkových
úřadů, že tam může provizorně dát lepenku. Jenže ta
brzo dožívá, proto se střecha
začala propadat. Teklo tam,
po válce nebyly peníze na
opravu a i když památkáři
věděli, jak je dům vzácný,
nic se s ním nedělo. A výsledek vidíme. Tomáš Kassal
3
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Zábava a vzdělávání v klubech a kroužcích je i pro dospělé
Zájmové kroužky pro děti v průběhu roku berou všichni jako samozřejmost. Ne každý ale ví, že stejnou samozřejmostí jsou v Žatci také různé vzdělávací kurzy pro
dospělé, zejména pro seniory. Konají se přitom po celý
rok. A kdo se chce něco nového dovědět, naučit, tak má
navíc možnost i při různých jednorázových aktivitách,
které pořádá například Polánkovo muzeum nebo městská knihovna.
Právě v knihovně jsou do- nebo v centru Sedmikrásspělí zvyklí na procvičování ka,“ vysvětlila ředitelka kniněmčiny. „Scházíme se na hovny Radka Filková.
O aktivity pro seniory se
konverzaci a povídáme si na
různá témata. Ani není po- stará hlavně Vzdělávací centřeba, aby to někdo oﬁciálně trum Podkrušnohoří se sídvedl, většinou to vyplyne ze lem v Masarykově ulici, ktesituace, kdo debatu zahájí. ré od září nabízí v rámci
Moc ráda tam chodím,“ ko- Vzdělávání třetího věku kurmentovala schůzky v kni- zy angličtiny, němčiny, základy výpočetní techniky a
hovně Libuše Drhlíková.
Aktivity pro dospělé
regionální dějiny. V rámci
Nabídka aktivit knihov- Péče o duševní a fyzické
ny je do konce roku omeze- zdraví seniorů je v nabídce
ná kvůli opravě hlavní budo- trénink paměti, cvičení a kurvy. „Po dobu rekonstrukce zy rukodělné činnosti.
se konají akce pro veřejnost
Kurzy probíhají v prov náhradních prostorách. Be- storách VCP v Masarykově
sedy pro dospělé dvakrát mě- ulici číslo 745, 1. patro.
Aktivity pro děti
síčně v přednáškovém sálku
Pro děti jsou pak připraStaré papírny, akce pro školy přímo v prostorách škol vené různé kroužky na ško-

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:
investice
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup září 2018.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 12. 9. 2018 do 11.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Turisté vzpomenou na Romana Daniše
Žatecký odbor KČT v sobotu 15. září pořádá akci
Podzimní les – Brdy, Příbram a věnuje jí vzpomínce
na neúnavného turistu Romana Daniše, který před 10
lety 27. srpna náhle v 58 letech zemřel.
Roman Daniš byl turista,
kondiční běžec, milovník
svého města a kraje, ale i dalších zajímavých míst, dějinných událostí, kuriozit a rekordů, který se neúnavně vě4

noval práci pro veřejnost.
Pro zájemce uspořádal stovky výletů, pochodů a dalších
originálních sportovně nebo
tel. společenských akcí.
Byl i u obnovení odboru
KČT v Žatci a stal jeho prvním předsedou.
Více o chystané akci na
webových stránkách odboru, nástěnce odboru. Přihlášky: kct-zatec@seznam.
cz nebo tel. 602 428 549.
Jan Bělohlávek

Senioři ve Staré papírně.
lách nebo je pořádají žatecké spolky a sportovní kluby.
Příkladem je kroužek
programování Baltík, který
se koná pod hlavičkou vzdělávacího klubu Budík. „Děti
se v kroužku mají možnost
naučit ovládat počítač, naučí se základům algoritmizace a základům programování,“ popsala náplň kroužku
jeho vedoucí Martina Moravcová.
Dětem se věnuje i zmíněné Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří v projektu

Ilustrační foto: (kas)
Do školy připraven 2018.
Nejvíc jednorázových aktivit připravuje Regionální
muzeum K. A. Polánka.
„Nejrůznějším spolkům nebo organizacím umožňujeme jejich aktivity uskutečňovat ve Staré papírně. Máme kroužky pro děti, a to historický při ZŠ Petra Bezruče
a dějepisný seminář, který
probíhá ve spolupráci s
Gymnáziem Žatec,“ vysvětlila ředitelka muzea Radmila Holodňáková.
Tomáš Kassal

Není vám nepořádek lhostejný?
Technická správa města Žatec, s.r.o., vyvíjí každodenní
úsilí, aby bylo město čisté a uklizené. Ne vždy jsme však
schopni okamžitě zareagovat na další vzniklý nepořádek a
černé skládky v katastru města Žatec a spádových obcích.
Rozhodli jsme se proto požádat širokou veřejnost o spolupráci. Zřídili jsme speciální e-mailovou schránku nahlas.skladku@tsmzatec.cz, na kterou můžete své podněty
ohledně nepořádku zasílat. Budeme tak schopni reagovat
mnohem efektivněji ke spokojenosti nás všech. Děkujeme
Vám.
Za Technickou správu města Žatec, s.r.o.
Andrej Grežo, jednatel

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovních míst
na dobu neurčitou:
referent právního útvaru, přestupky;
přestupky
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup září 2018.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 10. 9. 2018 do 10.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
●Přijmeme brigádnice na
úklid v Žatci, vhodné pro
čerstvé důchodkyně či ženy
na M.D. Tel. 602 443 672
●Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek prodává
slepičky našeho chovu typu
Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří 14 - 19týdnů, cena
159 - 195,- Kč/ks. Prodej:
Žatec - u vlak. nádraží západ - 19. září 2018 - 17.30
hod. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601 57 6270, 728 605 840.

●Účetnictví Žatec.
Zajišťujeme kompletní
zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd. Tel:
731 888 831.

Rozloučení
Zesnulí 27.7. až24.8.:
Karel Fiala
Oldřich Číp
Věra Müllerová
Lubomír Anton
Josef Plánička
Marie Sedláčková
Marie Janotková
Milada Dvořáková
Viktorie Tekeliová

55
88
86
71
73
94
86
81
81

František Ješátko
Anna Sachinidisová
Jiří Kettner
Rudolf Janík
Jiřina Kubová
Evženie Pecháčková
Ivan Teuber
Matěj Ďurčík
Vladimír Hryzbil
Jiřina Štolbová
Marie Kubicová
Ludmila Novotná
Marie Růtová
Marcel Szamko
Václavka Voštová
Jiří Rösner
Jarmila Kluchová

82
69
72
81
88
83
71
89
71
88
78
92
71
45
68
61
90

Blahopřání
●Dne 31. 8. 2018 se dožívá
naše maminka, babička, prababička, tchýně p. Eliška
Distlová významného životního jubilea – 100 let.
Pevné zdraví a veselou mysl
do dalších let přejí všichni
milující příbuzní.

Eliška Distlová při zápisu do
městské kroniky.

Příští číslo Žateckého zpravodaje (10/2018) vyjde 4. 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, Galerie Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, MC Sedmikráska, cukrárna (Obr. míru), divadlo, autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke (Arbesova). V elektronické podobě na www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/zatecky-zpravodaj/

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

UKLÍZEČ/KA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR

ELEKTRIKÁŘ – MĚŘENÍ A REGULACE

Nabízíme:
● nástupní plat od 17.000 Kč
● další beneﬁty dle kolektivní smlouvy
-

Příspěvek na důchodové pojištění
Příspěvek na dovolenou
13. plat
Výkonnostní prémie
Placené první 3 dny pracovní neschopnosti
Možnost profesního růstu
Vzdělávání s příspěvkem zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup - ihned

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá p. Vladimír Vančura,
mob. 605 711 725

Požadujeme:

Nabízíme:

● vzdělání vyučen/US/SŠ
● způsobilost dle
vyhl. ČBU a ČÚBP
č. 50/78, §6
● praxe v oboru

● nástupní plat od 20.000 Kč

Výhodou:
● řidičský průkaz sk. „B“
● znalost práce s PC, PLC
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibilita

(dle praxe a odborných znalostí)

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy
- Příspěvek
na důchodové pojištění
- Příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá Ing. Lukáš Seidl,
mob. 605 211 763
5
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Tradiční slavnos chmele a piva v Žatci měly o víkendu obvyklý průběh navzdory mokrému
počasí: lidé procházeli městem, bavili se mezi sebou, poslouchali hudbu. A hlavně ochutnávali piva, kterých se od 60 pivovarů nabízelo obrovské množství. „Našel jsem Sedlčanské
pivo v Žatci, věřil bys tomu?” „Ještě jdeme na Kocoura!” „Vynechali jsme Černou horu, vráme se.” To jsou příklady, jak lidé prožívali Dočesnou coby možnost ochutnávky piv. Právě
proto, vedle oslavy samotného chmele, se Dočesná koná.
Foto: Tomáš Kassal

Lidé už si rozebrali tři stovky kompostérů
Téměř polovinu všech kompostérů, které město Žatec nabízí díky dotaci obyvatelům bezplatně, jsou už rozdané nebo zamluvené. Z první části 350 kusů je tři sta nádob
na biologický odpad rozebraných. Druhá
část dodávky ve stejném počtu bude k dispozici na přelomu měsíců září a října 2018.
Projekt Podpora domácího kompostování města Žatec připravilo město ve spolupráci se společnosti ISES a je spoluﬁnancován z fondů Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí. Díky projektu město bezplatně půjčí obyvatelům k jejich domům 700 kusů zahradních
kompostérů o objemu 1100 litrů. Náklady
na všechny sběrové nádoby činí 2,4 milionu
korun, 85 procent částky pokryje evropská

66

dotace.
Zájemci získají kompostér bezplatně na
základě smlouvy o výpůjčce. Podmínkou je
umístění nádob na biologicky rozložitelný
odpad na území Žatce včetně všech místních částí a po dobu 5 let využívání nádob
ke kompostování. Po skončení doby si mohou zájemci kompostéry zdarma ponechat.
Žádostí o kompostéry lze podávat elektronickou cestou přes webové stránky města (https://www.mesto-zatec.cz/mestskyurad/odbory-uradu/stavebni-a-vyvlastnovaci-urad-zivotni-prostredi/odpadovehospodarstvi/kompostery-pro-obcany/) nebo si vytištěnou přihlášku vyzvednout na
Městském úřadě Žatec a fyzicky ji pak předat na podatelně.

Vzpomínka na letce
a Lípa republiky

Součástí letošní vzpomínkové akce, věnované válečným pilotům ze severních Čech, bude 13. září od
14.30 hodin také vysazení
Lípy republiky. Žatec se tak
přidá k celorepublikovému
projektu, jenž připomíná
100. výročí vzniku samostatného Československa.
„U památníku věnovaného
letcům bude vysazen strom
republiky a odhalena pamětní deska,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
(žz)

Žatecký zpravodaj

61. Dočesná

Městské divadlo Žatec a další pořadatelé 61. ročníku Dočesné děkuji za vstřícnou podporu
všem organizacím, které ﬁnančně pomohly se zajištěním slavností chmele a piva.

Partneři
Czech

VM ENGINEERING

DAGA Servis
stavební společnost

AgroZZN, a.s.

97, 1 FM – Chomutov

Žatecký
královské
město Žatec
www.mesto-zatec.cz

zpravodaj
7
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Žatecký den seniorů bude znovu ve Staré papírně Týdenní pobyt
K příležitosti Dne seniorů,
který připadá na 1. října,
pořádá město Žatec, odbor sociálních věcí, v rámci Komunitního plánování
již třetím rokem Žatecký
den seniorů.
V letošním roce se akce
koná opět v budově bývalých papíren (viz ilustrační
foto) 2. října od 9.30 hodin.
Svou účast již nyní přislíbili
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Policie ČR, zástupci organizace Život 90 –
tísňová péče. Mgr. Mottlová
rozebere problematiku dluhů a exekucí. Těšit se můžete i na přednášku Mgr. Nemčíkové na téma zvládání stresových situací a přijetí ži-

na Šumavě

votních situací. Spektra z.s.
představí novinky v kompenzačních pomůckách pro
zrakově postižené.
Den zpestří děti z Mateřské školy speciální a Sedmikrásky Žatec svými vystoupeními.
Z programu, který potrvá

Sociální centrum: Přijďte na Čaj s právníkem
V letošním roce je Sociálním centrem pro rodinu realizován projekt s názvem
Čaj s právníkem, který je určen seniorům a jejich rodinám. Projekt se soustřeďuje
do domovů s pečovatelskou
službou U Hřiště a v Písečné
v Žatci a je určen pro širokou seniorskou veřejnost.
Od počátku byla aktivita
vítána, účastníci setkávání
si přišli nejen vyslechnout

zajímavá témata, ale obracejí se na nás i se svými dalšími dotazy, podněty a návrhy, pro další budoucí setkávání. Zpříjemněním je i
dobrý čaj s pečivem.
Letos nás čekají setkání
26. září a 21. listopadu v
DPS U Hřiště a 31. října a 5.
prosince v DPS na Písečné,
vždy od 10 hodin s tématy
např. dluhy a exekuce.
Ivana Benešová

Členové ZO-SPCCH v
Žatci měli možnost zúčastnit se týdenního pobytu v
Nových Hutích na Šumavě.
Každý den po obědě
jsme jezdili na výlety po
okolí. Navštívili jsme Kvildu, Borová Lada, Sovinec,
zámek Hlubokou, město Sušici a zámek Velhartice. Byli
jsme celý den v Passau v Něaž do odpoledních hodin, si mecku, kde nás provázel
jistě vybere každý.
pan Žampach. Po celou doK dispozici bude drobné bu pobytu se o nás vzorně
občerstvení. Vstup je zdar- staraly Anička Tussetschlema. Zarezervujte si tento gerová a Lenka Průchová.
den ve svém kalendáři, bude- Prožili jsme krásné dny plné
me se těšit na setkání s Vá- dobré pohody. Děkuji za 27
mi. Senioři - jste srdečně spokojených účastníků ze
zváni!
(lk) Žatce. Mirka Svobodová

Bezplatná právní pomoc seniorům
Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou
smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit? Trápí vás vaše dluhy? Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt? Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který
jednorázově navštíví Žatec s tzv. mobilní poradnou 21. září
2018. S jednoduššími dotazy se obracejte na on-line poradnu na www.iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte
tel. 776 703 170 a objednejte se do „mobilní poradny“.
Mobilní poradnu naleznete 21. 9. na Městském úřadě v
Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro, č.
dveří 104. Podrobnější informace tel. 415 736 409. (red)

Právní poradna: Návštěva exekutora u rodičů dlužníka
Advokát radí
Dotaz: Na mého syna, který se
mnou sdílí byt, je vedena řada exekucí, které nesplácí. Dříve jsem se
mu snažila pomoci, ale vždy se dostal ještě do větších problémů. Bojíme se, že k nám přijde exekutor a zabaví můj byt nebo moje věci.
Odpověď: Exekutor by měl obecně
zabavovat pouze věci, které jsou ve
vlastnictví dlužníka. U věcí, kde není
problém vlastníka určit, jako je třeba
byt zapsaný v katastru nemovitostí, není tedy podobná obava na místě. Složitější to ovšem může být s věcmi v bytě.
Exekutor může vstupovat do objektů,
kde má povinný své věci, což váš byt
splňuje. Návštěvu exekutora tak nelze
vyloučit, i když lze snížit její pravděpodobnost třeba tím, že zrušíte údaj o
8

trvalém pobytu syna, že syn nebude
uváděn na schránce či dveřích bytu, případně, že si poštu nechá posílat na jinou adresu.
Pokud už exekutor nebo jeho vykonavatel přijde, tak bez ohledu na to,
kdo je vlastníkem, nesmí zabavovat poměrně široký okruh věcí. Výčet je uveden v § 322 občanského soudního řádu
a jde třeba o věci patřící do běžného vybavení domácnosti, o zdravotnické potřeby nebo třeba o domácí zvířata.
Pokud jde o ostatní věci, které chce
exekutor zabavit, tak je na vás, abyste
prokázala své vlastnické právo. Podaří-li se vlastnictví prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor
od zabavení takové věci upustit. Nepodaří-li se exekutora přesvědčit při návštěvě, je nutné do 30 dnů od doby, kdy
se o zahrnutí věci do soupisu dozvíte,
podat u exekutora návrh na vyškrtnutí

věci z tohoto soupisu. K návrhu by se
měly připojit i důkazy vašeho vlastnictví. Za důkaz může sloužit takřka cokoliv. Může jít o listinné důkazy (kupní
smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda apod.), staré fotograﬁe vašeho bytu, zkrátka cokoli, co prokazuje, že věc patří vám a nikoli synovi. Pokud je návrh podán, pak o něm musí
exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů.
Pokud exekutor návrhu nevyhoví a zamítne ho, pak zbývá ještě jedna možnost, a sice podání vylučovací žaloby k
soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org

Žatecký zpravodaj

EHD
kultura
v Žatci

Dny evropského dědictví ve znamení dvorků
Letošní Dny evropského dědictví, které se v Žatci uskuteční 15. září od 13 do 18 hodin, pojal hlavní organizátor, žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka, poněkud neobyčejně.
Kromě zpřístupněných ní řady “Žateckých dvorexpozic muzea, Galerie Sla- ků”, což je i podtitul akce.
dovna, Chmelařského mu- Na každém z nich bude názea a muzea Homolupulů bu- vštěvníky čekat různorodý
dou mít lidé možnost pro- kulturní program. Připravehlédnout si běžně nepřístup- ny jsou výstavy, hudební i tané zákulisí žateckého diva- neční představení, dílničky,
dla, které slaví 170 let od po- soutěže, rozmanité občerložení základního kamene.
stvení a mnoho dalšího. TěDoprovodné programy šit se můžete například na
však proběhnou většinou v dvorek řemeslný, historicexteriéru - velkou zajíma- ký, kulinářský, chovatelský
vostí je zejména procházka či pohádkový. S tradičně přípo místech spojených s his- stupnou Kněžskou bránou
torií žatecké zednářské lóže. nebo věží radnice proto neNovinkou je zpřístupně- počítejte. Avšak vzhledem k

tomu, že většina dvorků přiléhá k historickým budovám, o zajímavé informace
ze stavebních dějin města zájemci nepřijdou.
Z programu "Dvorků"
uveďme například módní
přehlídku historického spodního prádla, promítání ceněného snímku S láskou Vincent, prezentaci Karate-do
klubu Sakura Žatec, historický kvíz nebo workshop
malování pískem. Tradičně
doplní EHD hudební festival Pestrofest před Budíkem
na Hošťálkově náměstí.
Aktuality a podrobnosti
jsou webových stránkách
muzea. Monika Merdová

ŽATECKÉ DVORKY:
13 - 18 hodin
1. ŘEMESLNÝ – dvůr v Křížově vile, Zeyerova 344: Řemeslný jarmark
2. POHYBOVÝ – dvůr za čp.
814 na Smetanově nám.,
vstup z Masarykovy ulice:
sportovní ukázky
3. CHMELAŘSKÝ - dvorek
ve Chmelařském muzeu: tvoření s chmelařskou tématikou
4. CHOVATELSKÝ – dvůr v
ulici Karla IV. čp. 35: ukázky
chovatelů
5. FILMOVÝ – dvorek Galerie Sladovna, Masarykova
ul.: promítání, malování
6. SVATOJAKUBSKÝ Dvůr U svatého Jakuba, Jakubská ul.: komentované prohlídky
7. FARMÁŘSKÝ - pasáž u
Střelnice, vstup z Obloukové
ul. i od AN: prodejní stánky
8. ŠKOLNÍ – dvůr ZŠ a MŠ,
Dvořákova: prezentace školáků
9. KOMUNITNÍ – dvůr ve Dvořákově ul. (proti divadlu): prezentace spolků a aktivit
10. MÓDNÍ – dvorek u Husitské bašty, vstup z Dvořákovy ul.: módní přehlídky a líčení
11. HISTORICKÝ – dvorek čp. 10 na nám. Svobody: dobová hudba a historický kvíz
12. RELAXAČNÍ – dvorek ve vnitrobloku čp. 53-54: prohlídky sklepů
13. VESELÝ – dvorek mezi čp. 144 a čp. 123 nám. Svobody: tvoření, hry a zábava pro děti
14. POHÁDKOVÝ - dvorek mezi objekty čp. 137 (vstup z Hošťálkova nám.) a čp. 127
(vstup z nám. 5. května): pohádky Jitřenky Žatec a návštěva Jedové chýše
15. HUDEBNÍ –před klubem Budík – Hošťálkovo nám, čp. 136: festival Pestrofest
16. KULINÁŘSKÝ – Hošťálkovo nám. čp. 132: prezentace SOU a SOŠ Žatec.
Změna programu vyhrazena!

Společné dědictví
a hodnoty
15. září 2018
13.00 – 18.00
OTEVŘENÉ OBJEKTY
Regionální muzeum
K. A. Polánka
Hlavní budova muzea, Husova čp. 678: prohlídky stálých expozic a interaktivní
výstavy Uber plyn!
Křížova vila, Zeyerova čp.
344: prohlídky výstav, vernisáž výstavy „Patchwork“
M. Góčové – 14.00, přednáška, Řemeslný dvorek
Stará papírna, Volyň. Čechů
čp. 733: volné prohlídky expozice o průmyslu v Žatci a
výstavy obrazů
Městské divadlo
připomenutí 170. výročí položení základního kamene
divadla, prohlídky jinak nepřístupných prostor zákulisí
divadla a Brázdovy opony
(70. výročí instalace), tvořivá dílna pro děti
Galerie Sladovna
prohlídky výstav, tvoření s
umělcem , Filmový dvorek
Chmelařské muzeum
prohlídky stálých expozic
muzea: 10 - 18.00, vstupné
40,- Kč, Chmelařský dvorek
Muzeum Homolupulů
prohlídky stálé expozice 14
– 18.00, Módní dvorek

Vzpomínka na
svobodné zednáře
V rámci Dnů evropského
kulturního dědictví se v sobotu 15. září uskuteční přednáška Svobodní zednáři v
Žatci v Křížově vile. Přednášce bude předcházet komentovaná procházka městem, při které představeny
budovy spjaté s žateckými
svobodnými zednáři: lóžový dům, dům Velmistra a některé průmyslové objekty.
Přednášku povede Mgr. Rudolf Kardoš, doktorand Katedry historie Filozoﬁcké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Začátek prohlídky v
15 hodin v budově Staré papírny, přednáška od 16.00 v
Křížově vile.
(rmž)
9

kultura

Žatecký zpravodaj

Pozvánka do muzea Příprava nové sezóny žateckého divadla
na výstavu autíček
Městské divadlo Žatec zve
spol., Pavel Dobeš a mnoho
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci zve do
své hlavní budovy muzea v
Husově ulici na výstavu
Uber plyn! Výstava začne v
sobotu 15. září od 13 hodin a
doplní ji prodej autíček.

Na své si přijdou malí i
velcí návštěvníci. K vidění
bude sbírka modelů aut a legendárních autíček Matchbox, tzv. angličáků, ze sbírky Antonína Maciolka z Bělé pod Bezdězem. Ta začala
vznikat před 45 lety, čítá na
1500 kusů a zahrnuje výrobu autíček od roku 1987.
Připomenuta bude i historie
výroby a ﬁrmy, které angličáky vyráběly či vyrábějí.
Interaktivní výstava potrvá do 30. prosince. (rmž)

všechny diváky na další sezónu kulturních pořadů.
Předprodej vstupenek bude zahájen už 20. září, a to
na pokladně divadla od 14
hodin.
Již od října se lze těšit například na herce: Jana Poulová, David Suchařípa, Jan
Révai, Jan Hrušínský, Marek Taclík, Bohumil Klepl,
Michal Dlouhý, Hana Maciuchová, Lenka Vlasáková,
Jan Dolanský nebo Simona
Stašová (na snímku).
Připraveny budou různé

koncerty, například se chystá vystoupení vokální skupiny Fragile. Dále v žateckém
divadle zahrají Steve Clark
trio, Jaw Bone, Lenka Nová
a Petr Malásek, Žalman a

dalších.
V zábavných pořadech
pobaví: Karel Šíp, Martin
Zounar, Josef Náhlovský,
Zdeněk Troška, Aleš Cibulka, Martina Randová a mnoho dalších.
Kompletní informace o
připravovaných pořadech
najdete vždy na www.divadlozatec.cz. Program si můžete nechat posílat na email.
Stačí se jen zaregistrovat.
Nezapomeňte také na facebook: Městské divadlo Žatec.
(div)

Muzeum znovu ukázalo Den v pravěku
Ulovit lukem a šípem divočáka na polévku. Umlít obilí na mouku kamenným
mlýnem, který je sedm tisíc let starý. A
upéct placky s ovocem či medem. To vše si
mohli vyzkoušet účastníci Dne v pravěku v
zahradě Polánkova muzea.
Akci pořádalo žatecké muzeum už podruhé. „Ukázali jsme tkaní jinou technikou
než loni nebo se při výrobě šperků používaly i jiné materiály. Letos jsme přidali přírodniny,“ vysvětlila ředitelka muzea Radmila
Holodňáková. Akce se zúčastnilo během
dne asi 350 zájemců.
Program byl určený především pro děti.

Mohly si vyzkoušet práci archeologů, střelbu z luku, výrobu pravěké keramiky, tkaní
či výrobu šperků.
Stejně jako
loni byl ale největší zájem o
pravěkou kuchyni. Děti i rodiče zkoušeli
péct placky z
mouky vyroben é v k a m e nných mlýncích nebo uvařit polévku z kdysi
dostupných surovin.
(kas)

Program kulturních a společenských akcí
VÝSTAVY
Muzeum K. A. Polánka
15. 9. Uber plyn! Zahájení
výstavy (do 30. 12.) modelů
autíček ze soukromé sbírky,
13.00
Křížova vila

do 9. 9. Keramická tvorba
– Emilie Neubauerová
Stará papírna
13. 9. Prostor a čas, výstava
(do 26. 10.) abstraktních obrazů Josefa Moulise z Jirkova, 9.00
do 8. 9. Kaktusy a sukulenty, prodejní výstava kaktusů
do 30. 12. Z rekonstrukce
papíren v Žatci
do 31. 12. Z historie žateckého průmyslu
Galerie Sladovna
1. 9. Historie neobyčejné
tužky, výstava ze sbírky
Emanuela Petráně
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu

Budík na Hošťálkově náměstí, 14.00
9. 9. Saiwala, baboletní koncert v klubu Budík, 19.00
13. 9. Sportovně zábavné
dopoledne na Mládí, určené pro mateřské školy, které
se zúčastnily soutěže Tvoříme z odpadu.
14. 9. Farmářský trh, náměstí Svobody, 8.00

15. 9. Patchwork Martiny
Góčové, vernisáž výstavy
(do 27. 10.), 14.00
do 27. 10. Jan Růžička –
snímky krajiny 1900 – 1937

OSTATNÍ
6. 9. Iránský rave, promítání v Galerii Sladovna, 18.00
9. 9. Hošťálkohraní 2018,
dětské odpoledne v klubu

15. 9. Dětská dočesná v Kapucínské zahradě
15. 9. Den otevřených dveří SDH Žatec, v areálu Nemocnice Žatec, 10 – 13.00
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15. 9. Svobodní zednáři v
Žatci, procházka městem
od Staré papírny 15.00, přednáška v Křížově vile 16.00
20. 9. Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze, projekce ﬁlmu v Galerii
Sladovna, 18.00
21. - 22. 9. Podzimní výstava hub, hotel Černý orel
26. 9. Tajemství Českého
středohoří, přednášku ve
Staré papírně pořádá Městská knihovna Žatec, 17.00
27. 9. Svatováclavský noční běh, závod pro všechny
milovníky běhu, stadion
Mládí, 18.00
29. 9. Den architektury,
procházka po žateckých stavebních (ne)památkách realizovaných v letech 1918 –
2018, sraz u Kulturního domu Moskva, 14.00

sport
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Začínající žatecké atletky už patří mezi nejlepší v republice
Před čtyřmi lety začínal atletický klub Bohemia sport
Žatec se šedesáti dětmi, dnes už jich má dvojnásobně.
Svou základnu stále spíše buduje, ale zároveň počítá s
tím, že děti budou dál nejen přicházet, ale i odcházet.
„Učíme je základní návy- tované sportovce.
I pro ty nejmladší už
ky. Stejně se spíše cítíme jako přípravka pro ostatní ale tedy existuje srovnání.
Ano. My máme navíc výsporty. Běh je
hodu, že členská základna je
základ pro
poměrně široká, takže děti
všechny sporse poměřují i přímo mezi sety, je to nábou na stadionu. V rámci
stroj pro budoprojektu Atletika pro děti je
vání kondizapojeno více klubů a protoce,“ vysvětluje předseda spolku Petr že se spolu známe, tak chystáme nějaká vzájemná utkáKopecký (na snímku).
ní školních přípravek.
Máte v klubu jen děti?
Počítáte s tím, že budeDospělé závodníky nemáme právě proto, že jsme te trénovat starší a starší
mladý klub. Začali jsme u děti, až do dospělých?
Určitě. Jak děti porostou,
těch nejmladších, tedy u dětí
předškolních i malých ško- budeme se jim pořád věnoláků. Ale už víme, protože vat a přípravu zlepšovat.
Vzhledem k tomu, jajsme zapojení do projektů atletického svazu, kde se měří kou máte nyní základnu,
výkony, že máme dvě děti, kladete asi zatím důraz
které se svými výkony umís- hlavně na to, aby sportotily na druhém místě v celo- vání děti bavilo?
Přesně tak. My k tomu
státním měřítku. To byla
Zuzanka Charvátová a Nela přistupujeme tak, že děti neŠípková. Měření sil probíhá chceme vyloženě učit atletiu těch nejmladších jen ne- ku. Ony si ji u nás vyzkouší,
přímo, zápisem výkonů, ale ale u malých dětí nevyžaduuž víme, že tu máme talen- jeme žádný atletický dril.

Seriál
Sportovní kluby a spolky:
Bohemia sport Žatec
Atle cký klub funguje čtyři
roky. Začínal se 60 dětmi,
naposledy jich měl 128.
Loni dě trénovaly v osmi
skupinách s dese trenéry,
letos přibudou další skupiny i vedoucí.
Trénuje se od pondělí do
čtvrtka, v létě na stadiónu
Mládí. v zimě v tělocvičnách 1. ZŠ, ZŠ Komenského
alej a letos nově to bude také na ZŠ Jižní.

Chceme je naučit, aby věděly, co je sport. Jaký je k němu přístup – jdu na trénink s
ostatními, musím mít batůžek s věcmi, převléknout se
do sportovního. Aby věděly,
že se musí zahřát, rozcvičit.
Je tam trochu toho drilu, ale
hlavně aby to byla zábava.
Nejde vám tedy o to,
abyste našli desetiletého
mistra světa, ale aby to
všechny děti bavilo?
Tak. U malých dětí je
hodně důležitá koordinace
pohybu. To mají dnešní děti
zaostalé. Učíme je, že když
běží, pohybují i rukama. Co
je to odraz? Pracuje celé tělo. Jak se postavit k hodu?
Pomohu si nastavením nohou, druhou rukou. Učíme
je základní návyky. Stejně
se spíše cítíme jako přípravka pro ostatní sporty. Běh je
základ pro všechny sporty,
je to nástroj pro budování
kondice. Jsme si vědomi, že
některé děti nebudou mistři
světa v atletice, ale třeba výborní fotbalisté, házenkáři.
Najdou si, co je bude bavit.
My k ničemu nenutíme, jen
ukazujeme. Tomáš Kassal

Letní sportovní tábory pro 180 dětí

Žatecký fotbalista Pavel Hassman při zápase pro
Dobroměřicím. Slavoj Žatec je po čtyřech kolech krajského přeboru s osmi body na pátém místě, když po dvou vítězstvích za tři body porazil na penalty právě Dobroměřice a naposledy v derby prohrál v Lounech těsně 1:2.1

Dva pobytové sportovní
tábory v Itálii a Žerotíně i
pět příměstských táborů na
stadionu Mládí připravil na
letošní léto spolek Bohemia
sport Žatec. Sportem i další
zábavou tak členové spolku
pomohli vyplnit prázdniny
zhruba 180 dětem.
„Tábory jsme začali dělat na základě toho, že máme velkou členskou základnu a dětem chceme nabídnout kontakt se sportem i během prázdnin,“ vysvětlil
předseda spolku Petr Kopecký. Hned první sportovní tábor se konal v Itálii a
měl nečekaný úspěch – 60
účastníků. Podobnou akci,
případně i v Chorvatsku nebo Španělsku chystá spolek
také na příští rok a zájemci

už se začínají hlásit nyní.
Druhý sportovní tábor
pro 25 dětí se v červenci konal v Žerotíně. I v případě
českého pobytového tábora
se uvažuje o rozšíření.
Po loňských dvou turnusech příměstského tábora na
Mládí se jich letos konalo
pět. První dva měly po třiceti dětech, což je maximální
kapacita. V dalších třech týdnech bylo vždy kolem 20 dětí. „Na Mládí je absence vody, ale už připravujeme obohacení.„Dojednali jsme s ředitelem ZŠ Komenského
alej, která je správcem stadionu, že instalujeme na naše
náklady mlhoviště. Fungovat by mohlo od příštího
roku,“ slíbil další vylepšení
tábora Petr Kopecký. (kas)
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Tenisu v Žatci vládne Kryštof Jánošík, vyhrál dvouhru i čtyřhru
Kryštof Jánošík, člen žateckého tenisového klubu, zcela
ovládl přebory města, které vyvrcholily ﬁnálovými zápasy v neděli 26. srpna. Ve ﬁnále dvouhry porazil 6:2 a 6:3
Marka Koutník a vyhrál i čtyřhru. V ní pár Kryštof Jánošík – Martin Rehák přehrál dvojici Marek Koutník –
Petr Doktor 6:1, 6:2.
Tenisové přebory Žatce tek 24. srpna a trvaly do nezačaly už v pátek 17. srpna, děle. Vyvrcholily ﬁnálovým
kdy se na kurtech tenisové- zápasem, v němž se podle
ho klubu ve Studentské ulici očekávání střetli Kryštof Jározehrála kvaliﬁkace. Tu vy- nošík (na snímku) a Marek
hrál Petr Doktor, ve čtyřhře Koutník. Zápas trval 75 midominoval pár Tomáš Kail – nut a dopadl výhrou favorita. Největší šanci na zvrat
Petr Tamler.
Čtvrtﬁnalisté kvaliﬁkace měl M. Koutník ve druhém
se zároveň stali účastníky ﬁ- setu, když se ujal vedení 3:1
a 30:0. Díky své zkušenosti
nálového turnaje.
Zápasy o tenisového pře- ale Kryštof Jánošík obrat v
borníka města začaly v pá- utkání nepřipustil a navázal

na své vítězství z roku 2015.
O rok později se přeborníkem města stal Marek Koutník a loni Jiří Karas.

Právě Jiří Karas ovládl
nyní zápas o 3. místo, když
vyhrál nad Romanem Dvořákem. Za stavu 3:6, 6:4 a
4:1 utkání R. Dvořák skrečoval kvůli zranění.
Také ﬁnále čtyřhry dopadlo podle předpokladů, vítězný pár nedal nikomu ze
soupeřů šanci. Na třetím místě skončila dvojice Martin
Kolář – Libor Haišman.
„Vítězům gratulejeme a
děkujeme všem sponzorům
a řediteli turnaje Lumírovi
Hantákovi za skvělou organizaci turnaje!“ uvedl za hráče i pořadatele Marek Koutník.
(red)

Mladí národní házenkáři při soustředění na Moravě porazili trenéry
Oddíl národní házené v Žatci uspořádal o prázdninách už 35. letní soustředění ve Staré Vsi nad Ondřejnicí u
Ostravy. Celá akce byla stejně jako v
posledních letech zajištěna plně v režii
oddílu a také opakovaně za přispění Ústeckého kraje, od kterého jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 30 tisíc Kč.
„Ubytování bylo zajištěno přímo v
areálu hřiště a stravování jsme si po delší době zajišťovali sami, bylo zabezpečeno 5x denně a bylo pestré, chutné a v

dostatečném množství včetně pitného
režimu díky oběma Miluškám Plecitých, za což jim náleží veliký dík. V areálu jsme měli k dispozici hřiště a tréninkový prostor s další brankou, vedle
areálu byly venkovní posilovací prvky, které jsme mohli využívat,“ popsal
zázemí předseda oddílu Josef Popelka.
Soustředění se zúčastnilo celkem
25 dětí pod vedením 6 vedoucích. Kolektiv byl rozdělen nejprve do tří skupin pro fyzickou přípravu a míčovou

techniku a pak opět do dvou skupin. Samostatně trénovaly děti z přípravky.
Pro zpestření bylo sehráno modelové utkání trenérů s dětmi, které vyhrály 13:12. Dorostenky sehrály přátelské
utkání s TJ Stará Ves n.O. a zvítězily
11:8. V rámci výcviku byl psán jako
obvykle test z pravidel národní házené, kterému předcházela přednáška, a
program doplnily další aktivity – od
sportovních přes zábavné hry až po výlety do okolí.
(jp)

Kuželkáři zahájí mistrovskou
sezónu v sobotu 15. září
Kuželkáři Žatce znají
své první soupeře v krajském i okresním přeboru.
Obě soutěže byly rozlosovány v srpnu a Lokomotiva
Žatec zahájí své mistrovské
boje v sobotu 15. září.
Žateckými soupeři v krajském přeboru budou týmy
Sokola i Lokomotivy Ústí
nad Labem, Verneřic, Děčína, Lovosic, Spořic, České
Kamenice, Bíliny, Teplic,
Údlic, Kadaně B, Chomutova B a Vejprt. První zápas
hraje Žatec na domácí kuželně 15. září od 9 hodin se
Sokolem Spořice. O týden
později zajíždí Lokomotiva

ve stejný čas hrát do České
Kamenice.
Okresní přebor A, kde
hraje Lokomotiva Žatec B,
je soutěží B a C celků těch
oddílů, jež hrají vyšší soutěže. Žatec bude soupeřit s
Louny, Spořicemi B i C, Údlicemi, Chomutovem, Údlicemi, Bílinou, Kadaní, Mostem a Podbořany B i C. Mistrovskou premiéru v novém
ročníku prožije Lokomotiva
Žatec B v sobotu 15. září v 9
hodin na kuželně ve Spořicích. O týden později hraje
Žatec B poprvé doma, a to
od 9 hodin proti hráčům Chomutova C.
(žz)
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