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Chmelařská sezóna vrcholí. Pěs telé ještě češou chmelnice, už je připravená Dočesná.
Trvale připomíná chmelařské tradice zámek Stekník svými výstavami. Na snímku je princezna Magdalénka, která provázela dě na zámku v srpnu.
Foto: Tomáš Kassal

7 Závod u Žatce je největší investicí v Česku
Slavnostní otevření závodu na výrobu pneumatik
ukončilo první etapu výstavbu Nexen Tire. Ve ﬁrmě aktuálně pracuje 850 lidí hlavně z blízkého okolí.
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Po dokončení druhé fáze
výstavby chce Nexen Tire
zaměstnávat 1300 lidí a ročně vyrábět 11 milionů kusů
pneumatik. Investice za celkem 22 miliard korun bude
po dokončení největší investicí v Česku za posledních deset let.
Obří investice na bývalém žateckém letišti v průmyslové zóně Triangle není
důležitá jen kvůli počtu zaměstnanců. Po dvou korejských a jedné čínské továrně jde pro Nexen Tire o první závod v Evropě. „Získali
jsme tím základnu pro svou

Továrna má být proto
ﬁrmu v Evropě. Věřím, že
budeme přínosem i pro čes- přínosem i pro Ústecký kraj
kou ekonomiku a že bude- a zejména pro Žatecko. Do
me i přínosem pro občany regionu přináší moderní
Žatecka,“ uvedl při slav- technologie, chystá vývojonostním zahájení generální vé centrum. Zaměstnává
výkonný ředitel Nexen Tire technicky vzdělané lidi, které odpovídajícím způsobem
Travis Kang.
odměňuje. Hodlá
Nový závod
Plánovaný počet na Žatecku podbude významný
porovat školství.
pro celé Česko: zaměstnanců
Nexen
Tire
Žatec je proto
Odpovídá nejnopro
Nexen Tire
vějším podmín- v závodě u Žatce:
důležitým
partkám pro investičnerem. Tomu odní pobídky. „Připovídala při slavnáší také velkou
nostním zahájení
přidanou hodnotu
skutečnost, že speciálsvou technologickou
vyspělostí, zaměřuje se na ní poděkování z rukou Tranové technologie a produk- vise Kanga obdržela i žatecty. Podporuje technologický ká starostka Zdeňka Harozvoj i místních dodavate- mousová. Vedle ní ocenění
lů,“ uvedl náměstek minist- získal ještě Petr Očko a krajra průmyslu a obchodu Petr ský hejtman Oldřich Bubeníček.
Tomáš Kassal
Očko.
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Petice žádá kruhové objezdy, o které město usiluje už roky
Výstavbu dvou kruhových objezdů na Plzeňské ulici požadují v petici obyvatelé Žatce. Vedení města aktivitu vítá, protože o stavbě okružních křižovatek u TESCO a v
ulici Osvoboditelů jedná kvůli zvýšení bezpečnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic už několik let.
„Proto iniciativu obyva- slední rekonstrukce,“ potvrtel vítáme a podporujeme. dil jednání místostarosta ŽatČím víc hlasů a argumentů, ce Jaroslav Špička.
Křižovatka ulic Plzeňská
tím lépe. O kruhovém objezdu u TESCO jedná město a Osvoboditelů má novou
už asi deset let, o kruháku v podobu několik let, i tak ale
ulici Osvoboditelů mluvíme město trvá na tom, že z hles ŘSD celou doby od po- diska bezpečnosti by byl kru-

Zákaz odběru
povrchových vod
Kvůli nedostatku vody
platí až do 31. října zákaz odběru povrchových vod na
Žatecku. Trojici opatření
obecné povahy vydal už v
červenci veřejnou vyhláškou Městský úřad Žatec po
výzvě od správce vodních toků, Povodí Ohře. Zákazy se
týkají okolí horního toku Blšanky, říčky Liboc a všech
přítoků Ohře.
(kas)

Mimořádný
úřední den
Sobota 14. září,
8.00 až 12.00

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 12.
září v 17.30 hod. ve velkém
zasedacím sále radnice. (žz)

V pátek 6. září
je budova radnice
od 11 hod. uzavřena!

hový objezd lepší. Posun v
jednáních zatím není žádný.
Naopak u křižovatky Plzeňské s Husovou ulicí se
změny chystají. Městu Žatec se podařilo vyjednat změnu dopravního značení, aby
byla křižovatka bezpečnější. ŘSD podle informací z
poloviny srpna už stanovilo
úpravu značení a pracuje na
přípravě realizace. Další
úpravy zajišťuje město: pro-

vedlo opravy výtluků a krajnice vozovky, připravuje veřejné osvětlení, aby byla křižovatka přehlednější.
ŘSD už se nestaví odmítavě jako dříve ani k přestavbě na okružní křižovatku. Žatec se snaží postoj
ŘSD změnit i tím, že hledá
další zdroje ﬁnancování
stavby, aby proměnu nebezpečné křižovatky co nejvíc
podpořilo.
(kas)

SeniorTaxi zlevňuje, jedna jízda je za 20 korun
Seniortaxi v Žatci využívají už přes dvě
stovky seniorů a zájem o ně stále roste. Aby
bylo SeniorTaxi co nejdostupnější, schválili
žatečtí radní novinku – od 1. září se sníží
jízdné. Za jednu jízdu tak senior zaplatí 20
korun, dosud se platilo 30 Kč.
Službu zavedl Žatec od dubna a je určena pro občany nad 65 let, pokud mají vyří-

zenou průkazku. Taxi je vozí po městě,
zejména k lékaři či na úřady, za zvýhodněnou cenu.
Jízdu je nutné objednat minimálně den
předem, vždy ve všední den od 7.30 do 11
hodin na telefonu 415 710 295 (dispečink Domov pro seniory). Samotné jízdy probíhají ve všední dny od 7 do 17 hodin. (red)

Nové chodníky i plot. Silnice v Pražské se ale neopraví
Nový plot u kasáren a nové chodníky vylepší vzhled
podstatné části Pražské ulice ve směru na Louny.
Opravu plotu u vojenského areálu provádí Armáda ČR. Chodníky po obou
stranách silnice v délce 800
metrů nechá opravit město.
„Zahájení stavby předpokládáme v průběhu září
2019. Nabídková cena vítězného uchazeče je necelých 8 milionů korun bez
DPH,“ uvedla vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina
Mazánková.
Chodníky se opraví po
obou stranách ulice od o-

kružní křižovatky u Domova pro seniory až po ulici K
Perči. Součástí opravy budou i autobusové zastávky
nebo přechody pro chodce.

Samotná silnice se opravovat nebude. Podle kraje,
který je jejím majitelem, není oprava vozovky bezpodmínečně nutná.
(žz)

Bezúročné půjčky občanům pomohou i městským parkům
Revitalizaci městských parků plánuje žatecká radnice. Město už začíná
připravovat peníze, které budou na obnovu parků potřebné. Pomoci mají například Kotlíkové půjčky.
Žatec se aktivně zapojil do podpory
poslední vlny Kotlíkových dotací, v
níž Státní fond životního prostředí nabízí lidem dotaci až 200 000 korun na
výměnu kotlů. Staré kotle 1. a 2. třídy
se od roku 2022 nesmí používat.
Novinkou poslední vlny dotací
jsou Kotlíkové půjčky. O ně musejí zájemci žádat prostřednictvím svých
2

obecních nebo městských úřadů. Ne
každá radnice se do projektu zapojila,
ale Žatec se rozhodl ekologický projekt aktivně podpořit. Chce tak zároveň využít možnosti získat ﬁnance na
další projekty podpořené SFŽP – konkrétně by to mělo být právě na revitalizaci parků.
O bezúročné půjčky zájemci požádají prostřednictvím Městského úřadu
Žatec. Právě město pak bude lidem peníze přeposílat. Všechny půjčené peníze se pak vrátí na účet města, které si je
může nechat na další projekty.

„Můžeme tak pomoci ekologii a životnímu prostředí, ale zároveň rozpočtu
našeho města. Bylo by škoda této možnosti nevyužít, můžeme tak získat řádově miliony korun,“ zdůraznil místostarosta Žatce Radim Laibl.
Ekologický projekt Kotlíkových
dotací podpořil Žatec i tím, že spolupracuje s kotlíkovým specialistou. Ten
všem zájemcům o dotaci pomůže s jejím získáním a administrací. Předběžně o půjčku požádalo 33 lidí, město by
mohlo na ekologické projekty využít
téměř šest milionů korun.
(kas)
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Teploty vysoké, deště málo. Ale voda na závlahy chmele chybí
Horké počasí letos opět trápilo pěstitele chmele, kteří po
loňské neúrodě potřebovali větší výnosy, aby splnili své
závazky vůči pivovarům. To by se mělo povést, předsklizňové odhady počítaly s průměrnou úrodou asi 6300
tun chmele.
Na svém tradičním srp- zdražovat nebudou. A když
novém setkání na Stekníku pivo zdraží, že to nebude
proto byli pěstitelé chmele kvůli chmelařům.
Jaké je obecně renomé
relativně optimističtí, zvláště když několik dní pršelo. českého chmele ve světě?
Kvůli dešti začínala letošní Udržuje si své postavení?
Žatecký poloraný červesklizeň většinou až po 20.
srpnu. „Právě ta voda nahrá- ňák je jemná aromatická odvá tomu, aby sklizeň začala růda a na světě je to nejrozco nejpozději. Aby byla vlá- šířenější odrůda tohoto dru- máte dva farmáře vedle seha zužitkována,“ vysvětlil hu. I když máme jen asi 8 be, tak jeden vodu dostal,
předseda Svazu pěstitelů procent světové plochy, tato druhý ne. A na chmelu se to
chmele ČR Luboš Hejda (na odrůda ve světě převahu a hned odrazí.
Vzhledem k počasí posnímku) při setkání s novi- význam má. Tím, že je to
jemná aromatická odrůda, je sledních let se zdají být zánáři na Stekníku.
Jaká by měla být letoš- vyhledávaná pivovary do je- vlahy chmelnic nepostrajich prémiových piv, do je- datelné. Je to největší rení úroda chmele?
Zatím ji odhadujeme na jich hlavních značek. Vě- zerva při pěstování chmeobvyklé, průměrné úrovni, řím, že si to Žatecký polora- le v Česku?
Pokud se chceme vytedy 6300 tun suchého chme- ný červeňák udrží.
Pomůže vláha, která hnout rozdílům v produkci
le. Tyto odhady jsme dávali
už na mezinárodním kon- přišla v podobě dešťů na vlivem nedostatku vláhy,
gresu a věříme, že jsme se začátku srpna? Byla by tak samozřejmě závlahy mají velký význam. V současné
treﬁli a že to bude víc než v bez ní úroda jako loni?
Zcela určitě. Chmel od- době máme zavlaženo asi
loňském roce, kdy těch
5126 tun bylo docela málo. kvetl a potřeboval se uza- 20 procent chmelnic v ČesZdravotní stav chmele před vřít. Kdyby nepřišla voda na ké republice a snažíme se,
sklizní byl dobrý, tak i kva- začátku srpna, byli jsme na aby zdrojů vody pro závlahy
tom minimálně jako loni. bylo víc. Ale pěstitelé nemolita by měla být výborná.
hou dělat závlahy tam, kde
Technika a zařízení bý- Nebo ještě hůře.
Hlavně v červnu bylo není zdroj vody. Proto jsme
vají připravené v předstihu. Jak je to s lidmi? Opět extrémní sucho. Bylo to ocenili dlouholetý boj mijste letos museli využít za- horší pro starší, nebo spíš nisterstva zemědělství a
agrární komory, kdy se přimladší porosty?
hraniční dělníky?
Ani staré porosty nemají pravovaly projekty na nádrS lidmi je vždycky problém. Sháníme je od ledna rády velké sucho, navíc vel- že v Šanově a Senomatech,
nebo už od konce minulé ké vedro. Mladší porost je ta- které byly nedávno oznámesklizně. Zahraniční pracov- kový životaschopnější, tam né, ale připravují se už dlouníci jsou velmi vítaní, vlast- škoda není taková, jako na ho. Nemáme z nich ale takoními silami bychom chmele starých porostech. Ale nelze vou radost. Nádrže nebudou
to říct paušálně, protože sráž- sloužit k závlahám, ale hlavani nezvládli.
Po loňské neúrodě pivo- ky byly velmi lokální. Když ně k nadlepšení vodoteče Ravarníci pivo zdražili a tvrTéma
dí, že když bude opět nedostatek chmele, že budou Před sklizní chmele v roce 2019
muset opět zdražovat. Co Chmel se letos v Česku pěstuje na ploše 5003 hektarů, z tona to říkáte?
ho na Žatecku je 3869 ha, Úštěcku 513 a Tršicku 621 ha.
Je to vyjádření pivovarů, Jen pě na z celkové plochy má umělou závlahu.
nepřísluší mi, abych ho ně- Největší rozlohu tvoří Žatecký poloraný červeňák, který
jak hodnotil. Ale z hlediska se pěstuje na 4262 hektarech.
ekonomického si myslím,
Předběžný odhad letošní sklizně je 6300 tun sušeného
že to není tak významná částchmele
v Česku. Celosvětová produkce má být 120 000
ka. V každém případě chmel
tun.
Z
toho
49 000 tun se odhaduje z USA, kde se pěstuje
mají a dražší nikde nekupovali. Věřím, že pivovary chmel na 24 160 hektarech.

kovnického potoka.
Pěstitelé by chtěli co?
Co by nám hodně pomohlo a o čem se minimálně
patnáct let diskutuje, to je
přivaděč vody z Povodí
Ohře. Měli bychom díky tomu k dispozici až osm vteřinových kubíků vody. Přivaděč z Povodí Ohře do Povodí Vltavy přes rakovnický
okres má jít přes nádrž Kryry. Ta vyrovnávací nádrž
tam bude důležitá, aby bylo
možné zachytávat například
přebytečnou jarní vodu.
Na kryrskou nádrž ale
budete muset podle posledních informací minimálně deset let čekat?
Nedávno jsme měli seminář o závlahové vodě a tam
jsem byl překvapen, protože
se začali bavit o této nádrži v
řádu deseti let. Dosud jsme
se bavili v řádu dvaceti let…
Takže i těch deset let je přínos. Samozřejmě, je to běh
na dlouhou dobu. Tím spíš,
že se teprve připravují výkupy pozemků. Ale když tomu
budou všichni nakloněni, věřím, že by se to v té době realizovat mohlo.
Kde vidíte překážky?
Trochu se bojím soukromého sektoru, vlastníků pozemků nebo lidí z okolí, jak
se k tomu budou vyjadřovat,
jestli nebudou mít výhrady.
Ale osobně si myslím, že
každá voda je přínosem.
Nejen pro zemědělce, ale i
pro obyvatele, protože voda
zlepšuje celkové klima krajiny.
Tomáš Kassal
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Žatečané už odvezli na nový sběrný dvůr stovky tun odpadu
Desítky milionů korun investoval Žatec v průběhu loňského a letošního roku do systému na třídění odpadu, a
to i díky evropským dotacím.
Nový sběrný dvůr za více než 24 milionů korun (z
toho 20,5 milionu Kč dotace
z Operačního programu životního prostředí) se začal
stavět loni a otevřel se letos
v březnu. Za první čtyři měsíce provozu bylo z nového
sběrného dvora odvezeno
téměř 628 tun odpadu. Z toho 304,5 tuny bylo předáno
k další recyklaci, zbytek byl
vyvezen na skládku či do
spalovny.

Do sběrného dvora (na
snímku) lze vozit objemný
odpad, dřevo, papír, plast,
sklo, biologicky rozložitelný odpad, stavební suť, kovy, azbest, nebezpečný odpad a pneumatiky. To vše
mohou do dvora vozit občané Žatce zdarma. Od července 2019 platí také ceník
pro podnikatelské subjekty.
V Žatci obyvatelům nově slouží k třídění odpadu deset separačních hnízd pod-

Téma
Třídění odpadu
V Žatci jsou další místa, kam lze odkládat vytříděný odpad:
Tex l (oděv, obuv, hračky...): kontejnery v ulicích Fibichova, nám. Svobody, Jižní, Stavbařů, Bří Čapků, Písečná, u
Kauﬂandu. Použitelné oděvy vybírá i charitní šatník ve „věžáku” v Podměs .
Drobná elektrozařízení: ves bul radnice na nám. Svobody a ves bul budovy MěÚ v ulici Obránců míru 295.
Baterie: prodejny v Žatci, základní a mateřské školy, budovy městského úřadu.

Ve městě jsou stovky nových stromů

zemních a polopodzemních
kontejnerů, dvacet nadzemních kontejnerů (tzv. zvonů)
na třídění odpadu, čtyři sestavy inteligentních košů na
třídění odpadu (Bigbelly).
To vše vybudovalo a rozdalo obyvatelům město během loňského a letošního
roku díky dotačnímu titulu,
celkové náklady byly přes 9
milionů korun. Během tohoto roku se ještě obyvatelům
rozdává 120 kontejnerů na
plast a 916 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
V nově vybudovaných
stanovištích na třídění odpadu se během tří měsíců, za
které jsou dokončené statis-

tiky (od dubna do června),
nashromáždilo dohromady
15,24 tun recyklovaných odpadků – konkrétně to bylo
5,7 tuny plastů, 5.02 tuny papíru a 4,52 tuny skla. Z toho
největší část lidé odevzdali
v červnu (2,32 t plastu, 2.12
t papíru, 3.22 t skla).
Tašky do domácností
Třídění odpadu pomáhají také sady tašek na tříděný
odpad do domácností. Ty je
možné koupit v infocentru
radnice za 50 Kč (velké) nebo 40 Kč (malé). O tašky je
poměrně slušný zájem, během několika týdnů se prodalo sedm desítek těchto sad
na třídění. Tomáš Kassal

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

Součástí vylepšování životního prostředí v Žatci jsou
zastoupený tajemnicí,
různé úpravy zeleně. Ty jsou podle možností automatickou
vyhlašuje výběrové řízení
součástí všech dopravních staveb v ulicích města.
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:
Od roku 2014 se v Žatci vysadilo zhruba 350 nových
referent stavebního úřadu
stromů, v letošním roce jde o téměř padesátku stromů.
Místo
výkonu
práce: Městský úřad Žatec
Do konce letošního roku se ještě chystá výsadba nové zepředpokládaný nástup 1. 10. 2019.
leně, převážně keřů, v lokalitě Pod Kamenným vrškem nePísemné
přihlášky
včetně
příloh dodat k rukám
bo v prostoru ulic Písečná a Dr. Václava Kůrky.
(žz)
personalistky nejpozději do 9. 9. 2019 do 11.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
Město Žatec a Letci - Žatec, z. s.
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Vás srdeč ně zvou na

vzpomínkový akt

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

u př ílež itosti
7. výroč í slavnostního odhalení
Památníku hrdinů – letců z Ústeckého kraje
a
101. výroč í založ ení č eskoslovenského letectva

na obsazení pracovních míst
na dobu určitou (zástup za MD):
- dotace
- odpadové hospodářství

Vzpomínkový akt
se uskuteční 17. září 2019
od 15:30 hod. v Žatci v Podměstí

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpoklad nástupu listopad 2019.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 9. 9. 2019 do 11.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.
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vyhlašuje výběrová řízení

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
● Servis a opravy oken a
dveří. Josef Honauer, tel.
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, promazání a seřízení kování,
výměna skel, těsnění, klik,
oprava žaluzií, výměna
oken či dveří při neopravitelných závadách.
● Pronajmeme slunný byt
3+1 v centru Žatce. Nájem
8500,- + poplatky. Kauce
nutná. Tel.: 415 710 890.
● Výuka klasického tance
po celý rok. Věk není omezen. Kurzovné zdarma. Místo: Stará papírna v Žatci. Zahájení výuky: 7. 9. 2019, od
13 hodin. Pohovor nutný.
Kontakt: 797 700 942.
● Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů /159 209,- Kč/ks. Prodej: Žatecu vlak. nádraží-západ - 20.

září 2019 - 17.30 hod. Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace:
Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605
840.

Pozvánka
Rada Klubu vojenských důchodců v Žatci a Podbořanech svolává na den 17. října 2019 do 15 hodin v restauraci Václavka shromáždění svých členů za účelem
předání dárkových balíčků
jubilantům. Během jednání
bude podáno občerstvení.
Zveme všechny členy KVD
k příjemnému posezení.

Rozloučení
Zesnulí 25.7. - 27.8.:
Marion Burgerová
Ján Balazzo
Marie Králová
Emil Vegricht
Jan Dienelt
Kristián Lauko
Jiří Doležel
Miloslav Holeček
Danuše Chalupová

76
69
94
85
84
45
85
78
81

Jiří Rameš
Emil Cabák
Marta Fizerová
Marie Havelková
Jiřina Zetková
Petr Štěrba
Emilie Pecháčková
Růžena Brůhová
Karel Průša
Jarmila Lušková
Jaroslav Hlubocký
Jana Brdková
Marie Heidenreichová
Helena Polesná
Jiří Urban
Hana Goldová
Miroslav Kalous
Karel Herák
Růžena Elicerová
Růžena Šulíková
Václav Husák

74
88
88
91
88
61
75
94
81
94
75
47
82
90
77
64
64
83
91
86
72

Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz

Žatecký zpravodaj vyjde 3. října.
Příjem inzerce končí 26. září. Kontakt: Osobně vždy v
úterý od 9 do 11 hodin v infocentru radnice nebo na e-mail:
zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie
Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke.
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Slavnosti chmele a piva jsou tu! Tradici připomínají soutěže
Tradiční Dočesná, která se letos koná 6. a 7. září, přinese opět mnoho zábavy a nabídne desítky druhů piv. Zároveň musejí obyvatelé počítat s různými omezeními.
Ta se budou týkat hlavně Soutěž o titul
dopravy, protože nejen v prů- Pivovar Dočesné 2019
běhu Dočesné, ale už v týdTitul „Pivovar Dočesné
nu před jejím zahájením je 2019“ získá na základě hlaomezený vjezd a parkování sování návštěvníků ten pivov historickém středu Žatce.
var, který obdrží největší poDvoudenní program do- čet hlasů. Kompletní seplní opět řada doprovod- znam pivovarů bude v letáčných akcí. Pro zájemce bude ku akce, na led obrazovkách
otevřena Expozice muzea nebo na www.docesna.cz. V
Homolupulů nebo výstava letošním roce proběhne hlakrálíků, drůbeže, holubů a sování také pomocí SMS.
exotů. Součástí programu je Soutěž v tanci
také Streeball Cup, Skate- s korbelem piva na hlavě
česná a festival Underwall.
Hlavním úkolem této
Otevřená jsou také žatecká soutěže je vydržet tančit v
muzea – Polánkovo a Chme- páru s korbelem piva na hlalařské.
vě po dobu jedné skladby.
Dočesná je především Pár, který vydrží nejdéle, vyslavností chmele a pivo, což hrává hodnotnou cenu. Podkaždý rok zdůrazňuje něko- mínkou soutěže je věk 18
lik tradičních soutěží.
roků. Soutěž není omezena

na občany České republiky.
Ochranný oděv zajištěn.
Soutěžící se mohou předem
přihlásit v info stánku nebo
u pořadatelů v budově žateckého divadla.
Soutěž v česání
chmele na čas
Soutěž spočívá ve zručnosti a rychlosti česáče, který načeše za určitý časový
úsek nejvíce chmele. Soutěž
je omezena na maximálně
čtyři soutěžící. Soutěžící se

mohou předem přihlásit v info stánku u podia nebo u pořadatelů v budově žateckého divadla.
Soutěž generálního
partnera akce
Soutěž na hlavním pódiu
připravuje už několikátým
rokem generální partner Dočesné, společnost Nexen Tire.
(kas)
Aktuální a podrobné
informace o Dočesné na
www.divadlozatec.cz

Právní poradna: Darování bytu a zřízení služebnosti dožití dárce
Advokát radí

ně užívat. Ve smlouvě je třeba přesně
vymezit byt, kterého se služebnost týDotaz: Chtěla bych převést byt ká, i dobu, po kterou bude trvat (třeba
na svoji dceru, ale kamarádka před do konce života). Dále by mělo být
pár lety dceři byt darovala a domlu- přesně speciﬁkováno, kdo co v souvisvili se, že ji nechá v bytě bydlet. Jen- losti s bytem platí. V dohodě zde nejste
že dcera si nadělala dluhy při neú- omezováni zákonem. Obvykle oprávspěšném podnikání a musela byt pro- něný ze služebnosti platí běžné drobné
dat. Nový majitel pak kamarádku opravy, lze třeba odkázat na nařízení
vystěhoval. Můžu se nějak pojistit vlády č. 308/2015 Sb., které vymezuje
proti něčemu podobnému? Dceři vě- pojem běžná údržba či drobné opravy
řím, ta by mě v bytě bydlet nechala, zejména pro účely nájmu bytu. Oprávale může se stát něco podobného.
něný rovněž platí služby spojené s užíOdpověď: Při podobných převo- váním bytu. Naopak vlastník obvykle
dech bytu je vždy dobré být opatrný. V platí větší opravy i odvody do fondu
praxi se s případy, kdy obdarovaní po- oprav v domě. Podobně jako převod datomci nedodrží původní dohody, a ne- rováním, i služebnost se následně zapíbo se dostanou do problémů, které ve- ší do katastru nemovitostí.
dou k tomu, že dárce musí nemovitost
Dcera následně nebude omezována
opustit, setkáváme poměrně často. Po- v nakládání s nemovitostí, může napříkud jde o byt v osobním vlastnictví, klad byt prodat, vždy ho ale bude propak by se s darovací smlouvou mělo dávat i se služebností. To samozřejmě
spojit zřízení tzv. věcného břemene re- znamená, že prodejní cena bytu bude
spektive dle terminologie nového ob- podstatně nižší. Nový vlastník by totiž
čanského zákoníku služebnosti bytu.
musel stanovená pravidla respektovat.
Služebnost se zřizuje smlouvou me- Teoreticky existuje možnost, kdy by
zi vlastníkem a oprávněným ze služeb- vlastník mohl žádat soud, aby služebnosti. Dobrým řešením je tuto smlou- nost zrušil. Bylo by to dle zákona v přívu začlenit přímo do smlouvy darova- padě, kdy by došlo k nějaké trvalé změcí na základě níž byt na dceru převádí- ně, která by měla za důsledek vznik
te. Podstatou služebnosti je oprávnění hrubého nepoměru mezi zatížením
konkrétní osoby, tedy vás, byt doživot- vlastníka bytu a výhodou pro vás.
6

Nicméně vzhledem k tomu, že je služebnost zřizována v souvislosti s darováním bytu, případně, že by nový
vlastník při koupi musel vědět, že je
byt zatížen služebností, tak je velmi
málo pravděpodobné, že by soud takovému návrhu vlastníka vyhověl, pokud byt budete řádně užívat a plnit uzavřenou dohodu zejména pokud jde o
péči o byt či úhradu plateb s bytem spojených.
Na závěr je možno zmínit, že služebnost bytu lze využít i jinak. Pokud
si například senior chce na důchod přilepšit, ale zároveň nechce měnit bydlení, může byt prodat s tím, že při prodeji
zřídí služebnost doživotního užívání
bytu. Získá tak peníze z prodeje, které
může využít, ale zároveň bude moci
svůj byt užívat nadále.
V každém případě, ať už je služebnost zřizována z jakéhokoli důvodu,
není zde správné místo na šetrnost a je
vhodné při sepisování smlouvy využít
služeb advokáta.
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

program Dočesné

Žatecký zpravodaj
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Chcete opravit dům v centru? Město vám pomůže i přispěje!
Fond regenerace je dotační program města Žatce pro vlastníky domů v
městské památkové rezervaci a městské památkové zóně. Vyplácení peněz z
tohoto fondu je ze strany města vstřícným krokem vůči majitelům - umožňuje čerpat ﬁnanční příspěvky na opravu kulturních památek i objektů,
které kulturními památkami nejsou.
2) Odevzdání dotazníku. Pro získáFond regenerace pomáhá vlastníkům domů v historickém centru splnit ní příspěvku na rok 2020 je nutné donáročnější podmínky údržby budov, tazník odevzdat ještě letos. Žadatel do
aby jejich obnova byla v souladu s pa- něj uvede základní informace o nemomátkovou ochranou. Účelem Fondu je vitosti.
podpora soustavné péče o kulturní dě3) Žádost o příspěvek. Žadatel předdictví města Žatce a zachování jeho sta- loží kompletní žádost o příspěvek,
vebně - historických hodnot.
všechny povinné přílohy stanovují Zásady pro poskytování příspěvků z FonKdo může žádat o příspěvek
Finanční příspěvek z Fondu rege- du regenerace Města Žatce. Jde o pranerace může získat každý vlastník ne- vidla, kterými se řídí celý postup žádámovitosti v historickém středu města. ní i přidělování peněz z fondu a která
Peníze může využít na obnovu i údrž- zajišťují stejné podmínky pro všechny
bu domu. Stavební práce lze provádět i žadatele.
4) Rozhodnutí o přidělení dotace.
na etapy a na každou žádat příspěvek
samostatně. Se všemi kroky žadateli Pracovník Odboru rozvoje města zkontroluje, zda je žádost v pořádku, čili
poradí a pomohou úředníci radnice.
zda obsahuje všechny povinné přílohy.
Postup při podávání žádosti
1) Konzultace záměru na oddělení O přidělení dotace rozhoduje Rada
památkové péče Stavebního a vyvlast- města Žatce na základě doporučení Koňovacího úřadu, životní prostředí. Ža- mise výstavby a regenerace MPR.
Kdy žadatel příspěvek nedostane
datel dostane informace jak k samotné
Stát se tak může prakticky jen ve
žádosti, tak k dalšímu postupu při prodvou případech. Za prvé: když bude žavádění stavebních prací.

datelů příliš mnoho, bude město ze žádostí vybírat podle předem stanovených pravidel tak, aby schválený příspěvek měl pro stavebníka smysl.
Za druhé: když žadatel nedodrží
podmínky stanovené Zásadami pro poskytování příspěvků, nebude příspěvek vyplacen. Vzhledem k předchozím konzultacím s odborníky z památkové péče se tak děje jen výjimečně.
Všechny potřebné formuláře jsou
uvedeny na webu města: v sekci
Žádosti a formuláře, Odbor rozvoje
města, Fond regenerace města Žatec.
Aktuální verze dokumentů včetně
kontaktních osob pro rok 2020 bude na
webu města umístěna v nejbližší době.
Za komisi výstavby a regenerace
Eva Pettrichová
Jak požádat o příspěvek
1) Kontaktovat městský úřad:
smollenova@mesto-zatec.cz,
ﬁnova@mesto-zatec.cz
2) Vyplnit dotazník
3) Vyplnit žádost o příspěvek
Více informací naleznete
na www.mesto-zatec.cz
nebo v Žateckém zpravodaji.

Majitel opravuje měšťanský dům i díky pomoci od města
Město Žatec každý rok
prostřednictvím Fondu regenerace pomáhá majitelům s
opravami jejich nemovitostí
v městské památkové rezervaci a památkové zóně. Pomoc spočívá jednak v rozdělování ﬁnanční podpory,
jednak v tom, že vlastníkům
domů radí jak o peníze žádat
i jak při rekonstrukci postupovat. „Tady v Žatci je dobrá spolupráce,“ chválí spolupráci s městem a pracovnicemi památkového úřadu
Jiří Wildung, který opravuje
dům na náměstí 5. května.
Žádat úřady o příspěvek
není jednoduché, ale správný přístup se vlastníkovi nemovitosti vrátí nejen v podobě peněz. „Je náročné připravit žádost se všemi náležitostmi. Projekt musí odpovídat požadavkům památkářů i stavebního úřadu. Na
vše jsou přesně stanovené
lhůty. Před vyúčtováním mu8

sí být hotová kontrola od památkářů a stavebního úřadu.
Nejprve si všechny náklady
sám proplatím, pak čekám
na dotaci,“ vysvětluje Jiří
Wildung.
Během posledních osmi
let žádal o příspěvek z fondu
regenerace šestkrát a získal
řádově stovky tisíc korun.
Všechny jeho žádosti byly
stoprocentně uspokojené.
„Vždy jsem do žádosti dával menší náklady než pak
byly skutečné, abych nekolidoval s tabulkovým ceníkem. Zbytek doplácím ze
svého. V průběhu prací zvu
sám památkáře na kontrolní
dny. Třeba aby viděli, že
tam je rákosová rohož, než
se strop omítne,“ vypráví
muž nadšený opravou měšťanského domu, který stojí
na základech ze 12. století a
jsou v něm patrné téměř
všechny další stavební styly.
„První byla střecha, kdy

odborníky na některé práce. Pan Wildung jejich doporučení využil, tím dal najevo, že myslí opravu památky vážně. Právě proto pak s
úřady nemá problém. Naopak: když hrozilo, že některou práci nebude moci včas
dokončit, a tedy že bude muset příslušnou dotaci odmítnout, úředníci mu poradili,
kde ještě jinde může žádat o
mě tehdejší místostarosta pan příspěvek.
Novotný upozornil, že mohu
Je totiž pravda, že oprava
žádat město o příspěvek z fon- historických domů je náročdu regenerace. Později byla ná administrativně i ﬁnančstatika, pak fasáda, okna, dve- ně. Pro porovnání - náklady
ře. Dnes jsou to restaurátor- na obnovu historického obské práce,“ vypočítává maji- jektu bývají třikrát až čtyřitel, na co všechno získal pení- krát dražší než výstavba noze z Fondu regenerace.
vého domu. Ale výsledkem
Jeho úspěšnost při žá- je pak třeba dům, do jakého
dostech o peníze není ná- se chystá za čas nastěhovat
hodná právě proto, že je Jiří Wildung. A to i díky přívstřícný k úřadům stejně, ja- spěvkům z Fondu regenerako jsou vstřícné ony k němu. ce. „Poděkování patří také
Památkáři mu doporučili ar- mojí paní Evě,” dodal J. Wilcheologa, restaurátora nebo dung.
Tomáš Kassal

kultura/inzerce

Žatecký zpravodaj

Novou divadelní sezónu rozzáří herecké hvězdy. Už od října
Celou řadu výborných divadelních
představení nabídne Městské divadlo Žatec v příští sezóně, která začne v říjnu. Žatečtí diváci se mohou
těšit na hvězdy českého hereckého
nebe i hry vynikajících autorů. A také na spoustu zábavy.
Příkladem může být hned první
představení připravené na 1. října. Divadlo Ungelt přiveze do Žatce hru
Owe McCaﬀertyho Jak zabít komika.
Komediální drama plné stand-up výstupů předvedou například známí herci Marek Daniel či Ladislav Hampl.
V dalších měsících pak bude možné vidět hry Eda McBaina, Aloise Jiráska či Bohumila Hrabala. Z herců lze
namátkou uvést Báru Munzarovou, Miroslava Táborského, Filipa Blažka,
Lukáše Vaculíka, Veroniku Žilkovou
či Martina Zounara.
Asi nejočekávanějším představením sezóny budou příští rok v květnu
Deštivé dny. Herecký koncert je posta-

vený na výkonech dvou herců a minimalistické scéně. Richard Krajčo získal za svou roli v roce 2012 cenu Thálie, David Švehlík je mu rovnocenným
partnerem.
A nač se můžete těšit?
Představení v kategorii předplatného skupiny A – činohra:

Jak zabít komika (M. Daniel - na
snímku, K. Frejová, L. Hampl, V. Vašák), Kouzelná vyhlídka (B. Munzarová, D. Šinkorová, R. Novák, M. Trnavský), Zub za zub (D. Batulková/E.
Leinweberová, V. Křížová/V. Jeníko-

vá, O.Vízner/Č.Gebouský, V.Rašilov/
J. Koudela, K. Zima/J. Škvrna, V. W.
Kraus, R. Víznerová), ...A na hrušce
sedí diktátor (M. Táborský, A. Polívková/J. Ježková), Lucerna (P. Nový,
P. Erlitz, L. Lavičková, M. Velánová,
R. Stodůlka), Přelet nad kukaččím
hnízdem ( M. Hrabě/L. Burian, R. Goščíková/A. Kulovaná, P. Klimeš, M. Enčev, L. Malínek), Vzhůru dolů! (D.
Homolová, M. Steinmasslová, M. Sejnová, J. Zindulka), Úča musí pryč (D.
Prachař, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková), Deštivé dny (Richard Krajčo,
David Švehlík).
Představení mimo předplatné:
Titanic (F. Blažek, M. Vladyka),
Velké lásky v malém hotelu (L. Vaculík, M. Bočanová), Hexenšus (D. Morávková, L. Langmajer), Čarodějky v
kuchyni (V. Žilková, M. Dolinová),
Obsluhoval jsem anglického krále
(V. Kuzník, P. Batěk), Dva nahatý
chlapi (M.Zounar, M.Randová). (kas)

Žatecký den seniorů se připravuje už počtvrté
K příležitosti Dne seniorů, který
připadá na 1. října pořádá město Žatec,
odbor sociálních věcí, v rámci Komunitního plánování již čtvrtým rokem
Žatecký den seniorů.
Akce se koná opět v budově bývalých papíren dne 1.10.2019 od 10:00
hod. Na programu je přednáška Městské policie v Žatci na téma bezpečnosti ve městě, VZP podá aktuální informace o jejich možnostech. Lékárník
Michal Jánošík Jánošík promluví se seniory o lécích a jejich bezpečném užívání. Pověsti a příběhy ze žatecké historie představí Petr Antoni.
Zástupci Odboru sociálních věcí
předají informace o projektu Senior-

ská obálka – seniorská obálka je formulářem, do kterého senioři vyplní
údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Podrobnosti zjistíte na místě.
V současné době probíhají jednání
ještě s dalšími přednášejícími. Program bude opravdu pestrý. Těšit se můžete i na vystoupení dětí ze Základní
umělecké školy a Sedmikrásky Žatec.
Z programu si jistě vybere každý.
K dispozici bude bohaté občerstvení. Vstup je zdarma. Zarezervujte si
tento den ve svém kalendáři, budeme
se těšit na setkání s vámi.
Lucie Kořánová

Čtenářský piknik na hradbách uzavřel Léto s knihovnou

S prázdninami skončila i letní otevírací doba knihovny.
Aktuální otevírací doba na www.mekzatec.cz.

Poslední srpnové úterý
se konal jako závěrečná akce Léta s knihovnou Čtenářský piknik. Společně s dětmi jsme se sešli na knihovnické terase na hradbách,
kde bylo připraveno jak
drobné občerstvení, tak zábavné dopoledne plné soutěží a čtení.
Vzhledem k tematickému zaměření se většina připravených soutěží vztahovala ke knihám a literatuře.

Zahráli jsme se literární
pexeso nebo čtenářské křeslo a hádali pohádkové postavy. Prostor byl věnován i samostatné četbě a povídání si
(nejen) o knížkách.
Počasí nám celou dobu
přálo a vedle ovocných svačinek jsme si na závěr dopřáli i sladkou tečku v podobě zmrzlinového osvěžení.
Doufáme, že se tradice čtenářských pikniků ujme a budeme se těšit na další. (měk)
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Muzeum ukáže výstavu slabikářů a Ovocnářskou výstavu
Neobvyklou výstavu slabikářů, tradiční Ovocnářskou
výstavu a hlavně Dny evropského dědictví pořádá v září
žatecké Polánkovo muzeum. Připravená je také archeologická výstava z Litoměřicka a výstava kaktusů.
Regionální muzeum K. aktivními prvky pro děti. NaA. Polánka v Žatci zve na vštívit ji můžete do 10. listoslavnostní otevření výstavy padu 2019.
Když jsem šel poprvé do
Přehlídka regionálního
školy, které se uskuteční v ovoce v Křížově vile v Žatrámci Dnů evropského dě- ci, Ovocnářská výstava,
dictví (EHD) v sobotu 14. zá- proběhne v pátek 27. a v soří od 13 hodin v hlavní budo- botu 28. září vždy od 10 do
vě muzea v Husově ulici.
17 hodin. Jablka, hrušky a
švestky od sadařů a zahrádkářů z blízkých ovocnářských oblastí bude muzeum
vystavovat již popáté. Vystavené odrůdy si návštěvníci během obou dnů mohou
nejen prohlížet, ale i hodnotit v soutěži o nejkrásnější jablko a některé odrůdy budou i k ochutnání. Na zahraPředstavíme početnou dě vily se můžete občerstvit,
sbírku českých i zahranič- nakoupit ovocnářské proních slabikářů Zdeňky Mar- dukty nebo zabavit své děti
kovičové z Vyškova na Mo- v tvořivém koutku a při zpraravě, která za ni v roce 2014 cování ovoce. Na sobotní odzískala diplom „Pozoru- poledne je připravena k pohodná sbírka“ od Klubu sbě- slechu a odpočinku hudba lubenecké kapely Modrá kost
ratelů kuriozit.
Výstava je doplněna a zpěv žatecké písničkářky
nejen starými kalamáři, lah- Ráchel Pabianové.
vičkami od inkoustů, psacíZahrádkářům nabídnemi potřebami a vysvědčení- me odborné určení odrůdy u
mi ze sbírky Ondřeje Vonky donesených jablek, semínka
ze Žatce a muzea, ale i inter- ze sdíleného projektu Se-

mínkovna či návody a pěstitelské rady od odborníků z
Českého zahrádkářského
svazu.
V budově Křížovy vily
najdete v patře výstavku s
tipy na výlet za ovocnářskými zajímavostmi a výstavu
džemů/marmelád z domácností i dílen drobných živnostníků v našem regionu.
Vybrané zavařeniny budou
v sobotu hodnoceny odbornou komisí, která vybere tři
nejchutnější džemy a od
15.00 bude ochutnávka zavařenin určena i veřejnosti.
Regionální muzeum K.
A. Polánka zve do své pobočky Stará papírna (Volyňských Čechů 733) na zahájení nové výstavy Smrtí to
nekončí aneb Tisíc let spali

ve stínu Radobýlu, které
proběhne ve čtvrtek 26. září
2019 od 17 hodin.
Archeologicko-antropologická výstava představuje
výsledky archeologického
výzkumu pohřebiště z 10. –
11. století v Mlékojedech u
Litoměřic. Uvidíte rekonstrukci tří hrobů s kompletní
hrobovou výbavou, fotograﬁe z terénu, kresby a obrazy.
Výstava potrvá do 30. listopadu 2019.
Muzeum K. A. Polánka a
Kaktusáři Žatecka s ﬁnanční podporou města Žatec
zvou na výstavu Kaktusy a
sukulenty, která bude zahájena ve Staré papírně 5. září.
Tradiční prodejní výstava
bude otevřena 5. - 7. září
9:00 – 17:00.
(rmž)

program kulturních a společenských akcí
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
14. 9. Když jsem šel poprvé do školy, výstava slabikářů,
do 10. 11., vernisáž při zahájení EHD 14. září ve 13.00
do 8. 9. Přijďte k nám na jedno aneb z Rakouska do RAJe, výstava o pivní kultuře v Žatci
do 16. 11 Když v Žatci hráli Ackermanna, výstava o hře
Jana ze Žatce
Křížova vila
do 6. 10. Papírové království, výstava papírových modelů
27. - 28. 9. Ovocnářská výstava, výstava spojená se soutěží a ochutnávkou marmelád, 10.00 – 17.00
Stará papírna
5. - 7. 9. Kaktusy a sukulenty, výstava Kaktusářů Žatec,
9.00 – 17.00
26. 9. - 30. 11. Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu, archeologická výstava z výzkumu pohřebiště 10. až 11. století v Mlékojedech u Litoměřic.
Galerie Sladovna
do 15. 9. Výstava obrazů Františka PONa
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do 31. 12. Sladovnictví
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
Chovatelský areál Žatec
6. - 7. 9. Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů, tradiční výstava je součástí doprovodného programu Dočesné
OSTATNÍ
14. 9. Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici SDH Žatec (areál nemocnice), 10.00 – 13.00
14. 9. EHD v Žatci, bohatý program s představením Žateckých dvorků, 13.00
18. 9. Diabetes, Městská knihovna, beseda poradkyně pro
výživu, 17.00
21. 9. Podzimní farmářská slavnost, náměstí Svobody,
8.00
24. 9. Cukrovka, dieta a pohyb, Nemocnice Žatec, z cyklu
Besedy pro veřejnost, 15.00
27. 9. Svatováclavský noční běh, stadion Mládí, třetí ročník běhu pro všechny generace, 18.00

sport
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S památkami se znovu otevřou i dvorky. Přijede Zimní král
Dny evropského dědictví v
Žatci jsou tradiční celoměstská slavnost, která
otevře brány do běžně nepřístupných objektů, budov a zákoutí širšího centra Žatce.
Prohlídky historických
objektů 14. září opět doplníme zpřístupněním téměř
dvou desítek Žateckých
dvorků, na každém z nich
vás čekají představení, výstavy, dílničky, občerstvení
a mnoho dalšího.
Speciální prohlídky s
ukázkou hry na varhany můžete absolvovat v děkanském chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. Zapojí se také
městské divadlo, kde je in-

stalována výstava, připravená k 170. výročí jeho založení.
Vyvrcholením programu
celého dne bude od 16 hodin
inscenace příjezdu Fridricha Falckého, známého jako Zimní král podle krátkého období, během nějž seděl
na českém trůnu. Na celé
scénce se budou podílet
místní i přespolní historické
soubory.
Letos je tomu totiž přesně 400 let, co se tato významná událost, příjezd krále, v Žatci odehrála.
Akce probíhá pod záštitou města Žatce a celonárodně ji organizuje Sdružení
historických sídel. (rmž)

14. září 2019
13 – 18 hodin
vstup zdarma

PROGRAM EHD - téma: Památky a zábava

Otevřené objekty:
Hlavní budova muzea, Husova 678
13:00 Když jsem šel poprvé do školy vernisáž výstavy slabikářů z celého
světa ze sbírky Zdeňky Markovičové z
Vyškova
13:30 - 18:00 dílničky pro děti
16:00 scéna příjezdu krále Fridricha
Falckého do Žatce s tancem a dobovou
hudbou v podání spolku Plzeňští a
ZUŠ Žatec

Děkanský chrám Nanebevzetí
Panny Marie, Hošťálkovo náměstí
- prohlídky kostela, vstup na kúr
- varhanní hudba
Městské divadlo, Dvořákova 37
- výstava ke 170. výročí divadla
- prohlídky Brázdovy opony
Žatecké dvorky
1. KULINÁŘSKÝ, Josefa Hory 95 stánky s občerstvením
2. ARCHEOLOGICKÝ, Hošťálkovo
náměstí 135 - archeologická výstava a
keramické dílničky
3. HUDEBNÍ (PESTROFEST), Hošťálkovo náměstí 136
(Program - 14:30 The Little Bit Band,
16:00 Majerovy brzdové tabulky,
17:30 Frajara putika, 19:00 Bug n
Dub, 20:30 Brass Band Rakovník)
4. BANÁNOVÝ, Hošťálkovo náměstí
64 - promítání fotograﬁí z koncertů v
Banánu 1993 - 2004
5. HISTORICKÝ, náměstí Svobody
53 a 54 - rychlokurz gotického tance,
interaktivní historický kvíz
6. KNIHOVNICKÝ, náměstí Svobody 52 - tvořivé dílny pro děti, výroba
vlastní placky pomocí razidla, čítárna
na hradbách, společné bubnování, prodej výrobků Kamaráda-LORM
7. DUHOVÝ, náměstí Svobody 149 –
malování, sraz "slimerek", soutěže
8. FARMÁŘSKÝ A PÍSNIČKOVÝ, Jiráskova 151 – písničkářka Jolana, prodej produktů z farmy Štastný Radíčeves

9. PUTOVNĚ VÝSTAVNÍ, náměstí
Svobody 1 - 14:00 vernisáž výstavy
Má vlast cestami proměn
10. KAVÁRENSKÝ, náměstí Svobody 43 – výstava fotograﬁí, hudební produkce na pianino, ochutnávka vín,
moštu a burčáku
11. VIZIONÁŘSKÝ, náměstí Svobody 9 - diskuze na téma Žatec a
UNESCO, výstava Žatecké domy očima studentů FA ČVUT
12. ODDYCHOVÝ, Dvořákova 31
(proti divadlu) – projížďky na koních,
povídání, obří bubliny, prezentace
spolku Občasné sdružení
13. TVOŘIVÝ, Dvořákova 24 - výtvarná a hudební tvorba žáků, tvořivé
dílny a soutěže
14. EKOVÝCHOVNÝ, za kuželnou poznávání částí přírody a osvěta třídění odpadů: bioodpad, proč jej třídit, jak
vyrábět kompost, ukázky kompostování
15. CHMELOVÝ, Masarykova 356 promítání ﬁlmů Starci na chmelu, o
Žatci a chmelu, výstava o dějinách sladovnictví
16. HASIČSKÝ, Chmelařské náměstí
347 - prezentace hasičů a techniky
17. KAKTUSÁŘSKÝ, Masarykova
337 - prohlídky sbírky sukulentů a kaktusů M. Kaloše
18. POTISKOVÝ, náměstí Prokopa
Velkého 1950 - AKCE KANÁL: výtvarná dílna pro děti i dospělé = kanálové poklopy jako graﬁcká matrice
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Kryštof Jánošík dvojnásobným přeborníkem města Žatec!
Tenisovým přeborníkem
Žatce se stal minulý víkend ve dvouhře i čtyřhře
Kryštof Jánošík a obhájil
tak své loňské prvenství.
Ve ﬁnále dvouhry se
utkal s Markem Koutníkem.
První set byl vyrovnaný, po
vedení Jánošíka 2:0 otočil
Koutník na 2:4, ale první sa-

Do ﬁnále čtyřhry se probojovali Kryštof Jánošík s
Martinem Rehákem a Roman Dvořák s Petrem Vránou, vítězem se stál pár Jánošík - Rehák 6:4, 6:4. Třetí byla dvojice Adam Dvorský a
Libor
Haišman.
V zápase o třetí místo zvídu nakonec získal Jánošík
Celý
turnaj organizoval
7:5. Druhý set skončil za sta- tězil Jiří Karas nad Jensem
(mk)
vu 3:0 skrečí Koutníka.
Hänelem poměrem 6:1,6:3. Lumír Hanták.

Anička Trnková
a světová špička

Příprava mladých volejbalistek

Ve francouzském městě Limoges reprezentovala Anna Trnková ze Žatce
Česko na nejvyšší světové soutěži v twirlingu (sportovní tanec s hůlkou) při International Cup
WBTF a Grand Prix. Pro závodníky jde o prestižní soutěž na úrovni olympiády.
Anička Trnková skončila v
největší světové konkurenci
s jednotlivými sestavami kolem třicátého místa z 53
účastnic nejvyšších kategorie.
(ph)

Při soustředěních v Žatci
a v Kralovicích se na sezónu
připravovaly mladé volejbalistky VK Sever Žatec.
Po dlouhých dvou měsících jsme se konečně dočkali! Všichni už jsme se těšili,
kdy se zase potkáme. Stalo
se tak ve čtvrtek 15.8., kdy
nám začínalo soustředění.
Nejprve jsme se setkali na
kurtech v Žatci, kde jsme
strávili první tři dny. Měli
jsme dva tréninky denně,
které nám daly zabrat. V neděli ale přišel volný den,
kdy jsme odjeli do Kralovic.
Začátkem týdne nám bohužel nepřálo moc počasí.

Ale přestože jsme trénovali
venku na antuce, naše tréninky ani program to nijak
výrazně neovlivnilo. Do tělocvičny jsme se museli
schovat pouze jednou a večer místo her jsme si v jídelně kempu zazpívali.
Každý den jsme trávili
dva tréninky na kurtech a jeden trénink pak večer v kempu. Ten byl zaměřen na posilování. Bylo to náročné a
hlavně ke konci týdne už
nám docházely síly, ale
zvládli jsme to. Soustředění
totiž určitě není jenom o trénování, ale také o stmelení
týmu. Kateřina Rodová

Kuželkářský Loko
Cup letos potřetí
Kuželkářský oddíl Lokomotivy Žatec připravil na září 3. ročník turnaje čtyřčlenných družstev Loko cup. Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní hráči.
Hrát se bude v kuželně TJ
Lokomotivy za autobusovým nádražím. Hrací doba
je vždy v pondělí až pátek
od 16 hodin, o víkendech od
10 hodin v termínu od 2. do
20. září. Zájemci se mohou
hlásit na e-mail: ivetaptackova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 724 206 320
nebo.
(jj)

Mladí fotbalisté Žatecka a Lounska na společném fotbalovém kempu
Útulné rekreační středisko Sycherák poblíž Tachova
v malebném prostředí borového lesa u rybníka Chobot
bylo základnou fotbalového
kempu pro mládež, pořádaného OFS Louny. Tohoto
kempu, který probíhal od neděle 14. do pátku 19. července se letos zúčastnilo 30
dětí ve věku od 7 do 13 let z
několika různých fotbalových klubů okresu Louny –
SKJ Jazzmani Žatec, Slavoj
Žatec, Havran Kryry a FK
Dobroměřice. Zájem byl obrovský, ale kapacita ovšem
omezená.
Dlouholetým provozovatelem tohoto rekreačního
střediska je bývalý český fotbalový reprezentant Karel
Rada a proto není divu, že
mladí fotbalisté měli na-

ho kempu byli rodiče téměř
online zásobováni informacemi a fotograﬁemi o dění v
kempu a na závěr mohli rodiče shlédnout i videa, na kterých všichni kluci a trenéři
společně vystupují s nacvičenou písní a pokřikem.
Veliké poděkování patří
všem, kdo se na organizaci a
přípravě fotbalového kempu OFS Louny podíleli. Již
3. ročník ukázal, co je správprosto skvělé zázemí a ser- K němu se do trenérského tý- nou cestou pro fotbal v okrevis. Karel Rada se se všemi mu přidali trenéři ze Žatce, se bez velkého města - a to
kluky se ochotně fotografo- Dobroměřic a také Zdeněk co možná největší spoluprával, podepisoval se a v rám- Kubiska, Grassroots trenér ce a integrace pod sportovci podvečerních relaxací s ni- OFS Louny.
ním střediskem mládeže,
Mladí hráči i trenéři vy- které v tomto fotbalovém
mi vedl debaty o tom, jak začínal, o zajímavých momen- tvořili skvělou partu a něko- okrese opravdu chybí. Mnotech ze své kariéry. Jako lik společných dní si doká- ho mladých fotbalistů, ale i
šéftrenér fotbalového kem- zali užívat nejen na hřišti, jejich trenérů, opouští hranipu byl Radim Laibl, držitel ale i při dalších nefotbalo- ce okresu a působí jinde.
trenérské licence UEFA A. vých aktivitách. Během celéRadek Vokráčka
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