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Zimní král Fridrich Falcký se svou ženou při návštěvě Žatce. Scénka při Dnech evropského
dědictví připomněla 400 let od jeho příjezdu. Více o EHD na straně 9. Foto: Tomáš Kassal

Vzpomínka
na letecké
hrdiny
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Ceny pro děti
za tvoření
z odpadů
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Noční běh
se konal
potřetí
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Žatec vyzve stát i kraj k podpoře nemocnice
Žatecká nemocnice plní
plán a podařilo se jí množstvím zdravotnických výkonů nahradit i výpadek,
k němuž došlo kvůli uzavření porodnice.
Přesto hledá nemocnice i
město coby její zřizovatel
další podporu.
Žatec vyzývá k podpoře
ministerstvo zdravotnictví a
město bude jednat i s Ústeckým krajem. Takové jsou závěry zářijového jednání zastupitelů, kteří tím zdůraznili stoprocentní podporu jediné funkční nemocnice v oblasti s 80 tisíci obyvateli.
O plnění plánu a dalších
podrobnostech z fungování
nemocnice informoval zastupitele ředitel Nemocnice
Žatec Jindřich Zetek. Popsal, že se výpadek porodnice podařilo nahradit vyššími

výkony na odděleních chi- Tato pomoc se má týkat
rurgie, interny, gynekologie všech malých a středních nei dětského oddělení, kam za státních nemocnic včetně
novým primářem Jiřím Biol- Nemocnice Žatec.
kem jezdí dětští pacienti i z
O podporu nemocnice
Mostecka.
bude město ve spolupráci s
Zároveň ale J. Zetek zdů- J. Zetkem žádat i jinde. Přeraznil, že je třeba hledat dal- devším proto, že ze statistik
ší cesty pro zlepšení stavu vyplývá, že 60 procent pacinemocnice a že
entů je z obcí a
Zisk nemocnice
se to neobejde
měst mimo Žatec.
bez politického v sících korun
Na nákladech by
v době od ledna
tlaku.
se tak měly podíPrávě proto do července 2019: let třeba okolní
navrhl zastupitel
města, ale hlavně
Michal Jánošík
Ústecký kraj.
usnesení, které
M ě s t s k á n eby mělo nemocnici
mocnice v Žatci totiž
pomoci. V tom jej
zajišťuje péči o obyvateostatní zastupitelé jednomy- le kraje, aniž by za to dostáslně podpořili a schválili vala ﬁnance. O vyrovnávavýzvu k Ministerstvu zdra- cím příspěvku chce proto vevotnictví ČR k „...účinné a dení města a nemocnice s
konkrétní pomoci při řešení krajem jednat.
ekonomických problémů...“
Tomáš Kassal
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Vládní agentura
může pomoci se
sociálními problémy

Teplárna bude mít nové, méně početné vedení

Městská teplárna bude
mít nové vedení. Ke změně
Agentura pro sociální za- dojde personálně, ale také
čleňování (ASZ) je vládní v organizaci vedoucího
nástroj podpory obcím při managementu.
začleňování obyvatel sociPředstavenstvo Žatecké
álně vyloučených lokalit. teplárenské, a.s., vypsalo výMěstu Žatec aktuálně po- běrové řízení na ředitele spomohla zanalyzovat a vy- lečnosti a na náměstka pro
hodnotit situaci - určit míru výrobu a distribuci tepla.
sociálního vyloučení a zmaDvoučlenné vedení ﬁrpovat problémy a potřeby cí- my má nahradit dosavadní
lových skupin v oblastech model tří náměstků (výrobbydlení, zaměstnanosti, zaního, technického a ekonodluženosti, sociálních služeb a zdraví. Ze zjištěných
údajů například vyplývá, že
Jedenáct startovacích byve městě chybí bydlení pro tů by mohlo v nejbližších leosoby ohrožené sociálním tech vzniknout v objektu bývyloučením. Nepříznivá je valé posádkové věznice v
situace v dostupnosti psy- centru města. Se studií na vychiatrické péče a péče psy- užití tohoto objektu se sechologů, začínají chybět známili minulý týden žatečpraktičtí lékaři a stomatolo- tí zastupitelé. Díky záměru
gové. Díky podpoře ASZ by se našlo využití pro
má Žatec lepší možnost řešit prázdnou budovu, mladí lityto problémy.
(žz) dé by dostali možnost ná-

mického) bez ředitele. „Důvod je jednoduchý. Pro ﬁrmu se čtyřmi desítkami zaměstnanců podle nás dva lidé ve vedení stačí. Nový model by měl být i efektivnější
z pohledu řízení ﬁrmy, bude
určená jasná odpovědnost,“
vysvětlil změnu předseda
představenstva městské společnosti Jaroslav Hladký.
Vedle hledání nového
managementu čeká Žateckou teplárenskou, a. s., také

rozsudek soudu. Městská ﬁrma a tři fyzické osoby jsou
obžalovány kvůli čerpání evropské dotace na modernizaci teplárny.
„Naším cílem je dosáhnout, aby byla teplárna jako
právnická osoby obžaloby
zproštěna,“ zopakoval Jaroslav Hladký. Ani případné
odsouzení ﬁrmy by ale nemělo ovlivnit dodávky tepla
do města. Hlavní líčení začalo minulý týden.
(kas)

Studie ukazuje, jak proměnit věznici na byty

Mimořádný
úřední den
Sobota 5. října,
8.00 až 12.00

Informační centrum
v nových prostorách
Turistické informační
centrum od 26. září funguje
v nových prostorech. Z budovy radnice se přestěhovalo do budovy čp. 149 na náměstí Svobody, do bývalé
Palačinkárny.
(red)

jemního bydlení než si zajistí svůj větší byt a navíc by
stavba propojila pro chodce
prostor budoucí divadelní
zahrady s ulicí Obránců míru. Zadání pro vzniklou studii schválila rada města na jaře letošního roku.
„V prvním patře počítáme s jedním bytem velikosti
2 + kuchyňský kout a třemi
byty 1+kk místo bývalých
cel. Druhé patro by mělo
stejnou dispozici. V podkroví počítáme se dvěma atelié-

rovými byty,“ popsal rozmístění bytů architekt Libor
Habanec.
Projekt počítá v přízemí
také s kavárnou, která má
pracovní název Café Basa.
Prostor ale bude univerzální
a lze jej využít i jinak než coby kavárnu. „Cílem je oživit
i prostor v okolí tohoto objektu, přilákat občany a návštěvníky města do historické části města. Budeme se

snažit na rekonstrukci využít vhodný dotační program.
Další přípravné práce na projektu navrhneme a předložíme zastupitelům ke schválení v rámci investičního plánu roku 2020,“ uvedla vedoucí Odboru rozvoje města
Kateřina Mazánková. Kdy
se budova bude rekonstruovat a kolik bude stát zatím
nelze přesně určit.
Tomáš Kassal

Chmelařské muzeum přivítalo desítky rytířů
Neobvyklé setkání českých nositelů
Chmelového řádu proběhlo minulý týden v Žatci v Chmelařském muzeu. Šlo o
třetí akci, předchozí dvě setkání byla v letech 2002 a 2011.
Do Žatce sjely desítky chmelových rytířů z celého Česka. „Jsem rád, že jste přijeli nejen ze Žatecka a Úštěcka, ale také z
Moravy. A že jsou tu zastoupené všechny
generace,“ pozdravil je za pořadatele
Zdeněk Rosa, předseda žateckého družstva Chmelařství.
Setkání nositelů Chmelového řádu v
Česku probíhá nepravidelně. Letošní rok
byl vybrán kvůli tomu, že si chmelaři připomínají dvě výrazná jubilea. Před 160 le2

ty se narodil Antonín Mohl, významný
chmelař, pedagog a spisovatel; před 120
lety Karel Osvald, na jehož šlechtitelský
odkaz navazují všichni čeští chmelaři.
„Pan docent Osvald věděl, že se v množství světového chmele můžeme odlišovat
pouze vyšší kvalitou. Díky Karlu Osvaldovi je Žatecký poloraný červeňák stále
standardem jemného chmelového aroma,“ připomněl jeho odkaz Luboš Hejda,
předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.
Chmelový řád má tři stupně, rytíře, důstojníka a nejvyšší - velitele. O rytířích
rozhoduje Mezinárodní chmelařská organizace (IHGC) na základě národních návrhů.
(kas)

Pozvánka
Město Žatec a vojenská
posádka Žatec zvou
u příležitosti
101. výročí vzniku
samostatného
československého státu
na slavnostní pietní akt:
28. 10. 2019 v 11 hodin,
který se uskuteční na
Kruhovém náměstí
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Zlom pro turistiku: Do Poohří mají nově jezdit Poláci a Korejci
Úspěšný rok má za sebou Destinační agentura Dolní Poohří, která má sídlo v Žatci a v jejímž čele stojí od února
nový ředitel Lukáš Pichlík.
Připravila celou řadu ak- turistického balíčku. Panu
cí, včetně pravidelné konfe- řediteli turistického zastourence cestovního ruchu Stop pení v Koreji se to líbilo. Přiand Stay, ale hlavně se jí po- jel se podívat do Žatce a na
vedlo navázat kontakty, kte- základě toho uznal, že by byré mohou do regionu přivést lo vhodné, abychom se zúzcela nové skupiny turistů. častnili road show v Koreji,
Unikátní je především napo- kde budou dvě konference.
Co budete prezentojení na Koreu.
Z ní by sem časem moh- vat? Žatec, celé Poohří?
Určitě celé Poohří. Ale
ly mířit stovky turistů, kteří
zatím jezdí jen do Prahy, konkrétní produkt, na který
Českého Krumlova či Kar- budeme jako první lákat, je
lových Varů. „Korejci jsou Žatecká chmelařská oblast.
dost dynamičtí a mají potře- Protože v Koreji se hodně
bu odvážet si stále nové zá- proslavilo plzeňské pivo,
žitky,“ vysvětlil Lukáš Pich- ale Korejci zatím netuší, že
lík (na snímku), proč by do to je z žateckého chmele. Už
regionu mohly jezdit výpra- jsme tu měli dva korejské novy z Korejského poloostro- vináře, přímo ze Soulu, kteří
va. Poznámkami doplňoval sem přijeli v rámci Dočesné.
rozhovor předseda správní Vzal jsem je i na chmelnice,
rady destinační agentury Ja- byli u vytržení, že tohle je
ten chmel, ta rostlina, bez
roslav Špička.
Ve druhé polovině říj- které by pivo, které nám tak
na letíte do Koreje na road chutná, nemohlo existovat.
show, při které budete lá- Ale budeme představovat
kat turisty do regionu. Že všechny památky Klášterce,
se zde nedávno otevřel ko- Kadaně, Žatce a Loun.
Jak moc je to unikátní,
rejský závod Nexen je náže se destinační agentura
hoda, nebo to souvisí?
Lukáš Pichlík: S road vydává lákat turisty do Koshow to nijak nesouvisí. Ale reje? Je to asi nejdelší cesje to velmi silný podpůrný ta za turisty?
Jaroslav Špička: Přesně
mechanismus. Fakt, že se
otevřel Nexen, nám může tak. Ještě se vrátím k tomu,
pomoci jako další faktor k to- jak to začalo, protože pan řemu, aby se měli Korejci zá- ditel je příliš skromný. Na
dovolené si prohlížel stránjem jezdit.
Pomůže to vybudovat ky Czech Tourismu leže na
silnější povědomí v Koreji lehátku a opaluje se. Všiml
si té výzvy a už na dovolené
o Žatecku?
Ano. Protože to zatím ne- zahájil celý ten proces. Unikátní je to stoprocentně, o
ní skoro žádné.
Jak jste se vůbec k pre- čemž svědčí i reakce Ústeckého kraje. Nejen, že z krajzentaci v Koreji dostali?
O letních prázdninách vy- ského úřadu přišla ﬁnanční
psal Czech Tourism výzvu, podpora na cestu do Koreje,
díky které chce právě menší ale také vyjádření v tom
destinace nebo jednotlivá smyslu, že můžeme být prvměsta zapojit do této road ní destinační agentura v krashow. Poukazoval na sku- ji, která by takto cíleně přitečnost, že Korejci mají v vedla turisty z Koreje. NaČesku stále stejný program: víc to dokresluje celou myšKrumlov, Plzeňský pivovar, lenku destinační agentury a
Kutnou Horu… Nabídl Chrámu chmele a piva, a to
jsem náš produkt v podobě je královská cesta piva a

chmele. Když korejský turista přistane v Praze, stane
se, co jsme chtěli: pojede do
Karlových Varů za becherovkou a my ho stáhneme na
cestu piva a chmele. A vůbec do Dolního Poohří.
Lákání turistů je hlavní úlohou agentury?
LP: Přesně tak. Oni si
nás lidé častou pletou s cestovní agenturou, ale to je
přesný opak. Cestovní agentura posílá lidi od nás, aby si
užili jinde. Destinační agentura láká lidi odjinud, aby si
užili u nás.
Letošní rok je výjimečný nejen díky Koreji, ale
také jste navázali kontakty s Polskem. To je také zajímavá cílová skupina.
LP: I to je něco, co tu ještě nebylo. Začalo to na veletrhu v Praze v únoru, Holiday World je největší ve-

letrh cestovního ruchu ve
střední Evropě. Náš partner,
který už se s Poláky znal, je
přivedl k nám. Jim se líbilo,
co nabízíme, tak nás pozvali
na jejich veletrh do Ostródy,
což je skoro u Baltu. Měli
jsme obrovský úspěch - jak s
prezentací památek a regionu, tak s degustací piva. Na
konferenci Stop and Stay,
kterou jsme měli z kraje září
v Krásném Dvoře, jsme podepsali memorandum o spolupráci. Budeme pozvaní na
jejich konferenci, kde budou i touroperátoři, kteří
pak mohou posílat autobusy
turistů sem k nám.
Výsledek těchto dvou
aktivit tedy má být, že během několika let sem začnou jezdit stovky turistů
z Koreje a Polska?
JŠ: Možná dřív. My čekáme, že sem začnou jezdit do
dvou let. To partnerství s Ostródou ukazuje, že jsme blízké národy. Provázanost tam
je kulturní, historická, navíc
přes pivo se dá domluvit úplně všechno (smích).
Letošek byl úspěšný.
Přitom editel je ve funkci
prvním rokem?
JŠ: Nastoupil v únoru a
nejen, že navázal na předchozí ředitelku. Paní Libuše
Novotná-Pokorná udělala
velký kus práce. Ale Lukáš
Pichlík tomu dal nový šmrnc. Jako předseda správní rady mohu říci, že jsme velice
spokojení. Letos se udělal
velký kus práce a v dalších
letech na to chceme navazovat.
Tomáš Kassal

Téma
Des nační agentura Dolní Poohří
Je jednou ze čtyř des načních agentur, jež mají lákat turisty do Ústeckého kraje. Těmi dalšími jsou České Švýcarsko, České Středohoří, Krušné hory.
Hlavním cílem je propagovat region v okolí měst Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec a Louny. Pojítkem je řeka
Ohře, ale také cyklostezka, která postupně vzniká.
K dalším ak vitám patří podpora místní turis ky a regionálních ak vit, k tomu přispívá vydávání cer ﬁkátu. Agentura m ak vně přispívá k rozvoji celého Poohří.
3

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Věnce a hymna u památníku připomněly válečné hrdiny
Vzpomínková akce s položením věnců a květin k památníku v Podměstí připomněla památku severočeských letců, kteří bojovali ve 2. světové válce.
Slavnostní ráz akci 17.
září dodaly projevy starostky Žatce a senátorky Zdeňky Hamousové a zástupce
spolku Letci Žatec Václava
Vaška (na snímku) a závěrečná hymna v podání studentek ZUŠ Žatec.
Žatecká starostka zdůraznila leteckou tradici Žatce. „Zdejší vojenské letiště
neslo v kraji hlavní tíhu při
obraně státu a jeho protivzdušného prostoru,“ připomněla Z. Hamousová, proč
stojí letecký památník se
jmény hrdinů z RAF právě v
Žatecký zpravodaj vyjde
7. listopadu. Příjem inzerce
do31.října.
Kontakt:
Osobně úterý 9 až 11 hodin
v infocentru, e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa: 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, zahr. Cinke.

Žatci. Upozornila také na to,
že letecký památník vzali
obyvatelé Žatce i okolí za
svůj – nejen, že vzpomínkové místo u silnice Plzeň –
Most má stále důstojnou podobu, ale také přispívá ke
stále častějším akcí. Památník slouží jako místo vzpomínky na válečné hrdiny, loni u něj letci vysadili Strom

svých předchůdců, kteří bojovali za svobodu Československa. „Svobodu mnozí
dnešní obyvatelé Česka považují za samozřejmost,
aniž by si uvědomovali význam slov jako je respekt nebo pokora,“ řekl Václav Vašek. Jako aktivní připomínku bývalého leteckého útvaru připravili žatečtí letci výstavu, která putuje po kraji a
republiky k výročí vzniku aktuálně je k vidění v ChoČeskoslovenska, připomíná mutově.
Památník letcům v Žatci
se u něj výročí vzniku česinicioval před devíti lety prákoslovenského letectva.
Václav Vašek, který na le- vě Václav Vašek. Na jeho
tišti sám létal a velel stíhací- vzniku se vedle města a žamu pluku, se ve svém proje- tecké posádky podílel také
vu kriticky vyjádřil k sou- Ústecký kraj, regionální ﬁrčasnému stavu v české poli- my či obec Toužetín, rodiště
tice a společnosti. Připo- válečného hrdiny Františka
Tomáš Kassal
mněl také význam obětí Fajtla.

Školáci ukončili pilotní projekt Žatec – město chmele
Pilotní projekt pro žáky základních škol
s názvem Žatec – město chmele vyvrcholil
v září prezentací dětských prací v ZŠ Komenského alej.
Skupinky školáků z pátých tříd předvedly své práce, které si bude moci veřejnost
prohlédnout ve Chmelařském muzeu. Projekt Žatec – město chmele představuje vzdělávací formou bohatou chmelařskou tradici.
Prvotním cílem je seznámit děti s historií a
současností pěstování chmele na Žatecku.
V obci Stekník žáci navštívili chmelnice
a sklizňová střediska. Potom se přemístili
do zpracovatelského areálu ﬁrmy Chmelařství, družstvo Žatec v Mostecké ulici. Poté

týmy pracovaly na závěrečných plakátech,
které prezentovaly ve školní tělocvičně.
Odborná komise vybrala vítězné plakáty. Navíc byla vyhlášena cena poroty a jedna speciální cena za jedinečné a vtipné pojetí. Slavnostního ukončení se zúčastnili starostka Zdeňka Hamousová, místostarosta
Jaroslav Špička, předseda představenstva
CHMELAŘSTVÍ Zdeněk Rosa zástupkyně
ředitele ZŠ Marie Šrajbrová.
Jednotlivé plakáty budou v elektronické
podobě zpřístupněny na webových stránkách všech partnerů projektového týdne, fyzicky vystavené budou ve Chmelařském
muzeu.
Vladimír Valeš

Dotace na obnovu památek
Realitní kancelář M&M reality
nabízí 2 volné pozice
REALITNÍHO MAKLÉŘE.
Beneﬁty: nadstandardně vysoké ﬁnanční ohodnocení,
kariérní postup, ﬁremní soutěže,
výhody operativního leasingu,
stormmbook pro zjednodušení práce,
vzdělávání, vlastní web atd.
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B
Vhodné i pro maminky na MD.
Pro více info: Kateřina Weberová, tel. 776 741 777
kweberova@mmreality.cz
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Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o ﬁnanční příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek pro rok 2020 a z Fondu regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou
kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec na rok
2020.
Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 30. 10. 2019,
místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace:
Městský úřad Žatec, odbor rozvoje města, dotace,
Ing. Iva Fínová, e-mail: ﬁnova@mesto-zatec.cz,
tel. 415 736 126,
nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce E-služby úřadu, Žádosti a formuláře - odbor rozvoje města).

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
● Prodám byt 3+1 v OV, 3.
patro bez výtahu, balkon +
sklep, Hájkova 2193 Žatec,
cena 1,4 mil. Kč. E-mail: almalaslabyhoudek@gmail.com, tel. 790586285. Zájemcům zašlu foto interiéru,
prohlídka po dohodě.
● 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.

● 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: Žatec u vlak. nádraží-západ 14.října 2019-14.30 hod. Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.601576270, 728605840.

stauraci Václavka shromáždění svých členů za účelem
předání dárkových balíčků
jubilantům. Během jednání
bude podáno občerstvení.
Zveme všechny členy KVD
k příjemnému posezení.

Vzpomínka

● Dne 13. 10.
2019 uplyne 6
let, co nás opustil pan Ladislav Merda
Pozvánka
ze Žatce. S lás● Rada Klubu vojenských kou vzpomídůchodců v Žatci a Podbo- nají manželka Vlasta a synořanech svolává na den 17. říj- vé Láďa a Mirek s rodinami.
na 2019 do 15 hodin v re-

Poděkování
Výjezd OO SPCCH do Spáleného Poříčí. Nad očekávání
se podařily kulturní výlety. Účastníci díky vedoucímu M.
Zemanovi mohli rozšiřovat své poznatky. Zažili řadu překvapení, možnost slyšet varhany v kostele, v kterém na ně
hrál Jakub Jan Ryba. Po návštěvě v Plané u Mariánských
Lázní pokračovala prohlídka Chodovaru v podzemní jeskyni. Poznatky z prohlídek zámku Lnáře, Horšovský Týn,
Kozel, Svaté Hory byly velice zajímavé. Poděkování patří
městu Žatec za ﬁnanční podporu, díky níž 46 seniorů mohlo prožít smysluplný pobyt.
Výbor OO SPCCH

● Dne 28.9. uplynulo 10 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Arnošta Weichparta a 3.10.2019 5 let od
úmrtí naší maminky a babičky Zdenky Weichpartové.

Stále vzpomínají dcery Margita, Marcela, Irena a Ilona s
rodinami. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi

Rozloučení
Zesnulí 30. 8. - 22. 9.:
Miroslav Poděbradský 76
Marie Suchanová
91
Petr Falkman
65
Josef Pšenička
82
Jaroslav Kvarda
82
Dana Müllerová
68
Jaroslav Bastl
50
Eva Chotová
73
Zdeňka Eliašová
90
Václav Komorous
73
Stanislava Voráčová
86
Eva Cudráková
60
Agnesa Richterová
71
Libor Man
87
Václav Nejedlý
67
Jan Kybic
65
Monika Patzenhauerová 77
Miloš Král
73
Jiří Beránek
84
Jana Šnokhousová
74
Vladimír Sýkora
68
Pavel Bartko
43
Ludmila Krátká
66
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Školáci budou
uklízet. Přidáte se?

Předškoláci mají ceny za soutěž Tvoříme z odpadu

Devět mateřských škol ze
Žatce a okolí převzalo ceny za své výtvarné výrobky v soutěži Tvoříme z odpadu 2019.
Žáci VIII. třídy ZŠ nám.
Předání cen proběhlo v
28. října Žatec ve čtvrtek 10.
rámci
sportovního dopoledříjna 2019 od 8 do 11.40 hone
na
stadionu
Mládí, které
din pečlivě uklidí oba břehy
pořádá
Chmelobrana
Žatec
řeky Ohře od hřiště FK Slave
spolupráci
s
Městským
voj Žatec přes železný most
po cyklostezce směrem k fot- úřadem Žatec, stavebním a
balovému hřišti s umělým vyvlastňovacím úřadem, žipovrchem přes lávku zpět k votním prostředím, prevenhřišti FK Slavoj Žatec. cí kriminality Městské poliÚklid bude probíhat v rámci cie Žatec, Domem dětí a mláprojektu 72 hodin. Přidat se deže Žatec a dalšími partnery. Akci Sportovně - zábavmůže i veřejnost.
ného
dopoledne ﬁnančně
Silvie Svobodová
podpořilo i Město Žatec. Zábavná akce se pořádala již
Novinky ze Žatce na
po
osmé.
www.mesto-zatec.cz
Městský úřad Žatec, stanebo na facebooku:
vební a vyvlastňovací úřad,
Žatecký zpravodaj životní prostředí odměnil tři
Město Žatec
nejlepší výtvory a vedle to-

úkoly. Některé byly opět na
téma třídění odpadu, jiné byly zaměřené třeba na prevenci v dopravě: třeba když
děti dostaly volanty a musely se správně chovat podle
toho, jestli byla na semaforu
zelená, oranžová či červená.
Za svou snahu byly odměněné dalšími cenami.
Oceněné mateřské školy:
ho udělil i šest zvláštních 1. místo: ZŠ a MŠ Dvořákocen pro další mateřské škol- va, detašované pracoviště
ky. Práce byly také vystave- Petra Bezruče 2000.
né na ploše stadionu Mládí. 2. místo: MŠ U Jezu, PodNěkteré vybrané dětské prá- městí, dílo třídy Koťátek.
ce zároveň zdobí kontejnery 3. místo: MŠ Fügnerova, dína tříděný odpad ve sběr- lo třídy Soviček.
ném dvoře v Perči.
Za účast v soutěži byly dáSportovně - zábavné do- le uděleny speciální ceny
poledne ovšem nebylo jen o pro: MŠ Otakara Březiny,
přebírání cen. Děti se v do- MŠ Studentská, RC Sedmiprovodu svých učitelek hlav- kráska, MŠ Speciální, MŠ
ně bavily. Skákaly, běhaly a Holedeč, ZŠ a MŠ Nové Sedzávodily nebo plnily různé lo.
(kas)

Právní poradna: Oddlužení seniorů dle nové právní úpravy
nosti. Vychází se z toho, kdo se s nárokem do oddlužení přihlásí. Do procesu
Dotaz: Už mnoho let se se mnou oddlužení se tak bude moci dostat
táhnou dluhy, které nejsem schopna téměř každý, pokud má peníze na to
splácet. Před několika lety jsem se platit měsíčně náklady na insolvenčníptala na možnost oddlužení, ale ho správce a je zároveň schopen zaplavzhledem k tomu, že mám jen nízký tit stejnou částku i svým věřitelům. Jde
starobní důchod postižený exekuce- celkem o cca 2200 Kč měsíčně, které
mi a nemám možnost si příjmy zvý- mohou být v procesu oddlužení stržešit, jsem na něj nikdy nedosáhla.
ny z příjmu dlužníka.
Teď jsem slyšela, že by se měly
Na druhou stranu zůstávají zde podpodmínky pro oddlužení měnit. Zají- mínky, co je třeba zaplatit, aby oddlumalo by mě, v čem se oddlužení změ- žení skončilo úspěšně. Hlavně jde o míní a jestli bych na něj již dosáhla?
ru uspokojení nároků věřitelů. Buď oddlužení končí, když zaplatíte celou
Odpověď: Individuální případ by dlužnou částku, nebo během 3 let alesamozřejmě bylo nezbytné posoudit spoň 60%, případně během 5 let alepři osobní schůzce, nicméně i obecně spoň 30%. Poslední možností je, že zalze říci, že velká novela insolvenčního platíte méně než 30%. V tomto případě
zákona, která vešla v účinnost od 1. 6. ale musí dlužník přesvědčit soud, že se
2019, otevřela možnost oddlužení ne- skutečně snažil dluhy splatit.
boli osobního bankrotu, jak se také proVzhledem k tomu, že pobíráte staces nazývá, mnoha lidem, kterým zů- robní důchod, tak je zde třeba zmínit
stávala tato možnost dosud uzavřena.
beneﬁt pro starobní i invalidní důZměn v právní úpravě je celá řada, chodce ve druhém či třetím stupni. Zánicméně z těch nejdůležitějších je tře- kon totiž říká, že důchodci budou odba zmínit to, že již samotný vstup do dluženi už po třech letech bez ohledu
oddlužení bude jednodušší. Není po- na to, kolik zaplatí, pokud v průběhu
třeba dávat dohromady podklady ke oddlužení nedojde k jeho zrušení třeba
všem dluhům, dokonce není třeba ani proto, že si oddlužovaný vezme další
sestavovat seznam závazků, pouze do- dluhy, které nebude schopen splácet,
ložit, že máte závazky u více než dvou nebo že svojí vinou nebude schopen
věřitelů a jste více než 30 dní po splat- hradit minimální splátky. Toto „vý-

Advokát radí
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hodnější“ oddlužení lze uplatnit také
pouze jednou za život.
V každém případě vstup do oddlužení bude jednodušší a zejména u seniorů došlo i k zmírnění podmínek pro
oddlužení.
Zároveň je ale třeba pamatovat na
to, že ne ve všech případech je oddlužení pro dlužníka vhodným řešením a
může s sebou nést i negativa. Jde třeba
o povinnost platit měsíčně insolvenčního správce, je třeba také dodržovat
řadu povinností a spolupracovat s insolvenčním správcem. Měsíční příjmy
rovněž budou často nižší, než v případě exekuce.
Novinkou, která má do jisté míry
kompenzovat zmírnění oddlužení je i
to, že nově by vedle plnění splátkového kalendáře mělo dojít i ke zpeněžení
majetku, který ještě dlužník má. Přestože třeba obydlí či naopak věci menší
hodnoty, případně ty, které dlužník nezbytně potřebuje k životu, by prodávány být neměly, tak i toto může někoho
od oddlužení odradit.
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

ak vity občanů
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Školní stánek na slavnostech v Račeticích
Deváté Slavnosti cibule
proběhly v sobotu 14. září
v Račeticích.
Naše škola OA SOŠZE
Žatec v rámci propagace
oboru Agropodnikání měla
na této akci vlastní stánek,
kde školu reprezentoval Pavel Sekera a studentka čtvrtého ročníku A. Bartáková.
Oběma děkujeme za šíření
dobrého jména školy a podporu našich oborů.
V tomto školním roce je
to již druhá výstavní akce.
Zahájili jsme Krajskými dožínkami v Peruci a nyní Slav-

Čaje s právníkem
po prázdninách
opět pokračují

Na další termíny čaje s
právníkem se může po
prázdninách těšit široká seniorská veřejnost.
Již 11. září se v Domě s
pečovatelskou službou Písečná sejdeme na téma: “Mnostmi cibule v Račeticích. podnikání v tomto školním ám co mám, komu já to
Propagační akce bude po- roce, který mimo jiné nabízí dám…“
kračovat na výstavách vzdě- zaměření na chovatelství,
Součástí společného selávání a burzách práce v pěstitelství a chmelařství. tkání je také možnost konLounech, Chomutově a v Součástí studia je také řidič- zultace účastníků a případné
ské oprávnění na automobil objednání od poradny SociŽatci.
Výsledkem je naplněná a traktor, které spoluﬁnan- álního centra pro rodinu, z.
Jiří Karas ú., která sídlí na poliklinice
třída 1. ročníku oboru Agro- cuje škola.
ve 2. patře.
Zelené kontejnery podporují děti v Klokáncích
Do konce letošního roku
žit, jaká část už patří do se s veřejností sejdeme ještě
Patnáct zelených kontejsměsného odpadu, aby neza- dvakrát, a to 16. října v Donerů v Žatci má na sobě velbírala místo pro použitelné mě s pečovatelskou službou
ký obrázek klokana, aby bykilogramy. Umístění do ige- U Hřiště a pak 13.11. v Dolo zřejmé, že jejich využití
litové tašky nebo pytle také mě s pečovatelskou službou
podpoří děti v zařízeních
zaručí, že nedojde k dalšímu Písečná, v obou případech
Fondu ohrožených dětí.
poškození nebo znečištění.
Na patnácti místech v rena téma triků prodejců s
Díky podpoře města má energiemi, které opakovaně
publice s celkovou kapacikaždý příležitost přispět k řešíme s klienty v poradně.
tou 322 míst dostanou péči, na transparentní účet FOD.
Toho se dá dosáhnout jen ekologické recyklaci a podkterá je alternativou ústavDíky podpoře města Žaního umístění, nicméně je- v případě, že odevzdané pořit charitativní projekt. tec můžeme své zkušenosti
jich ﬁnancování ze strany oděvy, textil, spárované bo- Celkem už kontejnery s klo- předat zejména seniorům a
státu nestačí. Kromě materi- ty, kabelky, hračky a další kánkem přinesly dětem 875 preventivně tak působit a
ální podpory proto projekt jsou v dobrém stavu. Nedá 662 korun. Do konce letoš- předcházet často nemilým a
KlokTex.cz přispívá z kaž- se už bohužel dále využít po- ního roku by projekt mohl ﬁnančně nákladným problédého kilogramu odevzdané- škozené, vlhké nebo znečiš- dosáhnout cíle 1 000 000 ko- mům.
Marek Sochor
ho materiálu částkou 1Kč těné oblečení. Je vhodné zvá- run.
L. Mangová Mottlová

Nefunkční zářivky sbírá a recykluje systém EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či
LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen,
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé
množství rtuti, a proto nesmějí skončit
na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo,
kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví i životní
prostředí. Kromě rtuti je ve světelných
zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které
je možné znovu použít v kovovýrobě.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací
dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána

v průmyslové výrobě. Sklo se používá
zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého
byly zmiňované světelné zdroje původně vyrobeny.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou
zářivkou nebo LED žárovkou naložit a
kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám
poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v elektro obchodě
při nákupu nového nebo ho odnést do
malé sběrné nádoby, která je umístěna
v aule Městského úřadu Žatec na náměstí Svobody 1 a v druhé budově
Městského úřadu Žatec na třídě
Obránců míru 295.
Také můžete nefunkční zářivku či
LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora, a to

každý den dle otvírací doby. Obsluha
sběrného dvora je zdarma převezme a
vloží do speciální sběrné nádoby, aby
se nerozbily.
EKOLAMP se postará
o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i
dalších elektrozařízení pro naše město
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Žatec ﬁnanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s
nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.
ekolamp.cz.
(red)
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62. Dočesná
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Městské divadlo Žatec a další pořadatelé 62. ročníku Dočesné děkuji za vstřícnou podporu
všem organizacím, které ﬁnančně pomohly se zajištěním slavností chmele a piva.
Generální partner

Partneři

Hlavní partneři

Dále děkujeme:
REKOS-JV s.r.o., Lindner Drogerie, Kreuzmann stavební ﬁrma.
Mediální partneři
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Program ve dvorcích oživil město, příjezd krále mu dodal lesk
Otevření žateckých dvorků a sklepů, budovy divadla a
Polánkova muzea a jako vrchol dne scénka v muzejní zahradě, která připomněla 400 let od příjezdu českého
krále Fridricha Falckého. To byly hlavní událostí Dnů
evropského dědictví (EHD) v Žatci, díky kterým se 14.
září zaplnily ulice historického města .
EHD v Žatci se pořádají- vé mapě. „Označte barevně,
cí muzeum snaží každý rok kam chodíte rádi, co by se
oživit nějakou novinkou, podle vás mělo zlepšit nebo
proto loni přišlo s tématem kde se necítíte bezpečně,“
ukázat málo známá zákoutí vyzývali členové spolku ná– dvorky uvnitř bloků histo- vštěvníky. A kdo chtěl drobrického centra. Záměr se ný úkol splnit, co musel uděosvědčil, proto se Žatecké lat? Nad městem, kde žije,
dvorky v sobotu konaly po- se zamyslet!
Výzvou byly také první
druhé. Jejich součástí se stalo i žatecké podzemí, hlavně kroky gotických tanců nebo
sklepy v domech vedle Historický kvíz. „Zatočte si
knihovny či bývalý rockový kolem, ať víte, jakou chcete
klub Banán. Lidé si mohli otázku. Bude lehčí, nebo těžprohlédnout i další žatecká ší?“ zvaly k účasti profesorzákoutí, někde byli třeba úpl- ky žateckého gymnázia při
ně poprvé. Třeba ve dvoře návštěvě Historického dvorvedle chmelničky či v Jirás- ku ve sklepeních. Účastníci
Dnů evropského dědictví si
kově ulici.
Atraktivní byly prohlíd- mohli uvědomit, že Žatec –
ky i kvůli tomu, že na kaž- to je událostmi přetékající
dém dvorku byl nějaký pro- učebnice dějepisu v ulicích,
gram. Pro děti výroba bub- jimiž denně procházíme.
Vrcholem EHD byl přílin, slizu, bubnování či zdobení kanálů. Pro dospělé se jezd Zimního krále. „Friv bývalé spořitelně členové drich Falcký se svou ženou,
spolku A dál? snažili dál po- anglickou princeznou Alžsunout své snažení o rozvoj bětou, navštívil Žatec v neměsta a pracovali na pocito- děli 27. října v 16 hodin přes-

Kukuřičáci. S turis ckým kroužkem dě ze ZŠ Jižní jsme se
vydali v neděli 15. září na výlet do Rakovníka. Cesta vlakem se dětem líbila. V Rakovníku jsme navš vili kukuřičné
bludiště. Dě se musely ve trojicích orientovat v bludiš a
hledat písmena, která zapisovaly do křížovky. Po vyluštění
dostaly magnetku Kukuřičáka. Celkem jsme našlapali asi
7 km. Výletu se zúčastnilo 37 dě druhé a páté třídy. Další
výlet jsme naplánoval do lesa na houby a zároveň si dě
upevní učivo v praxi.
Jaroslava Šmejcová

ně před 400 lety. Přijel do
města Majnušskou bránou,
která stávala kousek odtud.
Špalír Žatečanů jej vítal až k
domu Maxmiliána Hošťálka, kde přenocoval,“ popsala historickou událost historička Polánkova muzea Milada Krausová. Návštěva
tzv. Zimního krále proběhla
při cestě Fridricha Falckého
do Prahy na jeho korunovaci a došlo k ní pár měsíců

před bitvou na Bílé hoře.
Zářijové EHD v Žatci a
projekt Žatecké dvorky připomněly, že Žatec má bohatou historii, kterou se může
stále chlubit. Město má také
malebná zákoutí, která by
stálo ukazovat častěji. Akce
zároveň ukázala, že lze vymyslet i program na tyto
dvorky o víkendech a oživit
tak celé historické centrum.
Tomáš Kassal

Ovocnářská výstava v Křížově vile
Stovky návštěvníků, dětských i dospělých, přilákala
minulý pátek a sobotu tradiční Ovocnářská výstava,
kterou v Křížově vile pořádalo Regionální muzeum K.
A. Polánka se svými partnery a pomocníky.
Hlavní část výstavy tvořila přehlídka jablek, hrušek
a švestek, nechyběly ale ani
kompoty, marmelády či čaje
a mošty. Pro děti byly připravené dílny, dospělí se
mohli v sobotu odpoledne
bavit při hudebních vystoupeních skupiny Modrá kost
nebo Ráchel Pabiánové.
O odbornou část výstavy
se starali Miroslav Láska,
který pro zájemce určoval
odrůdy ovoce, které si lidé
přinesli, nebo Václav Vohralík v zahrádkářské poradně. Součástí výstavy byla také nabídka receptů, jež
si zájemci mohli odnést a vyzkoušet hned nebo příští
rok, například borůvková povidla či džem z angreštu.

Součástí programu byla
také soutěž o nejlepší marmeládu. Vítězem se stal meruňkový výrobek ze ZŠ a
MŠ Liběšice. Výsledky soutěže o nejkrásnější jablko budou na webu města či Polánkova muzea.
(kas)
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DIVADLO
9. 10. Popelka na Cibulce, zábavný pořad A. Cibulky s
hosty: E. Hrušková, J. Štědroň, J. Přeučil, 19.00
10. 10. Oldřich, Božena a ti druzí, činohra mimo předplatné, ochotnický Divadelní soubor Amartum, 19.00
18. 10. Titanic, činohra mimo předplatné, parodie pro dva
komiky, hrají Miroslav Vladyka a Filip Blažek, 19.00
20. 10. Halabala show s Hopsíkem, představení pro děti –
komediální kouzelník, 15.00
21. 10. Kouzelná vyhlídka, činohra – předplatné A, hrají
B.Munzarová, D.Šinkorová, R. Novák, M. Trnavský, 19.00
23. 10. Náš svět, akce Kamarád-LORM, vystoupení pro veřejnost, 17.00
31. 10. Miroslav Donutil – Cestou necestou, zábavný pořad, 19.00

program kulturních a společenských akcí

OSTATNÍ
4. - 5. 10. Komiksová noc, Městská knihovna, ponocování
s knihovnou, 19.00
5. 10. Den architektury v Žatci, centrum města, 14.00
6. 10. 6. Žatecký aquatlon, bazén OA Žatec 10.00, stadion
Mládí 13.00
11. 10. Farmářské trhy, náměstí Svobody, 8.00
12. 10. Kouzelný den s tibetskými mísami, Galerie Sladovna, 10.00
16. 10. Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, Stará papírna, beseda, 17.00
18. 10. Stezka odvahy aneb Putování 2019

OPERA
12. 10. Turandot, Městské divadlo – satelitní přenos opery
G. Pucciniho z MET, 18.45
26. 10. Manon, Městské divadlo – satelitní přenos opery J.
Masseneta, 18.45
KONCERTY
6. 10. Zeppelinians, Městské divadlo, koncert pětičlenné
kapely z Gdaňska, 19.00
12. 10. The Teletubbies a Najust, Zlatý chmel, 19.00
13. 10. Šlágrparta, Městské divadlo, koncert pro všechny
věkové skupiny, 16.00
28. 10. The Rainbreakers, Městské divadlo, koncert britského bluesrocku, 19.00
2. 11. Slavnostní koncert k výročí 101 let od vzniku ČSR,
Městské divadlo, skladby N.Paganiniho, A.Dvořáka, 19.00
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 10. 11. Když jsem šel poprvé do školy
do 16. 11. Když v Žatci hráli Ackermanna
Křížova vila
19. 10. 10. reprezentační ples Domova pro seniory, Lidodo 6. 10. Papírové království, výstava modelů
vý dům, na téma ﬁlmové postavy, 19.00
17. 10. Obrazy Václava Nasvětila, prodejní výstava aka- 20. 10. Příběh umění, Křížova vila, první z nové série předdemického malíře, do 16. 11., vernisáž 17.00
nášek – o pravěkých jeskyních Altamira a Lascaux, 15.00
Stará papírna
30. 10. Gastronomické procházky regiony Francie, Městdo 30. 11. Smrtí to nekončí…, archeologická výstava
ská knihovna, přednáška, 16.00
Galerie Sladovna
31. 10. Krajina v tísni, Galerie Sladovna, promítání ﬁlmu,
3. 10. Dřevomalby, vernisáž výstavy T. Záborce, 17.00
18.00
DIGITÁLNÍ KINO
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Florbaloví dorostenci zahájili sezónu dvěma výhrami
První dvě kola nové sezóny odehrál
dorost FbC Jazzmani Žatec v Roudnici nad Labem.
Kostru týmu tvoří loňský kádr, který doplnili za starších žáků talentovaní
Honza Bešík, Ondra Halíř, Toník Škvaro, Honza Modróczki, Peťa Hrnčiřík a
další. Tým dorostu pro tuto sezónu stanovil dva cíle. Prvním je být týmem,
který se baví ﬂorbalem a navzájem se
podporuje. Druhým je umístění do 3.
místa a postup do play-oﬀ soutěže. První dvě utkání skončila vítězstvím, tudíž cesta ke splnění začala úspěšně.
Chomutov B – Žatec 1:3
Zápas začal opatrně, šlo hlavně o
boj o každý balonek. Postupem se oba
týmy dostaly do tempa a hra nabrala obrátky. Ve druhé třetině se začala projevovat převaha Jazzmanů, kteří byli ne-

bezpečnější, důraznější v před brankovém prostoru a hlavně střelecky aktivnější. Dali také první gól a brzy poté
zvýšili na 2:0. V polovině zápasu přišlo během oslabení snížení. V poslední
třetině ale Žatečtí nepustili soupeře do
větších šancí a svou výhru ještě pojistili třetím gólem.
Žatec – Roudnice n/L 10:3
Roudnický tým je složený především z loňského týmu starších žáků, v
prvním zápase se prezentoval běhavým a kombinačním ﬂorbalem. Proti
Jazzmanům to nestačilo, už ve 3. minutě vedl Žatec 3:0. Ve druhé třetině se
soupeř dostal do hry a snížil na 2:4, ale
víc mu dorostenci ze Žatce nedovolili.
Díky výraznému vedení a spolehlivosti ve hře mohli do zápasu nakonec
zasáhnout všichni z lavičky.

„Kluci mi udělali radost tím, jak se
k oběma zápasům postavili, jak hráli jeden za druhého a jak fungovali na lavičce – prostě tým, což je mimo jiné i
náš hlavní cíl pro tuto sezónu,“ hodnotil turnaj trenér Jan Vápeník.
Sestava: Denis Ali, Petr Hrnčiřík –
Michal Hotěk, Jan Vápeník, Jakub
Řimnáč, Jan Modróczki, František Tykal, Marek Hrabačka – Ondřej Kuvík,
Jan Říha, Jan Volráb, Ondřej Halíř, Viktor Milyan, Jiří Hanzlík, Jan Bešík, Antonín Škvaro.
První turnaj v nové sezóně odehráli
v ústecko-liberecké lize také mladší žáci Jazzmanů. Z první trojice zápasů Žatec získal jeden bod za remízu 2:2 s Lovosicemi. Poté prohrál 2:4 s Kadaní a
2:8 s Vipers Most, právě poslední zápas jako jediný zcela nevyšel. (mg)

Plavci zahájili novou sezónu s nejvyššími cíli

Na Velké ceně Chomutova 2019 zahájili žatečtí plavci novou sezonu. Cílem této
sezony je udržení plavců v
reprezentaci (Svěcená, Ba-

lon, Bešíková) a ve sportovních centrech mládeže. U
mladších plavců je stanoven
cíl – účast na Mistrovství
ČR a Poháru ČR.

V Chomutově se představila většina závodních
plavců a na úvod sezony to
nebylo špatné vystoupení.
Do ﬁnálových bojů se mohli
probojovat pouze ti nejlepší,
protože se jednalo o kategorii OPEN. Finálovou účast
si připsali: Filip Mach, Lucie Límová, Kristián Balon,
Lenka Bešíková a také plavající trenér Jakub Dvořák!
Na stupně vítězů se pak
proplavali Filip Mach - třetí
na 50P a 100PZ, Kristián Balon -třetí na 50 a druhý na
100P, Lenka Bešíková – třetí na 400PZ.
Jiří Karas

Žatečtí školáci
vyběhali šest tisíc
Žáci 4.B ZŠ Komenského alej Žatec běželi ve středu 11. září v Praze na Vítkově charitativní běh Teribear
pořádaný Terezou Maxovou. Dohromady jsme za hodinu a půl uběhli 207 km a
přispěli částkou 6 210 Kč na
týrané děti. Nejvíce peněz
vyběhal Matouš Kelner,
Honza Bejček, Vojta Janík a
Anetka Rathouská. Atmosféra na Vítkově byla skvělá
a už se těšíme, až se příští
rok zúčastníme šestého ročníku a poběžíme pro dobrou
věc.
Denisa Janíková

Mezinárodní turnaj fotbalových přípravek ovládla na Flóře Plzeň
V rámci 62. Dočesné se v
Žatci uskutečnil 3. ročník
turnaje fotbalových přípravek CHMELÁČEK CUP
2019. Pořadatelem byl sportovní klub SK Jazzmani Žatec (na snímku hráči v černých trenýrkách), konkrétně
jeho oddíl SKJ Junior Žatec.
Mezi osmi účastníky se stal
vítězem tým z Plzně.
Po slavnostním nástupu
na stadionu Flóra všechny
přivítali za velení 4. brigády
rychlého nasazení plukovník Jan Štěpánek a za město
místostarosta Radim Laibl.

Zúčastnily se týmy ze
Středočeského kraje (Fotbalová akademie Bohemians
1905 a Sportovní klub Policie Rakovník), z Karlovarského kraje (Baník Sokolov), z Plzeňského kraje (SK
Petřín Plzeň) a z Ústeckého
kraje (SKJ Junior Žatec, SK
SEKO Louny a MFK Most)
a německý tým FSV Motor
Brand-Erbisdorf.
Nejlépe se letos dařilo
malým fotbalistům z Plzně,
kteří se stali vítězi turnaje.
Celkové pořadí: 1. SK Petřín Plzeň, 2. SKP Rakovník,

3. MFK Most, 4. Baník Sokolov, 5. SEKO Louny, 6.
Motor Brand-Erbisdorf, 7.
Bohemians Praha 1905, 8.

SKJ Junior Žatec.
Hlavním sponzorem turnaje bylo královské město
Žatec. Radek Vokráčka

11

sport

Žatecký zpravodaj

Nočního běhu se prvně zúčastnili na dráze také senioři
Ani deštivé počasí neodradilo stovku běžců od startu při 3. ročníku Svatováclavského nočního běhu.
Na start na stadionu Mládí se postavili závodníci od
tří let věku až po nejstarší
Mirku Urbanovou (75 let).
Ta závodila s dalšími seniory nad 65 let, již se na start
postavili poprvé.
Celkově ale počasí závody ovlivnilo, snížilo totiž počet běžců, kterých by jinak
dorazilo víc. Hlavně v kategoriích dětí bylo znát, že rodiče mají obavy z nastydnutí
dětí. A ti, co dorazili, spěchali domů hned po vyhlášení výsledků. Pořádající klub

Bohemia sport Žatec svou organizaci opět vylepšil, například vyhlašování probíhalo v několika blocích, takže děti s rodiči nemuseli v
dešti čekat zbytečně dlouho.
Součástí doprovodného pro-

gramu byl opět stánek VZP,
kde si zájemci mohli nechat
změřit tlak. Právě kvůli počasí ale letos chyběli koně se
svatým Václavem, na okruh
ulicemi Žatce se tak běžci
museli vydat bez doprovodu

svého patrona. (kas)
Z výsledků:
Dívky 2012-2014: 1. Eliška
Janíková, 2. Ema Řezáčová,
3. Anna Slachová.
Dívky 2010-2011: 1. Nela
Šípková, 2. Petra Ptáčníková, 3. Adéla Bauchnerová.
Papučák 65+ ženy: 1. Líba
Drhlíková, 2. Mirka Urbanová, 3. Eva Tůmová.
Hoši 2012-2014: 1. Michal
Šupol, 2. Tobiáš Drnec. 3.
Dobromil Krásný.
Hoši 2010-2011: 1. Vojtěch
Janík, 2. Pavel Smek, 3.
Lukáš Mencl.
Papučák 65+ muži: 1. Julius
Máč, 2. Láďa Brich, 3. Jiří
Maulis.

Volejbalistky VK Sever Žatce zahájily novou sezónu výhrami
Po letní přípravě a dvou soustředěních nám začala konečně sezóna.
Nejdříve do ní naskočily žákyně, které
v sobotu odehrály kvaliﬁkaci krajského přeboru na půdě Jirkova proti tradičním soupeřům, Baník Most, VK Litvínov, VK Jirkov a Veros Chomutov.
V zápase proti Mostu bylo znát, že
jde o první ostrý start žákyň do sezóny.
Nebyla to pohledná podívaná, spousta
snadných chyb na obou stranách, nervozita by se dala krájet. Soupeř tahal
celou dobu za kratší konec, ale naše
holky jako tým nezklamaly, ukázaly
vnitřní sílu a i pod tlakem dokázaly
koncovku urvat pro sebe a připsat si
tak první vítězství 2:1. Dalším soupeřem byl Litvínov. Holky, povzbuzeny
vítězstvím, začaly od začátku soupeře
tlačit a jasná převaha umožnila nasadit

v soutěži starších žaček výhradně žačky mladší, které utkání dovedly do vítězného konce 2:0. Proti Jirkovu jsme
předvedli výborný a bojovný výkon a s
favoritem soutěže jsme dokázali držet
krok vždy jen do poloviny setu. I přes
porážku 0:2 se udržela výborná nálada. Posledním soupeřem byl Chomutov a stejně jako proti Litvínovu sestava mladších žákyň přivedla zápas opět
k jasnému vítězství 2:0.
Téměř po celý turnaj holky předváděly sebevědomý a hlavně soustředěný výkon, bez ohledu na danou sestavu, či jiný než jim určený post. Nejvíce
bych rád vyzvedl Anetu Šťastnou za
skvělý vůdčí výkon a Zoju Rajkovovou za obrovskou odvahu a pevné nervy i v nejvypjatějších momentech.
Vzhledem k tomu, že do této soutě-

že nastoupily všechny holky úplně poprvé, je postup do první ligy KP příjemným překvapením.
Ke svému prvnímu utkání KP nastoupily v Jirkově také kadetky. Ty naopak hrají v této sestavě už druhou sezonu a obhajují zlaté medaile. Přesto bylo první kolo na palubovce dalšího
adepta na medaili těžké. Rozehranější
soupeř byl v domácím prostředí nebezpečný a holky musely předvést výkon na hranici svých schopností.
První utkání trvalo přes dvě hodiny
a výhru jsme urvali až v koncovce pátého setu 3:2, druhý zápas byl jasnější záležitostí 3:1. Milým překvapením byl
výborný výkon Adély Honzátkové, která nastoupila v tomto týmu poprvé v základní sestavě a přesto patřila k našim
nejlepším hráčkám.
Aleš Dvořák

První krok k záchraně nohejbalisté udělali. Ještě je čeká baráž
Druhý rok po sobě skončili nohejbalisté Žatce sedmí v
extralize a druhý rok po sobě tak musejí o udržení bojovat.
Loni záchranu zvládli, letos už mají polovinu záchranářských zápasů úspěšně za sebou. Dvakrát porazili osmý tým
extraligy Start Praha a poslali jej o soutěž níž.
Aby se sami zachránili, musí nyní zvládnout baráž s ﬁnalistou play-of první ligy. V ní se o prvenství střetávají Český Brod a Holice. Vítěz postoupí do extraligy, kde nahradí
Start Praha. Poražený ﬁnalista bude hrát právě se Žatcem
baráž. Ta začne 19. října v Žatci. Druhý zápas se bude hrát
na půdě prvoligisty 27. října a případný rozhodující zápas
by se uskutečnil 28. října v Žatci.
Text a foto: (kas)
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