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Druhé nejstarší fungující kamenné divadlo v Česku stojí v Žatci. Založeno bylo před 170
lety. Podrobnos o výročí a oslavách na straně 3. Foto: archiv Městského divadla Žatec
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Nemocnice i teplárna mají nové členy vedení
Zcela kompletní už jsou
správní orgány obou významných městských společností.
Akciová společnost Žatecká teplárenská má nové
představenstvo a doplněnou
dozorčí radu. Jediná nemocnice v okrese má rovněž zcela doplněnou správní radu.
Na konci ledna z ní sice odstoupil Čestmír Novák, ale
minulý týden byla na jeho
místo zvolena Alena Dernerová. Dozorčí rada zůstala v
plném složení.
Nové členy správních orgánů obou společnosti zvolili žatečtí radní. Od obou
společností očekávají v podstatě totéž: aby plnily úkoly,
kvůli kterým byly založeny.
V případě Nemocnice Žatec je to personální i ekonomická stabilizace a zacho-

vání čtyř základních primariátů. „Od správní rady očekáváme, že připraví výhled
dalšího fungování nemocnice a bude nás o něm průběžně informovat. Chceme, aby
i do budoucna nemocnice zůstala v majetku města, nepočítáme tedy v současné době
se vstupem cizího kapitálu
ani Krajské zdravotní,“ řekl
místostarosta Radim Laibl.
U Žatecké teplárenské je
z hlediska města prioritou,
aby byla společnost zbave-

na obvinění a přestala být stíhána jako právnická osoba.
V praxi to vedle hrozby trestu totiž také znamená, že teplárna nemůže případně žádat o dotace. To je jeden z
hlavních úkolů pro nové
představenstvo. „Vedle toho
budeme chtít, aby byla zachována co nejnižší cena tepla pro občany města a zároveň aby společnost plnila jeden ze svých úkolů, tedy vytvářela zisk,“ řekl Radim
Laibl.
Tomáš Kassal

Správní orgány městských společnos
Nemocnice Žatec, o. p. s.
Správní rada: Tomáš Vejvoda, Irena Wilferová, Vladimír
Melč, Petr Malý, Vladimír Richter, Alena Dernerová.
Dozorčí rada: Miroslav Jan Šramota, Pavel Lochovský,
Jaroslav Špička.
Žatecká teplárenská, a. s.
Představenstvo: Jaroslav Hladký, Jan Sulík, Petr Hanzl.
Dozorčí rada: Radim Laibl, Milan Pipal, Vladimír Vančura.
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Nový sběrný dvůr stál 22 milionů, pro občany je zdarma
Nový sběrný dvůr slouží od 1. března občanům Žatce.
Za více než 22 milionů korun byl postaven vedle městské teplárny v Perči u silnice na Holedeč. Občané města
do něj odpad mohou vozit zdarma.
Nový sběrný dvůr se do- ného dvora stálo zhruba šest
končil letos, ale hlavní sta- milionů. V ceně je technika,
vební práce se prováděly už jako například čelní naklav loňském roce. „Musely se dač za 1,5 milionu korun, povybudovat opěrné zdi, ram- čítače a kamerový systém,
py, přístřešky, komunikace, nábytek, ale i kontejnery na
veřejné osvětlení a oploce- tříděný odpad. K nim patří
ní,“ popsala rozsah stavby také nádrž na použitý olej,
vedoucí Odboru rozvoje nádoby na nebezpečné kapaměsta Kateřina Mazánková. liny nebo boxy na baterie a
Samotné vybavení sběr- akumulátory.

Diskuze v parcích
Zastupitelská procházka, při níž se bude diskutovat o zeleni a městských parcích, se uskuteční v neděli
24. března. Start je ve 14 hodin u křižovatky ulic Lípová
a Stavbařů.
Zúčastnit se mohou nejen zastupitelé, ale kdokoli z
veřejnosti, kdo má o téma zájem. Trasa povede z ulice
Stavbařů přes Bufo, parky
pod nemocnicí až k parku
pod Zeyerovou ulicí. (žz)

Školáci se chystají
uklízet. Pomůžete?
Žáci sedmé třídy naší
školy v pátek 22. března od
8 do 11.40 hodin pečlivě
uklidí oba břehy řeky Ohře
od hřiště Slavoje Žatec přes
železný most po cyklostezce směrem k fotbalovému
hřišti s umělým povrchem
přes lávku zpět k hřišti FK
Slavoj Žatec. Rádi bychom
požádali veřejnost o podporu a případnou pomoc při
úklidu. Silvie Svobodová,
ZŠ nám. 28. října

Mimořádný
úřední den
Sobota 6. dubna,
8.00 až 12.00

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 21. března od
17.30 hodin ve velkém zasedacím sále radnice. (red)
2

Do nového dvora je možné ukládat více odpadu než
v případě starého v Čeradické ulici. Zároveň nabízí lepší komfort pro občany. Je celý vyasfaltovaný, takže se lidé v deštivém počasí nebudou pohybovat v blátě. Odpady už nemusí zvedat do
výše, ale skládat do kontejnerů, jejichž okraj bude do
úrovně přívěsných vozíků.
Při prvních návštěvách si
musejí lidé zvykat na jiný
systém provozu. „Každé au-

to zastaví při příjezdu i odjezdu na váze, rozdíl nám
ukáže, kolik člověk přivezl
odpadu. Hlavně zpočátku
bude systém trochu zdlouhavý, protože budeme muset od každého opsat z občanského průkazu jméno a
bydliště. Kvůli ochraně
osobního údajů nemůžeme
od nikoho databázi převzít,“
vysvětlil Andrej Grežo, jednatel technické správy, která
se o provoz sběrného dvora
stará.
Tomáš Kassal

Slavnostní vítání dě do života proběhlo v sobotu 23.
února na žatecké radnici. Vítání nových občánků města
se uskutečnilo v obřadní síni, kde dě i rodiče v krátkém projevu pozdravila starostka Zdeňka Hamousová.
Dě dostaly dárek, rodiče se
zapsali do pamětní knihy.
Další vítání občánků se koná
9. března.
Foto: (kas)

Koito Czech pokračuje ve stavbě nové haly
Na konci roku 2019 by
měly být hotovy všechny
hlavní součásti výrobní haly
Koito – fáze 2. V současnosti ﬁnišují základní prvky
hrubé stavby.
V nové výrobní hale Koito Czech s.r.o. bude výhledově pracovat až 500 nových zaměstnanců. Celková
investice bude zhruba 2,3
miliardy Kč. Nová výrobní

hala se začala stavět v červenci 2018, od května do
prosince 2019 roku už počítá plán výstavby s montáží
technologických zařízení.
Vedle haly o rozměrech 66
krát 216 metrů dojde též k
výstavbě parkoviště, energy
centra či prostorů pro skladování.
Společnost Koito má v
celém světě 14 závodů ve 12

zemích. Její žatecká část pobočka od letoška vyrábí
nejen přední světlomety, ale
i zadní, a to díky zakázce
společnosti TPCA. Odběrateli jsou ze 70 procent japonské značky Nissan a Toyota, ale reﬂektory odebírají
i další světoznámé automobilky, jako jsou i Renault,
Daimler, Porsche, Suzuki či
Land Rover.
(jn)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Přesun odborů radnice, uzavření věže
Z důvodu probíhající rekonstrukce
budovy radnice na náměstí Svobody došlo
k dočasnému přesunu těchto odborů:
Odbor místního hospodářství a majetku
- náhradní prostory v budově na Hošťálkově
náměstí č. p. 126 (viz obrázek č. 1), dále
obr. č. 1

Obecní živnostenský úřad - náhradní
prostory v budově na náměstí Svobody č. p.
123 (viz. obrázek č. 2). Taktéž došlo k
uzavření radniční věže pro veřejnost. Tímto
se omlouváme za případné potíže a
děkujeme za pochopení.
(red)
obr. č. 2
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Bohatý Žatec si postavil divadlo sám i díky sbírce. Před 170 lety
V Česku existuje jediné kamenné a stále hrající divadlo,
které je starší než to žatecké – Stavovské divadlo v Praze. V někdejší rakouské monarchii vzniklo žatecké divadlo jako sedmé v pořadí. Dlouhá a bohatá historie žateckého svatostánku umění letos slaví 170 let, je delší než u
Národního divadla.
Málokdo dnes ví a doká- ny ke sbírce na stavbu divaže docenit, za jakých okol- dla. Každý majetný přispěl
ností zdejší divadlo vznika- částkou 20 zlatých. Během
lo. „Mnohem větší města měsíce shromáždili částku 4
než Žatec tehdy divadlo ne- tisíce zlatých, což na zahájeměla. Rozhodně to nebylo ní stavby stačilo.
Dá se srovnat s dnešní
nijak automatické. Dnes má
každé větší město sportovní dobou, o jakou částku šlo?
Celé divadlo stálo kolem valech od rána zhruba do půl
halu, zimní sta20 tisíc zlatých. Rozhodně páté odpoledne. Budou se
dion, divadlo,
to nebyly malé peníze. Pro střídat školy, odpoledne můkulturní dům a
srovnání, kráva stávala mezi že přijít i veřejnost.
všichni to berou
Vstup bude zdarma?
60 a 100 zlatými. Plat gymjako samozřejZdarma, ale hlavně pro
naziálního učitele byl 20 až
most. Tehdy to
tak ale určitě nebylo,“ zdů- 40 zlatých. Čtyři tisíce měli veřejnost platí, že je potřeba
raznil současný ředitel Měst- na začátku, pak přibývaly pe- si místo rezervovat, protože
ského divadla Žatec Martin níze a dary. Prvotní investici kapacita divadla je omezená
zajistilo město, které ve Dvo- a ty odpolední bloky budou
Veselý (na snímku).
Můžete popsat okol- řákově ulici zakoupilo skla- spojené pro střední školy i
nosti, za jakých žatecké di- diště, zbouralo ho a 8. čer- veřejnost. Slavnostní divavadlo v roce 1848 vzniklo? vence 1848 položili základ- delní večer začne od 19 hoTehdejší Žatec byl kul- ní kámen. V listopadu byla din, bude se platit vstupné,
turní město díky obchodo- ukončena hrubá stavba, ko- ale spíš symbolické.
vání s chmelem. Jezdili sem lem svátků a v lednu se uděJak bude slavnostní veobchodníci z pivovarů a pro- laly výmalby. A 22. dubna čer vypadat?
tože tehdy nebyly chemické 1849 za pomoci místních
Dáme prostor spíš soulaboratoře, museli si kvalitu ochotníků slavnostně oteví- časným obyvatelům nebo rochmele hlídat sami. Proto rali. Takže za tři čtvrtě roku dákům města, mladé genesem jezdili pravidelně a trá- stihli postavit divadlo.
raci, která v uvozovkách přeJaké budou oslavy výro- bírá kulturní otěže. V provili tu hodně času. Díky tomu sem proudila informo- čí divadla?
gramu vystoupí zajímavé
Samotné výročí připadá osobnosti, rodáci, ochotnívanost ze světa. Aby měli
představu o kvalitě, celoroč- na Velikonoční pondělí, my ci, zdejší sbory, chceme vyuně sledovali, jak se daří budeme slavit v úterý 23. žít Brázdovu oponu i ﬁlmy o
chmelu na chmelnici, dohlí- dubna. Začneme dopoledne historii divadla. Přesný proželi na sklizeň i zpracování. kulturním programem o his- gram nechceme ještě odkrýProto se také říkalo Žatci ma- torii divadla pro školky a vat, aby byl trochu překvalá Paříž – informace nebo školy, vše bude pokračovat pením. Bude to setkání bývamóda sem přišly často dřív, až do podvečera. Připravu- lých zaměstnanců a pracovjeme o historii krátké ﬁlmy, níků z kultury a veřejnosti,
než dorazily do Prahy.
V polovině 19. století s ochotníky z Opery a lout- zástupců města.
ani zámožní lidé neměli ji- koherci z Jitřenky obstaráOslavy výročí divadla
né možnosti, jak své bo- me úvod, kulturní vystoupe- budou tvořeny jen tím jedhatství a moc prezentovat ní zajistí ZUŠ Žatec. To po- nodenním programem?
– jen přes kulturu, módu běží asi v hodinových interUrčitě ne. Pořádáme se
nebo architekturu.
Přesně tak. Zlomovým Téma
momentem byl listopad Program k oslavám divadla
1847, kdy tehdejší starosta 23. dubna: program pro dě a veřejnost, slavnostní večer
Franz Jelinek svolal měšťa- 26. dubna: rocková opera Dark Side of the Moon
ny a radní a na tlak veřejnosti se začali bavit o stavbě di- 27. dubna: symfonický koncert - A. Dvořák, B. Smetana
vadla. Vznikl dokument, kte- 29. dubna: ochotnické představení - Maryša
rý vyzýval všechny měšťa- 26. května: opera Libuše v Letním kině

ZUŠ Žatec výtvarnou soutěž na téma Žatecké divadlo,
takže bude výstava těchto
prací i historických dokumentů a fotograﬁí. Připravuje se aktualizovaný dotisk
knihy Jaroslava Venclíka o
historii divadla i zdejších
ochotnických spolcích.
A jak budou oslavy pokračovat dál?
Máme připraveno několik dalších představení. Abychom vytvořili určitý kontrast, tak v pátek 26. dubna
uvedeme „moderní“ pojetí
divadla - rockovou operu,
naopak sobota 27. dubna bude věnována klasickému
koncertu a v pondělí 29. 4.
se představí nedílná součást
divadelního umění, ochotnický soubor z Roudnice.
Slavnosti k výročí divadla
ukončíme 26. května operou
Libuše v Letním kině.
Divadlo si připomíná také výročí Brázdovy opony.
Jaká je její historie?
Loni uplynulo 70 let od
namalování a věnování slavnostní opony od Oskara
Brázdy. Namaloval ji na objednávku města, ale pak musel některé detaily přemalovat na přání komunistické
garnitury a tím se trochu ztratil původní smysl. Víme jen,
co opona symbolizuje: že divadlo je božského, vznešeného původu, ztělesňuje cosi, co přesahuje pozemský život, znázorňuje optimistickou budoucnost a svobodu
města s úrodnou krajinou a
chmelem. Tomáš Kassal
3
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Realitní kancelář – město Žatec s.r.o. Zn. Vykupujeme nemovitosti, rychlé jednání
Dne 21. 6. 2018 dostali zastupitelé
na stůl materiál o 32 stranách, který pojednával o koupi staveb a pozemků (nemovitosti) bývalé Fruty. Kupujícím nemovitostí bylo město. Co na tom, že nebyla náležitě připravena kupní smlouva, vždyť kupní cena byla pouhých
26,7 mil. Kč. Musíme to projednat nyní, současný majitel počká pouze týden. Jedenáct zastupitelů pro koupi ruku
zvedlo.
Co bude město s objekty dělat?
Nic. Město je pouhým překupníkem. I
kdyby nebylo pouhým překupníkem,
rozumné odpovědi na záměr využití objektů se nikdo nedočká. Peníze na tak
nákladnou opravu město nemá. Oprava by měla údajně stát, střízlivým odhadem, minimálně 500 mil. Kč.
Paní starostka ví o solventním investorovi. Má za něho jednat investiční oddělení České spořitelny, a.s. Investor má vynikající podnikatelský záměr, nejsem kompetentní jej zveřejňovat, říká.
Z úst paní starostky, dne 21. 6. 2018
zazněla informace, že „…představenstvo společnosti, poměrně významné a
ﬁnančně silné, bude zasedat příští týden, pravděpodobně v úterý. V úterý v

podvečer dostaneme ﬁnální rozhodnutí.“ Nevím kolik již uplynulo týdnů,
žádné ﬁnální rozhodnutí, žádný návrh
smlouvy.
Dovolím si uvést dvě závažné skutečnosti. První: nesetkal jsem se s tím,
že by obec prodala cokoliv předem určenému zájemci. V Žatci možná přišli
na to, jak to udělat. Obec má za povinnost záměr prodeje zveřejnit. Výjimka
z této zákonné povinnosti není. Je divné, jak paní starostka může neustále
opakovat, že na koupi je zajištěn solventní investor.
Druhá skutečnost: zastupitelům nebyla umožněna prohlídka kupovaných
nemovitostí. Možná některý ze souhlasně hlasujících zastupitelů, který o
připravovaném projednání koupě objektů věděl, provedl prohlídku z vlastní iniciativy. Možná. Ti zastupitelé, co
objekty neviděli a hlasovali pro, se takto určitě nechovají, pokud jde o jejich
soukromý obchod. Vše si dokonale
prohlédnou. Zejména pak dům, pozemek, byt. Když to přeženu, důkladně si
před koupí prohlídnou i králíkárnu ze
všech šesti stran, aby měli jistotu, že
jim na králíky nebude střechou pršet.
Dnes zřejmě nikdo neví, jak to se

Reakce na vyjádření
zastupitele Karla Krčmárika
O koupi objektu areálu bývalého Dreherova pivovaru,
známého též jako Fruta, rozhodlo zastupitelstvo města v
červnu roku 2018. Jedná se o kulturní památku, která je mj.
pro svou hodnotu zařazena také do nominace na seznam
Světového dědictví UNESCO. Součástí transakce byly
nejen stavební objekty, ale také pozemky o poměrně rozsáhlé výměře, které mohou být rozvojovou zónou pro bydlení, vhodné pro výstavbu rodinných domů i domů pro kolektivní bydlení (ne vysokopodlažních). Tato oblast má rozvojový potenciál. Současně má město možnost ovlivňovat
rozvoj této oblasti či záchranu kulturní památky. V minulosti proběhlo několik jednání s potenciálními investory,
město vnímají zahraniční investoři jako garanta seriozního
přístupu.
Na zastupitelstvu města 31. ledna tohoto roku vedoucí
Odboru místního hospodářství a majetku informovala o
tom, že připravujeme záměr prodeje budov tak, abychom si
ponechali v majetku žádoucí pozemky. Tento záměr prodeje jsme v radě schválili 18. února a následně zveřejnili.
Prodeje z majetku města jsou realizovány podle platné
legislativy. Možná někomu procesně správný postup vytváří spekulace, pak se nabízí otázka „podle sebe soudím tebe?“.
Pokud se objeví zájemců o koupi více, tím lépe.
Zdeňka Hamousová,
starostka města Žatce
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solventním investorem je. Podle dřívějšího vyjádření paní starostky, se v
USA čeká na schválení „balíčku“.
Snad ne ﬁnančního balíčku na investice v ČR. Vždyť to má být investor bonitní, řečeno slovy paní starostky, nebude úvěr potřebovat.
Za dobu svého působení ve funkci
zastupitele jsem se naučil být v některých případech podezíravý, je tomu
tak i v případě koupě bývalé Fruty. Součástí koupě je více jak 8 hektarů pozemků, které lze údajně využít k bytové výstavbě. Nebyl toto hlavní záměr
pro koupi, aby „jiný skrytý“ investor
koupil právě tyto pozemky a městu
zbudou chátrající objekty?
Závěrem musím uznat, že režie projednání materiálu v podání paní starostky byla brilantní. Zda koupě nemovitostí bude pro město přínosem nebo
přítěží, dnes nedokáže odhadnout ani
ten, kdo s nápadem koupě přišel.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=SgakxQAtoW4
Karel Krčmárik,
zastupitel
(Příspěvek byl zveřejněn podle tiskového zákona. Jde o osobní názor člena Zastupitelstva města Žatce.)
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inzerce/životní událos

Inzerce
● Firma Arnika komplexní
domácí péče s.r.o. pod novým vedení MUDr. Matějkové hledá sestru na 12 hod.
směny – krátký/dlouhý týden.
Požadujeme: Zdravotní
středoškolské vzdělání s certiﬁkátem praxe 2 roky, výhodou vyšší vzdělávání řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme: možnost dalšího
vzdělávání, dotované stravné, služební telefon, vůz k
účelům pracovní činnosti.
Tel. 603723 699.
● Nabízím seznámení, osamělé ženě věk 65 roků.
Vlastním dům v centru města – přistěhování možné. Zn.
ve dvou se to lépe táhne…
Žatec a okolí. Kontakt mobil: 720 415 038, volat po celý den!
● Pronajmu opravený byt
3+1 v lokalitě ulice Bratří
Čapků. Volný od dubna
2019. Kauce dva nájmy. Tel.
604 587 274.

● Pronajmu garáž v Klostermanově ulici, cena dohodou. Tel. č. 606 492 360.

Vzpomínka

dnes už setkáváme málokdy. Martina Kročková

Rozloučení

Jana Schubertová
Helena Hergetová
Jindřich Otmar
Astrid Hrubá
Helga Wojtaszková
Zdeněk Vokoun
Antonín Kudrnáč
Věra Hervertová
Vladimír Pospíšil
Alena Šíbalová
Václav Krejzl
Evženka Rezková
Kateřina Vajdová
Josefa Kůřilová
Jiří Staněk
Hana Zemanová
MVDr. Frant. Valenta
Ludmila Hrbková
Václav Bláha

73
79
77
79
82
80
78
65
68
74
67
90
73
82
65
73
89
93
85

Zesnulí 31.1. - 26.2.2019:
Alena Vdovicinová
90
Božena Brůnová
85
Iveta Tatárová
42
Miroslav Doležal
85
Michal Barna
87
Růžena Mušutová
84
Jarmila Fusová
88
Poděkování
Gizela Merklová
87
Chtěla bych tímto poděMilada
Luckařová
87
kovat p. starostce Mgr. ZdeňOndřej
Kraus
28
ce Hamouzové a p. Drahuši
Danuta
Jarolímková
76
Laiblové za jejich velmi
Antonín
Kopačka
78
vstřícný a empatický pří91
stup, když byly tak hodné a Evženie Čapská
Václav
Kožíšek
56
přišly na mou prosbu na naši
soukromou oslavu, aby popřály mým rodičům k jejich Blokové čištění ulic od 22. března
Blokové čištění žateckých ulic začne 22. března. Bude
55. výročí svatby.
Nejen, že přišly nečeka- proveden úklid komunikací, parkovišť a přilehlých veřejně obě s krásnou kyticí a dár- ných prostranství. Souběžně bude provedeno i čištění uličky, ale ještě s námi ve svém ních vpustí. Termíny, kdy bude probíhat úklid jednotlivých
volném čase poseděly a po- ulic, jsou podrobně uvedeny na webu města (www.mestozatec.cz) v kapitole Aktuálně, jako první přijdou na řadu ulipovídaly.
Já i celá moje rodina si to- ce Husova, Malínská, Dr. Kůrky a Písečná. V případě mimoho velice vážíme, protože s řádných situací, například velmi nepříznivého počasí, se
(red)
takto lidským přístupem se mohou data úklidu změnit.
● Dne 15. února jsme si připomněli první smutné výročí od doby, kdy nás navždy
opustil MUDr. Vladimír
Korf. Stále na něj s láskou
vzpomínáme. Rodina

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatecká teplárenská, a.s.
Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

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

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

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

ELEKTRIKÁŘ – MĚŘENÍ A REGULACE

MECHATRONIK - PROGRAMÁTOR

Požadujeme:

Nabízíme:

Požadujeme:

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

● nástupní plat od 20.000 Kč

● nástupní plat od 30.000 Kč
● vzdělání US/SŠ/VŠ
(dle praxe a odborných znalostí)
● řidičský průkaz
● další beneﬁty
min. sk. „B”
dle kolektivní smlouvy
● práce s PC a PLC
- Příspěvek
● znalost problematiky MaR
na důchodové pojištění
● základy tvorby
- Příspěvek na dovolenou
software pro PLC
- 13. plat

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

(dle praxe a odborných znalostí)

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

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

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá Ing. Lukáš Seidl,
mob. 605 211 763

Výhodou:
● znalost řidicích
systémů a PLC
● znalost Detstudio,
STEP, Promotic
● znalost PC sítí, DBNet,
Proﬁnet
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení, ﬂexibila

Nabízíme:

- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

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

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá p. Miroslav Legutko,
mob. 727 819 710
5
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Radní schválili obřadní místa pro období rekonstrukce radnice
Z důvodu probíhající rekonstrukce radnice budou ztížené podmínky, například kvůli prašnosti nebo postavenému lešení, k výkonu slavnostních obřadů a uzavírání manželství v obřadní síni budovy radnice na adrese
náměstí Svobody 1. V měsíci květnu 2019 bude obřadní
síň Městského úřadu v Žatci uzavřena úplně.
Rada města Žatce proto a uzavírání manželství a stana svém jednání 18. února novila pro obřadní místa
2019 rozšířila nabídku sta- úřední dny soboty s výjimnoveného místa i doby pro kou sobot, které připadají na
konání slavnostních obřadů státní svátky, v době od 9 do

14 hodin, a to s účinností od
1. března 2019 po dobu rekonstrukce radnice.
Zároveň určila obřadní
místa pro konání slavnostních obřadů a uzavírání manželství v obřadní síni budovy radnice na adrese Žatec,
nám. Svobody 1; salonek v
Křížově vile na adrese Žatec, Zeyerova 344; zahradu

Křížovy vily na adrese Žatec, Zeyerova 344.
Konání slavnostních obřadů a uzavírání manželství
na určených místech v daných úředních dnech Městský úřad Žatec nezpoplatňuje.
Pavlína Bednárová,
vedoucí Odboru správních
činností, obecního živnostenského úřadu MěÚ Žatec

Žatec hledá provozovatele SeniorTaxi

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 4. dubna.
Příjem
inzerce končí 28. března. Kontakt: Příspěvky lze
Rada města Žatce vyhlá- věku a mají trvalý pobyt v
předávat
osobně každé úterý od 9 do 11 hodin v infocentru
sila výběrové řízení na pro- Žatci nebo jeho místních čásradnice
nebo
na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
vozovatele služby Senior- tech. Zároveň musí mít průTaxi. Radní schválili výzvu kaz SeniorTaxi – ten dosta- Odběrná místa: Městský úřad, knihovna, Domov pro senipro podávání nabídek i pra- nou na Odboru dopravně ory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna,
Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, JIP (Pražská, Podvidla pro poskytování služ- správních agend.
by SeniorTaxi.
Taxi pro seniory bude jez- městí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, diZájemci, kteří chtějí služ- dit ve všední dny od 7 do 17 vadlo, aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke.
bu provozovat a seniory vo- hodin. Cena za jednu jízdu
Mateřská škola Žatec,
zit, musejí své nabídky před- bude pro seniora 30 Kč. KažOtakara Březiny 2769, okres Louny
ložit do 8. března. Samotná dou jízdu je nutné objednat
služba pak má začít fungo- na dispečinku den předem.
přijme kvaliﬁkovanou učitelku
Se žadatelem o dopravu můvat od 1. dubna.
na období: 1.4.2019 – 30.6.2019
Službu mohou využívat že službu využít jedna osoTel.
415
740 572, e-mail: msbreziny@gmail.com
(žz)
osoby, které dovršily 65 let ba jako doprovod.

Právní poradna: Uznání dluhu a směnka. V čem je rozdíl?
Advokát radí
Dotaz: Dlužil jsem jednomu bývalému kamarádovi peníze a nemohl
jsem je splácet. Dal mi tedy podepsat
papír, kde jsem potvrdil, že mu
opravdu dlužím. Peníze jsem mu po
čase zaplatil, on mě ale stejně zažaloval a u soudu uspěl. Peníze mu tak
musím podle soudu platit dvakrát a
s druhým dluhem jsem se dostal až
do exekuce. Soud mě přitom vůbec
nepředvolal k jednání, kde bych
mohl uvést, že je dluh zaplacený a poslal mi rovnou rozhodnutí. Jak je to
možné?
Odpověď: Z toho co píšete je pravděpodobné, že jste svému bývalému kamarádovi nepodepsal pouze obyčejné
uznání dluhu, ale směnku. Uznání dluhu je listina, na níž uvádíte, že uznáváte dluh, který vznikl na základě nějaké
smlouvy, a který je v určité výši, přičemž je toto uznání často spojeno se
stanovením splátkového kalendáře.
Výhodou pro věřitele je, že se uznaný
dluh promlčuje mnohem později a zároveň v případě sporu by měl u soudu jednodušší pozici při dokazování.
Od prostého uznání dluhu je ale tře66

ba odlišovat směnku, což řada lidí nedělá. Na první pohled vše vypadá velmi podobně. Na směnce je uvedena
částka, kterou někdo někomu dluží, a
dohoda, kdy a jak má být směnka zaplacena. Problém ale je, že směnka není pouze důkazem toho, že nějaký dluh
existuje, jako je tomu u uznání dluhu,
ale jde vlastně o zcela nový dluh. Snadno se pak může stát, že nepoctivý věřitel bude dluh vymáhat hned dvakrát a
soudy mu dají za pravdu.
Jak směnku poznáme? Směnka musí být písemná, ale vlastně je jedno, na
čem má být napsaná. Platná by tak mohla být i směnka sepsaná na ubrousek v
restauraci. Není ani potřeba ověřovat
podpisy na směnce. Naopak obsah
směnky je dán striktně a vyplývá ze zákona směnečného a šekového. Zde je
uvedena celá řada náležitostí, z nichž
je potřeba si zapamatovat zejména jednu. V textu samotné listiny musí být
vždy uvedeno slovo „směnka“. Pokud
by toto ve směnce chybělo, byla by neplatná, respektive by se o směnku vůbec nejednalo.
Samo vymáhání nároků ze směnek
má být rychlé a kdo včas nereaguje, může spor prohrát, i když je v právu. Ob-

vykle soudy totiž vydávají tzv. směnečné platební rozkazy, kterými bez
projednání věci uloží žalovanému povinnost peníze ze směnky zaplatit. Proti nim lze ve stanovené době podat odpor, pokud se to ale nestane, což je pravděpodobně i váš případ, tak rozhodnutí
nabude právní moci a může dojít i k
exekuci.
Směnky slouží hlavně k tomu, aby
usnadňovaly obchodní styk, problémy
ale často nastávají, když směnky podepisují lidé mimo svoji obchodní činnost. Proto jsou například již dnes
směnky výslovně zakázány při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zároveň soudy zejména ve sporech, kde je
jednou stranou podnikatel a druhou
spotřebitel, více přezkoumávají, jak
vlastně k podpisu směnky došlo. I tak
je ale potřeba, zejména pokud nejste
podnikatelem, si podpis směnky vždy
velmi důkladně promyslet.
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

kultura
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS
do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2019 – 2020,
který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 3. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 4. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2013 včetně, v těchto školských obvodech:
OBVOD I. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000,
okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Petra Bezruče
2000, okres Louny
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova, Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana Herbena,
Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova, Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská, U
Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo náměstí;
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. Základní škola Žatec, Komenského alej
749, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Komenského alej
749, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – č. p. 2406-7, 1476, 1449, 1790, 2058,
2152-4, 2316, 2277-82, Čeradická, Černobýla – č. p. 22539, Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova,
Husova – č. p. 2249-52, 2643-8, J. K. Tyla, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, Jiřího Wolkera, K Perči, kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova,
Na Výsluní, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
náměstí Kruhové, Nezvalova, Otakara Ševčíka, Otokara
Březiny, Perč, Politických vězňů, Pražská, Přátelství,
Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských Čechů - mimo č. p. uvedená ve školském obvodu IV., Zdeňka Nejedlého;
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. Základní škola Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Bílý vrch, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Čelakovského, Dlouhá,
Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo

náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa,
Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská, Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod
Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, Sládkova, Smetanovo náměstí, Svatováclavská, Třebízského, třída Rooseveltova, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova;
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Černobýla – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Jabloňová, Javorová, Jižní, K Bezděkovu, Ladislava Škvrny, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Robova, Růžová, Stavbařů, Volyňských Čechů – č.
p. 2730-36
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny

Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě
neschopné školní docházky pro vadu tělesnou,
smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní
docházky do 1. ročníku do školy, jejímž ředitelem
byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ
JDOU S DĚTMI K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ
OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST
DÍTĚTE!
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Pohádka pro děti - mimo předplatné
10.3. 15:00 Zvířátka a loupežníci
Jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov.
Koncert - mimo předplatné
12.3. 19:00 Tom Wolker Band
Rodák z Birminghamu Tom C. Walker píše od léta 2018 novou hudební kapitolu své hudební dráhy.
Beseda - mimo předplatné
13.3. 18:00 Dialog dvou světů
Působivé vyprávění známého herce Jana Potměšila a vystoupení muzikanta Jana Návrata.
Koncert - předplatné sk. D a mimo předplatné
14.3. 19:00 Pavel Dobeš s doprovodem Tomáše Kotrby
Vystoupení jednoho z nejoriginálnějších písničkářů.
Koncert - mimo předplatné
16.3. 19:00 Koncert k přivítání jara
Skvělé dynamické smyčcové kvarteto MIB Quartet &
drums Oleg Sokolov.
Činohra – předplatné sk. A i mimo předplatné
18.3. 19:00 Každému jeho psychoterapeuta
Komedie. Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo a další.
Zábavná talk show - mimo předplatné
27.3. 19:00 Ivo Šmolda/Václav Kopta a Andrea Andrei
Zábavný pořad Ivo Šmoldase a jeho hostů.
Činohra – mimo předplatné
28.3. 19:00 Manželské vraždění
Diváci se budou krásně bavit, a přesto je začne mrazit. Herecký koncert Jaroslava Duška a Natašy Burgerové.
Opera-satelitní přenos - předplatné sk. O, mimo předplatné
30.3. 16:45 Richard Wagner: Valkýra
V titulní roli hrdinská sopranistka Christine Goerke.
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
14. 3. Klekání zvoníme, Jidáše honíme, do 28. 4., výstava
přírůstků ve sbírce kraslic, 17.00
do 24. 3. Šrouby, hřebíky, dráty, výstava o Šroubárně
Křížova vila
14. 3. Podoby českých Velikonoc, do 21. dubna, velikonoční výstava popisuje tradice do roku 1948, začátek 18.00
Stará papírna
do 30. 3. Netopýři tajemní a zranitelní
DIGITÁLNÍ KINO
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Galerie Sladovna
do 14. 4. Jen počkej, zajíci!, výstava S. Rusakova
30. 3. Výstava kreseb Mirka Kemela, 10.00
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
OSTATNÍ
4. - 9. 3. Týden knihovny, Městská knihovna
7. 3. Jak se píší pověsti, Křížova vila, beseda s vyprávěním
Zdeňka Zajíčka z Muzea strašidel v Plzni, 17.00
9. 3. Jarní koncert, kostel sv. Václava v Radíčevsi, hrají studenti teplické konzervatoře, 17.00
13. 3. Tvořivé dílny, Městská knihovna, od 15.00 tvoření z
papíru, od 17.00 kreativní tvoření
13. 3. Co se nenosí, Galerie Sladovna, ﬁlm, 17.30
15. 3. Farmářský trh, náměstí Svobody, 8 - 15.00

16. - 17. 3. Finále Zimní ligy mládeže v národní házené –
dorostenky, hala TJ Sever, 9.00
16. 3. Vozíčkářský ples, Lidový dům, 20.00
20. 3. Cestopisná přednáška Nepál, knihovna, 17.00
21. 3. Korunované hlavy v Žatci, komentovaná prohlídka
po stopách králů a císařů v Žatci, od Kněžské brány, 16.00
23. 3. Velká Žatecká, městský park, atletické závody, 9.00
27. 3. Odpoledne deskových her, knihovna, 15.00
28. 3. Život netopýrů, Regionální muzeum K. A. Polánka,
přednáška, 17.00
29. 3. Noc s Andersenem, Městská knihovna, nocování a
zábava, přihlášky do 25. 3.
30. - 31. 3. Zahájení sezóny na zámku Stekník, 10.00
30. 3. Art and Music Spring Gallery, Galerie Sladovna:
promítání ﬁlmu Prachy v prachu 13.00, promítání ﬁlmu El
Paso 16.00, koncert Mirek Kemel Trio 20.00

kultura/ak vity občanů

Žatecký zpravodaj

Muzeum představí knihu o králích i nové kraslice
Několik atraktivních akcí
si na březen připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Lákavá bude hlavně procházka městem a křest knihy Korunované hlavy v Žatci.
Už dnes se ovšem koná v
Křížově vile přednáška Jak
se píší pověsti. Na účastníky
besedy čeká zkušený a vtipný autor, divadelník, principál Muzea strašidel v Plzni,
provozovatel pohádkového
statku a zasloužilý ponocný
Zdeněk Zajíček.
Hned dvě výstavy připravilo muzeum k Velikonocím, obě s vernisáží 14.
března. První část výstavy
Klekání zvoníme, Jidáše honíme ukáže nové přírůstky
kraslic ve sbírce muzea.
Chybět nebude vysvětlení,
kdy se Velikonoce slaví, co
dělali předci o postních nedělích, co je popeleční středa
či pašijový týden.
Druhá část výstavy po-

Velikonoční jarmark
a den pro veřejnost

Den otevřených dveří a
velikonoční jarmark pořádá
26. března ZŠ a MŠ Jižní. V
dopoledních hodinách školu
navštíví děti z okolních mateřských škol. Předškoláci si
natrénují úkoly potřebné k
zápisu, který proběhne 3.4.
a 4.4. od 13 hodin.
Od 15 do 17 hodin bude
škola otevřena pro veřejnost. Nabídne prohlídku celého areálu s průvodcem.
Přijďte se podívat, kam chokračuje v Křížově vile pod mu, od 10. do 13. dubna ve dí nebo budou chodit vaše
názvem Podoby českých Ve- Staré papírně proběhne veli- děti, případně zavzpomínat
likonoc. Přiblíží velikonoč- konoční jarmark.
na svá školní léta. Zároveň s
Komentovaná prohlídka prohlídkou bude probíhat vení tradice od Aše po Humpolec a od Velenic po Šluknov a křest nové publikace mu- likonoční jarmark. Nabídne
do roku 1948. Zde budou k zea Korunované hlavy v Žat- žákovské výrobky s velikovidění kraslice etnograﬁcky ci proběhne 21. března. Start noční tématikou. Všechny
čisté, např. zdobené vosko- je u Kněžské brány, odkud zve učitelský sbor. (hnír)
vým reliéfem, batikou, je- se půjde po stopách návštěv
Sportovní spinkání
zerní sítinou, gravírované a králů, královen, císařů či armnohé další. Na velikonoč- civévodů napříč stoletími k a výlet na Boží Dar
Sportovní klub Bohemia
ní týden od 9. do 14. dubna budově muzea v Husově ulisport
Žatec uspořádal dvojí
se chystají ukázky pletení ci. Tam proběhne křest pubSpinkání
ve stopách Báry
pomlázky, zdobení kraslic, likace žatecké historičky MiŠpotákové.
To se konalo v
(rmž)
zdobení vajíčkového stro- lady Krausové.
prostorách ZŠ a MŠ Jižní i
na 3. ZŠ. Děti čekalo nejen
sportování
a řada zajímanaj skvěle připraven, dobře organizován po
vostí o Báře Špotákové, ale
celý den a zajištěno i stravování pro diváky.
také výlet do Staré papírny,
Hokejisté hráli s chutí, jejich rychlost bruskde se dozvěděly zajímalení a prudká střelba ukazovala na jejich dob- vosti o netopýrech.
rý trénink. Rozhodčí byl razantní, nezdržoSportovní klub pak také
val hru a netrpěl nebezpečné zákroky. My, po roce uspořádal Sněhuladříve narození, vzkazujeme: „Byli jste skvě- kiádu, což byl výlet na Boží
lí, včetně těch, který turnaj připravili – p. Dar. Děti soutěžily ve stavV sobotu 23. 2. probíhal v našem městě Koutníka, Jánošíka a Charváta, díky patří ta- bě o největšího sněhuláka,
turnaj 12 hokejových družstev z celého kra- ké rozhodčímu Luďku Jiráčkovi a všem za bobovaly a sáňkovaly. Počaje. Když jsem stála za hrazením, ocitla jsem obnovování ledové plochy i před semiﬁná- sí jim přálo a podmínky byly
se náhodou mezi fandy z Panenského Týn- le!“ Irena Komárková, Svaz postižených příznivé ke společným hrátce. Mimo povzbuzování chválili, jak je turcivilizačními chorobami Žatec kám.
Lucie Staňková

Když dříve narození obdivují mládí…

Knihovna připravila přednášky o vitrážích a kyselém těle
Dvě atraktivní přednášky si na únor připravila Městská knihovna Žatec. Prvním
tématem byly vitráže, druhým zdravá výživa.
O 25 letech s vitráží povídali manželé Jitka a Richard
Kantovi z Lubence, kteří vyrábí vitrážové a pískované
předělové stěny, okna, stropy, světelné obrazy, bytové
doplňky pro různé typy interiérů a tiﬀany lampy. Při prá-

ci s vitráží hledají ideální výtvarné řešení v daném prostoru tak, aby návrh byl kvalitní a navíc splňoval požadavek investora. Početným
návštěvníkům přednášky
ukázali prostřednictvím promítaných fotograﬁí svá konkrétní díla a výrobky.
Druhou přednášku „Proč
je tělo kyselé aneb jak předejít civilizačním chorobám
a udržet si zdraví“ připravily

poradkyně pro výživu a
suplementaci Jarmila Hokrová a psycholožka Zuzka
Nemčíková. Jarmila Hokrová vysvětlila, co je překyselení organismu, které může
stát za řadou zdravotních
problémů. Zdraví můžeme
ovlivnit životním stylem a
stravováním. Zuzka Nemčíková mluvila o pozitivním
přístupu k životu a důležitosti pohybu, jež výrazně po-

silují imunitu. Zmínila se mimo jiné například o tom, že
stres, frustrace, zloba nebo
přehnaná kritičnost se ukládají v játrech, které jsou chemickou továrnou těla a mohou je poškodit.
Další zajímavé akce můžete v knihovně navštívit v
březnu, který je měsícem čtenářů. Ve středu 20. 3. se
uskuteční cestopisná přednáška o Nepálu.
(mkž)
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Nejúspěšnější sportovci? Mistryně světa před mistrem světa!
Nejúspěšnějším sportovcem okresu Louny za rok
2018 byla v žateckém divadle v únoru vyhlášena Adéla Citová z Loun.
Cenu mistryni světa ve
sportovním aerobiku předávala mimo jiné i žatecká starostka a senátorka Zdeňka
Hamousová. Na druhém
místě se v anketě pořádané
Českou unií sportu a Deníkem umístil dvojnásobný
mistr světa v nohejbalu Ondřej Vít ze Žatce, třetí byl
Roman Habásko z Podbořan, jeden z nejlepších evropských musherů (vůdce psího spřežení).
Výsledky sportovní ankety v historickém žateckém divadle ovládli sportovci z Loun – největší zastoupení měli tamější oddíly
sportovního aerobiku a cyklistiky, prosadili se i atleti ne-

Účastníci slavnostního
vyhlášení výsledků:

O. Vít

L. Bešíková

V. Slanina

K. Balon

Výsledky ankety
Nejúspěšnější sportovec
okresu Louny 2018
Dospělí jednotlivci:
1. Adéla Citová (sportovní
aerobik)
2. Ondřej Vít (nohejbal)
3. Roman Habásko (psí spřežení)
4. Lucie Svěcená (plavání)
5. Vladimír Slanina (sjezd
na divoké vodě)
Kolektiv dospělých:
1. Juniorský ﬁtness klub
Louny (sportovní aerobik)
2. FK Seko Louny (fotbal)
3. Basket academy Louny
Mládež jednotlivci:
1. Lucie Nesnídalová (slalom na divoké vodě)

2. Adam Seeman (cyklistika)
3. Lenka Bešíková (plavání)
4. Petra Helebrantová (atletika)
5. Zuzana Porubčanová (atl.)
6. Kristián Balon (plavání)
7. Pavel Jindřich (cyklistika)
8. Jan Hřích (atletika)
9. Barbora Parmová (cykl.)
10. Vojtěch Drda (kickbox)
Kolektiv mládeže:
1. TJ Stadion Louny
2. Juniorský ﬁtness klub
Louny
3. Basket academy Louny
Veterán – masters:
Vladimír Slanina st. (sjezd
na divoké vodě)
Tučně zvýrazněná jména ocenění sportovci ze Žatce.

Žatečtí boxeři se představili v Mostě
V. Slanina st. V. Drda
bo basketbalisté. Ze Žatce
jim konkurovali hlavně sportovci od vody - vodní slalomáři a plavci.

V Mostě proběhla další boxerská soutěž mládeže, které
se zúčastnili i dva členové žateckého oddílu. Teprve
dvanáctiletý Matěj Hlaváč nastoupil k prvnímu zápasu s
ústeckým borcem spíš na zkušenou. Po zahájení se ale do
soupeře opřel tak, že po pár desítkách vteřin rozhodčí
soupeře počítal. Žatecký boxer vyhrál výsledkem RSC.
Do svého osmého zápasu nastoupil dosud neporažený
Petr Gyenge, který se poprvé utkal s výrazně zkušenějším
soupeřem Gáborem z Mostu. Ten má již na kontě i
zkušenosti se světovou špičkou. Petr Gyenge s ním těsně
prohrál na body a zažil svou první prohru.
(ns)

Miroslav Urban (první zprava), žatecký lékař a zakladatel
sportovního klubu Hopman Team Žatec, se stal vítězem ankety Osobnost Ústeckého kraje 2018 v kategorii Sport. Anketa probíhala osmým rokem a záš tu nad ní převzal krajský hejtman Oldřich Bubeníček. Vyhlášení výsledků proběhlo v polovině února v Teplicích. Foto: archiv M. Urbana
Žatecký zpravodaj je měsíčník města Žatec, periodický sk územního samosprávného celku. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký
zpravodaj, náměs Svobody 1, 438 24 Žatec. Tisk: TISKÁRNA K & B, s.r.o. Most. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR
E 172 12. Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Redaktor: Tomáš Kassal. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec. Redakce si vyhrazuje právo dodávané texty upravovat a krá t.

