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Chmelnička, Hošťálkův dům a radnice jsou jednou z lokalit, které v historii navš vila řada
panovníků. O jejich pobytu vypráví nová kniha Korunované hlavy v Žatci od historičky
Polánkova muzea Milady Krausové (vpravo). Více na straně 8.
Foto: Tomáš Kassal

Po Žatci od 1. dubna začalo jezdit SeniorTaxi
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Žatečtí radní schválili provozovatele SeniorTaxi ve
městě. Taxi pro seniory začalo jezdit 1. dubna.
Službu, na jejíž dotování
je v městském rozpočtu připravena částka 500 tisíc korun, bude zajišťovat Vladimír Mrázek ze Staňkovic. O
provozovateli rozhodlo výběrové řízení.
SeniorTaxi je služba určená pro občany Žatce i jeho
místních část, kterým je 65 a
více let. Využívat jej mohou
ti, kdo si na Odboru dopravně správních agend zajistí
průkazku v ceně 20 Kč. Každý žadatel zároveň dostane
všechny potřebné informace o tom, jak služba funguje

pravu může službu využít
a kde si ji objedná.
Taxi si senioři budou ob- maximálně jedna osoba dojednávat přes dispečink, kde provodu. Na každou jízdu se
musí nahlásit čas, kdy vůz počítá s limitem 20 minut,
potřebují, a jméno s adre- pokud bude denní rozpis nasou. Kdo nebude registrova- plněný, další zájemci budou
ným uživatelem SeniorTaxi, odmítnuti.
Telefonní číslo
tedy nebude mít
dispečinku pro obplatnou průkaz- Cena jedné jízdy
jednávky je 415
ku, tomu dispe- pro uživatele
710 295 a stará se
čink vůz neob- SeniorTaxi
o něj Domov pro
jedná.
v korunách:
seniory a PečovaTaxi pro senitelská služba v Žatory bude jezdit
ci. Službu nelze
ve všední dny
objednávat přímo
od 7 do 17 hou taxikáře.
din, objednávat
Objednávka se
jej lze pouz od
7.30 do 11 hodin. Cena za musí udělat minimálně jejednu jízdu bude pro seniora den den před jízdou.
30 Kč. Se žadatelem o doTomáš Kassal
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Krátce
Peníze, které se nevyčerpaly v roce 2018, se zapojí do rozpočtu města na letošní rok. Jde o částku téměř
42 milionů korun. Zastupitelé rozhodli, že z této částky hned uvolní 500 tisíc korun na zvýšení příspěvku organizacím.
Žatec má zájem o spolupráci s vládní Agenturou
pro sociální začleňování. Ta
může Žatci pomoci zkušenostmi, informacemi, ale i
zajištěním přístupu k některým dotacím při řešení různých sociálních problémů.
Město podává žádost o
dotaci na opravu spodní části bývalých papíren, a to z
programu na regeneraci
brownﬁeldů, tedy starých a
opuštěných průmyslových
objektů.
Zastupitelé schválili 1
milion korun na další přípravu revitalizace městských parků. Město hodlá žádat také o dotaci z programu
Dešťovka. Studie na obnovu parků se začne připravovat ještě letos.
Město nechce kupovat
budovu na nám. Prokopa
Velkého, bývalou sušárnu
chmele. Požadovaná cena
2,1 milionu Kč je vysoká
vzhledem k tomu, že majitel
ji před třemi roky koupil za
milion.
(žz)

Mimořádný
úřední den
Sobota 6. dubna,
8.00 až 12.00
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Novinka sezóny: Královská cesta chmele a piva
Několik novinek přinese
nová turistická sezóna v
Žatci. Její slavnostní zahájení se koná s tradičním
odemykáním Chmelového
majáku v neděli 7. dubna
ve 13 hodin.
Začátek sezóny obstará
program, který připravuje
Chrám chmele a piva s dalšími partnery. Poprvé se ke
spolupráci při veřejné akci
připojí také minipivovar Pioneer Beer.
Zároveň dojde k představení nejvýznamnější letošní
novinky: Královské cesty
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„Projekt podpoří facebooková stránka, která odkáže
na aktivity a zajímavosti našich partnerů. Přinese to další impulsy, proč k nám jet,“
dodal O. Baštýř.
V dubnu Galerie Sladovna znovu otevírá výstavu o
tužkách a chystá úplně novou expozici sladovnictví.
Další novinku nabídne restaurace U Zlatého beránka.
Rozšířila a pravidelně bude
každou sobotu otevírat svou
Jedovou chýši. Nově také
otevírá muzeum počítačů.
Tomáš Kassal
Částka 800 síc korun je připravena k oživení Hošťálkova náměs . Město vybuduje
tři mobilní předzahrádky u
Budíku, Sedmikrásky a U Zlatého beránka. Posezení od
aut oddělí zeleň v kvě náčích. Cílem je lépe uspořádat dopravu a vytvořit prostor pro posezení a kulturní
akce. Jde o jeden z kroků k
oživení centra. S další předzahrádkou se počítá také na
náměs Svobody.
Ilustrační foto: MěÚ Žatec

Obvinění teplárně nebrání v čerpání dotací
V posledním vydání Žateckého zpravodaje se vyjádřil místostarosta města Žatce Radim Laibl v tom smyslu, že Žatecká teplárenská vzhledem k obvinění, která
jsou vznesena vůči bývalým členům představenstva a
proti společnosti samotné, nemůže čerpat dotace.
Tato informace se nezakládá na pravdě a nevíme,
kde k ní pan Laibl přišel. Naše společnost nadále dotačních titulů využívá a není v tomto směru nijak omezována. Děkujeme za pochopení. Jaroslav Hladký,
předseda představenstva ŽT, a.s.

Cena tribuny se na 15 milionů nezvýší
Zastupitelé neschválili
na březnovém jednání rozpočtové opatření ve výši 4,5
milionu korun, kterým by se
zvýšila cena plánované tribuny na fotbalovém Slavoji
na více než 15 milionů Kč.
Záměr vybudovat tribunu pro fotbalové fanoušky trvá, zastupitelé ale chtějí platit nejvíce 11 milionů Kč.
Stavba tribuny se tak od-

chmele a piva. „Oživili a vylepšili jsme někdejší projekt
na propojení Žatce a Královského pivovaru Krušovice. Slibujeme si od toho, že
část ze 30 tisíc pravidelných
návštěvníků Krušovic, kteří
se tam zastavují třeba na cestě do Karlových Varů, zamíří i k nám,“ vysvětlil ředitel
chrámu Ondřej Baštýř.
K projektu se připojily
Chmelařské muzeum, Žatecký pivovar, zámek Stekník, Muzeum Homolupulů.
Návštěvníky lákají na pivo,
recesi i zajímavé prohlídky.

kládá, město se bude snažit
snížit výdaje úpravou projektu. Ušetřit se dá snížením
kapacity tribuny, protože
800 míst, se kterými počítá
současný projekt, se zaplní
jen výjimečně. Další úspory
se mohou například v souvislosti s obslužnou komunikací. Cena plánovaného
sjezdu ze silnice číslo 27 je
přes 1,5 milionu Kč. (kas)

Záleží na poskytovateli dotace, zda (ne)ctí presumci neviny.
Má-li pan předseda ŽT, a. s. pravdu, je to jen dobře, jak pro samotnou ŽT, a. s., tak hlavně pro nás občany města Žatce. Chtěl bych
uvěřit tomu, že tomu tak bude i v
budoucnu.
Radim Laibl, místostarosta,
předseda dozorčí rady ŽT, a. s.

Oznámení o omezení a přesunu jednotlivých
odborů v rámci rekonstrukce radnice
Odbor místního hospodářství a majetku - dočasně v náhradních prostorech: Hošťálkovo nám. 126
Obecní živnostenský úřad - dočasně v náhradních prostorech: náměstí Svobody 123, vchod dvorem domu č.p. 144
(stará pošta – loňské sídlo městské knihovny)
Elektronická úřední deska - dočasné umístění: nám. 5.
května 127, 438 01 Žatec (služebna městské policie)
Radniční věž - uzavřena z důvodu rekonstrukce radnice
Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže
a děkujeme za pochopení.
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Cizinci zatím problém nejsou. Ale Žatec chce být připraven
Žateckého občana, shodou okolností zastupitele,
přepadl v březnu cizinec a ohrožoval ho zbraní.
Městská policie násilníka rychle chytila a předala
Policii ČR, ale i tak se v Žatci objevil problém, který zná
díky mnoha zahraničním zaměstnancům třeba Mladá
Boleslav – kriminalita cizinců.
Je to v Žatci velký sou- ně informací. Pozitivní byčasný problém? „Nemyslím lo, že když se krajské ředisi to. Ze statistik z roku 2018 telství cizinecké policie dovyplývá, že cizinci spáchali zvědělo, že do této problev Žatci 96 přestupků, což matiky šťouráme, tak se sajsou z celkového množství mi ohlásili, přijeli a chtějí
jen asi dvě procenta. Z toho spolupracovat. Spolupracuvyplývá, že zatím od cizinců jeme s úřadem práce, s innehrozí žádné nebezpečí, spektorátem bezpečnosti
ale řešíme to. Chceme být práce. A chceme také cílit na Radim Laibl při jednání zastupitelstva.
Foto: (kas)
připravení. Kdyby něco vy- jednotlivé zaměstnavatele.
vstalo, abychom věděli, jak Musíme problematiku řešit poutech. Potěšilo mne i to, ského zastupitelstva, bych
se chovat, co máme dělat,“ společně. Nebylo by fér že přepadený občan prvotně chtěl dosáhnout sdílení invysvětlil v rozhovoru mís- všechno hodit jen na měst- volal městskou policii. Dů- formací veřejného a soukrotostarosta Radim Laibl, kte- skou policii, musí to řešit i věra v ní se zvyšuje. Její vý- mého sektoru. Mělo by být
znam v Žatci je větší, než je automatické.
rý má zároveň na starosti ti, kdo sem cizince přivádí .
A sdílení informací je
městskou policii a tedy i bezJak se rozvíjí spoluprá- v dohlížení na pořádek, parmožné?
Jde jen o věc dohokování
nebo
psy.
pečnost ve městě.
ce s cizineckou policií?
dy,
nebo
je tam nějaká leTaková
spolupráce
s
ciZa poslední měsíc jsme
Děje se to v souvislosti s
gislativní
překážka?
zineckou
policií
je
běžná?
průmyslovou zónou a lid- udělali dvě společné akce s
Překážkou
je GDPR. Je
Myslím,
že
to
je
v
Ústecmi, kteří pracují v ní nebo cizineckou policií. Zkontroto
tenký
led.
Nelze
nikdy vykém
kraji
ojedinělé.
Žádné
lovali jsme ubytovny a byty,
dalších závodech v okolí?
loučit,
že
někdo
zneužije
inměsto
s
cizineckou
policií,
Jednoznačně. Cizinci, kde víme, že bydlí cizinci.
formace
sdílené
o
cizinci.
Je
kteří pracují na Trianglu, vět- Zjistili jsme několik pře- navíc tak intenzivně, nespoproblém,
že
to
může
být
dobšinou bydlí v Žatci, protože stupků, chytli i mezinárod- lupracuje.
Celý systém by asi měl rá myšlenka, ale také může
dojezdová vzdálenost je nej- ně hledaného cizince. Když
být zneužitá. Ten systém se
menší. A protože se zóna dál se vrátím k tomu přepadení, monitorovat všechny cimusí
připravit, aby ho zneurozvíjí, také Koito bude nabí- šlo o cizince, který tu byl za- zince?
žít
nešlo.
Částečně už seTo je s ředitelem městské
rat další zaměstnance a úřad městnaný a vytáhl pod vliznam
cizinců
máme. Je to
práce nemá, kde brát lidi, vem alkoholu nebo drog na policie naše společné přání.
přehled
o
těch,
kteří v Žatci
jsou z mého pohledu jen dvě žateckého občana, zastupi- Vytvořit seznam všech cižijí
a
jsou
ze
zemí
mimo Evmožnosti: Buď zvýší pro- tele, zbraň a chtěl ho napad- zinců, kteří v Žatci žijí, kde
ropskou
unii.
Problém
je s cipracují. Všichni nás zrazují,
duktivitu stávajících za- nout i před zraky policistů.
zinci
z
EU.
Získávat
a
spraMěstská policie ho chyt- že se nám to nepodaří. Ale je
městnanců, nebo povolají
vovat
informace
o
nich
je
zahraniční pracovníky, což la rychle.
to pro nás výzva. Po vzoru
složité, protože nikomu nePřijela do tří minut po Izraele, kde jsem byl nedávuž se děje. Pro ně je to nová
musí hlásit, že tady jsou.
země, jsou tu bez rodin. Je ohlášení a do 15 minut byl v no pracovně jako člen krajV Izraeli jste byl jako
možné, že až se otrkají, zakrajský zastupitel. Máte z
Téma
čnou tu dělat něco nekalého.
této pozice srovnání, že ŽaMěstská policie už zača- Cizinci v Žatci
tec je na tom z hlediska bezNa konci roku 2018 žilo v Žatci legálně 812 cizinců.
la spolupracovat s cizinecpečnosti lépe, nebo naokou policií, jak dál ta příZ hlediska zajištění bezpečnos nemá být prioritou je- pak hůře, než jiná města v
prava vypadá?
jich trestání, ale prevence, která problémům předejde. kraji?
Vzal jsem si to za své, po- Prevenci má zastřešit pla orma bezpečného města, tedy
Myslím, že z hlediska
řád říkám, že v Žatci jsem se způsob spolupráce městského úřadu, městské policie, Po- bezpečnosti jsme na tom velnarodil, tady žiji a tady licie ČR, Úřadu práce ČR, zaměstnavatelů i personálních mi dobře. I když často nadáumřu. Jsem rád, že za své si
váme na problémy s nepřiagentur a dalších partnerů.
to vzal i ředitel městské polizpůsobivými,
tak ve srovnáJednou z cest může být například uspořádání Dne mezicie pan Solar a společně na
ní
s
Litvínovem,
Varnsdortom pracujeme. Získáváme národní spolupráce: prezentace různých národnos , kte- fem, Mostem, je Žatec relainformace z průmyslových ré v Žatci žijí, prezentace jejich pokrmů, nápojů a zvyků. Ža- tivně dobré místo k žití. To
zón, navštívili jsme Mladou tečané by tak mohli poznat jejich myšlení i chování a mohli chceme zachovat.
Boleslav, odkud máme hod- by se zbavit různých předsudků.
Tomáš Kassal
3
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Soutěž o logo města
a 30 tisíc korun
Soutěž o vytvoření loga
města Žatce vyhlašuje Komise pro kulturu a cestovní
ruch při Radě města Žatec.
Zúčastnit se může odborná i
laická veřejnost. Logo má
tvořit graﬁcký návrh včetně
nápisu Žatec, celek má jednoduše a originálně charakterizovat město.
Soutěž začala 1. dubna a
potrvá do 31. května. Do 30.
června by měl být vyhlášen
výsledek. Autor vybraného
návrhu loga získá ﬁnanční
odměnu ve výši 30 tisíc korun.
Předmětem soutěže je vytvoření loga města, které se
bude využívat například na
propagačních materiálech,
vizitkách a při různých aktivitách města i zdejších organizací.
Podrobné informace o
soutěži včetně přihlášek
jsou k dostání na infocentru
radnice nebo na webových
stránkách města.
(žz)
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Divadlo letos slaví 170 let od svého otevření
Žatecké divadlo si postavili měšťané díky sbírce a darům během tři čtvrtě roku, slavnostně jej otevřeli 22.
dubna 1849. Šlo o jedno z nejstarších kamenných divadel v tehdejším Rakousku-Uhersku. Letošní oslavy divadla odstartují v úterý 23. dubna.
První den divadelních Petr Kotvald, Jiří Pazour i
oslav se bude skládat ze další hosté. Tématem bude
dvou částí. První bude bě- historie divadla, návštěvníci
hem dne série pořadů pro se dozví také podrobnosti o
školy a veřejnost. „Nebude plánech na chystanou rese platit vstupné, ale zájemci konstrukci. Vstupenky na
z řad veřejnosti se musí tele- slavnostní večer i na ochotfonicky nebo přes naše nické představení Maryša
webové stránky zaregistro- už jsou v předprodeji.
Součástí oslav 170 let žavat. Kapacita divadla není
neomezená a veřejnost se bu- teckého divadla budou i dvě
de o místa dělit se středními výstavy. Ta s názvem Divaškolami,“ vysvětlil ředitel di- dlo očima dětí začala vernisáží v pondělí 25. března.Od
vadla Martin Veselý.
Druhou část prvního dne 23. dubna bude k vidění i
oslav tvoří slavnostní večer, druhá výstava, když dětské
kterého se zúčastní pozvaní práce doplní historické dokuhosté, bývalí zaměstnanci di- menty, plány a fotograﬁe o
vadla, ale i běžní návštěvní- proměnách divadla.
K jubileu se také chystá
ci, kteří za vstupné zaplatí
100 Kč. Součástí slavnost- aktualizované vydání knihy
ního večera bude kulturní k výročí divadle, původní
program, ve kterém vystou- verzi vytvořil žatecký autor
pí například žatecký rodák Jaroslav Venclík.

Chybět nebudou v průběhu oslav také zajímavé
dárky pro děti jako puzzle
nebo vystřihovánka divadla.
V průběhu oslav uvidí diváci nové ﬁlmy, které souvisí s
historií divadla, připravuje
se originální mapping na
slavnostní oponu od Oskara
Brázdy nebo zdravice populárních osobností.
(kas)

Program oslav
úterý 23. dubna
8.30 Program pro školy
a veřejnost
19.00 Slavnostní divadelní
večer
pátek 26. dubna
19.00 Dark Side of
the Moon
sobota 27. dubna
19.00 Slavnostní koncert,
hraje Ústecký
symfonický orchestr
Pondělí 29. dubna
19.00 Maryša,
ochotníci z Krupky
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inzerce/životní událos

Helena Dokoupilová
69 Mobilní rozhlas v Žatci:
Emilie Stejskalová
79 Mobilní aplikace: Žatecký
● Koupím jakoukoliv taha- ● Rádi bychom touto cestou Jiří Pech
74 e-zpravodaj, pozvánky na
cí harmoniku - heligonku, poděkovali panu Ing. Aleši Irena Hovorková
91 akce, důležité aktuality.
chromatiku, akordeon i v ná- Jelínkovi za jeho ﬁnanční Milan Mráz
76 E-mail: každý týden polezovém stavu. Jsem muzi- dar. Díky tomuto daru jsme Libuše Mrvíková
86 zvánky na akce, Žatecký ekant a sběratel. Mobil: 728 mohli zakoupit pro Interní Zdeněk Jasanský
78 zpravodaj .
oddělení Nemocnice Žatec
230 625.
Anna
Sečová
80 SMS: pozvánky, info o ome● Pronajmu nově zrekon- nový EKG přístroj BTL Car- Vladimír Světlý
62 zeních, odstávkách.
struovaný, slunný, hezký dioPoint ECG C6000, který Zdeňka Svobodová
90
byt 2+kk 50 m2 v 2. patře v je velkým přínosem pro na- Bedřich Náhoda
64
Žatci. Cena nájemného – še oddělení. Velice si této Pavla Razímová
78
8500,- Kč měsíčně. V nájmu podpory vážíme.
Šimon
Hlaváč
47
Prim. MUDr.
jsou veškeré poplatky a inJosef
Sábl
87
Ladislav Šproch
ternetové připojení (neplatíMiloslava
Szkatulová
74 Registrace ZDARMA:
Interní oddělení,
te provizi). Tel. 723893068,
Ladislava
Červenková
62 - mobilní aplikace ZlepšeNemocnice Žatec
volný ihned.
Vlasta Dombajová
66
● Prodej slepiček. Drůbež ● Velké díky patří vedení 1. Marie Grossmannová 82 me Česko
- www.mesto-zatec.mobilČervený Hrádek prodává ZŠ P. Bezruče a vedoucí ŠD Ing. Vladimír Fibich
85 nirozhlas.cz
slepičky Tetra hnědá, Domi- za krásné vystoupení nejJaromír Kozák
60 - registrační leták a jeho přenant ve všech barvách, sle- menších dětí na výroční
Růžena
Sismilichová
85 dání na MěÚ Žatec.
pičky Green Shell - typu A- schůzi členů ZO SPCCH.
OO SPCCH Louny
raukana. Stáří 14 - 19 týdnů
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 2. května.
se sídlem v Žatci Příjem inzerce končí 24. dubna. Kontakt: Příspěvky lze
/159-205,- Kč/ks. Prodej:
Žatec - u vlak. nádražípředávat osobně každé úterý od 9 do 11 hodin v infocentru
Rozloučení
západ– 9. dubna- 15.40 hod.
radnice nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
a 19. dubna - 14.30 hod. Vý- Zesnulí 26. 2. - 21.3.:
Odběrná místa: Městský úřad, knihovna, Domov pro seni50 ory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna,
kup králičích kožek - cena Roman Buchtyn
82 Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, JIP (Pražská, Poddle poptávky. Informace: Jaroslav Vaňousek
78 městí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, diPo-Pá 9.00–16.00 hod., tel. Vladimír Theuer
František Koutný
79 vadlo, aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke.
601 576 270, 728 605 840.

Inzerce

Poděkování

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

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK/TOPENÁŘ

Požadujeme:

Nabízíme:

Požadujeme:

Nabízíme:

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

● nástupní plat od 20.000 Kč

● vzdělání vyučen/US
● praxe v oboru

● nástupní plat od 20.000 Kč

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

(dle praxe a odborných znalostí)

- 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 118 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

(dle praxe a odborných znalostí)

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy

Výhodou:
● svářečský průkaz
● topičský průkaz III. tř.
● řidičský průkaz sk. B
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibila

- 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 118 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

služby občanům

Žatecký zpravodaj

Výzva pro
organizátory
akcí v Žatci
Pravidelně sestavujeme
seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách www. infozatec.cz. Informace zasílejte, prosím, v průběhu
roku do Turistického informačního centra městského
úřadu, nejlépe e-mailem na
infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec.
Nezapomeňte, prosím,
uvést: datum, název, místo
konání a start akce, dále
stručnou charakteristiku a
kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových stránek. V případě dotazů volejte 415 736 156.
Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec

Ředitelství mateřských škol v dohodě
se zřizovatelem městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok
2019 – 2020
který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 14. května 2019 od 8:00 do 13:00 hodin
STŘEDA 15. května 2019 od 8:00 do 13:00 hodin
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti
narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod pro všechny mateřské školy
na celém území města:
·
·
·
·
·
·
·

Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny;
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny.
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Právní poradna: Vlhký byt a nečinný pronajímatel
ským zákoníkem a zejména pak prováděcím předpisem, kterým je nařízení
Dotaz: Žiji již několik let ve vlh- vlády č. 308/2015 Sb.
kém přízemním bytě, přičemž vlhVlhkost v bytě může mít celou řadu
kost se stále zhoršuje a často se obje- příčit, od dobře odstranitelných, jako
vují i plísně, což mi způsobuje už i třeba nedostatečné větrání, až po příčizdravotní potíže. Zkoušela jsem se ny, které by vyžadovaly stavební úpradohodnout s pronajímatelem, ale ře- vy. Pokud se domníváte, že důvodem
kl mi, že platím tak malý nájem, že vlhkosti jsou nějaké stavební nedostatmi žádné opravy v bytě provádět ne- ky, které by měl řešit pronajímatel, tak
bude. Nevím, co bych měla dělat, sly- máte možnost se obrátit na místně příšela jsem o slevě z nájmu, ale to můj slušný stavební úřad. Ten totiž může v
problém neřeší, chci hlavně byt bez určitých případech, kdy je to ve veřejvlhkosti. Pokud bych bydlení změni- ném zájmu, jednak provádět místní šetla, tak bych zase nejspíš neměla na ření, ale i nařizovat nezbytné opravy.
nájem. No a soudit se by bylo určitě Veřejným zájmem může být dle danénadlouho. Existuje ještě nějaká jiná ho § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zámožnost, jak situaci řešit?
kona i odstranění zdravotních či hygieOdpověď: Předně je nutné říci, že nických závad na stavbě.
pronajímatel má určité povinnosti bez
Na stavební úřad je vhodné doložit
ohledu na výši nájmu za byt. Argu- například fotodokumentaci bytu, zdrament, že platíte málo tedy nemusí ob- votní dokumentaci, pokud prokazuje
stát. To, jaké opravy v bytě řeší prona- zdravotní problémy spojené s pobyjímatel a jaké nájemce, je dáno občan- tem ve vlhkém bytě, komunikaci s pro-

Advokát radí
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najímatelem, případně vyjádření odborníků či řemeslníků, kteří v bytě vlhkost řešili, pokud je máte k dispozici.
V daném případě by zřejmě stavební úřad nejprve provedl kontrolní prohlídku případně v návaznosti na ní nařídil znalecké zkoumání, jehož výsledkem by mělo být jednak zjištění aktuálního stavu a zejména pak jeho příčin
a možností řešení. Pokud by výsledkem znaleckého zkoumání bylo doporučení stavebních úprav, které by měly
vést k odvlhčení a s tím spojeným odstraněním plísní, měl by stavební úřad
nařídit majiteli bytu, aby tyto stavební
úpravy provedl. Jejich neprovedení
pak může úřad sankcionovat.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org

Žatecký zpravodaj

kultura
likvidace odpadů

Svoz a likvidace odpadů v Žatci a místních částech
V návaznosti na provoz nově otevřeného Sběrného
dvora za teplárnou v Perči dochází v roce 2019 dochází ke
změně v systému sběrových sobot. Ty zůstávají součástí
služby pro obyvatele. Ve stanovené dny je odvážen
objemný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad.
Místní části - svoz 13. dubna a 16. září 2019

Žatec - 3. svoz 21. září 2019

Žatec - 4. svoz 9. listopadu 2019
Žatec - 1. svoz 27. dubna 2019

Žatec - 2. svoz 15. června 2019

Vytříděný odpad je možné odkládat v sobotu mezi 8 až
12 hodin do přistavených kontejnerů, a to dle zveřejněného
harmonogramu.
Po 12. hodině budou kontejnery odvezeny a už není
možné na stanoviště odpad odložit.
Pravidla pro sběrové soboty:
Obyvatelé donesou vytříděný odpad v sobotu mezi 8 až
12 hodinou na stanoviště přistavěných kontejnerů.
Objemný odpad: nábytek, koberce, železný šrot apod.,
Nebezpečný odpad: lednice, televize, nádoby od barev
a olejů, pesticidy apod.,
Elektroodpad: elektrospotřebiče, baterie (akumulátory), zářivky.

Nádoby na plasty nebo bioodpad lze získat zadarmo
Bezplatné zapůjčení
nádob na biologicky rozložitelný odpad nebo na
plasty nabízí svým obyvatelům město Žatec,
konkrétně Odbor místního hospodářství a majetku, dočasně umístěný na
Hošťálkově náměstí 126. Oba druhy nádob
na třídění odpadu jsou určené především majitelům rodinných domků. Popelnice na
plast nebo bioodpad poskytne město díky
získané dotaci od Státního fondu životního
prostředí. Nabídka souvisí se snahou maximálně podporovat třídění odpadu v Žatci.
Město Žatec připravilo projekt Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec, který
je spoluﬁnancován z fondů Evropské unie

Separovat je možné
prostřednictvím Operačního pro- i textil a elektro

gramu Životní prostředí. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí České republiky. Pro
realizaci projektu bylo pořízeno mimo jiné 916 kusů nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad a
120 kusů nádob na plastový odpad.
Občanům města Žatec budou na základě
podané žádosti bezplatně zapůjčeny nádoby
na biologicky rozložitelný komunální odpad nebo plastový odpad o velikosti 120 litrů a 240 litrů, u kterých bude město Žatec zajišťovat jejich pravidelný vývoz. Nádoby
jsou prioritně určeny k rodinným domům.
Formuláře a vzor žádosti dostanou občané
na podatelně radnice nebo je mohou získat
na webu www.mesto-zatec.cz.
(red)

V ulicích jsou rozmístěné kontejnery na třídění odpadu. Odpad je ale nutné
ukládat do nich – pokud je
odpad uložen mimo, jedná
se o černou skládku!
Vedle toho lze zvlášť
ukládat také textil a drobný
elektroodpad.
Nádoby na drobný elektroodpad: Bří Čapků - Družstevní, Dukelská - U Flory,
Stroupečská, Sběrný dvůr.
Nádoby na textil:
Fibichova, nám. Svobody, Jižní, Stavbařů, Bří Čapků, Písečná, Kauﬂand. (žz)
7
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Velikonoční
akce v muzeu
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci chystá od
8. dubna týdenní doprovodný program, který doplní
probíhající velikonoční výstavy Klekání zvoníme, Jidáše honíme a Podoby českých Velikonoc.
V hlavní budově muzea
(Husova 678) budou probíhat ukázky zdobení kraslice, pletení pomlázek a tvoření dekorací. V Křížově vile (Zeyerova 344) navíc ve
čtvrtek 11. dubna od 17 hodin přiblíží tradici vynášení
Smrti děti ze ZŠ Zeměchy.
Od 17.30 proběhne ukázka
přinášení Líta, v podání žáků ZŠ Petra Bezruče a v
18.00 děti ze ZŠ Liběšice zahrají Pašijovou hru.
Ve Staré papírně (Volyňských Čechů 733) proběhne
velikonoční jarmark od 10.
do 13. dubna vždy od 10 do
17 hodin. Vstup na jarmark
je zdarma.
(rmž)

Nová kniha popisuje návštěvy králů v Žatci
Novou publikaci s názvem
Korunované hlavy v Žatci
v březnu představilo a pokřtilo Regionální muzeum
K. A. Polánka.
Právě v muzeu je možné
knihu žatecké historičky Milady Krausové koupit za 95
korun. Křtu předcházela komentovaná prohlídka, když
půl stovky zájemců provedla Milada Krausová po místech, která různí vládci navštívili nebo jsou s nimi jinak spojená. „První zmínka
o návštěvě některého vládce
v Žatci je shodou okolností i
součástí první psané zmínky
o Žatci. Jde o součást známé
kroniky Dětmara z Merseburku, který roku 1004 zmiňuje Žatec při návštěvě císaře Jindřicha II.,“ uvedla Milada Krausová.
V průběhu cesty se lidé
dozvěděli řadu informací o
domě čp. 136 na Hošťálkově náměstí, odkud císař
František I. sledoval tradič-

ní Chmelový tanec, o Hošťálkově domě vedle radnice, kde před 400 lety přenocoval Zimní král Fridrich
Falcký. Nebo jak Žatečané
roku 1540 nevpustili do centra císaře Ferdinanda I.
K zajímavostem prohlídky patřil výčet nejstarších
českých panovníků, kteří Žatec navštívili. „Určitě byli v
Žatci Václav I. a Václav II.
Velmi pravděpodobně také
Přemysl Otakar II., ale něko-

lik před tím, než udělil Žatci
významná privilegia, už asi
v roce 1261. Častý dotaz je,
zda tu byl Karel IV. To je
pravděpodobné, ale žádná
listina, která by to potvrzovala, se nedochovala. Je
možné, že tu byl ještě když
se jmenoval Václav, a to se
svým otcem Janem Lucemburským na cestě do Loun,“
popsala vztah českých panovníků k Žatci Milada
Krausová.
(kas)

Kulturní program od 9.00:
Blues Gin - směs lidovek a country
Drum Band - bubeníci
Pohádka pro děti
86

ak vity občanů

Středoškolská
odborná činnost
OA SOŠZE Žatec se každoročně účastní celostátní
soutěže ve středoškolské odborné činnosti. Studenti připravují celý rok textovou
práci a prezentaci na odborné téma, často stejné, jako
budoucí kariérní zaměření.
V březnu proběhlo školní kolo soutěže, kde žáci
představili zajímavá témata
– syndrom vyhoření, práci
trenéra J. Váni, náklady na
chov výstavního psa, úložiště jaderného odpadu, šikana
či porušování lidských práv.
Nejlepší postoupili do
okresního kola, z něj pak do
krajského míří devět studentů OA SOŠZE Žatec a jeden student gymnázia. (jk)

Žatecký zpravodaj

Poslední nepálské království v žatecké knihovně
Městská knihovna Žatec
pozvala své čtenáře a veřejnost 20. března do svého sálku na další cestopisnou přednášku.
Její posluchači tentokrát
poznali a „navštívili“ Nepál,
konkrétně poslední nepálské království Horní Mustang a oblast Narphu u tibetské hranice. Cestu jim zprostředkovala liberecká cestovatelka a průvodkyně Radka Tkáčiková.

Vedle cestování a sportu
se věnuje také fotografování. Její největší specializací
jsou Himaláje, zabývá se organizací výprav do méně navštěvovaných oblastí.
Žatecké návštěvníky seznámila cestovatelka také s
historií území, náboženstvím, tradicemi a způsobem života tamních obyvatel. Prostřednictvím promítaných fotograﬁí dále viděli
vysokohorskou poušť, po-

Úspěch na veletrhu ﬁktivních ﬁrem

ZŠ při Dětském domovu,
Základní škole a Střední
škole, Žatec

vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku
základní školy

Oslava MDŽ
V pátek 8. března zahřál
u srdíčka každou ženu sebemenší dárek. Právě v tento
den přijeli do Velemyšlevsi
žáci ze souborů ZUŠ Žatec
předvést své nadání. Svým
vystoupením zpříjemnili odpoledne tamním obyvatelkám. Postupně se představil
kytarový orchestr pod vedením učitelky L. Kolmanové,
žáci dramatického oboru učitelky R. Jandíkové, malí sólisté, jež připravila učitelka
K. Čoudková nebo hudební
soubor učitelky J. Jiráskové
a orientální tanečnice učitelka I. Fábryová.
Lucie Sirůčková

svátné jezero, královský palác, budhistické kláštery nebo výstup na Saribung
(6360 m). Došlo i na dotazy
posluchačů.
Návštěvníci knihovny se
mohou 17. dubna těšit na pokračování cyklu přednášek
Jiřího Svobody o pokladech
Českého Středohoří, tentokrát o geologickém a mineralogickém bohatství tohoto
regionu. Začátek od 17 hodin.
(mkž)

Na Mezinárodním veletrhu ﬁktivních ﬁrem 20. – 22. 3.
2019 reprezentovaly OA a SOŠZE Žatec dvě ﬁktivní ﬁrmy
- STEP HOUSE, s. r. o. a 24Karátů, s. r. o. Veletrh na Výstavišti Praha – Holešovice již po pětadvacáté organizovala studentská společnost Antre, s. r. o. Žáci obou ﬁrem byli
na veletrh velmi dobře připraveni. Do klání 120 ﬁrem z devíti zemí vstoupili s výborně zpracovanými propagačními
materiály – katalogem, letákem, vizitkami, veletržními akcemi. Tři dny obchodovali, účastnili se soutěží a doprovodného programu. Největšího úspěchu dosáhl Jaroslav
Pokorný. V soutěži Výtah, tedy v devadesátisekundové
prezentaci ﬁrmy v anglickém jazyce, vybojoval v kategorii jednotlivců druhé místo.
Zuzana Horníková

Zápis bude probíhat 3. - 4.
dubna od 14 do 17 hod.,
náhradní termín zápisu je
24. 4. od 14 do 17 hod.
K zápisu přineste občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Nabízíme:
* individuální přístup
* poradenské pracoviště
* bohatou kulturní činnost
* školu hrou
* speciální pedagogy
* školní jídelnu
* zájmové kroužky
* provoz školní družiny
Přijďte se kdykoliv podívat
do školy v ulici Svatopluka
Čecha 2773, Žatec (v areálu zemědělské školy).
Výběr základní školy je
jen na Vás!

Školáci se i s pomocníky vrátili sbírat odpadky na břehy řeky Ohře
Jaro nastupuje na trůn a příroda se
probouzí. Lidé ji opět přes zimu
„ozdobili” velkým množstvím pestrých odpadků.
Jarním úklidem na březích řeky
Ohře přivítali žáci sedmé třídy ZŠ
nám. 28. října již po několikáté příchod nejkrásnějšího období v roce. Do
úklidové akce se společně s žáky zapojil i pan školník, Martin Krabec, a s
technickým a organizačním zabezpečením jim pomohly i místní instituce a
organizace.
Sortiment sesbíraného odpadu byl
opravdu velmi rozmanitý. Břehy řeky

se staly místem posledního odpočinku
například pro vysavač, žehličku, boty
a nespočetného množství plastového
odpadu. Při úklidu jsme nalezli dokonce dvě injekční stříkačky s jehlou, jejíž

odborné odstranění ochotně zajistili
strážníci Městské policie Žatec.
Množství nahromaděného odpadu
se od loňského roku nezměnilo, podařilo se nám naplnit několik velkých pytlů. Je vskutku smutné, že objem nasbíraných odpadků neklesá, přestože se
děti snaží lokalitu uklízet vždy dvakrát
ročně, a to na podzim a na jaře.
Poděkování náleží nejenom všem
zúčastněným žákům, ale také panu
školníkovi, který nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technickým službám města, městské policie a
městskému úřadu. Silvie Svobodová
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Činohra – předplatné sk. A i mimo předplatné
10. 4. 19:00 Osiřelý západ
Svérázná komedie. Hrají Matouš Ruml, Petr Lněnička aj.
Koncert - mimo předplatné
11. 4. 19:00 Veselá trojka Pavla Kršky
Nejúspěšnější hudební skupina z televize Šlágr Veselá trojka zavítá opět do žateckého divadla.
Činohra – mimo předplatné
12. 4. 18:00 Přadleny
Divadelní spolek OPERA Žatec opět uvádí pohádkovou komedii o velké lenosti a těžko uvěřitelném štěstí.
Pohádka
14. 4. 15:00 Princezna ze mlejna
Oblíbená česká ﬁlmová pohádka Zdeňka Trošky Princezna
ze mlejna ožívá na divadelních prknech.
Koncert - předplatné sk. D a mimo předplatné
16. 4. 19:00 Ester Kočičková & Moody Cat Band
Ester Kočičková představí písně C. Portera i A. Winehouse.
Činohra – mimo předplatné
17. 4. 19:00 Perfect Days
Romantická a svižná komedie. Hrají Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský a další.
Den otevřených dveří – představení pro školy a veřejnost
23. 4. 8:30 školy/15:30 veřejnost – Historie divadla
Jednotlivá kulturní pásma věnovaná historii i současnosti
Městského divadla u příležitosti 170. výročí jeho založení.
Slavnostní divadelní večer
23. 4. 19:00 Slavnostní divadelní večer – 170. výročí
Multižánrový galavečer.
Koncert - mimo předplatné
24. 4. 19:00 Jack Hutchinson Blues Band
Britský bluesrockový kytarista a zpěvák, vletech 2015 a
2016 byl nominován na British Blues Awards, s českými
muzikanty.
Koncert - mimo předplatné
26. 4. 19:00 Dark Side of the Moon
Ztvárnění slavného koncertu legendární skupiny Pink
Floyd v adaptaci Filipa Benešovského a hostů.
Koncert - mimo předplatné
27. 4. 19:00 Slavnostní koncert ke 170. výročí divadla
Ústecký symfonický orchestr: B. Smetana, A. Dvořák.
Činohra – mimo předplatné
29. 4. 19:00 Maryša
Divadelní hra bratří Mrštíků v podání ochotnického souboru z Krupky.
DIGITÁLNÍ KINO
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VÝSTAVY
Městské divadlo
do 30. 4. Divadlo očima dětí, práce žáků k výročí divadla
Regionální muzeum K. A. Polánka
4. 4. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři, putovní výstava trvá do 30. 6., vernisáž 17.00
do 28. 4. Klekání zvoníme, Jidáše honíme
Křížova vila
do 28. 4. Podoby českých Velikonoc
Stará papírna
25. 4. Album tety Milly – Ilustrace a fotograﬁe Radky Jacob, výstava trvá do 29. 6., vernisáž 17.00
Galerie Sladovna
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
U Zlatého beránka
4. 4. Retro computer muzeum, zahájení výstavy, 11.00
OSTATNÍ
9. - 14. 4. Velikonoce v muzeu, ukázky tradic
10. - 13. 4. Velikonoční jarmark, prodej dekorací, kraslic,
pomlázek a tvořivé dílny pro děti, 10 – 17.00
11. 4. Velikonoce v Křížově vile, ukázky zvyků, 9.00
11. 4. Manželka za 50 ovcí, Sladovna, ﬁlm, 17.30
12. 4. Oﬀroad trophy, náměstí Svobody – 15.00 slavnostní
zahájení závodů s doprovodným programem, do neděle závody v areálu v Bezděkově
13. 4. Jarní farmářská slavnost, náměstí Svobody, 8.00
14. 4. Žatecký půlmaraton a Žatecká desítka, hřiště za řekou, závody pro všechny kategorie, 10.10
15. 4. Zajíček v parku, park pod nemocnicí, pořádá DDM
Žatec – přihlášky do 11. 4., 9.00
17. 4. Za poklady Českého středohoří, Městská knihovna, přednáška, 17.00
18. 4. Hříškov – ves mezi pěti vrchnostmi, Křížova vila,
prezentace vlastivědné knihy, 17.00
20. 4. Žatecké Velikonoce, náměstí Svobody, 9 – 14.00
25. 4. Den Země, park pod nemocnicí, 8.15
27. 4. I. Art and Music Spring Gallery, Galerie Sladovna,
celodenní akce s pestrým programem.
30. 4. Den otevřených dveří v nemocnici, Nemocnice Žatec, prohlídka areálu i oddělení, 12.00 a 15.00
1. 5. 28. ročník Turnaje rodin v národní házené, hřiště za
sokolovnou, 9.00
1. 5. Hopman Duatlon, hřiště za řekou, závody pro všechny kategorie, 11.00
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Tenisté mají stále lepší výsledky a pořád jich přibývá
Tenis patří v Žatci ke sportům, které se stále rozvíjejí.
Tenisový oddíl chce zájem veřejnosti uspokojit a dál ho
podporovat. Proto nově od dubna postupně buduje i tenisovou akademii pro mládež.
„Chceme, aby se tu hrála ve městě více, využíváte je
druhá liga dospělých a nej- také?
Ne. Na Mládí nemůževyšší soutěže mládeže. Potenciál na to máme, základ- me, protože rozměrově jsou
na je tu veliká,“ vysvětlil malé. Teoreticky by šlo vyučlen představenstva teniso- žít vojenský kurt na Flóře,
vého klubu Pavel Dvorský. ale oni mají svá nařízení a
Tenisový areál by se do těžko bychom se domluvili.
příštího roku měl na zimu Na koupališti nevyhovuje
rozrůst o druhou krytou halu povrch, je příliš tvrdý pro děa na léto pak o šestý venkov- ti. Rekreační hráči si tam zaní kurt. Pavel Dvorský dodá- hrají rádi, ale abychom to
vá: „Nic z těchto plánů by ne- my využívali systematicky,
šlo realizovat bez podpory to nejde ze zdravotních a
města Žatce. Chtěl bych jmé- sportovních důvodů. Jediné,
nem oddílu poděkovat všem co bychom mohli využít, je
zastupitelům, kteří nás v na- kurt na Severu. Ale je jen jeden, na druhé straně Žatce,
šem úsilí podporují.“
Jaká je současná člen- který nám v systému výchovy dětí moc nepomůže.
ská základna oddílu?
Jaké využíváte další záPodle statistiky z podzimu, kterou jsme dělali pro zemí? Třeba školní tělosvaz, jsme měli 168 členů, z cvičny?
Spíš jen pro malé děti, dětoho byla stovka dětí a mládeže. Nyní už ale budou čís- lají tam malou tenisovou příla vyšší, protože to u nás fun- pravu. Ale tělocvičny neodguje podle pravidla, že děti povídají potřebám tenisu.
Takže i pro vás by byla
ovlivňují děti. Jsou u nás
spokojené, tak přivedou ka- vhodná víceúčelová sportovní hala, která ve městě
maráda a přibývá jich.
To znamená, že zájem o chybí?
Spíš ne. Protože povrch
tenis v Žatci je?
Rozhodně. A pořád ros- by byl asi v podobě parket,
te, hlavně mezi dětmi. Kdo- palubovky, což nám nevykoli pojede v sezóně mezi hovuje. My bychom potře12. a 18. hodinou kolem na- bovali spíš nějaký gumový
šeho areálu, není kurt, kde povrch, který by ale nebyl
by nebyly děti. A hlavně pak vhodný pro jiné sporty. Pro
mají čím dál lepší výsledky tenis není víceúčelová sporna turnajích, kam jezdí, ně- tovní hala řešením, ale jsme
kteří už patří do republikové pro jako pro podporu sportu
obecně. Kdybychom koušpičky ve své kategorii.
Vaší tréninkovou zá- kali na sebe, musíme prosakladnou jsou kurty ve Stu- zovat jeden druh povrchu,
dentské ulici. Kurtů je ale ale to bychom rozbili pod-

poru ostatním sportům, kteří
halu potřebují více.
Jaké jsou sportovní ambice žateckého tenisu?
Chceme, aby se tu hrála
druhá liga dospělých a nejvyšší soutěže mládeže. Potenciál na to máme, základna je tu veliká. Ale bez zázemí se nehneme. Proto ho rozšiřujeme a chceme tu od jara
rozjet tenisovou akademií
pro mládež.
Budete mít dost trenérů? Kolik jich je nyní?
Nyní jich máme šest, do
budoucna jich má být deset.
S tím, že budeme čerpat z
vlastních zdrojů, zapojíme
naše místní trenéry, učitele.
Dosud, když končili hráči v
dorostenecké kategorii, tak
odcházeli od tenisu. My je
chceme zapojit trenérsky, navíc letos otevíráme B tým dospělých, aby mohli hrát soutěže i tihle mladí hráči. Tím
je u sportu chceme udržet.
Obrovské díky patří zejména trenérům tenisu Horstu
Rehakovi a Šárce Voráčové,
kteří sportovně i lidsky drží
děti dlouhodobě u sportování, z mladých odchovanců
se začal intenzivně zapojovat Kryštof Jánošík. Kryštof
v tenisové kariéře objížděl

mezinárodní turnaje a svoje
zkušenosti by rád předal mladým žateckým tenistům.
Loni jste měli v soutěžních utkáních problém,
protože chyběly ženy. Letos to bude lepší?
To jsme vyřešili. Máme
ženský tým, se kterým Šárka Voráčová pravidelně trénuje. Chodí tam pět až osm
žen, tři z nich mohou hned
hrát soutěže. Navíc je doplníme dvěma hostováními,
ozvaly se nám hráčky z okolí, které už trénují celou přípravu.
Tomáš Kassal

Seriál
Sportovní kluby a spolky:
Tenisový klub
Tenisový oddíl v Žatci je
součás Tělovýchovné jednoty Žatec. Jeho areál leží
ve Studentské ulici, kde mají hráči k dispozici v současné době 3 antukové kurty.
Další dva kurty jsou s umělou trávou, na nich přes zimu stojí nafukovací hala.
S plány na rozvoj tenisové
akademie souvisí rozšíření
areálu o další venkovní kurt. Na zimu se počítá s druhou krytou halou.

Talentovaný Tom Hänel vybojoval bronz na turnaji v Jablonci
Příslušnost k republikové špičce ve
své kategorii potvrdil na turnaji starších žáků kategorie B v Jablonci nad
Nisou žatecký Tom Hänel. Obsadil
tam vynikající 3. místo.
V prvním kolem porazil Voleskyho
6:1, 6:1, ve druhém svého velkého soupeře Čepla 6:0, 6:2. Ve čtvrtﬁnále se

utkal s druhým nasazeným Hozmanem (16. v ČR), kterého přehrál 6:2,
7:6. V semiﬁnále bohužel nestačil na Jiřího Čížka, kterému podlehl 6:7 a 5:7!
I tak si zaslouží maximální respekt
a gratulaci k výraznému úspěchu.
Důležité tenisové termíny sezony:
29. 6. - 5. 7. Letní tenisový kemp

pro děti a mládež, program pod vedením Kryštofa Jánošíka a dalších nadšenců, další informace na facebooku
TK Žatec.
23. - 25. 8. Kvaliﬁkace přeborů města Žatce
30. 8. – 1.9. Přebory města Žatce
13. - 15. 9. Přebory mládeže. (red)
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Velká Žatecká v městském parku byla letos plná rekordů
Rekordní ročník má za sebou tradiční atletický závod Velká Žatecká. Zúčastnilo se jej 338 závodníků, tedy o
101 víc než v druhém nejvyšším ročníku, a padlo 7 traťových rekordů.
Závody v parku se konaly jako krajské přebory a dařilo se v nich domácím
běžcům. V kategorii žákyň excelovala
domácí Nela Šípková, která vyhrála v
rekordním čase. „Mezi mladšími žáky
doběhli na prvních dvou místech závodníci AK Žatec Daniel Švec a Filip
Kalazi a další krajské tituly pro AK Žatec vyběhli dorostenec Radek Vostřel
junior nebo Honza Pospíšil v juniorech,“ popsal úspěchy pořádajícího oddílu předseda AK Žatec Jan Bajbora.
V nejmladších kategoriích se prosazovali i závodníci atletického klubu
Bohemia sport Žatec. Na startu byly i
další žatecké týmy.
Z výsledkové listiny:
Elévové (2012 a mladší – 200 m): 1.
Michal Šupol (Bohemia sport Žatec).
Elévky (2012 a mladší – 200 m): 1. Štěpánka Skokanová (Roudnice n. L.), 4.
Eliška Janíková (Bohemia sport).
Žáci přípravka (2010-2011 – 500 m):
1. Radek Vaník (Duchcov), 3. Pavel
Smek (ZŠ Jižní Žatec).
Žákyně přípravka (2010-2011 – 500
m): 1. Nela Šípková (AK Žatec).
Žáci přípravka B (2008-2009 – 500
m): 1. Prokop Sebránek (Bílina), 8.
Kryštof Majer (AK Žatec).

Kuželkáři: výhra,
porážka, remíza
Ve 21. kole krajského
přeboru přivítali kuželkáři
Lokomotivy Žatec A silný
tým z Vejprt. Domácí měli
raketový úvod, brzy vedli
3:0, o konečné výhře 5:3 rozhodl třetí duel zápasu.
V dalším kole nestačil
Žatec v Teplicích na tým Letná B a prohrál 2:6, neboť se
mu vůbec nevedly dorážky.
Ve 23. kole se pak Lokomotiva Žatec rozešla smírně
4:4 s Loko Ústí n. L. Domácí Žatec vedl už 4:1, ale své
vedení neudržel, když rozhodla ústecká výhra v posledním duelu.
(jj)

Žákyně přípravka B (2008-2009 – 500
m): 1. Vendula Vrbová (Ústín n. L.), 8.
Lucie Koňaříková (Žatec).
Mladší žáci (2006-2007 – 1350 m): 1.
Daniel Švec (AK Žatec), 2. Filip Kalazi (AK Žatec).
Mladší žákyně (2006-2007 – 900 m):
1. Veronika Vávrová (Louny), 21.
Adéla Freibergová (AK Žatec).
Starší žáci (2004–2005 – 2700 m): 1.
Albert Slaba (Karlovy Vary), 6. Petr
Kelner (AK Žatec).
Starší žákyně (2004–2005 – 1800 m):
1. Eliška Kučerová (Karlovy Vary),
12. Kateřina Vrábíková (AK Žatec).
Dorostenci (2002-2003 – 3900 m): 1.
Jan Kotraba (Karlovy Vary), 2. Radek
Vostřel (AK Žatec).
Dorostenky (2002-2003 – 2700 m): 1.
Zuzana Porubčanová (Elna Počerady),
8. Tereza Kelnerová (AK Žatec).

Junioři (2000-2001 – 3900 m): 1. Jan
Pospíšil (AK Žatec), 2. Luboš Krátký
(AK Žatec), 3. Vojtěch Drda (Žatec).
Juniorky (2000-2001 – 2700 m): 1. Hana Pavelková (AK Most), 7. Kamila
Slavíková (AK Žatec).
Ženy (1980-1999 – 2700 m): 1. Lucie
Svobodová (AK Most).
Ženy B (1979 a starší – 2700 m): 1. Vendulka Praská (Litvínov), 2. Gabriela
Korbášová (BK Žatec).
Muži mílaři (2700 m): 1. Hakim Saleh
(Bílina), 3. Radek Vostřel (AK Žatec).
Hlavní závod – muži (1980-1999 –
6400 m): 1. Vojtěch Šulc (Kladno), 11.
Martin Procházka (BK Žatec).
Muži veterání A (1964-1979 – 6400
m): 1. Michal Šupol (Sweepsport).
Muži veteráni B (1963 a starší – 6400
m): 1. Čeněk Filingr (Kadaň), 2. Jiří
Sládek (BK Žatec).
(kas)

Nejmenší Jazzmani doma vyhráli
Nejmladší ﬂorbalové kategorie, přípravky, ze Žatce
a Podbořan budou spolupracovat.
V březnu se na tom dohodli trenéři obou týmů a
hned také uspořádali první
společný trénink v Podbořanech. Na léto se plánují společné příměstské tábory.
Shodou okolností se přípravky Žatce a Podbořan
střetly i na mistrovském turnaji v Žatci, kde se v úvodním zápasy rozešly smírně
5:5. Po dvou výhrách nad
týmy z Děčína pak nejmenší
Jazzmani Žatec domácí turnaj vyhráli.

Regionální přebor
Zlepšují se elévové, kteří ve ﬂorbale žáků

v poslední době zapracovali
na obraně a na turnaji v Lounech se to projevilo: porazili
Jirkov, remizovali s Louny. I
když prohráli s Teplicemi a
Lovosicemi, zlepšení bylo
patrné.
Na domácí půdě hráli v
březnu také mladší žáci, ale
mladší kamarády nenapodobili a vyhráli jen se Štětím. Dva zápasy, s Kadaní a
Č. Lípou, těsně prohráli.
Napůl byli úspěšní dorostenci ve Strupčích, kde
prohráli s favorizovaným
Děčínem 2:5, ale pak porazili 4:3 Bivoje Litvínov. (žz)

Turnaj ve ﬂorbalu, kterého se zúčastnili žáci základní školy při Dětském domovu, Základní škole a Střední
škole, Žatec, se konal začátkem března v Lovosicích.
Naše mužstvo, které bylo
složeno z žáků druhého stupně, nastoupilo proti několika soupeřům z jiných škol.
Mezi účastníky turnaje byly
například týmy z Lovosic,
Litoměřic, Dlažkovic a další. Zástupci Žatce vyhráli
všechny zápasy s celkovým
skóre 22:2 a stali se vítězi.
Odvezli si i titul pro nejlepšího střelce.Daniel Příhoda
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