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hrál prvně
na Flóře

Tradiční Chmelmarš včetně žehnání chmelu a pivu zahájil letošní chmelařskou sezónu. O
Chmelfestu i letošním očekávání pěs telů na straně 8.
Foto: Tomáš Kassal

4 Teplárnu čeká soud, ztráta tepla ale nehrozí

10

12

Nejistotu v podobě hrozby několika různých trestů při- sobenou škodu na 1,5 milionáší pro městskou společnost Žateckou teplárenskou ob- nu korun.
žaloba podaná kvůli podezření z poškozování ﬁnančPokud soud rozhodne o
ních zájmů Evropské unie. Městská teplárna se bude vině městské společnosti, co
hájit před soudem. Ani v krajním případě, při odsouze- to bude v praxi znamenat?
ní, by to ale nemělo omezit její další fungování.
Možností je několik, teoreDodávky tepla a teplé vo- provinění při ekologizaci ticky žádná by ale vzhledem
dy obyvatelům Žatce by to teplárny je pochybením prá- k vyčíslené škodě neměla
ohrozit fungování teplárny.
tedy ohrozit nemělo. „Udě- vě těchto jednotlivců.
Soud může jen vynést odláme vše proto abychom u
Obžaloba souvisí s mosoudu prokázali, že šlo po- dernizací kotlů K1 a K2 v ce- suzující rozsudek, ale bez urchybení jednotlivců a ne o ně přes 80 milionů korun, na čení trestu. Další možností
je uložení pokuprovinění podniku jako tako- což teplárna zísvého,“ ujistil současný před- kala evropskou Škoda v milionech ty, která by se nejseda představenstva teplár- dotaci. Součástí korun způsobená spíš řádově pohybovala ve výši
ny Jaroslav Hladký.
investice měl být v teplárně
způsobené
škoVedle ﬁrmy samotné se také pevný zá- podle obžaloby:
dy. Trestem můtýká obžaloba tří osob, a to sobník na lehký
že být i zákaz čerbývalého předsedy předsta- topný olej, který
pání dotací na urvenstva, pracovníka tech- je potřebný k začitou dobu nebo
nického dozoru investora a palování kotlů –
kombinace pokujednoho z pracovníků doda- místo pevného závatelské ﬁrmy. Jaroslav sobníku ale existuje jen mo- ty a zákazu čerpání dotací.
Hladký opakovaně tvrdí, že bilní. Policie vyčíslila způTomáš Kassal
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Pravidla pro SeniorTaxi se upravují, diskriminační nejsou
Opakované dotazy a výhrady ze strany části žateckých
občanů směřují k nové službě, která začala fungovat od
1. dubna – k SeniorTaxi. Část lidí se domnívá, že služba
by měla být i pro osoby se zdravotním postižením.
V původní podobě plati- nezáleží na věku, ale na zdralo zvýhodněné jízdné jen votním stavu. Může být 80lepro občany starší 65 let. Rad- tý důchodce, který se pohyní v květnu schválili změnu, buje bez problémů a potom
že SeniorTaxi mohou využí- může být 50ti letý invalida,
vat také klienti Domova pro který se nedokáže vůbec poseniory a Pečovatelské služ- hybovat. Avšak i tito lidé se
musí dostat k lékaři, či na
by Žatec i do 65 let.
Do redakce Žateckého úřad. Věřím, že tuto diskrizpravodaje dorazil dopis minaci vnímají i jiní lidé.
obyvatelky, které je ze Seni- Možná, že by bylo lépe indiorTaxi zklamaná. „Po zjiště- viduálně posoudit nárok na
ní podmínek mi přijde tato tuto službu vzhledem k rozslužba diskriminační. Přece manité zdravotní i věkové

struktuře obyvatel,“ napsala
Jana Mazurová.
Skutečností je, že při přípravě podmínek pro provoz
SeniorTaxi se zvažovalo i
rozšíření služby na osoby se
zdravotním postižením. Z
několika důvodů nakonec
radní rozhodli, že bude zatím určená jen pro osoby
starší 65 let, a to ve formě příspěvku na dopravu vozem taxislužby. „Pravidla SeniorTaxi byla nastavena tak, aby
bylo ulehčeno seniorům z
hlediska dopravy např. k lékaři či na úřady. Zatímco lidé, kteří mají průkazku ZTP

či ZTP/P, mohou požádat
Úřad práce ČR o příspěvek
na mobilitu, senioři takovou
možnost nemají, a proto
služba SeniorTaxi primárně
cílí na tuto skupinu obyvatel,“ vysvětlil místostarosta
Žatce Radim Laibl jeden z
argumentů.
Důležitým důvodem je
fakt, že služba SeniorTaxi je
v Žatci zcela nová a s provozem není žádná zkušenost.
Proto rada města zatím na
provoz uvolnila částku 500
tisíc korun. Je možné, že se
bude dál rozšiřovat pro další skupiny. Tomáš Kassal

Dočasná omezení
v budově radnice

Křižovatka u TESCO
bude bezpečnější

Během června je až do
odvolání nefunkční výtah.
Z důvodu rekonstrukce
budou stížené podmínky (lešení, prašnost) ve vestibulu
radnice při vyřizování žádostí o OP a CD. Občané mohou využít objednávkový
systém MěÚ Žatec nebo vyřizovat doklady mimo Žatec
v okolních městech např.
Podbořany, Louny. (red)

Bezpečnější podobu dostane nebezpečná křižovatka na silnici 27 u TESCO.
Město zajistí osvětlení křižovatky a nechá opravit výtluky. Zároveň Žatec přesvědčil Ředitelství silnic a
dálnic, aby zajistilo úpravu
dopravního značení.
Při jízdě do kopce se doprava zpomalí a svede do
jednoho jízdního pruhu. V
křižovatce se naopak rozšíří, aby odbočující auta měla
místo na zastavení a auta
vpravo na jejich objetí. V
obou směrech bude snížená
rychlost na 70 km/h. (red)

Krátce
Výtvarné dílo, které
zkrášlí Nerudovo náměstí,
vzejde ze soutěže. Rozhodli
o tom zastupitelé, neboť pochybovali o originalitě navrhované sochy koně.
(žz)
K zápisům do základních škol v Žatci přišlo 267
dětí, do mateřských škol přišlo 188 dětí. Mist ve školách
a školkách dostatek. (kas)
Besedu pro veřejnost na
téma Interrupční a sterilizační zákon připravila na
úterý 25. června od 15 hodin
Nemocnice Žatec v zasedací místnosti ředitelství. Handicapovaní mohou přes 1.
patro polikliniky.
(jo)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 20.
června od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)
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Oslavu Dětského dne připravilo společně v sobotu 1. června město Žatec a Chrám chmele a piva v Klášterní zahradě. Dě během odpoledne plnily různé úkoly, za které dostávaly odměny.
Foto: Tomáš Kassal

Odborníci radili, jak změnit nominaci do UNESCO
Město Žatec pokračuje ve snaze o zápis
na seznam Světového dědictví UNESCO.
Připravuje se nová nominace, která by mohla být hotová koncem letošního roku. Hlavním tématem bude chmel jako takový, tedy
jeho cesta od sazenice po usušenou hlávku.
Žatec se svým chmelařským dědictvím
neúnavně pokračuje ve snaze o zápis na Seznam světového dědictví. Další krok uskutečnilo město v květnu letošního roku.
Poté, co v létě 2018 rozhodl Výbor světového dědictví, že téma žateckého chmelařského dědictví prezentované chmelařskými sklady na Pražském předměstí má potenciál, nicméně je třeba jej rozšířit o krajinné pojetí, se město rozhodlo podstoupit tzv.
asistenční konzultaci zahraničních expertů
z mezinárodního ICOMOS (Mezinárodní ra-

dy památek a sídel) v diskuzi o nové podobě
nominace.
Během pěti dní tak v Žatci a jeho okolí
probíhaly návštěvy jak vybraných chmelařských skladů a dalších objektů spojených se
zpracováním chmele, tak i okolní chmelařské krajiny.
V nejbližší době plánuje město také podpis Memoranda o společném postupu při přípravě nového nominačního procesu mezi
všemi zainteresovanými i nově přizvanými
účastníky.
Mezi další priority spojené s nominací
patří snaha města o záchranu a udržení vybraných skladů na Pražském předměstí a jejich budoucím využitím například pro galerijní či muzejní účely.
Jaroslav Špička,
místostarosta města
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Nepřístupný klášter? Atraktivní plán chce potěšit Žatečany!
Spolkové centrum doplněné atraktivní a moderní hernou, v níž by menší i větší děti získávaly vztah k moderním technologiím. Takový je plán, který má oživit objekt Kapucínského kláštera.
Vzácná historická pa- vznikne velké spolkové centmátka by tak měla získat no- rum, na to měla být velká dové využití a sloužit obyvate- tace, k čemuž by se připojila
lům Žatce. „Už před pěti le- dotace z MAS Vladař na soty se uvažovalo o využití do- ﬁstikovanou hernu, nazývanou i jako robotické centtace z výzvy na
rum. Současný záměr, proKomunitní centože původní plán nevyšel,
trum. Tehdy to
je takový, že uděláme čtyři
nevyšlo, ale
etapy. V té první, v níž má
pak začal vznivzniknout i soﬁstikovaná dou jednotlivé etapy a kolik
kat konkrétní
herna, se využije už jistá do- budou stát. Zatím je vše virplán doplněný
o robotickou hernu, objevila tace šesti milionů od MAS tuální realita, neznáme ceny
jednotlivých etap. Výhodné
se vhodná dotace a plány do- Vladař.
Co vše by se dělalo v pro začátek je, že v první fástaly současné přesné obrysy,“ uvedl radní a jeden z ak- první etapě rekonstrukce? zi nebude žádné restaurováObnova by se týkala asi ní původních výmaleb. V
tivních zastánců obnovy
kláštera Petr Antoni (na třetiny kláštera. Hlavně by dalších třech etapách naosnímku). Plány jsou tak dale- se napojila elektřina, voda, pak jsou. A když se všechny
ko a podpora v zastupitel- horkovod. Udělala by se i za- odkryjí a zrestaurují, vznikstvu města, zdá se, tak veli- hrada, která k objektu přilé- ne nádherný prostor. Je důleká, že by nakonec záměr ne- há a je nepřístupná. Po do- žité si uvědomit, že právě na
mělo zhatit ani to, že město končení první etapy už by restaurátorské práce by byla
nezískalo velkou dotaci desí- bylo na nás, jestli seženeme velká šance získat dotace.
Proč je důležité klášter
tek milionů z Integrovaného nějakou dotaci. Za sebe si
regionálního operačního ale myslím, že další tři etapy zachránit? V čem je jeho
už nebudou tak nákladné a největší hodnota?
programu.
Největší hodnota je v celmohli
bychom je postupně
Proč nevyšla velká dotaku.
V návaznosti na Klášterzvládnout
i
z
vlastních
proce z IROP na kompletní rení
zahradu,
která se udělala
středků.
konstrukci kláštera?
v
rámci
projektu
Chrámu
Co
je
podstatné,
aby
se
Měli jsme plný počet bochmele
a
piva.
Zahrada
je
mohlo
začít
s
rekonstrukcí
dů, ale ze třiadvaceti úspěškrásná,
ale
uprostřed
stojí
kláštera
na
etapy?
ných projektů jsme byli sePodstatné bylo, že zastu- oplocený chátrající klášter.
dmnáctí, podporu získalo
pitelé
schválili změnu zámě- Je to ostuda. A hlavně – klášprvních osm. Nebyli jsme v
ru a může se začít tvořit pro- ter je památka, kterou mnozí
pořadí dost vysoko.
Varianta velké dotace váděcí projektová doku- Žatečáci ani neznají. Neví,
mentace. Ta řekne, jaké bu- jak je to v něm hezké. Může
je deﬁnitivně ztracená?
Spíš ano. Existuje šance Téma
pár procent, že na konci dotačního období, což bude Kapucínský klášter
příští rok, přibudou v pro- Stručná historie
gramu další, jinde nevyužité Klášterní komplex tvoří čtvercová budova konventu, zapeníze. Pak bychom byli v hrada a kostel Korunování Panny Marie. Vznikl v letech
pořadníku a měli nějakou 1676 až 1684 u bývalé Červené brány. Klášter byl zrušen v
možnost uspět. Ale ta šance roce 1950, objekt sloužil do 80. let jako domov důchodců.
je minimální.
Plány na spolkové centrum
Město už ale připravu- V prvním patře by se z bývalých mnišských cel měly stát
je variantu B. Aby rekon- spolkové kanceláře, případně i sdílené několika spolky. Přístrukci rozdělilo na etapy
zemí by tvořilo sociální a společenské zázemí pro spolky,
a klášter se mohl opravoale
případně i pro návštěvníky klášterní zahrady, v úvavat postupně?
Ano, rada města schváli- hách je i prostor pro malé občerstvení. V čás kláštera, ktela záměr etapizace projektu. ré se říká věž, v západním křídle objektu, by měla vznikPůvodní záměr byl, že nout soﬁs kovaná herna.

to být živé centrum, které
přinese zázemí od houbařů
přes šachisty až po ekology.
Když se budou lidé z různých spolků potkávat na jednom místě, bude to přínosné
pro všechny. Je to i určitý
dluh historii. Máme krásnou
památku, která může být živým místem. A robotická
herna by mohla být tahákem
i pro rodiny s dětmi.
Klášter by tedy mohli
využívat hlavně místní?
Bezesporu. Nebudeme
ho zavírat před turisty, ale ti
asi pojedou spíš do IQLandie, do Techmánie, to jsou v
tomto směru větší taháky.
Jak dlouho se vůbec s
plánem na rekonstrukci
kláštera pracuje?
Není to žádný výmysl, se
kterým by někdo přišel teď
najednou. Vyplývá to ze strategického plánu města, který se v jednu chvíli shodl se
záměry komunitního plánování. Objevila se velká poptávka po prostorech pro občanskou sféru, pro sdružení
a spolky. Koncepce je dlouhodobá. Plánů už bylo několik, všechny vedly ke společnému cíli – podpora spolkové činnosti. Už před pěti
lety se uvažovalo o využití
dotace z výzvy na Komunitní centrum. Tehdy to nevyšlo, ale pak začal vznikat
konkrétní plán doplněný o
robotickou hernu, objevila
se vhodná dotace a plány dostaly současné přesné obrysy.
Tomáš Kassal
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Adéla Řehulková vyhrála prestižní Dívku roku hned dvakrát
Stovky dívek ve věku 13 až 15 let se v Česku přihlásily do
soutěže Dívka roku 2019. Vítězkou ale mohla být jen jedna. Stala se jí patnáctiletá Adéla Řehulková ze Žatce – a
to hned dvakrát! Jako vítězku ji vybrala porota, Adéla
se navíc stala i nejsympatičtější dívkou podle publika.
Finále proběhlo 6. květ- velký soutěžní úspěch. Lona v pražském Divadle pod ni se stala v Jihoafrické rePalmovkou a po jeho skon- publice mistryní světa v twirčení začala Adéla Řehulko- lingu. Letošního úspěchu si
vá sbírat blahopřání. Od ale cení o trochu víc. „Dívka
svých blízkých, od spolužá- roku asi byla prestižnější
ků i dalších lidí. „Gratu- soutěž,“ přemítala.
Základní kola Dívky rolovali mi všichni. Nemohu
říct, že by někdo reagoval zá- ku začala v únoru, přes semivistivě nebo špatně. Všichni ﬁnálové výběry a semiﬁnále
fandili i v průběhu soutěže. se do ﬁnále dostalo 10 děvDokonce i lidé, které jsem čat z celého Česka. Adéla
vůbec neznala, to bylo hroz- Řehulková se do soutěže,
ně fajn,“ vyprávěla patnácti- která se jí dlouhodobě líbí,
přihlásila sama. Aby si ji vyletá slečna.
Pro žákyni 9. třídy ZŠ zkoušela, zjistila, jak to při
nám. 28. října to není první podobných soutěžích chodí.

Velkého cvičení záchranářů se
poprvé zúčastnila zdejší nemocnice
Velké taktické cvičení
složek Integrovaného záchranného systému proběhlo 27. května v Žatci. Námětem byla srážka malého dopravního letadla s ultralightem, po které bylo v okolí letiště Macerka padesát osob s
různými stupni zranění.
Nácviku se přímo na místě zúčastnila asi stovka hasičů, zdravotníků a policistů.

Poprvé se do taktického cvičení IZS zapojila také Nemocnice Žatec, nechyběli
ani dobrovolní hasiči a dobrovolní záchranáři ze Žatce.
Péče o desítky zraněných přímo na místě neštěstí
trvala necelou hodinu. Poté
hasiči a policisté hledali v
okolí další cestující z letadel, jednoho našli zachyceného na stromě.
(red)

A to se jí povedlo. „Mohu
čerpat ze zkušeností, které
mi soutěž dala. Jak pro mou
osobnost, ale třeba jsem se i
učila chodit. To chci využití,
protože bych se ráda věnovala modelingu,“ vyprávěla
Adéla.
Přiznává, že by ráda vy-

zkoušela v budoucnu třeba i
soutěže miss.
Usměvavá blondýnka
má ale i spoustu jiných plánů. „Chci jít na pedagogickou školu v Mostě. Ráda
bych byla učitelkou ve školce. To je krásná práce,“ těší
se na zajímavou profesi.
Práce s dětmi se někteří lidé trochu obávají, protože
přináší také zodpovědnost a
stres. Adéla Řehulková se
ale takových věcí bát nemusí. Nervozitu se už teď učí
zvládat. Při sportu i při dalších soutěžích.
Stane se Českou miss?
Může být. Ale nikdo jí to nezaručí. Bude oblíbenou učitelkou? O tom není třeba pochybovat! Tomáš Kassal

Výsledky evropských voleb v Žatci
Přesně 3317 voličů přišlo v Žatci během pátku a soboty
k volbám do Evropského parlamentu. To je účast 22,05 procent. Největší účast z 18 žateckých okrsků byla ve volební
místnosti okrsku 2, tedy na Obchodní akademii, kam přišlo
331 voličů a účast tam byla 35,78%.
Volební účast v Žatci v evropských volbách byla tradičně nevysoká a kopírovala účast v Ústeckém kraji (22,04%).
Výsledky voleb v Žatci: ANO 2011 – 28,54%; ODS –
14,58%; KSČM – 11,51%; Česká pirátská strana – 10,91%;
SPD – 10,21%; Koalice STAN, TOP 09 – 8,11%,
Zvolené poslance do Evropského parlamentu mají zástupci sedmi ANO 2011, ODS, KSČM, STAN + TOP 09,
Česká pirátská strana, SPD, KDU-ČSL.
(žz)

Nejlepší sportovci dostali odměnu za reprezentaci města
Nejlepší sportovce Žatce vyhlásila
Komise tělovýchovy a sportu při radě
města v Galerii Sladovna. Ceny přebírali nejlepší sportovci od místostarostů
Radima Laibla a Jaroslava Špičky.
Všichni vyhlášení, tedy pět jednotlivců z řada mládeže i dospělých a dva
kolektivy, získali od města jako cenu
10 tisíc korun. Peníze mohou využít
podle vlastního uvážení, praxe ale bývá taková, že ﬁnance sportovci využívají pro svou další přípravu nebo účast
na závodech a zápasech. Ocenění a ﬁnanční odměna fungují i jako motivace
pro další sportovce v Žatci, připomněl
předseda sportovní komise a zastupitel
města Jiří Karas.
Osobností žateckého sportu se stal
fotbalový mistr v dresu Slavie a žatecký rodák Jaromír Zmrhal.
4

Ocenění sportovci
Mládež
Lucie Nesnídalová, slalom na divoké
vodě, 1. místo na MS Juniorů, 1. místo
na ME
Kristián Balon, plavání, 2. místo na
MČR dorostu a dospělých, vítěz VC
Prahy
Lenka Bešíková, plavání, trojnásobná
mistryně ČR, 5. místo MČR dospělých
Barbora Petriková, kanoistika, 3. v seriálu ČP předžáků
Tom Hänel, tenis, 2. na přeboru krajů,
24. místo na žebříčku v ČR
Dospělí
Ondřej Vít, nohejbal, dvojnásobný mistr světa
Lucie Svěcená, plavání, 7. místo MS,
vítězka ČP, dvojnásobná mistryně ČR
Hany Greisiger, kickbox, mistr světa

Vladimír Slanina ml., kanoistika, dvakrát první na závodech EP, dvakrát třetí v EP
Lukáš Klíma, psí spřežení, mistr ČR
na dlouhých tratích
Kolektivy
TJ Žatec mladší žáci, národní házená,
medailové umístění na MČR
VK Sever starší žákyně, volejbal, krajské vítězky, 1. místo v Poháru naději,
15. místo na MČR.
(kas)

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
● Prodám byt 1+2 ve 4. patře bez výtahu v Žatci, Hájkova ulice. Tel. 607519241.
● Prodám zahrádku se zděnou chatkou v osobním
vlastnictví. Vzrostlé ovocné
stromy u Ohře za bývalým
Bonexem. Kontakt 607 645
686. Cena dohodou
● Pronajmu řadovou garáž
v ul. Podměstí. Garáž je s
elektřinou, v dobrém stavu.
Cena: 1500 měsíčně + výdaje za elektřinu. Tel. 777 720
842
● Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek prodává
slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu
Araukana. Stáří 14 - 19týdnů /159 -205,- Kč/ks. Prodej: Žatec - u vlak. Nádražízápad - 11. června 201914.30 hod. Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840.

● 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.

Rozloučení
Zesnulí 23. 4. - 27. 5.:
Jakub Hynek
Miloslav Chundela
Jana Cibulková
Marie Bugová
Miroslav Juríček
Evžen Stadnický
Nadija Křížová
Julie Balogová
Jindřich Topinka
Jaroslav Dvořák
Alžběta Müllerová
Václav Knedlík
František Krebs
Václav Kříž
Miroslav Kováč
Vladimír Bečan
Anna Kunešová
Jan Sladký
Věra Kubínová

31
89
92
59
80
79
88
66
60
86
80
77
74
92
49
80
67
93
88

Antonín Fungáč
85
Věra Štaubertová
84
Anna Mašková
80
Emílie Hrončová
33
Tadeáš Hrončo
7
Václav Filip
82
Ladislav Zajíček
86
Jan Hylský
77
Mgr.Jaroslava Staňková 47
Anna Jancoveková
94
Zdeněk Kujan
76
Miloslava Vorlová
77
Jiří Kříž
70

Zároveň děkujeme paní
Hrbáčkové za velmi pěkný
zájezd, konaný dne 18. 5.
2019 v Dubí, Duchcově a
Teplicích. Členky SPCCH
Olga Vondráčková,
Milada Marešová

Žatecký zpravodaj
vyjde 4. července.
Příjem inzerce končí 27.
června. Kontakt: Osobně
vždy v úterý od 9 do 11
hodin v infocentru radnice
Poděkování
nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Chtěly bychom poděko- Odběrná místa zpravodavat ZO SPSCH (Svaz posti- je: Městský úřad, knihovna,
žených civilizačními choro- Domov pro seniory, poliklibami) Žatec, paní Komárkonika, Restaurace U Orloje,
vé, Vostré, Smetanové za
Galerie Sladovna, samoobvelmi dobře připravený posluha nám. Poperinge, Kaubyt ve Františkových Lázﬂand, samoobsluhy JIP
ních, hotel Zátiší, ve dnech
(Pražská,
Podměstí), Nor28. 4. - 4. 5. 2019. Ubytováma,
Lékárna
Na náměstí,
ní dobré, strava a obsluha výCukrárna
Obr.
míru, divaborná. Pod vedením paní
dlo,
aut.
nádraží,
vlak. náSmetanové byly denně vydraží,
zahradnictví
Cinke.
cházky po okolí.
Elektronicky
na
www.mesDík patří MěÚ Žatec za ﬁnanční příspěvek k uskuteč- to-zatec.cz/mestsky-urad/
zatecky-zpravodaj/
nění této dovolené.

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

TECHNIK MĚŘENÍ A REGULACE

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

●
●
●
●

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
- Možnost profesního růstu

● 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 Legutko Miroslav,
mob. 727 819 710

Nabízíme:

● nástupní plat od 25.000 Kč
vzdělání US/SŠ
(dle praxe a odborných znalostí)
řidičský průkaz min. sk. B
● další beneﬁty
práce s PC a PLC
znalost problematiky MaR dle kolektivní smlouvy

Výhodou:
● znalost řidích
systémů a PLC
● znalost PC sítí,
DBNet, Proﬁnet
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibila

- Příspěvek
na důchodové pojištění
- Příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- Výkonnostní prémie
- Možnost profesního růstu

● 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 Legutko Miroslav,
mob. 727 819 710
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Povedený ozdravný pobyt ve Františkových Lázních
Týdenní pobyt na přelomu dubna a května pro 48 členů
okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Františkových Lázních se velmi vydařil.
Hned po příjezdu do Pen- kteří měli zájem s M. Smezionu Zátiší se nám věnova- tanovou pokračovat v akci
la členka SPCCH ve Fran- "Rozhýbejte civilky". Cesty
tiškových Lázních, která na SOOS, Ameriku, Natálnás provedla parkem z pen- ku, kamenou rozhlednu po
zionu až do středu města. po krásných cestičkách meCestou nás upozornila na pa- zi stromy se staly romanticmátky, historické budovy a kými. Cesty do blízkého
prameny, které léčí, s věc- Aquaparku potěšily milovníky vodních sportů.
ným a poučným výkladem.
Zámeček , který je maNa své si přišli všichni,

jetkem mladého páru zůstal
po opravení v původním slohu. Stravování nemělo chybu, domácí kuchyně.
Překvapením byla hra Z.
Šujana na akordeon, který
po dva večery hrál i slovně
žertoval. Třetí večer se postaralo o zábavu DUO z Chebu, které na přání hrálo písničky z 80. 90. let.
Cesta do Žatce vedla
přes Cheb, kde jsme zavítali
do Galerie výtvarného umě-

ní a návštěvou Muzea Retro
jsme vzpomínali na předměty, které nám kdysi sloužily. Přesto, že byla přeháňka deště se sněhem, tak návštěva Komorní hůrky byla
milá. Poděkování dárkem
bylo pro nás všechny, kteří
se podíleli na celém průběhu
pobytu, velmi milé.
Poděkování patří i městu
Žatec, které se ﬁnančně podílelo a podpořilo náš zájezd.
Irena Komárková

Senioři se mohou těšit na pokračování oblíbených kurzů
I na letošní rok připravilo Vzdělávací centrum Podkrušnohoří ve dvou projektech různé kurzy pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat.
Prvním z nich je Vzdělávání třetího věku 2019, jehož součástí jsou opět oblíbené kurzy cizích jazyků, anglický či německý. Dále se

mohou účastníci těšit na lekce Základů výpočetní techniky, kde získají znalosti z
oblasti počítačů a internetu.
Úspěšným a žádaným kurzem, který probíhal v loňském a předloňském roce,
budou i nyní Regionální dějiny a kulturní památky Žatce.

Druhým projektem je Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2019. I zde si mohou účastníci vybrat z několika zajímavých seminářů –
Trénink paměti a kognitivních funkcí, Cvičíme pro
zdraví, Rukodělné činnosti.
Oba projekty podporuje
město Žatec v rámci Komu-

nitního plánu.
Informační schůzka s podrobným seznámením s kurzy a případným zápisem proběhne ve středu 12. 6. od
13:30 hodin v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 745. Bližší
informace na tel. 723 517
906 (p. Hodanová).
(vš)

Právní poradna: Novinky v oddlužení
Advokát radí

do oddlužení přihlásí. Do procesu oddlužení se tak bude moci dostat téměř
Dotaz: Už mnoho let se se mnou táh- každý, pokud má peníze na to platit měnou dluhy, které nejsem schopna síčně náklady na insolvenčního správsplácet. Před několika lety jsem se ce a je zároveň schopen zaplatit stejptala na možnost oddlužení, ale nou částku i svým věřitelům. Jde celvzhledem k tomu, že mám jen nízký kem o cca 2200,- Kč měsíčně, které
starobní důchod postižený exekuce- mohou být v procesu oddlužení stržemi a nemám možnost si příjmy zvý- ny z příjmu dlužníka.
šit, jsem na něj nikdy nedosáhla.
Na druhou stranu zůstávají zde podTeď jsem slyšela, že by se měly pod- mínky, co je třeba zaplatit, aby oddlumínky pro oddlužení měnit. Zajíma- žení skončilo úspěšně. Hlavně jde o mílo by mě, v čem se oddlužení změní a ru uspokojení nároků věřitelů. Buď odjestli bych na něj již dosáhla?
dlužení končí, když zaplatíte celou
Odpověď: Individuální případ by sa- dlužnou částku, nebo během 3 let alemozřejmě bylo nezbytné posoudit při spoň 60%, případně během 5 let aleosobní schůzce, nicméně i obecně lze spoň 30%. Poslední možností je, že zaříci, že velká novela insolvenčního zá- platíte méně než 30%. V tomto případě
kona, která by měla vejít v účinnost od ale musí dlužník přesvědčit soud, že se
1. 6. 2019, otevře možnost oddlužení skutečně snažil dluhy splatit.
neboli osobního bankrotu, jak se také
Vzhledem k tomu, že pobíráte stanazývá, mnoha lidem, kterým zůstáva- robní důchod, je zde třeba zmínit benela tato možnost dosud uzavřena.
ﬁt pro starobní i invalidní důchodce ve
Změn v právní úpravě je celá řada, druhém či třetím stupni. Zákon totiž řínicméně z těch nejdůležitějších je tře- ká, že důchodci budou oddluženi už po
ba zmínit to, že již samotný vstup do třech letech bez ohledu na to, kolik zaoddlužení bude jednodušší. Nebude po- platí, pokud v průběhu oddlužení nedotřeba dávat dohromady podklady ke jde k jeho zrušení třeba proto, že si odvšem dluhům, dokonce nebude třeba dlužovaný vezme další dluhy, které neani sestavovat seznam závazků. Bude bude schopen splácet, nebo že svojí vise vycházet z toho, kdo se s nárokem nou nebude schopen hradit minimální
66

splátky. Toto „výhodnější“ 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
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kultura/ak
kultura
vity občanů

Studenti debatovali
Dvě atraktivní přednášky si v květnu připravila Měst- že lidská mysl ovlivnit náš o Evropské unii

Témata v knihovně: Piloti RAF, pak úzkosti a obavy
ská knihovna Žatec. První byla o českých válečných pilotech RAF, druhá na téma strachů, obav a úzkostí.
První téma pojednávalo tectva dopomohli k porážce
o druhé světové válce a nacismu.
O obavách, strachu a úzzejména o našich letcích působících v Royal Air Force kostech hovořila při další
ve Velké Británii. Průvod- přednášce oblíbená psychocem celou akcí byl Daniel ložka Zuzka Nemčíková ve
Švec, zapálený soukromý Staré papírně. Nejprve mluhistorik, který se zabývá vila o spojitosti mezi psyzejména osudy letců, kteří chickou, fyzickou a chemicza druhé světové války opus- kou stránkou každého člotili svou vlast a pod záštitou věka a na konkrétních příbritského Královského le- kladech poukázala, jak mů-

fyzický stav.
Součástí pozitivně nabité přednášky byla i ukázka
vědomého dýchání a technik vedoucích k odbourání
stresu. Přednášející díky své
zkušenosti s onkologickým
onemocněním dokáže vést
debatu velmi sugestivně, poradit i motivovat. Jak ale sama zdůrazňuje, cesta ke
zdraví vede zejména skrze
pravidelnost a neustále procvičování.
(mkž)

Kolem osmi stovek diváků si našlo v sobotu večer cestu do Letního kina v Žatci na operu pod
širým nebem Libuše.
Představení v podání Severočeského divadla Úsnad Labem a v hlavní
roli s Evou Urbanovou
bylo pomyslným vrcholem letošních oslav 170
let od otevření žateckého divadla. Foto: (kas)

!!! OZNÁMENÍ - VÝZVA PRO OBČANY !!!

Cyklo-běh proti drogám 19. června

Tradiční červnová akce
Cyklo-běh proti drogám bude mít v červnu opět svou zastávku i v Žatci. Originální
protidrogová kampaň startuje 10. června v Orlové, cíl
je 21. června v Praze. V Žatci se běžci a cyklisté s doprovodným programem zaRelaxace v Duchcově, Dubí, Teplicích staví 19. června.
V průběhu dvanácti dní
V rámci našeho projektu jsme se dověděli mnoho zajíuspořádala ZO SPCCH Ža- mavostí ze života Giacoma navštěvuje tým Cyklo-běhu
tec dne 18. května celodenní Casanovy. Slavný svůdník, 39 měst v rámci trasy dlouhé
výlet na zámek Duchcov, dobrodruh a světoběžník
Dubí a do Teplic.
zde měl svůj služební byt coPrvní naše zastávka byla by společník a knihovník
v Dubí - Modrý dům porce- hraběte Josefa Karla Emalánu, kde byl účastníkům nuela z Valdštejna, zakladapromítnut ﬁlm o výrobě por- tele zámeckého muzea.
celánu a poté si prošli výstaPo dobrém obědě a za
vu porcelánu, který se vyrá- krásného počasí jsme nabí v Dubí.
vštívili Botanickou zahradu
Druhá zastávka byla na v Teplicích. Je to úžasné míszámku v Duchcově. V pro- to pro odpočinek a relaxaci.
storách zámku jsme se moh- Na závěr chceme poděkovat
li vžít do doby, kdy na zám- autobusové dopravě a řidiči
ku pobýval Casanova. Čás- panu V. Vránovi za bezpečtí prohlídkové trasy bylo Bi- nou jízdu a šťastný návrat
liárové křídlo, ve kterém domů.
(jh)
Komise pro kulturu a cestovní ruch při Radě města Žatce chystá u příležitosti 30letého výročí 17. listopadu 1989
tematickou akci. Uvítáme zapůjčení dobových materiálů,
dokumentů, plakátů, transparentů, uniforem a dalších artefaktů (BSP, SSM, ROH, LM, ČSLA, VB aj.). Kontaktujte
nás na email kkcr@mesto-zatec.cz. Do předmětu e-mailu,
prosím, uveďte 17. listopad. Těšíme se na spolupráci!
Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch

Studenti středních škol
OA SOŠZE Žatec, Gymnázia a SOU Žatec debatovali
v pátek 10. května v aule žateckého gymnázia s europoslankyní Ditou Charanzovou a místostarostou města
Žatce Radimem Laiblem o
podobě EU v současnosti a
blízké budoucnosti. Studenti byli seznámeni s prací europoslance v evropském parlamentu.
Dotazy směřovaly na postavení ČR v Eurozoně, dále
na význam evropské spolupráce ve vzdělávání a v otevírání pracovního trhu. Diskuse také byla nad ochranou
spotřebitelů, a schvalování
zákonů prospěšných pro celou Evropu. „Domnívám se,
že podobná setkání pomáhají mladým lidem v orientaci v systému řízení státu a
celé Evropy,“ komentoval
setkání ředitel OA SOŠZE
Žatec Jiří Karas.
(red)
1100 kilometrů.
Města se mohou připojit
k iniciativě Den bez drog.
Přímo na trase Cyklo-běhu
se zastavuje tým lektorů a
zajišťuje přednášky pro děti
a mládež s názvem Pravda o
drogách. Studie naznačují,
že mladí lidé, kteří nezačali
brát drogy do svých 21 let,
již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.
(žz)
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Chmelmarši počasí přálo. Potěší příroda pěstitele i v létě?
Tradiční Chmelfest, který začátkem května proběhl v
Žatci, není jen veselicí plnou hudby a zábavy, ale také
symbolickým zahájením chmelařské sezóny.
Pokud bude taková, jako mi a nedostatkem vláhy. „Po
květnový Chmelfest, mo- loňském výpadku srážek pohou se chmelaři těšit na lepší třebujeme vody ještě víc,
úrodu než loni – přes den pa- aby se naplnila spodní hladidala z nebes voda, která loni ny vody, ta nám klesá ve
chmelu tak chyběla, ale v do- studních i v půdě,“ hodnotil
bě Chmelmarše a žehnání předseda svazu pěstitelů Luchmelu nepršelo a dokonce boš Hejda deštivé počasí.
Zároveň ale upozornil,
vysvitlo sluníčko. Snad příroda pěstitelům naznačova- že tu největší podpory vody
la, že letos se bude chovat a teplot, budou pěstitelé teprve potřebovat. „Současné
tak, jak potřebují.
Žádoucí totiž je, aby jim počasí, chtěl bych to zaklepočasí vyšlo vstříc a podaři- pat, chmelu zatím nevadí,
lo se nahradit loňské ztráty ale blíží se hlavní růst, nazaviněné vysokými teplota- stane kvetení, v červenci a

Úspěch žateckých mažoretek
Náměstí Svobody a Letní kino se první květnovou neděli zaplnilo rodinnými příslušníky, fanoušky a příznivci tanečního umění. Konalo se zde tradiční oblastní kolo národního šampionátu mažoretek a twirlingu. V dopoledních hodinách předvedly soutěžící skupiny svá pochodová deﬁlé
na náměstí Svobody a odpoledne stanuly před porotou s pódiovými formacemi v místním Letním kině . Žatecké Sněhurky se pod vedením učitelky Lenky Turkové díky své píli umístily na stříbrné příčce a vybojovaly postup do dalšího
kola soutěže. Přejeme tedy mnoho úspěchů při reprezentaci
našeho města ve Strakonicích.
Lucie Sirůčková

srpnu pak uzavírání hlávek.
To je právě období, kdy loni
chyběla voda nejvíc. Věřím,
že letos bude vody dostatek,“ prohlásil Luboš Hejda.

Aby byla úroda co nejlepší, k tomu by mělo přispět jak žehnání chmelu, tak
vypuštění Chmelařského léta (na snímku).
(kas)

Erasmus+ pomáhá studentům
s rozvojem znalostí i v zahraničí
Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Projekt umožní žákům školy OA
SOŠZE Žatec odborně se vzdělávat a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí s výraznou ﬁnanční podporou.
V našem případě se jedná o podporu ekonomických a
účetních kompetencí v anglickém jazyce v partnerské mezinárodní ﬁrmě Meritoros v Krakově v Polsku. Tento projekt
je velice přínosný, protože je to nadstavba práce našich studentů ve ﬁktivních ﬁrmách, navíc v mezinárodním prostředí s možností práce v perspektivní ﬁrmě s použitím anglického jazyka.
Pro žáky sekce zemědělské a ekologické je projekt zaměřen na podporu ochrany přírody. Studenti budou spolupracovat v projektu se Správou Národního Parku Nízké Tatry.
Odborné stáže budou realizované v délce 10 pracovních
dnů ve školním roce 2019/2020.
(jk)

Zábavný program učí, jak se starat o zuby
Žáci DD, ZŠ a SŠ, Žatec
se zapojili do programu
„Veselé zoubky“. Jednoduchou a zábavnou formou učí
péči o zdraví a předcházení
vytváření zubního kazu.
Žáci pozorně sledovali
preventivní program, kde byly uvedeny informace o chrupu, o stravě, o zubním kazu,
jak se mají chovat u zubaře,
jaký používat kartáček, jak
si čistit zuby, doplňovali písmena a tvořili správná slova. Program „Veselé zoubky“ byl naplánován do několika týdnů a probíhal v několika předmětech.
Například v českém jazyce si procvičovali písmenka,
86

tvoření slov a čtení. V matematice počítali, kolik písmen musí doplnit do tajenky, kolik zubů vlastně máme
v dětství a kolik v dospělosti. Ve výtvarné výchově a
pracovním vyučování žáci
modelovali, kreslili ovoce,
zeleninu, kartáček na zuby.
Pro naše žáky tím získáváme opravdu moc. Péčí o
svůj chrup a odpovídající životosprávou získávají hygienické návyky. Díky této
osvětě si uvědomují, proč
musí pečovat o svůj chrup.
Odměnou pro všechny bude
zářivý úsměv dětí s krásnými a zdravými zoubky.
Marta Karasová

kultura/ak vity občanů

Žatecký zpravodaj

Muzejní noc připomněla Jana ze Žatce a jeho Oráče z Čech
Vernisáží výstavy s názvem Když v Žatci hráli Ackermanna začala tradiční Muzejní noc. Vedle Regionálního muzea K. A. Polánka probíhala Muzejní noc také ve
Staré papírně, Křížově vile či v Městské knihovně.
Nová výstava o význam- ně jako letos opravovala žaném díle Oráč z Čech, již mo- tecká radnice. Ač byl tehdy
hou návštěvníci Regionální- Žatec součástí Českosloho muzea K. A. Polánka v venska, oslavy byly oslavou
Žatci vidět až do listopadu, němectví a kritikou Čechů.
se věnuje konkrétně rokům „Všichni řečníci tehdy zdů1921 a 1940, kdy se ve měs- razňovali německé hodnoty
tě uváděla německá předsta- a vše, co Němci pro Žatec
vení Oráč z Čech od Jana ze udělali. O Češích se nevyjaŽatce. Výstava se pochopi- dřovali uctivě, označovali
telně týká i samotného auto- je za slouhy a bylo z toho velra a různých historických ké pozdvižení,“ popisovala
souvislosti s ním spojených. události roku 1921 historičPředstavení v roce 1921 ka Milada Krausová.
bylo součástí velkých oslav
Ještě dál zašlo uvedení
Jana ze Žatce, který byl me- Ackermana v roce 1940.
zi sudetskými Němci velmi Hra uváděná pod širým nepopulární. Polánkovo muze- bem u kostela na tehdejším
um tehdejší událost letos Ackermannově, dnešním
zdůrazňuje úmyslně, neboť Hošťálkově náměstí, a byla
souvisí s oslavami 170 let ža- propagandisticky zneužitá.
teckého divadla. A shodou
Součástí výstavy jsou
okolností se v roce 1921 stej- ukázky starých knih Oráč z

Čech nebo pamětní deska ze
žatecké radnice odhalená
roku 1921 (na snímku).
Samotné dílo Oráč z
Čech patří k vrcholům středověké humanistické tvorby. V Německu dodnes patří
k povinné literatuře ve školách, protože patří ke knihám, jež položily základy
moderní němčiny.
Jan ze Žatce čili Johan-

Žatecká brigáda slaví 25 let od svého založení
Slavnostní nástup nástup
4. brigády rychlého nasazení "Obrany národa" při příležitosti 25. výročí jejího založení se uskuteční 3. července na náměstí Svobody.
Po celý den bude v prostoru náměstí a jeho okolí k
vidění statická ukázka vojenské techniky, výstroje a
výzbroje. Návštěvníci slavnostního aktu si budou moci
zblízka prohlédnout a vyzkoušet prostředky, kterými
4. brigáda rychlého nasazení disponuje. K vidění bude
třeba dynamická ukázka boje zblízka a vojenská umělecká skupina Ondráš.
Slavnostní nástup bude
doprovázet Ústřední hudba
AČR a celý ceremoniál proběhne za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara, náčelníka generálního
štábu AČR armádního generála Aleše Opaty a dalších
vážených hostů z řad ústavních činitelů a Armády České republiky.
(red)

nes von Saaz, známý i pod
jmény Jan ze Šitboře nebo
Jan z Teplé, byl významným
žateckým občanem na přelomu 14. a 15. století. Ve
městě působil jako písař, notář, rektor místní školy. Právě jeho zásluhou se dochoval přepis nejstarších privilegií, které udělil královskému městu Žatci český král
Přemysl Otakar II.
(kas)

Stloukání másla
a svět zemědělců
Dvě doprovodné akce k
probíhajícím výstavám připravilo v červnu Regionální
muzeum K. A. Polánka v
Žatci.
Do Křížovy vily zve muzeum na dílny doplňující výstavu Je libo kousek máslíčka? Ve dnech 5. a 6. června
od 9 do 17 hodin si příchozí
mohou vyzkoušet, jak se
máslo stlouká a také jak se
vyrábí forma na máslo. Muzeum prosí školní třídy, aby
se nahlásily předem na telefon 774 192 41.
Výstavu v hlavní budově
Polánkova muzea v Husově
ulici s názvem Neuvěřitelný
svět prvních zemědělců doplní stejnojmenná přednáška. Proběhne ve čtvrtek 13.
června od 17 hodin a postará
se o ni Daniel Stolz ze společnosti Archaia Praha. Výstava i přednáška se týkají toho, jak žili naši předci, co
pěstovali, jak se stravovali a
bydleli.
(rmž)
9
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Polánkovo muzeum připravilo pochod Po hranicích Sudet
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci připravuje pro zájemce turistiky a historie muzejní pochod,
tentokrát Po hranici Sudet, který
se uskuteční v sobotu 15. června.
Na stanovištích se dozvíte různé příběhy míst a lidí z předválečného a válečného období a promítneme si několik krátkých dokumentů.
Účastnický poplatek pro žatecké
obyvatele a z blízkého okolí, kteří využijí cestu autobusem, je 100 Kč, je nutno jej uhradit předem do 14. 6. v hlavní
budově muzea.
Pro zájemce z Loun a okolí, kteří se
sami dopraví do Zeměch (náves) nebo
přijdou pěšky do Opočna, je poplatek
50 Kč, možno uhradit na místě.

Program: 10:00 odjezd autobusem od
hlavní budovy muzea, Husova 678
Trasa: Zeměchy – náves (prvorepubliková obec a 2. světová válka)
Zeměchy – škola (ubytování SOS)
Zeměchy – sokolovna (uprchlíci ze Sudet, celnice, četnická stanice)
Nový Hrad – povídání (uprchlíci ze

Sudet, příběhy místních rodin)
Opočno – sokolovna (národ. boj, sport
za války)
Cesta po Chvádole po hranici (Socha
sv. Vojtěcha, Lipenec, Touchovice)
Hřivice – sokolovna (promítání ﬁlmů)
Odjezd autobusem z Hřivic 16:30. Pochod se koná za každého počasí. (rmž)

program kulturních a společenských akcí

OSTATNÍ
5. - 6. 6. Stloukání másla a vyřezávání máslových forem,
Křížova vila, muzejní dílna, 9.00 – 17.00
7. 6. Rozlučkové spinkání, DDM Žatec, 18.00
8. - 9. 6. Víkend otevřených zahrad, zámek Stekník, 10.00
8. 6. Běh Žatecké 11°, Lidový dům, 11.00
9. 6. Pohádkové putování, start u Slavoj, pořádá DDM
Žatec, 14.00
9. 6. Hošťálkohraní 2019, klub Budík, zábavné odpoledne

pro děti, 14.00 – 17.00
12. 6. Paměti mystika, Galerie Sladovna, promítací středy
s Eduardem Tomášem, 18.00
13. 6. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců, Regionální
muzeum, přednáška, 17.00
15. 6. Muzejní pochod po hranici Sudet, odjezd od muzea
10.00
15. 6. Vladivojna La Chia, Galerie Sladovna, výstava,
workshop a koncert v Art and Music Spring Gallery, 13.00 –
22.00
19.6. Cyklo-běh proti drogám, náměstí Svobody, 8.00
19. 6. Paměti mystika, Galerie Sladovna, promítací středy
s Eduardem Tomášem, 18.00
21. 6. Farmářský trh, náměstí Svobody, 8.00
22. 6. 29. slet ultralehkých letadel, letiště Macerka, 10.00
22. 6. Loutková zahrada, Klášterní zahrada, 10.30
22. 6. Obnovená poutní mše svatá, kaple na zámku
Stekník, 17.00
25. 6. Rozloučení se školou, K-500, 9.00
25. 6. Interrupční a sterilizační zákon, Nemocnice Žatec,
přednáška, 15.00
26. 6. Paměti mystika, Galerie Sladovna, promítací středy
s Eduardem Tomášem, 18.00

LETNÍ KINO

Prázdninová provozní doba knihovny

VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 30. 6. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři
do 16. 11. Když v Žatci hráli Ackermanna
Křížova vila
do 28. 7. Je libo kousek máslíčka?
Stará papírna
do 29. 6. Album tety Milly
Galerie Sladovna
do 31. 12. Sladovnictví
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
do 13. 6. Město, výstava žáků ZUŠ Žatec

Prázdninová provozní doba platí od 1. 7. do 31. 8. 2019.
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Vojtěch Drda vybojoval titul národního šampiona
V Lidovém domě se konaly souboje G-Titánů, které
uspořádal jako každý rok promotér Honza Greisiger
pod názvem G-Titans Night. Vrcholem večera byl vítězný zápas domácího Vojtěcha Drdy, který vybojoval titul
národního profesionálního šampiona.
Po předzápasech dětí na- duna, který celé první kolo
stoupil do prvního zápasu v prohrával, ji využil a soupeboxu do Igor Vajda, který po- ře tvrdě knockautoval. Divárazil M. Pijeczku ze Slané- ci šíleli, protože Meduna doho. Po něm nastoupila na his- slova povstal z mrtvých.
toricky první ženský zápas
Ve vygradované atmoza G-Titan Káťa Černá v K1 sféře nastoupil Vojta Drda
-60kg proti Alexandře Sta- do čtyřkolového zápasu o
midu z Prahy a vyhrála 3:0 pás a titul profesionálního
na body. Poté následovaly šampiona ČR WAKO pro
další zápasy se střídavými proti Matějovi Skalickému
úspěchy domácích borců.
z Příbrami. I když Drda prvPoslední tři zápasy veče- ní kolo prohrával, tak druhé
ra byly klenoty celého gala. remizoval a poslední dvě koDavid Meduna nastoupil la drtil soupeře a 500 diváků
proti Milanu Gargošovi ze skandovalo ve stoje Vojtovo
Spartaku Žebrák, který měl jméno. Za zvuku státní hymhroznou chuť Davida pora- ny Honza Greisiger připnul
zit. Což by se mu asi i poda- Drdovi vítězný pás.
řilo, ale udělal chybu a MeDo posledního zápasu na-

Vojtěch Drda s pásem národního šampiona.
soupil G-Titan a několika- xu a MMA. Povedlo se mi i s
násobný mistr světa Hany předzápasy postavit 15 zápaGreisiger, proti němu K1 - sů a v každém z nich zápasil
86kg litevský mistr Edgaras žatecký G-Titan, což je naBanikonis. Hany se nikam prostá výjimka oproti jiným
nehrnul, přemýšlel a na za- galavečerům, které se v Čečátku třetího vyhrál K.O.
chách konají, že by pořáda„Jsem rád, že toto gala jící klub měl v každém zápamělo famózní úspěch, o- su svého zástupce,” zhodnohromnou návštěvnost, že til galavečer promotér Gsoučástí byly i zápasy v bo- Titan Honza Greisiger. (jg)

Tradiční Turnaj rodin v národní házené poprvé vyhráli Merdovi
Žatecký oddíl národní házené uspořádal 1. května již
28. ročník Turnaje rodin. Zúčastnilo se ho celkem 45 hráček a hráčů všech věkových
kategorií od předškolního
věku až po důchodce.
O vítězství rozhodlo vzá-

jemné utkání, ve kterém rodina Merdových zvítězila
nad DD Ostrov Žatec o jedinou branku a výhru v turnaji
tak získala poprvé v historii.
Na třetím místě skončila rodina Hubených, čtvrtá byla
rodina Popelkových.

Turnaj řídili pánové Bukovský, G. Seifert a Popelka
ze Žatce. Poděkování patří
sponzorům turnaje, kterými
byly Pivní bar Hříbek Žatec
a Restaurace Ostrov Žatec.
Turnaj byl pořádán v rámci akce „Sportuj s námi“ Čes-

ké unie sportu, díky níž pořádající oddíl obdržel ﬁnanční
příspěvek 5.000 Kč.
Závěrem byl vyhlášen
nejmladší a nejstarší účastník – Rozálka Halvátová z
rodiny Hubených, Jan Šubrt
z rodiny Popelkových. (jp)

Volejbalovým žákyním vrcholí velmi úspěšná sezona
Stejně jako v minulé sezoně i letos jako poslední dohrávají svou soutěž starší žákyně.
Vítězství v Krajském přeboru
nás opravňuje startovat v prvním kole Mistrovství České
Republiky. Jedná se o turnaj
osmi silných týmů, ze kterého
se tři nejlepší kvaliﬁkují na ﬁnálový turnaj MČR. Díky výborným výkonům v poháru
jsme získali právo turnaj pořádat na vlastní palubovce.
V sobotu ráno začínáme
proti TJ Nový Jičín. Holky začínají trochu nervózně, ale postupně se
dostávají ke své nátlakové hře a v prvním kole vítězíme 2:0 (16,19). Následuje zápas proti Břeclavi a tentokrát
holky hrají ve vysokém tempu celý zápas a znovu vítězí hladce 2:0 (15,13).
Další na řadě je TJ Turnov. Zápas máme opět plně pod kontrolou a v klidu

ho získáváme 2:0
(14,13). Poslední sobotní soupeř z Plzně
disponuje vysokými hráčkami a sebevědomím. To jim
ale vydrželo jen do
poloviny prvního setu a my po výhře 2:0
(19,9) končíme den
na prvním místě bez
ztráty bodu.
V neděli nás čekají tři nejsilnější
soupeři, kteří mají
také ambice postoupit do ﬁnále. Karlovy Vary jsou loňskými mistry ČR, v kádru mají klíčovou reprezentantku, my
ale máme v zádech domácí prostředí,
buben a trumpety. Holky hrají výborně, soupeř vzdoruje první set a po vítězství 2:0 (19,13) máme jistý postup.
Dalším favoritem, který nám stojí

v cestě, je VK Prostějov. Stejně jako
my ještě neprohrál, má v kádru výbornou nahrávačku a dvě skvělé útočnice.
Utkání začínáme velmi nervózně a za
stavu 5:11 máme vybrány oba timeouty. Pak ale přichází na servis Kačka
Rodová (při útoku na síti na snímku) a
dostává nás zpátky do hry. Výborným
podáním získáváme několik es a snadných útoků a set jde do vyrovnané koncovky. Tu nepřipouští Péťa Barochová. Další tři esa deﬁnitivně lámou odpor soupeřek. Druhý set zahajujeme
opět skvělým servisem Barči Karasové a tím je rozhodnuto. Díky vítězství
2:0 (20,9) máme jistý jak postup, tak i
první místo v turnaji. Asi i proto se v posledním utkání holky už nedokážou
soustředit a i přes střídaní prohráváme
s Hradcem Králové 0:2 (-12,-15).
Posledním mistrovským turnajem
sezony tak bude pro naše žačky ﬁnále
MČR v Přerově.
Jaroslav Vrbata
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Talentovaní fotbalisté Junioru hráli poprvé doma na Flóře
Historicky první domácí zápasy Krajského přeboru
starších přípravek sehrál v květnu fotbalový oddíl SKJ
Junior Žatec. Na stadionu Flóra se hráči přípravek ročníku 2009 střetly s týmy FK Teplice a Mostecký FK.
S A i B týmy obou oddílů době je zaměřen čistě na
žatecké naděje tentokrát pro- nejmladší fotbalisty kategohrály, což bylo dané nejspí- rie mladší a starší přípravky
še nervozitou z domácího (11 let a mladší), ale v buprostředí a téměř dvou sto- doucnu má ambice se věnovek diváků. Příliš smutní ale vat i starším kategoriím
hráči SKJ Junior Žatec být (mladší a starší žáci – 15 let
nemuseli, v průběhu roční- a mladší).
ku už totiž oba soupeře z větMladí fotbalisté mají své
ších oddílů porazit dokázali. tréninky ve sportovním voFotbalový oddíl SKJ Ju- jenském areálu Flóra, popřínior Žatec je jedním z oddílů padě mohou využívat travklubu SK Jazzmani Žatec, naté hřiště 5. ZŠ Žatec. Bějenž má pod svou záštitou ta- hem zimní přípravy využíké oddíl plavecky a triatlo- vají tělocvičen 5. ZŠ, kde je
nový.
pro ně k dispozici i plavecký
Fotbalový oddíl byl zalo- bazén.
žen v roce 2011 a jeho záS vedením obou středikladna se postupně rozrůstá. sek (vojenský sportovní areV letošním roce již čítá ál Flora – M. Šnokhous i
téměř 40 hráčů a 4 fotbalové 5.ZŠ Žatec – ředitel M. Hníztrenéry s licencí. V současné dil) má sportovní oddíl vybu-

Plavci se chystají
na Mistrovství ČR
Při Poháru ČR v plavání,
které se uskutečnilo v květnu v Pardubicích, se úspěšně představili žatečtí plavci.
Nejzkušenější Lucie Svěcená zaplavala nejlépe,
když se dvakrát v těžké mezinárodní konkurenci proplavala do A ﬁnále v disciplínách 50 a 100M. V obou dohmátla na skvělém druhém
místě.
Z dalších plavců se dařilo Lence Bešíkové, která, ač
prvním rokem juniorka, plave proti dospělým a hned si
zajistila dvakrát účast ve ﬁnále B na tratích 50VZ (4.
místo) a 100Z (5. místo). Do
ﬁnále se proplaval dvakrát
také Filip Mach. Těsně tam
nepostoupili Kristián Balon
a Lucie Límová.
Dalším závodem bude
mistrovství republiky koncem června v Českých Budějovicích.
(jk)

dovány dobré vztahy a velmi si toho váží. Aktuálně trénuje v pondělí, středu a pátek vždy od 17 hodin na
Flóře, kam se mohou chodit
hlásit i další zájemci. Starší
přípravka mívá i tréninky zaměřené na všeobecnou průpravu - tréninkové jednotky
plavání a Aikido.
V tuto chvíli provádí od-

Atletům gratuloval Jan Kudlička
Šedesát dětí od tří do
patnácti let se zúčastnilo
Olympijského dne Bohémů. Sportovní klub Bohemia sport Žatec uspořádal pro žatecké děti atletický pětiboj, medaile dětem předával český reprezentant, medailista z
mistrovství Evropy a halového MS, skokan o tyči Jan Kudlička. Při víceboji dětí na
Mládí měřily své síly v bězích, skocích a hodech.
Medailisté jednotlivých kategorií
2014 a mladší – dívky: 1. Tereza Lužná, 2. Radka Marková,
3. Barbora Barochová. Chlapci: 1. Matouš Polcar, 2. Alexander Zamogylnyj, 3. Miroslav Veiberg.
2012-2013 – dívky: 1. Eliška Janíková, 2. Soﬁe Veibergerová, 3. Ella Schubertová. Chlapci: 1. Michal Šupol, 2. Robin
Šimek, 3. Tomáš Nowak.
2010-2011 – dívky: 1. Zuzana Charvátová, 2. Linda Nováková, 3. Viktorie Opletalová. Chlapci: 1. Vojtěch Janík, 2.
Pavel Smek, 3. Petr Karas.
2008-2009 – dívky: 1. Lucie Koňariková, 2. Nella Harajdová, 3. Barbora Ullrichová. Chlapci: 1. Václav Sedlák, 2. Eliáš Koníček, 3. Josef Mottl.
2007 a starší – dívky: 1. Magdalena Baránková, 2. Markéta
Kuviková, 3. Kamila Novotná. Chlapci: 1. Jan Staněk, 2. Jakub Musil, 3. Petr Kuvik.
(kas)

díl nábory pro děti ročníků
2009 – 2010. Fotbalový oddíl by touto cestou také rád
poděkoval všem sponzorům
a především městu Žatec za
ﬁnanční podporu, díky které
může oddíl, mimo jiné, i pořádat v září 2019 v den žatecké Dočesné již 3. ročník
turnaje Chmeláček cup.
Radek Vokráčka

Mladí stolní tenisté
mají z Velké ceny
Prahy dva bronzy
Silně obsazený mezinárodní turnaj mladých stolních tenistu Velká cena Prahy proběhl 24. až 25. května.
V konkurenci domácí
špičky a sedmi evropských
zemí se dokázali výrazně
prosadit dorostenci Severu
Žatec Filip Keller a Matěj
Kadlec. Společně v soutěži
dvoučlenných družstev Junior Boys Teams vybojovali
bronzové medaile. Filip Keller pak mezi jednotlivci v
soutěži Junior Boys Consalatiton přidal druhou bronzovou medaili.
Vystoupení žateckých
mladých stolních tenistů bylo milým překvapením v samotném závěru letošní sezony a tím nejlepším poděkováním trenérovi, který končí
svoji dlouholetou činnost v
práci s mládeží.
Jindřich Samek
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