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Předzahrádky
už slouží
k posezení

Žatec chce
být městem
bez drog

Loutková
zahrada pro
malé i velké
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Vstříc prázdninovým dobrodružstvím se pomyslně vydali školáci v úterý 25. června u K500 při tradiční akci Rozloučení se školou. Program pro stovky dě na závěr školního roku
připravili společně příslušníci Armády ČR, členové Integrovaného záchranného systému,
město Žatec a další partneři.
Foto: Tomáš Kassal

4 Zastupitelé: Nemocnici budeme pomáhat!

8

Čtrnáct milionů korun v letošním roce pošle město do v době celostátní personální
Nemocnice Žatec. Rozhodli o tom v červnu zastupitelé, krize ve zdravotnictví a ve
kteří tím potvrdili, že zachování nemocnice a udržení je- snaze udržet si současné pracovníky.
jích zaměstnanců je pro město důležitou prioritou.
V souvislosti s provoZastupitelstvo schválilo to oceňuje roky jejich vykozem
a další budoucností Nepro Nemocnici Žatec na le- nané práce,“ zdůraznila stamocnice
Žatec na zastupitošní rok částku 10 milionů rostka Zdeňka Hamousová.
Stabilizační příspěvek telstvo zaznělo, že nemocnikorun jako dotaci na provoz.
Peníze dostane městské by měl být pro každého za- ce i město jako její zřizovatel připravují i jizdravotnické zařízení, které městnance středné kroky, které
ve skutečnosti plní funkci ního a nižšího per- Letošní podpora
okresní nemocnice, ve dvou sonálu v částce Nemocnice Žatec mají zajistit další fungování.
splátkách: 6 milionů v červ- zhruba třiceti tisíc od města
korun. Peníze do- v milionech korun: Budou napřínu, 4 miliony v říjnu.
klad probíhat
Další 4 miliony korun od stane ten, kdo zárojednání s Ústecměsta využije nemocnice ja- veň podepíše stakým krajem a
ko jednorázový stabilizační bilizační smlouvu,
městy i obci v
příspěvek pro střední a nižší ve které se zaváže,
okolí, aby se ﬁzdravotnický personál. Cí- že v nemocnici bunančně podílely
lem je ujistit zdravotnické de po domluvenou dobu dál
na chodu jediné nemocnice
pracovníky, že město si je- pracovat.
Ze strany města a ne- v oblasti s více než 80 tisíci
jich práce váží. „Chceme
ujistit zaměstnance, že měs- mocnice je to důležitý krok obyvateli. Tomáš Kassal
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Prestižní
závody
v triatlonu
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Městské pozemky na Kamenném vršku jsou rozprodané
různých lidí. Protože zájemců bylo více než nabízených
pozemků, uspěl ten, kdo v
dohadovacím řízení nabídl
nejvyšší cenu,“ popsala způsob prodeje starostka Žatce
Zdeňka Hamousová. O některé parcely se ucházeli tři,
o některé ale také dvanáct až
čtrnáct zájemců.
Uzavření smluv se sedmnácti kupci schválili zastu-

pitelé na svém červnovém
zasedání. Prodej poslední
osmnácté parcely se bude teprve schvalovat, soutěž o ni
už ale také proběhla.
Pod Kamenným vrškem
město nabízí zasíťované parcely od roku 2005. V předchozích dvou etapách prodalo individuálním zájemcům dohromady čtyři desítky pozemků. Tomáš Kassal

Sedmnáct z osmnácti parcel, které město Žatec nabízelo ve třetí etapě prodeje
pozemků v lokalitě Pod
Kamenným vrškem, je
prodaných.
Za zasíťování pozemků,
tedy vybudování silnic a
chodníků, veřejného osvětlení a napojení na vodu, kanalizaci, elektřinu a horkovod, zaplatilo město 21,2 mi-

lionu Kč. Prodejem 17 parcel město získalo 27 milionů
Kč. Předem, při vyhlášení
záměru prodeje, se počítalo
s celkovou cenou 19,8 milionu Kč.
„Dohromady jsme evidovali 110 žádostí o parcely.
Někteří lidé, aby měli větší
šanci uspět, si dávali žádost
na více pozemků, konkrétně
se o pozemky ucházelo 30

V soutěži o logo
bylo přes 100 návrhů

Novinka Kotlíkových dotací: Město dá lidem půjčku

Třetí vlna Kotlíkových dotací nabídne
veřejnosti příspěvek na ekologické kotle k
vytápění v Ústeckém kraji, kde se budou žádosti přijímat od 16. září. Novinkou je, že lidé mohou navíc požádat o bezúročnou půjčku městský úřad a půjčku pak vrátí po obdržení dotace. Pořízení ekologického vytápění je tedy možné i tehdy, když žadatel nemá
vlastní ﬁnance v hotovosti.
Logo, které chce město
Kotlíková dotace nabízí příspěvek až
Žatec využívat pro svou pro- 80% z ceny tepelného čerpadla a kotle na bipagaci a prezentaci, vybrala omasu nebo 75% na plynový kondenzační
Komise pro kulturu a ces- kotel. Dotaci lze využít jak na výměnu satovní ruch při radě města.
motného kotle, tak na novou otopnou souV soutěži, která trvala
dva měsíce, bylo přes 100 Fanfárami, hudebním vynávrhů od čtyř desítek auto- stoupením a symbolickým
rů. Vítězem, jenž obdržel předáním klíče nájemcům
certiﬁkát a ﬁnanční odměnu se slavnostně otevřely ve30 tisíc korun, se stal Jakub řejnos tři předzahrádky na
Jirsa z Hořovic. Logo tak Hošťálkově náměs . Mobilmůže rozšířit městské sym- ní terasy nechalo vybudovat
boly, jimiž jsou městský město Žatec a do užívání je
předalo nájemcům klubu Buznak a vlajka.
(žz)
dík, spolku Sedmikráska a restauraci U Zlatého beránka.
Mimořádný
Všichni
chtějí předzahrádky
úřední den
využít k tomu, aby ožily jeSobota 3. srpna,
jich provozy i celé Hošťálkovo náměs .
Foto: (kas)
8.00 až 12.00

stavu nebo její rekonstrukci. Podrobné informace lze najít na webu Státního fondu životního prostředí.
Zainteresování měst a obcí při ekologizaci vytápění je druhou novinkou Kotlíkových dotací. „Jedná se sice o třetí vlnu dotací, ale poprvé do celého procesu aktivně
vstupuje město. Případným zájemcům jsme
ochotni pomoci jak s vyřízením administrativní části dotace, s ﬁnancováním, tak i se samotnou výměnou, k dispozici totiž nově bude i kotlíkový specialista!“ doplnil Radim
Laibl. Uhelné kotle 1. a 2. emisní třídy již zákon od roku 2022 zakazuje.
(kas)

V létě začnou opravy dalších ulic i cesty v Bězděkově
Několik investičních akcí na komunikacích zahájí Žatec v průběhu prázdnin. Vedle
rozvoje města ale budou znamenat také dočasné omezení provozu, obyvatele proto radnice prosí o trpělivost a shovívavost.
V průběhu léta má začít rekonstrukce
cesty ke hřišti v Bezděkově a oprava ulic
Stroupečská a Rafaela Ungara, bude se upravovat prostor pro parkování v ulicích Dlouhá a Poděbradova. „Uvidíme, kdy začne velká investice do rekonstrukce chodníků v
Pražské ulici za více než deset milionů korun. Získali jsme dotaci a výběrové řízení na
zhotovitele stavby už je zveřejněné, ale do2

předu není jasné, kdy ho budeme moci
uzavřít a s jakým výsledkem,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje Kateřina Mazánková.
Z již zahájených prací se bude přes léto
pokračovat na Nerudově náměstí a také na
Nákladní ulici.
Pokračují také práce na rekonstrukci radnice. Během července se bude montovat nový výtah, v srpnu se začne stavět lešení v
atriu radnice. „Od 15. července začne montáž oken na věži. Do zimy budou hotová
všechna vnější na radnici, vnitřní okna se budou dělat v průběhu zimních měsíců,“ uvedla Kateřina Mazánková.
(red)

Informace pro občany,
kteří si již vypůjčili
nádoby na biologicky
rozložitelný odpad a
plastový odpad:
Nádoby na biologicky
rozložitelný odpad
se budou svážet
každé úterý.
Nádoby na plastový
odpad se budou svážet
každou středu.
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Nekonečný příběh žateckého chmele míří do UNESCO
Výbor pro světové dědictví UNESCO loni v létě
Žatci vzkázal: Unikátnost
pěstování vašeho chmele
se nám líbí, ale nominaci
přepracujte. Žatec na tomto doporučení pracuje.
Zápis na Seznam světového dědictví se tedy bude
znovu projednávat a pokud
k němu dojde, bude to výhodné pro všechny. Hlavně
pro Žatečany. „V konečném důsledku na tom vydělá
hlavně občan.
Protože všechny fungující
služby a obchody využijí turisté v sezóně, ale
nám, občanům,
budou sloužit po celý rok,“
zdůraznil místostarosta Žatce Jaroslav Špička (na snímku), který je v čele skupiny,
která nominační dokumentaci připravuje.
Kdy je reálné, že se bude znovu jednat o zápisu
na seznam UNESCO?
Za tři roky. Je to dané
tím, že termíny jsou jasně určené: Pokud budeme nyní zapracovávat připomínky, které přijdou od expertů z ICOMOS v průběhu prázdnin,
tak vzorovou verzi můžeme
podat v září 2020. Ostrá verze se předkládá začátkem následujícího roku, během něj
přijedou hodnotitelé. Posuzování naší nominace proběhne v červnu dalšího roku, tedy 2022.
Pět dní jste o nové dokumentaci diskutovali s experty ICOMOS. Už víte,
jak se asi bude měnit?
Víme to částečně. Jednou z komponent určitě zůstane chmelařské Pražské
předměstí. Budeme ale řešit
a diskutovat, jestli tam zůstane všechno z předchozí
verze nominace, tedy včetně
celé památkové rezervace
nebo Dreherova pivovaru.
Protože nominace má být o
chmelařství, tak významný

vývozní pivovar, kdysi největší v Rakousku-Uhersku,
bychom asi zmínili, ale nebyla by to samostatná část
nominace. Tou by se naopak
mohla stát památkově chráněná obec Stekník a okolní
krajina chmelnic. Jasné doporučení je, popsat příběh
chmele: Výzkumný ústav
rostlinu šlechtí, zemědělec
zasadí a vypěstuje chmel,
pak hlávky po sklizni putují
do chmelařských skladů.
Jak vám to doporučení
experti zdůvodnili?
Říkají, že my to máme za
roky a staletí zažité, je to pro
nás důvěrně známé. Ale je to
ta jedinečnost, kterou musíme vysvětlit a popsat ostatním, kteří to tak důvěrně neznají. Jedinečnost spočívá i
v rozsahu. Chmelové sklady
a sušárny jsou i jinde ve světě. Ale mají jeden, dva, pět
objektů. Nikde jinde jich není osmdesát na kilometru
čtverečním jako v Žatci.
Když se řeší krajina kolem Stekníku, bude v nominaci i samotný zámek?
To bude další bod diskuze. Napoví expertní zpráva a
doporučení. Je pravda, že i
zámek Stekník je úzce spjatý s chmelařskou historií,
vlastnili ho majitelé, kteří
chmel pěstovali, bohatli díky němu a investovali díky
tomu do zámku.
Výsledným efektem zápisu bude zvýšit turistickou atraktivitu regionu?
To také. Hlavním cílem

je zachovat pro budoucí generace jedinečný soubor
chmelařských staveb, ale turistická atraktivita s tím souvisí. Za mě je UNESCO
hlavně bič na nás Žatečáky,
abychom se o tyto významné památky pořádně starali a
nedopustili jejich likvidaci.
Je to věc těžká, většina skladů má soukromé majitele.
Prestiž a navýšení turistických aktivit bude přínosem
jednak pro město, jednak
pro každého živnostníka.
Asi je důležité zdůraznit, že v konečném důsledku to ale bude přínos hlavně pro obyvatele Žatce.
Ano, to je pravda. Úprava, čistota, služby, parkování…Nakonec to není o tom,
kolik budeme mít, v uvozovkách, čárek za turisty.
Podstatné je, kolik se prodá
zmrzliny, kolik tu bude dalších hotelů, navíc plných, kolik obchodů a služeb. To je
přínos pro živnostníky a podnikatele. Ale v konečném důsledku na tom vydělá hlavně
občan. Protože všechny fun-

Téma
Nominace na Seznam světového dědictví UNESCO
Nominační dokumentaci připravuje skupina s názvem
Steering Group. Tvoří ji zástupci města, které práci skupiny zaš ťuje, ale hlavně odborníci z NPÚ, Ministerstva kultury ČR, chmelařských ins tucí.
O zápisu do seznamu rozhoduje Výbor pro světové dědictví. Odborné posuzování jednotlivých nominací i konzultace s kandidáty zajišťuje organizace s názvem ICOMOS.
V současné době je z Česka na Seznamu světového dědictví dvanáct míst. Letos v létě se v Baku bude hlasovat o zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

gující obchody a služby využijí turisté v sezóně, ale
nám, občanům, budou sloužit po celý rok.
Už teď navíc díky kandidatuře město jako celek
získalo významné dotace.
Kolik to asi dělá?
Odhadem jde o 250 milionů korun do žateckých památek, jako je radnice, knihovna, synagoga, Mederův
dům, pivovarské muzeum.
To jsou všechno velké investice v řádech desítek milionů, ale nemohli bychom je
čerpat, kdybychom nebyli
na indikativním seznamu
UNESCO.
Existují nějaké zápory
kandidatury?
Kdo chce kritizovat, ukazuje, kolik to všechno bude
stát. Ale to jsou peníze, které
bychom stejně vydávali – na
čistotu, parkování, opravy.
Možná je negativem, že
třeba Český Krumlov si
stěžuje, že turistů je příliš?
Ano, ale to nám zatím nehrozí. A je třeba si uvědomit,
že obyvatelé Krumlova si
stěžují, že turistů je hodně.
Ale provozovatelé služeb
od předměstí až po zámek a
pivovar si mnou ruce... Těch
pozitiv, která jsou spojená s
UNESCO, by pořád mělo
být víc. Žatci nebezpečí přeplnění turisty zatím nehrozí
i proto, že je rozdíl v zájmu o
jižní, nebo severozápadní
Čechy. Navíc chmelařské dědictví je speciﬁcký cíl. Asi
nám podobná zahlcenost jako Krumlovu ani nehrozí.
Tomáš Kassal
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Žatec se znovu zapojil do preventivní kampaně proti drogám
K iniciativě Den bez drog se v červnu připojilo město
Žatec. Stalo se tak v rámci 17. ročníku Cyklo-běhu za
Českou republiku bez drog.
Aktivisté při svém putoStart jedné z etap se uskutečnil v Chrámu chmele a pi- vání zastavují v Žatci každý
va, o symbolické připojení rok. Pravidelně je vítá staŽatce k životu bez drog se rostka a senátorka Zdeňka
postarali svými podpisy k Hamousová, což souvisí i s
memorandu starostka Žatce tím, že celý projekt má podZdeňka Hamousová a mís- poru senátního Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu,
tostarosta Radim Laibl.
Cyklo-běh proti drogám lidská práva a petice. Cykloorganizuje občanské hnutí běh dorazí do Žatce i příště.
Řekni ne drogám – řekni „Zveme vás i příští rok. Přeano životu. Během dvanácti ji vám mnoho šťastných kilodní ujeli cyklisté 1100 kilo- metrů, nám přeji čistou hlametrů napříč Českem, ve 39 vu a všem nám čistou enerměstech pořádali přednášky gii,“ pozdravila účastníky
a místní lidé se k nim mohli Zdeňka Hamousová.
Součástí cyklo-běhu je
symbolicky přidat během nebo jízdou na kole. Celá akti- rozsáhlá informační kamvita se snaží upozornit na paň Pravda o drogách. Kratzneužívání drog v Česku. ší přednášku přednesl dětem
„Vedeme tabulky ve zneuží- v zahradě Restaurace U Orvání drog mezi mládeží. Je loje Lukáš Bechyně, dalších
přitom lepší trávit volný čas dvanáct přednášek pro zhruněčím smysluplným, napří- ba 350 dětí se během dne koklad sportem,“ řekl ředitel nalo na základních školách
v ulicích Komenského alej a
projektu Lukáš Bechyně.

Petra Bezruče. „Naší hlavní
snahou je působit preventivně, aby se děti drogám vyhýbaly. Když už se někdo do
problému dostane, pak doporučujeme vysoce efektivní
Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé,“ popsal mluvčí
akce Tomáš Kraus.
Zatímco většina odvykacích protidrogových programů funguje na substitučním
základě, tedy nahrazením
drog jinými látkami, Hub-

bardův program žádné náhražky nevyužívá. Jeho podstatou je postupná výměna
toxikovaného podkožního
tuku, v němž je „zakořeněná“ závislost. Za pomoci
aktivního života, třeba včetně sportu a používání vitamínů, se původní tukový
obal kolem cév nahrazuje a
tělo se zbavuje závislosti.
V Česku se podle odhadů
asi každý druhý teenager dostal do kontaktu s ilegálními
drogami.
Tomáš Kassal

Pozvánka na
pietní akt

Omezení
provozu
Městského úřadu Žatec
v budově radnice
na náměstí Svobody 1
Radniční věž
do odvolání mimo provoz
Elektronická
úřední deska
přesunuta do objektu
Městské policie Žatec
(náměstí 5. května 127)
Výtah
do odvolání mimo provoz
Vyvolávací systém
přesunut blíže ke
vchodu do radnice kvůli
probíhajícím pracím
ve vestibulu.
Za komplikace
a zhoršené podmínky
související s rekonstrukcí
se omlouváme
a děkujeme za trpělivost!
4

v neděli 14. července 2019 od 10 hodin k památníku u hřbitova v Žatci

Konfederace politických
vězňů ČR a město Žatec
zvou u příležitosti 70. výročí popravy členů skupiny
Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který se uskuteční
ve čtvrtek 18. července od
12 hodin u pamětní desky
kpt. Sabely (na snímku) na
Nákladní ulici u č.p. 397.
Část vzpomínkové akce,
která v minulých letech probíhala vždy ve vestibulu radnice, se letos kvůli probíhající rekonstrukci budovy neuskuteční.
(žz)

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce

Poděkování

● 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.
● Prodám pozemek v Žatci
pod Astrou. Oplocený, studna, ovocné stromy, elektřina.3 010 m2, cena 1 000,Kč/m2. Telefon 606 472
818. Realitky nevolat.
● Pronájem. Pronajmu řadovou garáž v ul. Podměstí.
Garáž je s elektřinou, v dobrém stavu. Cena: 1500 měsíčně + výdaje za elektřinu.
Tel. 777 720 84.

Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec

●Děkujeme touto cestou
všem pečovatelkám ze II. Patra Domova se zvláštním režimem v Domově pro seniory v Žatci a veškerému personálu za 6letou péči o naši
maminku paní Danuši Trčkovou. Za rodinu Kinterová
a Engelová - dcery

Rozloučení
Opustili nás 29. 5. až 24. 6.
Jaroslav Hofmann
87
Ivana Demeterová
53
Olga Řeháková
80
František Mikulčík
73
Danuše Trčková
92
Anna Kuchařová
72
Juraj Kováč
85
Zinaida Linhartová
66
Alois Smetka
67
Josef Tóth
58
Jiří Šilhavý
81
Ladislav Prokeš
97
Jana Vyskočilová
57
Oldřiška Vohanková
65
Magdalena Spáčilová 54
Herbert Bradfchetl
88
František Grof
66
Marie Stehlíková
87

Výzva pro organizátory
akcí v Žatci
Pravidelně sestavujeme seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na
stránkách www. infozatec.cz. Rádi pomůžeme s propagacíí i té vaší!
Informace zasílejte, prosím, v průběhu roku do Turistického informačního centra městského úřadu, nejlépe emailem na infocentrum@mesto-za-tec.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.
Žatecký zpravodaj vyjde 1. srpna.
Příjem inzerce končí 25. července. Kontakt: Osobně vždy
v úterý od 9 do 11 hodin v infocentru radnice nebo na email: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie
Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke.
Elektronicky na www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/zatecky-zpravodaj/

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
5
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!!! OZNÁMENÍ !!!
VÝZVA
PRO OBČANY

SeniorTaxi se objednává jen dopoledne!

S úspěchem mezi seniory
začala fungovat služba SeniorTaxi, díky které moKomise pro kulturu a ces- hou lidé nad 65 let za zvýtovní ruch při Radě města hodněné jízdné používat
Žatce chystá u příležitosti vybraný vůz taxislužby.
30letého výPřesto je znát, že služba
ročí 17. listoje stále ještě novinkou a ne
padu 1989 tevšechny podmínky cestující
matickou akhned pochopili. Největším
ci. Uvítáme
problémem je objednávání
zapůjčení do– rezervace SeniorTaxi je
bových materiálů, doku- možná jen ve všední dny od
mentů, plakátů, transparen- 7.30 do 11 hodin!
tů, uniforem a dalších arteJízdy se musí objednávat
faktů (BSP, SSM, ROH, minimálně jeden dopředu,
LM, ČSLA, VB aj.). Kon- nelze tedy volat odpoledne
taktujte nás na email kk- před požadovanou cestou.
cr@mesto-zatec.cz. Do Jízdu si ale pohodlně lze obpředmětu e-mailu, prosím, jednat dopředu klidně o týuveďte 17. listopad. Těšíme den a více, kdy už senior ví,
že se někam potřebuje na urse na spolupráci!
Členové Komise pro čitou hodinu dostat. Při obkulturu a cestovní ruch jednání jízdy uvede místo ná-

stupu a cíl cesty a také zda
bude požadovat zpáteční dovoz.
O využívání SeniorTaxi,
v němž stojí jedna jízda 30
Kč, už projevilo zájem přes
dvě stě lidí, kteří si vyřídili
nezbytnou průkazku. Ta se
objednává na Odboru dopravně správních agend (budova MěÚ v ulici Obránců
míru).
Základní pravidla
pro využívání SeniorTaxi
Komu je služba určena:
- obyvatelé Žatce a místních
částí ve věku nad 65 let;
- klienti Domova pro seniory a Pečovatelské služby Žatec bez ohledu na věk; nájemníci bytů v Domech s pečovatelskou službou v Žatci
(Písečná, U Hřiště)
- propouštění pacienti Ne-

mocnice Žatec ve věku nad
65 let, kteří nemají příbuzné;
Kdy funguje:
- objednávání od 7.30 do
11.00 ve všední dny;
- jízdy probíhají od 7.00 do
17.00 ve všední dny;
Jak probíhá:
- jízdu je nutné objednat minimálně den předem přes telefon 415 710 295 (dispečink - Domov pro seniory);
- jedna jízda stojí 30 Kč, jedna osoba doprovodu má cestu zdarma;
- jízdu si může objednat jen
registrovaný uživatel. Registrace se provádí na Odboru dopravně správních agend, je nutná průkazová fotograﬁe, zaplacení poplatku
20 Kč a předložení osobního dokladu.
(red)

Právní poradna: Co dělat, když mi přijde platební rozkaz?
platebním rozkazu nesouhlasíte. Po podání odporu je nařízeno běžné soudní
Otázka: Před časem jsem si vzala jednání, kde je prováděno dokazování
úvěr. Bohužel následně jsem utrpěla a na jehož konci je vynesení rozsudku.
úraz a musela jsem odejít z práce do
Důvody pro podání odporu mohou
invalidního důchodu. Úvěr jsem po- být různé. Nejčastějším důvodem bustupně přestala být schopna splácet. de to, že žalovaný nárok nebo jeho část
Věřitel mi odmítl splátky snížit a po- neuznává. Ve vašem případě půjde nadal na mě žalobu k soudu. Teď mi příklad o zmiňované smluvní pokuty,
přišlo rozhodnutí od soudu, kde mi které mohou být například neplatně
soud uložil, že musím zaplatit celý sjednány - třeba pokud by nebyly ve
dluh včetně velmi vysokých pokut. smlouvě, ale pouze ve všeobecných obPřekvapilo mě, že mě soud vůbec ne- chodních podmínkách - případně mopozval k nějakému jednání a rovnou hou třeba odporovat dobrým mravům.
od stolu rozhodl. Můžu se vůbec ješDalším důvodem může být ale i snatě nějak bránit? Dluh v podstatě ha docílit takového výsledku soudu,
uznávám, až na ty smluvní pokuty, který by vám umožnil dluh splatit a vyale nebudu schopna ho zaplatit a ne- hnout se tak například exekuci. Větširada bych skončila v exekuci, kde se na věřitelů nechce primárně dostat
dluh ještě navýší.
dlužníka do exekuce. Umí si spočítat,
Odpověď: Vzhledem k tomu, že že navýšení dluhu o náklady exekutora
vás soud nepozval k jednání, tak roz- může také vést k tomu, že na ně už nehodnutí, které vám přišlo bude s nej- zbude nic. Zejména to pak platí v přívětší pravděpodobností tzv. platební padech, kdy má dlužník více dluhů. V
rozkaz nebo elektronický platební roz- průběhu soudního jednání, které bude
kaz. Jde o speciální formu rozhodnutí, následovat po podání odporu, lze tak s
která má sloužit k urychlení řízení. věřitelem zkusit domluvit tzv. soudní
Proti platebnímu rozkazu můžete po- smír, kde se lze domluvit třeba na
dat ve stanovené lhůtě 15 dnů od doru- splátkách dluhu nebo na tom, že věřitel
čení tzv. odpor, kterým dojde ke zruše- nebude trvat na úhradě části dluhu není rozkazu. Současně nebo alespoň do- bo jeho příslušenství. Soudní smír má
datečně je nezbytné soudu zaslat i vyjá- pro věřitele výhodu v tom, že pokud
dření s důvody, proč s jeho výrokem v byste například splátky nedodržela, ne-

Advokát radí
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musí znovu podávat žalobu, ale obrátí
se přímo na exekutora.
Podání odporu ale může mít smysl i
v případě, kdy věřitel uzavření soudního smíru odmítá. Soud má totiž možnost přihlédnout i k vašim sociálním
poměrům a ve výjimečných případech
rozhodnout sám o tom, že dluh nebudete povinna hradit najednou, ale ve
splátkách. Právě zhoršení sociální situace a vznik následné invalidity by takovým důvodem být mohly. Pokud jde o
výši možných splátek, tak je třeba počítat s tím, že soudy takové výjimečné
splátky obvykle nepovolují na delší dobu, než na dva roky, do kdy by měl být
dluh splacen.
Vedle těchto možností, které podání odporu otevírá, zde jsou ale samozřejmě i nevýhody. Ta hlavní spočívá v
tom, že další trvání soudního řízení s sebou obvykle nese i další náklady, které
na konci musí obvykle zaplatit ten,
kdo spor prohraje. Je tedy potřeba
vždy dobře zvážit možné přínosy a zápory.
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
ak vity občanů

Celoroční projekt byl šancí pro osoby se zdravotním postižením
Projekt s názvem Šance pro OZP, určený pro nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, probíhal od 1.
května 2018 do 31. května 2019 v lounském regionu.
Realizátorem projektu
Cílem projektu bylo zlepšit postavení a zvýšit za- byl spolek Pomoc – poraměstnanost této znevýhod- denství, podpora, z.s., jenž
něné skupiny osob na trhu působí i v Žatci a který
práce v okrese Louny. Pro- účastníkům projektu nabídl
jekt umožnil osobám se zdra- množství aktivit nápomocvotním postižením doplnit ných nejen k získání, ale tasi kvaliﬁkaci a napomáhal ké k udržení si pracovní pozijim k obnovení a rozvoji pra- ce. Mezi tyto aktivity patřilo
covních návyků tak, aby se bezplatné vzdělávání, psyzvýšila jejich uplatnitelnost chologická podpora, zajištění pracovního uplatnění, kona současném trhu práce.

munikace a přímé jednání se
zaměstnavateli a v neposlední řadě také možnost absolvovat různé rekvaliﬁkační kurzy.
Všechny aktivity projektu byly pro zájemce zcela
zdarma, navíc bylo možné
proplácet i cestovné z místa
bydliště.
Celkem se uskutečnily
čtyři cykly projektu, do kterých vstoupilo 37 osob a cca
90% z nich úspěšně ukončilo všechny aktivity projek-

tu. 45% osob se zapojilo do
rekvaliﬁkačních kurzů (některé osoby absolvovaly i více kurzů) a získalo Osvědčení o úspěšném absolvování. Do zaměstnání bylo umístěno téměř 50% účastníků
projektu, z toho dotované zaměstnání bylo zprostředkováno 20% a nedotované
30% z nich.
Projekt Šance pro OZP v
okrese Louny byl spoluﬁnancován Evropskou unií.
Veronika Štábová

Oslava 100 let školství v Měcholupech

Jednotka sboru dobrovolných hasičů díky městu Žatec využívá nová roletová vrata, která zabezpečují lepší izolační
vlastnos a akceschopnost výjezdu požární techniky, ze
kterých vyjíždí nejen technický a velitelský automobil, ale
i dvojice přívěsů.
(pš)

Na Základní škole v Měcholupech se v pátek 14.
června slavilo 100 let českého školství v obci a 60 let nové budovy školy.
Celodenní oslavy začaly
štafetovým maratonem, který odstartovala starostka Doris Černíková, následovali
děti a zaměstnanci ze školy i
hosté ze ZŠ Lipenec. Maraton uzavřel ředitel školy Zdeněk Dosedla.
Poté se otevřely prostory
školy a tělocvičny pro hosty, kteří si mohli prohlédnout vernisáž fotograﬁí ze ži-

vota školy v letech minulých i současných. Po obědě
se konal bujarý pochod obcí
k budovám bývalých škol.
V odpoledních hodinách
proběhlo rozloučení s předškoláky, vystoupení skupiny Gypsy.cz, loutkové divadlo O Sněhurce a koncert bývalého žáka školy Jakuba
Machuldy.
Při závěrečném ceremoniálu starostka s ředitelem
odhalili ze dřeva tesanou sochu Zdeňka Svěráka.
Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Taneční klub TK Power of Dance slaví letos úspěchy
Taneční klub TK Power of Dance
vznikl v roce 2010 v Podbořanech. V
současné době klub navštěvuje přes 40
malých tanečníků ze Žatce, Podbořan
a dalších obcí ve věku od 4 do 12 let ve
třech věkových kategoriích.
Zakladatelkou a trenérkou je Alena
Půtová. Klub se věnuje soutěžnímu i
nesoutěžnímu tancování ve stylu Disco Dance a Disco Show. Tréninky mají
několikrát do týdne. Nejstarší kategorie se pravidelně zúčastňuje prestižních soutěží a vystupují na společenských akcích Žatce či Podbořan.
Letošní rok je pro klub opravdu
úspěšný, když se hned ve dvou soutěžích Czech Dance Masters a Czech
Dance Tour probojovaly s vystoupením Krása na třetí přes krajská a zemská kola až do celorepublikových ﬁnále. Poslední květnový víkend se pak v
Praze dostaly do obou velkých ﬁnále a
skončili na 4. a 5. místě, čímž se zařa-

dily mezi elitní taneční kluby Česka.
Vedoucí klubu Alena Půtová k tomu řekla: „Všem tanečníkům moc děkuji za
úspěchy, které vzešly z jejich přístupu
k soutěžím a píle při trénincích a rodičům za podporu při realizaci soutěžních rekvizit, líčení při soutěžích a
všem hlavně za čas a trpělivost, bez

nich by tohle všechno nebylo možné.“
TK Power of Dance pořádá každý
rok o letních prázdninách příměstský
tábor. Program soustředění vedou
mistři daných stylů - disco dance, disco show a street. Děti se naučí nejen taneční vazby do hudby, ale i techniku a
gymnastické prvky. Radek Vokráčka
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Z Loutkové zahrady se stává zajímavá tradice nejen pro děti
Stovky diváků přilákala Loutková zahrada, kterou v
Klášterní zahradě znovu uspořádali členové loutkohereckého spolku Jitřenka Žatec. Loutkářská přehlídka
se konala o víkendu 22. a 23. června.
Klasickou pohádku O lí- Loutkové zahrady nebo veném Honzovi zpracovali černí hru souboru Buchty a
loutkoherci z Jitřenky po loutky pro dospělé. V sobosvém, oživili ji soudobými tu přes den byl naopak zápojmy a přiblížili dnešní jem kvůli dešti o něco slabnejmladší generaci, takže zaujala nejen děti, ale i jejich ší. „Přišlo méně lidí, protože
dospělý doprovod. Pohádku velký vliv má počasí. CelJitřenka uvedla v neděli do- kově nás ale zájem diváků těpoledne a sledovalo ji přes ší. Na příští rok uvažujeme o
trochu jiné časové skladbě
sto diváků.
Velký zájem byl také o so- programu, aby lidé nemusebotní představení na úvod li odcházet a znovu se vrace-

t,“ komentoval letošní průběh i plán na příští rok Jaroslav Wagner z pořádajícího
souboru Jitřenka Žatec. Uvažuje se tak třeba o dalším doprovodném programu mezi
jednotlivými představením.
Vedle Jitřenky se na le-

tošní Loutkové zahradě
představil další žatecký soubor Rozmarýnek, Spojáček
Liberec, Před branou nebo
oblíbené Buchty a loutky,
které pro dospělé nastudovaly krvelačnou parodii Čelisti reloaded.
(kas)

Kamarád-LORM nabízel v zahradě Radost bez hranic
Dva různé světy? V jednom děti
zdravé, ve druhém ty s nějakým handicapem? Nic takového neexistuje. Opakovaně to dokazuje městská organizace Kamarád-LORM a její partneři a příznivci. Naposledy při akci Radost bez
hranic v zahradě týdenního stacionáře.
Při dopolední části se děti z mateřských škol, z nižších tříd základních na několika stanovištích připravily
škol i klienti Kamarádu-LORM spo- městská knihovna, Sedmikráska, Julečně bavili při programu divadla Hne- nák či samotný Lorm.
Odpolední část byla určená pro vedle vedle i při soutěžích, které pro ně

86

řejnost, program si připravily žatecké
školky a školy, Lorm, nechyběla ukázka kynologů.
„Podobné akce děláme právě proto,
abychom spojovali děti a dospělé zdravé i ty, kteří jsou nějak znevýhodnění.
Ukazujeme, že ty zdánlivé dva světy
jsou pořád jen jeden,“ řekla ředitelka
Kamaráda-LORM Andrea Rábová.
Lormáci se zúčastňují různých akcí,
kulturních či sportovních, ve městě i
okolí, jiné sami pořádají.
(žz)

ak vity občanů
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Přírodopisná exkurze školáků do Ekoparku Liberec
Žáci ZŠ Žatec z nám. 28.
října navštívili 13. června
nově otevřený volnočasový Ekopark Liberec.
Park nabízí mnoho interaktivních originálních přírodních prvků, které umožňují široké spektrum aktivit,třeba vyměnit školní lavice za posezení v korunách
stromů. Dále poskytuje prostory vhodné pro výuku přírodovědy, biologie, zeměpisu a mnoho dalších předmě-

tů (mini ZOO, hmyzí hotely,
čapí hnízdo, pozorovatelny
v korunách stromů).
Tělocvičnu zde nahrazuje např. vybavené crossﬁtové hřiště, trávošlapy, učebnu výtvarné výchovy zase inspirativní prostředí pro výtvarné nebo pracovní činnosti, ekodílničky, dále je
zde k dispozici blátivá kuchyně, pódium vhodné pro
dramatickou činnost či hudební výchovu.

Žáci prozkoumali celý
park prostřednictvím naučné stezky „Čtyři živly“, v jejímž závěru měli možnost v
tajemné jeskyni získat část

ze zlatého pokladu a také si
vytvořili vlastní výrobek v
místní ekodílně. V rámci naučné stezky se seznámili s
podstatou fungování čtyř základních živlů přírody, plnili úkoly a získali mnoho dalších zajímavých informací o
přírodních zákonech.
Dětem se návštěva parku
líbila, nejvíce ocenily možnost vyrobit si vlastní suvenýr z různých přírodních materiálů. Silvie Svobodová

Cestovatelka radila,
ozdobili přední stranu dení- kové tašky, další stanoviště jak na výpravy levně

Děti si vyráběly Prázdninový deník, pak se rozloučily

Ve středu 19. 6. jsme se
sešli v knihovně, abychom
se společně pustili do tvoření prázdninového deníku.
Naši malí návštěvníci si
pomocí techniky scrapbook

ků, vlepili si slepé mapky,
do kterých si budou moci zaznamenávat své prázdninové výlety. Kreativitě se meze nekladly, a tak vznikla podařená díla.
Po škole čas na výlety
Poslední akce před letní
přestávkou - rozloučení se
školním rokem – se konala v
knihovně ve středu 26. června. Děti si vyráběly prázdninové deníky, záložky i dár-

bylo věnováno sportovním
aktivitám a na závěr nechybělo ani procvičování paměti a mozkových závitů.
I přes parné počasí jsme
se mohli ochladit v příjemném prostředí našich sklípků. Děkujeme všem zúčastněným a školákům přejeme
krásné prázdniny, během
kterých mohou s knihovnou
vyrazit každé úterý na zajímavý výlet.
(mkž)

Cestovatelka Hana Machalová navštívila 5. června
Žatec s přednáškou Cestujte
chytře, levně a často.
Díky neotřelému vztahu
k poznávání nových míst se
během jednoho roku podívala do 13 zemí napříč zeměkoulí. Poukazuje na to, že
cestovat může každý. Stačí
se jen nebát a brzy jistíte, že
cestování není drahé, náročné ani nebezpečné. (mkž)

Prázdninový
provoz knihovny

Prázdninová provozní doba
platí od 1. 7. do 31. 8. 2019.
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kultura

Muzeum v létě připomíná bohatou tradici žateckých hospod
Dvě nové výstavy a čtvrtý
ročník Žateckého sochání
připravili na červenec pracovníci Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.
Jako první se uskuteční
vernisáž výstavy Přijďte k
nám na jedno aneb Z Rakouska až do RAJe, která se
uskuteční ve čtvrtek 11. července od 17 hodin v hlavní
budově muzea.
O tom, že byla pivní kul-

Výstava s názvem Tisíciletá tradice české měny je putovní expozicí, již vytvořilo
Východočeské muzeum v
Pardubicích ve spolupráci s
Filozoﬁckou fakultou Univerzity Pardubice a Českou
mincovnou v Jablonci nad
Nisou pro New York. Od
tura v Žatci rozmanitá, se roku 2016 putuje expozice
přesvědčíte na dobových fo- po Česku. Vernisáž proběhtograﬁích či reklamách. Pro- ne 18. července od 17 hodin
a výstava potrvá do 24. srphlídky jsou do 8. září.

na. Netradiční formou přibližuje hlavní mezníky vývoje, jimiž český stát přispěl
k dějinám peněžního oběhu.
Žatecké sochání se koná
v zahradě Křížovy vily v
Zeyerově ulici a začíná v sobotu 20. července od 13 hodin. Potřebné nářadí bude
volně k dispozici, jako rádce
bude na místě fungovat známý severočeský sochař Josef Šporgy.
(rmž)

program kulturních a společenských akcí
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka v
Žatci
11. 7. Přijďte k nám na jedno aneb Z
Rakouska až do RAJe, výstava o pivní kultuře a hospodách v Žatci, do 8. září. Vernisáž od 17.00
do 16. 11. Když v Žatci hráli Ackermanna. Fotograﬁe z divadelních představení 1940 a knižní vydání.
Křížova vila
do 28. 7. Je libo kousek máslíčka?
Výstava máslových forem ze soukromé sbírky.
Stará papírna
18. 7. Tisíciletá tradice české měny,
putovní výstava o české měně od 10.
století, do 24. 8. Vernisáž od 17.00
LETNÍ KINO

10

Galerie Sladovna
24. 7. Vernisáž výstavy obrazů Františka PONa, 16.00
do 21. 7. Vladivojna La Chia Art, výstava obrazů
do 31. 12. Sladovnictví
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou
tužkou
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
Zámek Stekník
4. 7. Nejlepší chmel rodí česká zem, výstava o chmelařské oblasti Žatecka,
10.00
OSTATNÍ
6. 7. Hopman Triatlon, Nechranická
přehrada – autokemp U Hráze, 12.00
9. 7. Pohádková Kadaň, Městská

knihovna – výlet autobusem, 8.00
13. 7. Yentac, Restaurace U Orloje,
koncert - Hudební léto, 18.30
14. - 17. 7. Kinematograf bratří Čadíků, náměstí Svobody, 21.30
16. 7. Cesta kolem světa, Městská
knihovna – výlet vlakem do Plas do minizoo a na minigolf, 7.30
20. 7. Žatecké sochání, Křížova vila,
výtvarná dílna, 13.00
23. 7. Věda není nuda, Městská
knihovna – výlet vlakem do Techmanie Plzeň, 7.30
27. 7. Vabank, Restaurace U Orloje,
koncert - Hudební léto, 18.30
29. - 30. 7. Výprava do pravěku,
Městská knihovna – výlet vlakem do
Března u Loun, 17.00
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Kuželkáři znají
Anička Trnková přivezla z Holandska dvě stříbra
rozdělení soutěží Mezinárodní pohár v twir- přijela reprezentovat Čes- ně jistá, ale musíme zapralingu WBTF Dutch Open kou republiku a naše město covat ještě na gymnastice
nové sezóny
Žatec v disciplíně solo v ka- (je důležité právě skákání
Nový ročník soutěží kuželkářů na severu Čech začne prvními zápasy nejspíše
28. září. Žatec bude mít v
soutěžích dvojí zastoupení:
Žatec A bude hrát krajský
přebor, Žatec B bude působit v Okresním přeboru A,
kde jsou ale také týmy z
Mostecka, Chomutovska,
Teplicka.
Nejvyšší soutěží kraje bude divize, okresní přebor je
rozdělený na A a B.
V minulém ročníku skončili kuželkáři Lokomotivy
Žatec v krajském přeobru na
10. místě ze 14 týmů. (red)

se uskutečnil 8. až 9. června v Holandsku.
Šampionátu se zúčastnilo 12 států a celkem 200 twirlerů. Žatecká závodnice Anička Trnková úspěšně navázala na loňské vystoupení.
Anička jako loňský rok

tegorii junior 2 level A a artistic solo - junior 2 level A.
Sóla se jí velmi povedla a vybojovala dvakrát stříbrnou
medaili .Veliký posun u ní
vidím ve zvládnutí vysokých triků, kde si je už hod-

arabů, přemetů a další akrobacie pod hůlkou), jelikož
ČR je členem této asociace
teprve krátce a Anička závodila vždy v NBTA, kde jsou
tyto prvky v sestavách zakázané. Bude to pro ní obtížné,
ale věřím, že to zvládne a ve
Francii v srpnu na International Cup a Grand Prix už je
zařadí do svých sestav.
Chtěla bych moc poděkovat městu Žatec za ﬁnanční pomoc, která nám umožnila startovat na tomto šampionátu a samozřejmě trenérce Tereze Vimrové z Ostrova.
Petra Havelková

Sokol Bezděkov: Klinická smrt místo oslav. Ale fotbal žije!
Kulaté výročí 70 let od vzniku klubu mohli loni slavit
sportovci ze Sokola Bezděkov velkou parádou. Místo toho ale řešili, jestli bude klub vůbec dál existovat.
Sám Václav Kotapiš, býMísto oslav přemítali,
zda přežijí. Přežili. A letos valý hráč Bezděkova, něznovu hráli fotbal v nejnižší kdejší trenér dospělých, nasoutěži. Ve čtvrté třídě skon- posledy trenér žáků a vytrvalý kronikář klubu, je stejčili na třetím místě.
Sokol Bezděkov vznikl v ný fotbalový nezmar. Nebýt
roce 1948 a ničemu jinému jemu podobných, fotbal na
než fotbalu se nevěnoval. českém venkově by už možNejvyšší soutěž, kterou fot- ná deﬁnitivně vymíral. Ale
balisté Bezděkova hráli, by- právě díky V. Kotapišovi,
la druhá třída, tedy okresní který v klubu strávil půlstopřebor. „A to se nehrálo v letí, měl i Bezděkov ještě leBezděkově kvůli trávníku a tos na jaře svůj žákovský
zázemí, ale v Žatci na tým – přemlouval, vybíral a
Dukle, tedy na stadionu vozil hráče na zápasy, aby
Flóra,“ vzpomíná Václav vůbec bylo s kým hrát…
Bezděkov vždy stavěl
Kotapiš na dobu, kdy tým
trénoval známý fotbalový tým dospělých z místních
nadšenec Julius Mucha.
hráčů. Když někdo dojížděl,

tak ze Žatce. Jenže dnešní
doba je taková, že práce často neumožňuje vedlejší aktivity, kvůli tomu mnoho hráčů skončilo i v Bezděkově.
Právě proto byl klub loni na
hraně přežití. „Ale nakonec
jsme sem přivedli pár kluků,
co pracují v Koitu, takže
jsme tým dali dohromady a
hrajeme dál,“ popisuje záchranu v hodině dvanácté
Stanislav Schneider, současný trenér. A taky vedoucí
týmu, řidič, pradlena, provozovatel občerstvení a případný laický asistent rozhodčího.
Fotbal v Bezděkově se
hraje vyloženě pro zábavu.
Tomu se přizpůsobuje i trénink. Každé úterý a čtvrtek?

Sokol Bezděkov v dobách okresního přeboru na Flóře a před 15 lety.

Nebo každý čtvrtek? Vždy
ve stejnou dobu? Zapomeňte! „Tréninky děláme podle
toho, jak mají kluci práci,
podle toho je posouváme. A
stejně se ani tak trénink někdy nekoná,“ přiznává S.
Schneider.
Ale fotbal v Bezděkově
pořád žije.
Dá se říct, že přežití loňské klinické smrti nakonec
byla ta nejlepší oslava
skromného klubu. Sice nikdy nedosáhl na skvělé úspěchy, ale právě takové oddíly
jsou pro český sport s mnoha úspěchy nezbytné – vytvářejí mu tolik potřebné zázemí a nutnou členskou základnu. Za to jim patří velký
dík a uznání! Tomáš Kassal

Foto: kronika klubu
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Šest malých Titánů se představilo v „lehkém” kickboxu
V Teplicích se začátkem června uskutečnil turnaj dětí a
mládeže v Kickboxu. Zápasilo se v kategorii Kick-light,
což je lehký kontakt, kde se nesmějí používat tvrdé techniky, aby se bojovníci nezranili.
Žatecký oddíl G-Titán třetí místo. Zde nastoupila
zde měl velké zastoupení, čí- proti zkušenější soupeřce,
kterou s přehledem porazila
tající 6 bojovníků.
Premiérově za G-Titány a získala tak 3. místo. Někostartovaly i dvě dívky. Anež- lik chvilek poté nastoupila
ka Urbánková nastoupila do do zápasu Klára Vojtěchoprvního zápasu proti zkuše- vá, která ve svém zápase siné reprezentantce s 80 zápa- ce dominovala, ale po drusy, který neměla šanci vy- hém kole soupeřka rychlýhrát. Po prohrané bitvě do- mi kopy Kláru přebodovala
stala druhou šanci bojovat o a ta těsně prohrála na body.

Ve své premiéře byl velice úspěšný Ondřej Ibl, který
ze tří zápasů dva vyhrál a to
mu stačilo na krásné 4. místo. Do dalšího duelu v kategorii mladší žáci -42 kg nastoupil Karel Korf, který jasně vyhrál svůj první zápas a
po postupu ve ﬁnále bohužel
prohrál na body. Veze si tak
z turnaje stříbrnou medaili.
Nejúspěšnějším zápasníkem turnaje byl Sam
Šnokhous, který z celkem 5
zápasů 4 vyhrál a veze si tak

domů 1. a 2. místo ve dvou
váhových kategoriích. Turnaje se dále za G-Titán Žatec zúčastnil Petr Vaněček,
který první zápas vyhrál a následně ve druhém duelu soupeři podlehl. „Pro žatecký
oddíl je to velký úspěch z celkem 16 zápasů jsme 10 vyhráli, pět našich zápasníků
mělo svou premiéru a většina ji zvládla úspěšně, což je
důležité,“ zhodnotil Hany
Greisiger, který všechnu
mládež koučoval.
(jg)

Čtyři závodníci Vítěz French Open 2009 L. Dlouhý přijede do Žatce
tři bronzy na MČR
Přihlášky do 6. 7. 2019
Neopakovatelnou možVýborné výkony i výsledky předvedli na letním
Mistrovství ČR dorostu žatečtí plavci. Kristián Balon
má na 50 metrů prsa (na 100
m osmý), hned dva bronzy
pak Lenka Bešíková na tratích 50 a 100 m znak. Navíc
byla v kraulu ještě čtvrtá a
šestá. Mistrovství se ze Žatce zúčastnili ještě Jan Procházka (prsa - dvakrát čtrnáctý a jednou šestnáctý) a
Lucie Límová, (7., 8. a 9.)
na znakařských tratích. (žz)

nost zahrát si s vítězem tenisových grandslamů Lukášem Dlouhým, nebo proti němu, nabídne tenisový turnaje čtyřher, který se uskuteční
na dvorcích ve Studentské
ulici v sobotu 13. července.
Přihlásit se může kdokoliv.
Lukáš Dlouhý je bývalý
5. hráč světa ve čtyřhře, vítěz US Open a French Open
ve čtyřhře v roce 2009. Ve
stejném roce byl i členem
českého týmu ve ﬁnále Davis Cupu.

na telefonu 606 396 676 nebo emailu mara.koutnik@email.cz. Startovné: 200 Kč.
V krátké dob je to druhá
významná sportovní osobnost Česka, která se přijede
podívat do Žatce. Minulý víkend přijel český skokan o
tyči
Jan Kudlička předávat
Možnost zahrát si s ním
ceny
malým vícebojařům na
nebo proti němu nabízí sysatletický
stadion Mládí. S
tém turnaje čtyřher. PřihláLukášem
Dlouhým si mošení účastníci se totiž do dvohou
Žatečané
dokonce i zajic losují.
hrát
a
strávit
s
ním na kurTurnaj čtyřher se hraje
tech
celé
odpoledne.
(kas)
13. července.

Triatlonisté se zúčastnili Českého poháru a Mistrovství ČR
Na závod Českého poháru v olympijském triatlonu se 8. června do Příbrami vydali poměřit své síly s českou
elitou Jakub a Martin Dvořák, Filip a
Mirek Urban.

Na trati 1,5 km plavání – 40 km kola – 10 km běhu se vydala čtveřice triatlonistů s odhodláním otestovat svoji
formu před dalšími akcemi triatlonové
sezony. V plavecké části mladíci Kuba
a Filip díky své plavecké minulosti dr-

želi kontakt s absolutní špičkou závodu. V dalších disciplínách již bylo znát
tréninkové manko obou studentů. V konečném umístění byli Filip Urban na
6. místě a Jakub Dvořák na 7. místě ve
věkové kategorii. Zkušenější borci stahovali mládí v dalších disciplínách
Martin Dvořák na kole a Mirek Urban
zejména v běhu. Oba ﬁnišovali uprostřed startovního pole, ale měli závod
spíše jako přípravu na další náročnější
akce v letošní sezoně.
Na letošní šampionát ČR v dlouhém triatlonu do Otrokovic se vypravili dva reprezentanti Hopman Teamu
Žatec. Na tratích Ironmana 3,8 km plavání – 180 km cyklistiky a 42 km běhu
se od rána 22. června pustila do celodenního závodění dvojice vytrvalců Ctibor Červenka a Mirek Urban.

Do večera se úspěšně poprali se nástrahami tratě extrémního závodu i počasí a zaslouženě získali ﬁnišerskou
medaili. Ctibor Červenka s časem
11:50:42 vylepšil svůj loňský čas o celých 25 minut a dorazil do cíle na 148.
místě celkově a 42. v kategorii z více
než tří stovek závodníků. Ředitel Hopman Teamu Žatec Mirek Urban zvládl
trať v čase 11:04:35 a umístil se na 5.
místě v kategorii ( 80. celkově ).
Závoděním na MČR aktivita Hopman Teamu nekončí. Už 6. července
bude pořádat domácí triatlonový závod na Nechranické přehradě pro širokou sportující veřejnost na tratích
olympijského a sprint triatlonu. V domácím prostředí se představí spousta
dalších domácích borců a kondičních
sportovců ze Žatce.
(mu)
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