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Horký konec července lákal k osvěžení na městském koupališ , kam každý den chodilo síc i víc návštěvníků.
Foto: Tomáš Kassal
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Dočesnou letos ovlivní stavební práce v centru
Méně místa než v minulých letech bude mít letos
Dočesná. Největší omezení
způsobí rekonstrukce radnice, kvůli které musí být
zmenšeno hlavní pódium.
Hlavní scéna se navíc posune až na šachovnici před
radnicí, takže se výrazně
zmenší prostor celého náměstí Svobody. Proto bude
na hlavním náměstí také méně stánků, třeba pivovary
musí zmenšit své prostory.
„Kvůli opravě radnice se
musí posunout nejen samotná hlavní scéna, ale i celé její zázemí. Pódium se tak posune o nějakých dvacet metrů,“ vysvětlil ředitel Městského divadla Žatec a šéf organizátorů Martin Veselý.
Není to jediná komplikace, s níž se letos musí pořadatelé vyrovnat. Opravuje
se také Nákladní ulice, která

I přesto slibuje 62. Dočesná pestrý program na
čtyřech scénách, který bude
opět pro všechny generace,
sloužívá jako parkoviště pro a účast desítek pivovarů. Prápivovary a stánkaře, a Neru- vě ochutnávání různých piv
dovo náměstí, kam prodejci slavných značek i málo znájezdí kvůli akreditacím. Oba mých minipivovarů a zárotyto prostory ale mají být bě- veň oslava chmele jsou hlavhem slavností provizorně ními důvody pořádání Doupraveny pro nezbytný pro- česné. „Je proto si třeba uvěvoz s určitým omezením. domit, že celý kulturní proOprava objektu vedle pivo- gram je bezplatným bonuvaru nebo Mederova domu sem a doplňkem těchto slavností,“ zdůraznil Martin veDočesnou neomezí.
„Na Hošťálkově náměstí selý, že na Dočesnou se řadu
jsou ale nově předzahrádky, neplatí žádné vstupné.
Slavnosti chmele v Žatci
proto tam dojde ke změně a
redukci počtu atrakcí a je- jsou nadregionální událostí,
jich přeorganizování. Uvi- Ústecký kraj řadí Dočesnou
díme, jak to dopadne ve Dvo- mezi akce svého „Rodinřákově ulici, kde stále probí- ného stříbra”. Záštitu letošhají výkopové práce a má se ním slavnostem udělil mistavět lešení u školy,“ upo- nistr zemědělství Miroslav
Tomáš Kassal
zornil na další problémová Toman.
Více informací na straně 7
místa Martin Veselý.
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Ministr: Žatecká nemocnice má své místo na slunci
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch začátkem července navštívil Nemocnici
Žatec, aby přímo v terénu
viděl, jak fungují malá
zdravotnická zařízení.
„Tohle je
určitě nemocnice, která má
své místo na
slunci. Je to jediná nemocnice v okrese Louny, která
poskytuje akutní lůžkovou
péči,“ uznal smysluplnost
Nemocnice Žatec ministr

zdravotnictví (na snímku).
Slíbil podporu při jednání s Ústeckým krajem, aby i
on rozvíjel spolupráci s jedinou fungující nemocnicí v
regionu.
Dalším tématem bylo ﬁnancování a další rozvoj nemocnice. I v této oblasti slíbil ministr zdravotnictví pomoc. „My jako ministerstvo
připravujeme plán dotací,
co se týče urgentních příjmů. Ten v Žatci chybí, ale je
v plánu a z mého pohledu je
to jen dobře, protože je to je-

Ke Kotlíkovým dotacím
nabízí město i půjčky
Třetí vlna Kotlíkových
dotací nabídne příspěvek na
ekologické kotle k vytápění,
žádostí se budou v Ústeckém kraji přijímat od 16. září. Nově si lidé mohou navíc
požádat o půjčku svůj městský úřad, půjčku pak vrátí
po obdržení dotace. (red)

Vandalové ničí stromy, město žádá obyvatele o pomoc

Kinematograf vydělal
sedm a půl tisíce

diná nemocnice v okrese. Určitě budeme v kontaktu a budeme se snažit podpořit nemocnici, aby mohla připravit projekt a postavit tady urgentní příjem,“ popsal budoucí možnost rozvoje ministr.
Asi nejvážnějším problémem Nemocnice Žatec,
stejně jako dalších zdravotnických zařízení, je nedostatek lékařů a sester. V tomto ohledu byla pro ministra
návštěva Žatce velmi inspirativní – získal totiž nové po-

znatky přímo z terénu. „Není to jen o kvantitě, ale také
kvalitě absolventů a tady s
ní nebyla právě spokojenost. To pro mne byla zajímavá zpětná vazba,“ přiznal
Adam Vojtěch.
Do Žatce jej pozvala starostka a senátorka Zdeňka
Hamousová. Na žateckém
případu chtěla ministrovi
představit problémy, které
řeší nejen Žatec, ale i další
městské nemocnice v kraji,
jako v Kadani či Litoměřicích.
Tomáš Kassal

Mladé stromy, které už několik let rostou u cyklostezky mezi ulicemi J. Vrchlického a Vol. Čechů, ničí neznámí vandalové. Sekají do
kmenů nožem a odírají
kůru. Na místě se od března zvýšil dohled městské
policie, ničení stromů přesto pokračuje. Město Žatec
proto žádá občany o pomoc a o nahlášení přítomnos vandalů na městskou
policii.
Foto: (kas)

Čtyřdenní promítání Kinematografu bratří Čadíků v
centru Žatce navštívilo v půlce července dohromady 570
diváků. Vybráno na vstupRůzné pohledy na budoucí podobu
ném bylo celkem 7500 koHavlíčkova
náměstí v Podměstí nabídne v
run, provozovatelé je věnují
budoucnu
architektonická
soutěž. Zastupina dobročinné účely. (žz)
telé na ni uvolnili 750 tisíc korun.
Mimořádný
Výhodou architektonické soutěže je pestrost různých názorů na to, jak prostor vylepúřední den
šit. O průběh samotné soutěže se díky příSobota 10. srpna,
spěvku města postarají odborníci z řad ko8.00 až 12.00
mory architektů. Tím bude zajištěna jak kva-

Centrum Podměstí pomůže změnit soutěž
lita soutěže, tak i prestiž a zájem dodat co
nejlepší návrhy. V ceně jsou jak náklady na
administrátora soutěže, tak odměny účastníkům soutěže i porotcům.
Radnice počítá také s opravami v dalších
ulicích, na což hodlá využít i dotační prostředky. Architektonická soutěž na proměnu
Havlíčkova náměstí tak zapadá do dlouhodobého konceptu rozvoje Podměstí. (red)

Žatec se zapojí do krajského projektu Technických klubů
Do projektu Technické
kluby se zapojí město Žatec
po výzvě Ústeckého kraje.
Díky spolupráci s krajem
může město zahájit přípravy
na vybudování Přírodovědného centra v Žatci ještě
předtím, než budou připravené prostory PDA, kam se
s ním do budoucna počítá.
Projekt Technický klub
má rozšířit zájmové vzdělávání dětí a mládeže, ale čás2

tečně zasáhne i do povinné
výuky. Jeho fungování se bude dělit na tři části: řemesla
a jejich ochutnávka; IT, nové technologie, 3D tisky a robotika; stavebnice, digitální
a matematická gramotnost.
Odhadovaný rozpočet na
Technický klub, tedy jeho
vytvoření a tříleté fungování, má být přes osm milionů
korun, což jsou náklady, které uhradí Ústecké kraj. Měs-

to se zavazuje udržet klub
další dva roky, najít vhodné
prostory a přispět částkou
do 420 tisíc korun. Než
vznikne Přírodovědné centrum v Žatci, může Technický klub fungovat v prostorách zemědělské školy, a to
nejspíše od 1. ledna 2020.
Po rekonstrukci PDA v
Masarykově ulici bude nové
Přírodovědné centrum v Žatci nabízet projekt Věda na

kouli, digitárium a výstavní
prostory. Technický klub do
centra logicky patří.
Pro Žatec je zároveň důležité, že by tento projekt neměl konkurovat robotickému centru, které se plánuje v
bývalém klášteře kapucínů.
Naopak se budou oba záměry doplňovat a mohou společně sloužit technickému
vzdělávání žáků základních
a středních škol.
(kas)
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Proměna elitní brigády za 25 let. V Žatci zapustila pevné kořeny
Žatec byl vždy vojenským městem, kde působili tankisté a vojska protivzdušné obrany včetně elity armády – letectva. Před pětadvaceti lety hrozilo, že vojenská tradice ve městě skončí. Ale nestalo se. Naopak: došlo k pomyslné výměně stráží a do Žatce přišla jiná elitní jednotka
– 4. brigáda rychlého nasazení Obrany národa.
Brigáda právě letos slaví a velitelství z Havlíčkova
25 let od svého vzniku. Brodu. Je logické, že lidé se
„Pětadvacet let je dlouhá do- sice přesunuli sem, ale vazba v životě člověka, natož by ekonomické, sociální a
jednotky, jakou jsme my. Bě- další byly pořád v původním
hem té doby došlo k různým regionu. Když jsme si po
změnám, z mého pohledu je dvou nebo třech letech dělanejvýznamnější její restruk- li průzkum, zjistili jsme, že
turalizace a kompletní pře- asi 70 procent našich přízbrojení na nejmodernější slušníků stále dojíždělo. Totechniku, jakou může česká to číslo se ale postupně měniarmáda mít,“ hodnotí v roz- lo, jak se měnil personál na
hovoru vývoj brigády její velitelství i personál 41.
současný velitel plukovník mpr. Nyní je ten poměr v
generálního štábu Josef Tro- podstatě obrácený, souvisí
to i s rekrutováním vojáků,
jánek (na snímku).
V 90. letech probíhala v kteří jsou nejen ze Žatce, ale
armádě transformace a také z Mostu, Chomutova a
Žatci hrozilo, že vojáci zce- širšího okolí.
Dá se stručně popsat
la odejdou. Nakonec přišla
4. brigáda rychlého nasa- změna 4. brn za 25 let?
zení a jeden její prapor. Je
Z mého pohledu došlo běvýhodou být v Žatci?
hem té pětadvacetileté hisJisté výhody to má a tou torie ke dvěma zásadním
největší je blízkost vojen- změnám. Brigáda vznikala
ského újezdu Hradiště v jako vševojsková, takže měDoupovských horách, což je la bojové prapory a k tomu
jeden z našich dvou základ- jednotky bojové podpory a
ních výcvikových prostorů. bojového zabezpečení, byla
Z tohoto pohledu je poloha početně daleko větší. První
Žatce klíčová, zejména pro zásadní změna spočívala v
41. mechanizovaný prapor tom, že došlo k výrazné re(41. mpr). Co se týče velitel- strukturalizaci. Dnes má briství, tam je to složitější. Má- gáda dva mechanizované
me jednotky v Chrudimi, Tá- prapory v Žatci a Táboře, jeboře a Jindřichově Hradci, den lehký motorizovaný v
takže co se týče koordinace Jindřichově Hradci a výsadčinnosti praporů, dovedu si kový v Chrudimi. Pro plnění
představit velitelství brigá- bojových úkolů vytváříme
dy v centrální části republi- 4. brigádní úkolové uskupeky. Ale rozhodnutí bylo tako- ní, kdy jsou k brigádě přičlevé, my se s ním naučili žít a ňovány další jednotky. Jedza ty roky, co jsme zde strá- ná se o jednotky bojové, jednotky bojové podpory a zavili, si lidé zvykli.
Žatec bojoval o zacho- bezpečení. Brigáda má kování posádky i kvůli udr- lem tří tisíc lidí, v případě
žení kupní síly, aby tu byly úkolového uskupení se dorodiny vojáků. Odhadne- staneme na pět.
A ta druhá změna?
te, jaká část vašich příslušníků tu dnes trvale žije?
Alespoň pro mne je to obV počátečním období last materiálně technického
tvořili základ posádky pů- zabezpečení. Brigáda měla
vodní vojáci 41. mechanizo- být, a já doufám, že také je,
vaného praporu z Benešova výkladní skříní Armády Čes-

ké republiky. To znamená,
že disponujeme tím nejmodernějším, co naše armáda
má. Základ tvoří bojová vozidla Pandur všech modiﬁkací, 44. lehký motorizovaný prapor je vybavený vozidly Iveco, výsadkový prapor vozidly Kajman. Ruku v
ruce s tím šlo i vybavení a vyzbrojení jednotlivců.
Čekají vás jako brigádu nebo 41. mpr také nějaké investice? Mluví se o
zvýšení počtu vojáků a využití spodní části kasáren.
Určitě čekají. Rok 2020
bude přelomový pro spoustu jednotek v Armádě ČR.
Změní se organizační struktura a není tajemstvím, že se
začne budovat další manévrový prvek pozemních sil,
což bude výsadkový pluk.
Ten vznikne na základě 43.
výsadkového praporu, který
je nyní součástí 4. brn. Příští
rok odejde prapor ze sestavy
naší brigády. Dalším krokem je, že se změní organizace našich tří zbylých praporů, kde dojde k poměrně
razantnímu navýšení počtů
lidí i techniky. S tím souvisí
zvýšené požadavky na nemovitou infrastrukturu. Kasárna Sever, jak my jim říkáme, jsou pro nás prioritou a
počítáme, že tam dojde buď
k opravě, nebo demolici a
výstavbě nových budov.
Pro obyvatele Žatce je
nemalým tématem plot kolem kasáren. Je šance, že
ho vylepšíte hned, nebo bude součástí kompletní proměny této části kasáren?

Ne, ne, nás to trápí také.
Řešíme to už delší dobu. V
květnu skončilo výběrové řízení a jsem optimista, že do
konce srpna bude plot u páteřní komunikace Louny –
Žatec opraven, aby prvotní
dojem všech lidí, kteří do
Žatce jezdí, nebyl nijak narušován. Nebudeme opravovat jen tu jednu část plotu,
ale celé oplocení kolem kasáren Sever.
Jak funguje spolupráce
armády a města? Při různých pietních akcích se
prezentujete společně, může se spolupráce rozvíjet?
Jsem ve funkci velitele
brigády od 1. února, ale pokud za to krátké období mohu nějak bilancovat, tak je
spolupráce absolutně bezproblémová. Začátkem července jsme měli oslavu 25
let od založení 4. brn, což
jsme se snažili dělat maximálně atraktivní nejen pro
naše příslušníky, ale také
pro občany Žatce. Vlastní organizace však vyvolala také
řadu problémů, které se musely vyřešit – od koordinace
dopravy po zajištění elektřiny. Spolupráce s městem při
tom byla příkladná, a zato
bych rád velice poděkoval.
Zmínil jste pietní akce. My
jako armáda na tradicích stavíme, vzdáváme poctu lidem, kteří položili život za
obranu vlasti. Jsem rád, že
na většině těchto akcí se se
zástupci města pravidelně
potkávám a že i město vnímá vážnost těchto událostí.
Tomáš Kassal
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Dotace má pomoci s novou cisternou pro dobrovolné hasiče
Město Žatec bude žádat ministerstvo vnitra o dotaci na
cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) pro žateckou jednotku sboru dobrovolných hasičů.
S pořízením nové stří- je z roku 1988. „Její provoz
kačky se počítá v roce 2020, stále víc prodražují nezbytkdy bude možné žádat o dal- né opravy, kvůli poruchám
je CAS často nepojízdná,“
ší dotaci také Ústecký kraj.
O potřebě nové cisterno- dodal P. Šutera. Zda si ale
vé stříkačky s nádrží na vo- JSDH pořídí opravdu tento
du o objemu do pěti tisíc lit- typ CAS, tedy Scanii, nebo
rů hovořili před zastupiteli jiné vozidlo, o tom se bude
letos na jaře zástupci žatec- ještě rozhodovat.
Osmnáctičlenná jednotkých dobrovolných hasičů.
„Sloužíme sedm dní v týd- ka JSDH Žatec slouží napřínu, 24 hodin denně a naše vy- klad jako záloha při výjezbavení je na téměř profesio- dech profesionálních hasinální úrovni. Chybí nám jen čů, ale také aktivně pomáhá
modernější cisternová auto- při jejich akcích. Rozsah činmobilová stříkačka,“ vy- nosti dobrovolných hasičů
světlil Petr Šutera, zástupce je ovšem mnohem širší.
velitele JSDH Žatec.
Dobrovolným hasičům
by například vyhovovala
CAS značky Scania s nádrží
o objemu 4000 litrů, jejíž pořízení by stálo 7 milionů korun. Novější vůz by nahradil
jednu ze starých CAS, která

Asistují při různých kulturních a společenských akcích v Žatci, od dětských
dnů až po Dočesnou. Pořádají vlastní preventivní akce. Asistují také u zásahů
zdravotnické záchranné
služby. V tropických dnech

jsou ale také vidět, jak skrápějí žatecké ulice a pomáhají zpříjemnit pobyt v nich.
Současná bohatá výbava
dobrovolných hasičů je jak
zásluhou jejich vlastní práce
a aktivity, tak pravidelné
podpory města Žatec. (kas)

Vzpomínka na tragédii Českého Malína

Omezení
provozu
Městského úřadu Žatec
v budově radnice
na náměstí Svobody 1
Uzavření budovy
od 2. do 4. srpna,
možné omezení 5. 8.
(týká se přízemí radnice)
Radniční věž
do odvolání mimo provoz
Elektronická
úřední deska
přesunuta do objektu
Městské policie Žatec
(náměstí 5. května 127)
Výtah
do odvolání mimo provoz
Za komplikace
a zhoršené podmínky
související s rekonstrukcí
se omlouváme
a děkujeme za trpělivost!
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Tragickou událost připomíná několik pietních míst. Vedle pomníku před hřbitovem
v Žatci, který byl po válce centrem repatriace Volyňských Čechů zpět do vlasti jejich
předků, také v Novém Malíně u Šumperka.
Pomník stojí také na českém hřbitově v
Ukrajinském Malíně přímo na Volyni a přímo v Českém Malíně.
Prostor kolem pomníku malínským obětem u žateckého hřbitova čeká letos oprava.
Tradiční pietní akce dnes dopoledne u po- Upravovat se bude zeleň, ceremoniální i
mníku obětem Českého Malína před měst- okolní plocha, přibudou například lavičky.
ským hřbitovem připomněla tragickou udá- Práce měly být hotové ještě před pietním aklost ze 13. července 1943. Nacisté tehdy ob- tem. Protože se ale do prvního výběrového
sadili Český i sousední Ukrajinský Malín a řízení nepřihlásila žádná ﬁrma, práce se mupostříleli nebo upálili 374 Čechů, 26 Poláků sely odložit. Město už nyní dodavatele má,
a 132 Ukrajinců.
práce proběhnou během prázdnin.
(red)

V Nákladní ulici proběhla pieta za popravené
odbojáře ze skupiny Praha - Žatec
U domu v Nákladní ulici,
kde bydlel kapitán Karel Sabela, se uskutečnila vzpomínková akce, která připomněla popravu pěti účastníků protikomunistického odboje. Hlavní představitelé
odbojové skupiny Praha –
Žatec skončili na popravišti
přesně před 70 lety, 18. července 1949.
Letošní pieta se proti minulosti nekonala také na radnici kvůli probíhající rekonstrukci, ale jen v Nákladní
ulici. Právě tam žil, jak při-

spolupráci s dalšími odbojáři v hlavním městě.
Plány skupiny, která měla stovky členů, byly předčasně odhaleny a režim rozdal vysoké tresty. Vedle člena Cizinecké legie a důstojpomíná pamětní deska, Ka- níka zahraniční českoslorel Sabela. Přestože nebyl venské armády K. Sabely byhlavní vůdčí osobou odbo- li popraveni také Miloslav
jové skupiny, je z ní nejzná- Jebavý, Vilém Sok-Sieger,
mější. Jako tankový velitel Josef Gonic a Bohuslav Huměl při převratu vést skupi- bálek. Doživotní trest dostal
ny tanků do Prahy a obsadit další Žatečan, restauratér Jiruzyňské letiště a několik mi- ří Voves, který po deseti le(žz)
nisterstev, samozřejmě ve tech v žaláři zemřel.

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
● Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana
-14-19týdnů/ 159 -2 09,Kč/ks. Žatec - u vlak. nádraží západ – 7. 8. 2019 -17.30
hod. Info: Po - Pá 9.00 –
16.00 hod., výkup králičích
kožek, cena dle poptávky,
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 v období
od 24.6. do 23.7.2019:
Hana Šíchová
Anna Truhlíková
Hana Parohová
Leopoldina Zdrubková
Milan Hoﬀmann
Miluška Nevímová
Jana Tomanová
Jaroslav Pařízek
Josef Kohout
Ludvik Lenďák
Josef Hajduczký
Karel Kopta
Růžena Kováčová
Mikuláš Cvik
Jaroslava Hanousková
Ludmila Švarcová
Marie Porschová
Martha Krausová
Jaroslav Reiniger

71
95
81
91
73
73
75
74
89
80
54
69
63
65
82
63
95
88
70

Jiřina Pešková
Marie Kloudová
Jitka Kujanová
Vladislav Šulitka
Ladislav Matoušek

85
87
76
87
62

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

Oslava narozenin
Společná narozeninová
oslava, kterou každý měsíc
pořádá žatecký Domov pro
seniory pro své klienty, byla
začátkem července v komorním duchu - oslavenci
byli jen čtyři. Přesto se vydařila. V příjemném prostředí
u slavnostního stolu si oslavenci popovídali u domácího zákusku.
(red)

Žatecký zpravodaj vyjde 5. září.
Příjem inzerce končí 29. srpna. Kontakt: Osobně vždy v
úterý od 9 do 11 hodin v infocentru radnice nebo na e-mail:
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.mestozatec.cz/mestsky-urad/zatecky-zpravodaj/

Psycholožka: Diagnózy si nevybírají, kdy se o nich dozvíme!
Komorní posezení a povídání na citlivé téma, jakým je onkologické onemocnění, připravila na úterý 13. srpna Městská knihovna společně s psycholožkou Zuzkou Nemčíkovou.
Akce zároveň zapadá do Komunitního plánu města Žatec, který se zaměřuje na aktivity, které souvisí se sociálními a zdravotními problémy.
Při posezení je možné získat odpovědi na otázky, které mohou pacienty
nebo jejich blízké trápit. „Bude to povídání o zvládání onkologické diagnózy
pro pacienty i jejich blízké,” vysvětlila
doktorka Zuzka Nemčíková, která s tímto tématem pracuje mnoho let. Kdo přijme pozvání na posezení s ní, nemusí
jen získat úlevu. Bonusem může být, že
ze setkání se Zuzkou Nemčíkovou se
odchází s úsměvem a rovnými zády!
Proč takové téma nyní, v létě?
Ale ony si diagnózy nevybírají roční období, kdy se o nich dozvíme. Zima
je možná výhodnější pro to, abychom
se zachumlali do zimních kabátů a čepic. A naše okolí ani nepozná, že něco
řešíme. V létě jsme obnaženější a v tomto čase to může onkologický pacient pociťovat bolavěji. S těmi vedry pak být
zavřený doma a ještě se trápit otázkami, na které chybí odpověď.
Třeba toto posezení může přispět k
nalezení odpovědí, jak vůbec přijmout
onkologickou diagnózu? Jak ji zvládat

Proč vy osobně chodíte se svou
a na co se připravit? Co souvisí s chemoterapií a co může napomoci? Jak ko- kůží na trh a řešíte tyto citlivé promunikovat s partnerem i sami se sebou? blémy tak otevřeně?
Už když jsem přijala účast v projekJak se žije s metastázemi v těle?
tu Srdcerváči 2017, věděla jsem, že to
je i mediální projekt. Že řada rozhovorů
se mnou bude velmi osobních. Šla jsem
do toho s vědomím, že mohu právě
svou výpovědí někomu pomoci. Venku
vidíte onkologického pacienta, který nevykazuje známky depresí či nějakých
velkých problémů. Jenže když během
nebo po léčbě klesáte na mysli, vypadáte zuboženě, no tak v tu dobu nelítáte po
venku, ale dáváte se dohromady a sbíráte veškerou energii. Pak se upravíte,
někoho potkáte, pohovoříte a už zase záříte. Ale jak jste vypadali doma – to nikdo nevidí. Mnoho lidí netuší, co čloMnoho informací lze najít na in- věk s onko diagnózou prožívá a jak mu
ternetu. Osobní předávání informací je „před opuštěním bytu“. Venku to už
je ale asi účinnější?
je jiný člověk. Což je dobře. Já chtěla
Je doba získávání informací na in- ukázat, že to je normální a nastávají
ternetu. Pacient hledá řadu odpovědí na chvíle, kdy zvládání nejen léčby, ale i
svoje otázky. Jenže často dohledá in- po ní přináší jistá úskalí. Ale také možformace, které ho znejistí. Pokud byste nosti, jak to zvládat a pomoci si tato
narazili na články o mně, tak si budete úskalí a následky překonat.
myslet, že s chemoterapiemi musíte zaZažila jsem mnoho lidí, kteří to před
čít běhat závody na 5 km, studovat, pod- svými blízkými i před zaměstnavateli
nikat a dělat další aktivity. V bezpečí do- tajili. Stojí to však ohromné úsilí a zdá
mova můžete najít mnoho nápomoc- se mi to mnohdy zbytečné.
ných informací, ale také vás může přeJaké je podle vás hlavní poselství
míra informací pohltit a už se v tom ztrá- těchto otevřených debat?
cíte. Osobní kontakt a zkušenost bývá
Čemu rozumíme, to nám strach nečasto větším přínosem.
nahání.
Tomáš Kassal
5
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Při ZŠ Jižní se od září opět bude otevírat Dětský klub
V rámci projektu „Spokojenost rodičů v práci i v rodině
na Rakovnicku a Žatecku“ se již od září opět otevře Dětský klub. Veškeré služby jsou pro rodiče i jejich děti zcela ZDARMA.
Dětský klub je obdobou liﬁkují se či pro nezaměstškolní družiny a je určen pře- nané, kteří jsou evidovaní
devším pro žáky 1. stupně na ÚP a aktivně si hledají
základních škol, kteří se z ka- práci.
Další výhodou Dětského
pacitních důvodů nevejdou
do školních družin. Dětský klubu je jeho fungování také
klub je otevřen do večerních během kratších prázdnin v
hodin a jeho provoz je mož- průběhu roku (např. podno prodloužit dle potřeb za- zimní, jarní), při ředitelměstnaných rodičů. Dětský ském volnu i během letních
klub je určen nejen pro děti prázdnin, a to s celodenním
zaměstnaných rodičů, ale ta- provozem již od ranních hoké těch, kteří studují, rekva- din v podobě Příměstských

!!! OZNÁMENÍ !!!
VÝZVA PRO OBČANY
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

táborů. Přihlásit své dítě můžete kdykoli během roku.
Stále je možnost přihlásit své děti do Dětského klubu. Klub bude provozován v
prostorech ZŠ Jižní. Děti mají k dispozici mnoho společenských her a sportovních
pomůcek. Vychovatelka připravuje pro děti zábavné,
tvořivé, výtvarné a také hravé činnosti. Velmi oblíbené
jsou mezi dětmi koloběžky,
ping-pongové stoly a další.
Rodiče, již zapíší své dítě do Dětského klubu, mohou využívat také doprovo-

du dětí na kroužky a zájmové aktivity zodpovědnou
osobou. Na Žatecku se tak
opětovně rozšiřují možnosti
pro zaměstnané rodiče, kteří
mohou pracovat a o jejich dítě je postaráno i po skončení
školní docházky.
Bližší informace o projektu a přihlášku do Dětského klubu mohou rodiče získat na webových stránkách
www.vcp-zatec.cz, na tel.
604556236 (p. Kapicová) či
na emailu detskyklubzatec@seznam.cz.
Veronika Štábová

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.

Právní poradna: Promlčení
Advokát radí
Dotaz: Před téměř čtyřmi lety
jsem si od jedné společnosti půjčila
peníze a vzhledem k tomu, že jsem
následně měla zdravotní problémy a
přišla jsem o práci, tak jsem dluh nezaplatila a společnost mi oznámila,
že ho zesplatnila. Pak se mi dlouho
nijak neozývali, takže jsem upřednostnila placení jiných dluhů aktivnějším věřitelům.
Teď mi ale od soudu dorazil platební rozkaz, podle něhož mám zaplatit několikanásobně více, protože
dluh narostl o úroky úvěru i úroky z
prodlení. Myslela jsem, že už je vše
promlčeno. Co mám teď dělat?
Odpověď: Z toho, co píšete, se skutečně zdá, že dluh bude pravděpodobně promlčen. Věřitel má v obdobných
případech tři roky na to, aby dlužníka
zažaloval. Tato lhůta obvykle začíná
plynout od data zesplatnění úvěru, tedy od chvíle, kdy věřitel oznámí, že
vzhledem k neplacení úvěru jste povinna mu zaplatit úvěr celý a najednou. Pokud tedy v následujících třech
letech věřitel nepodal k soudu žalobu,
66

tak byste měla uspět s námitkou promlčení. Nicméně nesmíte nechat věc
být. Vše totiž funguje tak, že pokud
dlužník neupozorní soud, že je nárok
promlčen (tedy nevznese námitku),
tak soud rozhodne, že má věřitel na plnění nárok.
Musíte tedy být aktivní. V daném
případě by bylo vhodné podat proti platebnímu rozkazu odpor a v jeho odůvodnění zmínit právě to, že považujete
dluh za promlčený. Pro jistotu se můžete třeba zajít podívat do soudního spisu, abyste věděla, kdy věřitel návrh
soudu poslal a zda to skutečně bylo po
více než třech letech od zesplatnění. Také je třeba pamatovat, že v určitých případech, typicky pokud byste podepsala dodatečně uznání dluhu, by se promlčecí doba prodlužovala. U uznání
dluhu je pak dluh promlčen až po 10 letech od podpisu uznávací listiny. V takovém případě by tedy dluh promlčen
nebyl.
Vedle promlčení by bylo vhodné napsat do odporu i další případné námitky. Z vašeho dotazu je třeba zřejmé, že
v daném případě zde bylo dost vysoké

úročení a věřitel možná čekal, až se k
dluhu přidají tučné úroky, které nakonec znamenají, že po vás chce několikanásobně více, než byla původně půjčená částka. Tady by bylo vhodné podívat se, jestli by nebylo možno využít
možnost, kterou dává § 1805 odst. 2 nového občanského zákoníku. Ten říká,
že pokud smlouva byla uzavřena po 1.
lednu 2014, tak pokud věřitel bez rozumného důvodu čekal s vymáháním
dluhu, tak mu mohou být přiznány úroky pouze do výše stejné, jako je požadovaná listina. Vše, co by žádal navíc,
by soud měl odmítnout. Zejména pokud by bylo sporné, jestli je dluh promlčen, tak by bylo na místě poradit se s
advokátem, jestli by nešlo vznést i další námitky proti samotné smlouvě či
jednotlivým vzneseným požadavkům
věřitele.
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
dočesná/životní prostředí

Kulturní a doprovodný program Dočesné je opět pestrý
Program letošní Dočesné bude opět
na čtyřech tradičních pódiích.
Hlavní scéna na náměstí Svobody,
druhá scéna na náměstí Prokopa Velkého, třetí si své místo našla v letním
amﬁteátru ve Vrchlického ulici. Čtvrtou scénu s historickou tématikou najdou návštěvníci tradičně ve Dvořákově ulici.
Dvoudenní program doplní opět řada doprovodných akcí. Pro zájemce bude otevřena Expozice muzea Homolupulů nebo výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů. Součástí programu je také Streeball Cup, Skatečesná a festival
Underwall.
Připravené jsou soutěže o titul Pivovar Dočesné, v tanci s korbelem piva
na hlavě, v česání chmele a soutěž generálního partnera Nexen Tire.
Doprava
V období příprav a konání akce Dočesná v Žatci lze opět očekávat dopravní komplikace. Od 1. září začnou
v centru platit zákazy parkování. Od tohoto data začnou do prostorů náměstí
Hošťálkovo, Žižkovo a 5. května najíždět zábavné atrakce, které budou v

provozu od pátku 6. 9. Centrum se pro
dopravu uzavře od čtvrtka 5. 9., od kdy
se do vybraných míst dostanete pouze
s povolením organizátorů. Vše se vrátí
do normálu 10. 9. „Pro parkování při
Dočesné doporučujeme využít parkoviště u velkých supermarketů nebo v
odlehlejších uličkách města,“ sdělil
Martin Veselý z organizačního týmu.

Čistý festival již od roku 2010
Dočesná se může pochlubit certiﬁkací ČISTÝ FESTIVAL. Návštěvníkům budou v celém areálu k dispozici
koše na tříděný odpad. Kromě toho mohou návštěvníci ve speciálním stánku
Čistý festival třídit odpady za odměny.
Například za dvacet prázdných plastových kelímků získají pivo zdarma.
Nábor pomocníků
Bude potřeba mnoho pomocníků
při stavění podií i dalších přípravných
pracích. Zájemci o brigádu na Dočesné se mohou hlásit v žateckém divadle
u paní Hany Zeleňakové. Informace
na tel.: 415 710 519 nebo na emailu:
hannaz@centrum.cz.
Karel Fiala

Z připravovaného programu:
Pátek 6. 9.
SLZA, VLADIMÍR MIŠÍK & ETC, FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK,
SEBASTIAN, HONZA KŘÍŽEK s kapelou, ABBA CZ, DUNAJ, EVA A VAŠEK, PRŮVAN, THE LITTLE BIT BAND a další.
Sobota 7. 9.
JANEK LEDECKÝ s kapelou, PETRA JANŮ s kapelou, PETR KOTVALD s kapelou, MŇÁGA a ŽĎORP, MONKEY BUSINESS, ALKEHOL, JANA KRATOCHVÍLOVÁ s kapelou, VESELÁ TROJKA, MALINA BROTHERS, TOM
ARTWAY a BAND, N.O.H.A, OTA BALAGE BAND, JIŘÍ HADAŠ a další

Dětské kresby zdobí kontejnery
šímu třídění odpadu. Město
šetří peníze za skládkování
a může dokonce vydělat, neboť vytříděný odpad je surovinou pro další zpracování.
Letošní ročník soutěže
Tvoříme z odpadu skončil
na jaře, kdy všechny žatecké
školky odevzdávaly své výtvarné práce. „Zadání bylo,
aby děti vytvořily obrázky
věcí, které patří do konkrétních nádob na třídění odpadu. Kreslit měly věci, které
paří do kontejnerů na sklo,
plasty, papír a bílé sklo,“ vyDětské kresby město vyu- světlila zadání Kateřina Frýžilo k vyzdobení šesti kon- dová, vedoucí oddělení žitejnerů na tříděný odpad, kte- votního prostředí na žatecké
ré jsou v areálu. Rodiče mají radnici.
Účast v soutěži byla pro
možnost nejen zjistit, zda je
mateřské
školy zároveň
obrázek jejich dítěte mezi
„vstupenkou“
na sportovní
vybranými, ale také se svým
potomkem udělat zajíma- dopoledne na Mládí, kde se
vou exkurzi a na místě si po- budou vyhlašovat vítězové
povídat, jak se odpad třídí a a předávat ceny. Přesný termín slavnostní akce bude urco o tom dětí ví ze školky.
Sběrný dvůr v Žatci byl čen na začátku školního
otevřen letos a slouží k lep- roku.
(kas)
Vyhlášení výsledků soutěže Tvoříme z odpadu, již
každý rok vyhlašuje město
Žatec a které se letos zúčastnily všechny mateřské
školy ve městě, proběhne v
září. Práce některých dětí
ale mohou už nyní vidět rodiče ve sběrném dvoře v Perči.
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Žatec – město chmele: Pilotní vzdělávací projekt pro školáky
Žatec je město s dlouhodobou chmelařskou tradicí.
Chmel se na Žatecku sbíral z planě rostoucích rostlin prokazatelně již od 10.
století.
Dnes je jméno Žatec celosvětově známo jako označení nejlepší jemné aromatické odrůdy chmele – Žateckého poloraného červeňáku. Díky unikátnímu souboru dochovaných chmelařských objektů usiluje město
o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Proto
byl připraven a v roce 2019
realizován pilotní projekt,
určený pro školní mládež.
Jeho prvotním cílem je
seznámit děti s historií a současností pěstování chmele
na Žatecku. K účasti v pilotním projektovém týdnu byli
vybráni žáci a žákyně 4. tříd
ZŠ Komenského alej.
Celý projekt má dvě části. První, zaměřená na historii, proběhla v květnu. Druhá, zabývající se současností, proběhne v září 2019.
V prvním projektovém
týdnu se žáci tří čtvrtých tříd
ZŠ Komenského alej rozdě-

slečny Lucie Jarošová, Martina Mullerová a Pavlína Michalovicová.
V září bude následovat
část druhá, zaměřená na
chmelařskou současnost.
Bude určena stejným žákům, kteří mezitím postoupí
do 5. třídy. Projektový týden
proběhne od pondělí 9. září
do středy 11. září. V pondělí
pojedou jednotlivé třídy s
pedagogy a odbornými pralili do skupin a v nich plnili zické podobě budou plakáty covníky do obce Stekník,
různé úkoly. Ty navazovaly vystaveny ve Chmelařském kde navštíví chmelnice a
na komentovanou procház- muzeu. Během degustač- chmelařská sklizňová střeku městskou památkovou re- ních akcí v rámci žatecké diska. Potom navštíví zprazervací, návštěvy skladů a Dočesné budou plakáty vy- covatelský areál Chmelařbalíren chmele na Pražském staveny v atriu Chmelařské- ství, družstvo Žatec v Mospředměstí nebo prohlídky ho institutu.
tecké ulici. Poté budou opět
Chrámu chmele a piva a
Realizátorem celého pro- plnit úkoly a tvořit ﬁnální
Chmelařského muzea. Vý- jektu je CHMELAŘSTVÍ, plakáty.
sledkem jejich činnosti byly družstvo Žatec a jím zřizoSnahou realizátorů je,
velké plakáty, na nichž děti vané Chmelařské muzeum. aby o takto koncipovaný proshrnuly znalosti, které bě- Partnery projektu jsou Ná- jektový týden projevily záhem několika dní získaly.
rodní památkový ústav, pra- jem i další žatecké základní
Odborná komise vybrala coviště Ústí nad Labem, Uni- školy, a aby se stal samovítězné plakáty pro jednotli- verzita J.E.Purkyně v Ústí zřejmou součástí školního
vé třídy. Jednotlivé plakáty nad Labem, Město Žatec a roku v Žatci, ve městě, které
byly převedeny do elektro- Ústecký kraj.
usiluje již čtvrtým rokem o
zápis
na Seznam světového
nické podoby a budou zpříOdbornými garanty byli
dědictví
UNESCO.
stupněny na webových Petr Bažant, Vladimír Valeš
stránkách všech partnerů a Naďa Žurková. AsistentVladimír Valeš,
Chmelařské muzeum
projektového týdne. Ve fy- kami byly studentky UJEP,

Stekník má novou výstavu a nabízí druhou prohlídkovou trasu
Národní památkový ústav zahájil v
polovině července na státním zámku
Stekník provoz nového návštěvnického okruhu. Ten je rekonstrukcí apartmá posledního soukromého majitele
zámku, švýcarského generálního konzula Gerolda Déteindre a jeho manželky Hanny Déteindre, z 20.–30. let 20.
století.

Slavnostní zahájení proběhlo za
účasti generální ředitelky Národního
památkového ústavu Naděždy Goryczkové, Antonína Heidlera s manžel86

kou a sestrou za rodinu Gerolda
Déteindre, náměstka pro správu památkových objektů Oldřicha Peška,
radní ústeckého kraje za kulturu a památkovou péči Jitky Sachetové, Jaroslava Dubského předsedy výboru pro
kulturu a památkovou péči Ústeckého
kraje, starosty Loun Pavla Jandy a starostky Zálužic Danuše Cilcové a dalších hostů. Přítomni byly také restaurátoři, kteří obnovu nové prohlídkové
trasy prováděli. Zrestaurovány byly
freskové malby, dřevěné a kovové prvky, kachlová kamna, vitráže, tapety i
původní mobiliář, který se na objekt
vrátil po 70 letech, když byl v roce
1950 převezen na zámek Krásný Dvůr.
Prohlídkový okruh s názvem Reprezentační a soukromé prostory vznikl v rámci II. etapy Obnovy interiérů
státního zámku Stekník ﬁnancované
ze státního programu Ministerstva kultury ČR v letech 2016–2019. Společně

s kaplí a chodbou piana nobile (restaurovány v rámci první etapy obnovy z
dotačního titulu Správa majetku ve
vlastnictví státu v letech 2013–2015)
byla dokončena rekonstrukce celého
západního křídla zámku. Díky dlouhodobému úsilí Národního památkového
ústavu tak dochází k plnohodnotnému
zpřístupnění více než poloviny interiérů zámku Stekník.
Od července byla v rámci prohlídkového okruhu Výstavní prostory a zámecké sklepení zpřístupněna nová výstava Nejlepší chmel rodí česká zem.
Výstava představuje stavby, které sloužily k sušení chmele a navazuje na téma výstavy Jak se češe do věrtele, která připomíná období, kdy zámek sloužil jako ubytovna pro chmelové brigádníky. V letních měsících okruh ocení ti, kteří hledají ochlazení, neboť v zámeckém sklepení je po celý rok stálá
teplota okolo deseti stupňů.
(jz)

ak vity občanů
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Škola odevzdala k recyklaci 142 kilogramů starých spotřebičů
Žatecká ZŠ na nám. 28. října již několik let zodpovědně
odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Může
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Informace vycházejí ze litrů ropy, 13,15 m3 vody a
studií neziskové společnosti 0,06 tun primárních suroASEKOL, která zajišťuje vin. Navíc jsme snížili emisběr a recyklaci vytříděných se skleníkových plynů o
elektrozařízení. Z Certiﬁká- 0,63 tun CO2 a produkci netu Environmentálního vy- bezpečných odpadů o 2,73
účtování společnosti ASE- tun.
Výsledek studie jednoKOL vyplývá, že naše škola
odevzdala v loňském roce značně prokázal, že zpětný
141,99 kilogramů starého odběr elektrozařízení, i těch
elektra. Tím jsme uspořili nejmenších, má nezanedba3,44 MWh elektřiny, 244,61 telný pozitivní dopad na ži-

votní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za
více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní
automobil ujede téměř 100
kilometrů, nebo dojde k
úspoře 392 litrů pitné vody.
Stejné množství je například spotřebováno při 30
cyklech myčky nádobí.
V současné chvíli mají
Češi prostřednictvím sběrné

sítě společnosti ASEKOL k
dispozici více než 17 000
sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé
středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou
doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Silvie Svobodová

Výprava za minigolfem – místo vlaku cesta na koupaliště
Městská knihovna v Žatec pořádá
po celé prázdniny akce v rámci Léta s
knihovnou. Každý týden je na jeden
den připravený program, který účastníky často vede i do dalších míst v regionu. V úterý 16. července se účastníci
sešli na vlakovém nádraží s cílem vypravit se do Plas na Fantasy minigolf.
V důsledku silniční nehody na vlakovém přejezdu na trase byl, bohužel,
náš spoj zrušen a my byli postaveni

mu koupališti Žatec, které i přes uzavírku umožnilo našim výletníkům
vstup do areálu a náhradní program v
podobě minigolfu. Cestou z nádraží
jsme se prošli po cyklostezce podél řeky a odměnou nám bylo 13 minigolfových drah, které jsme s dětmi postupně
zdolali. I přes vynucenou změnu propřed improvizační výzvu pro část gramu a notnou dávku improvizace
účastníků výpravy, kteří vytrvali a neo- jsme si tak nakonec užili velmi příjemdešli domů. Velké díky patří Městské- né dopoledne.
(mkž)

Prázdninový
provoz knihovny

Prázdninová provozní doba
platí od 1. 7. do 31. 8. 2019.
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Podpořte svou marmeládou ovocnářskou výstavu v Žatci!
Regionální muzeum v Žatci se obrací na veřejnost s nabídkou spolupráce. V září, konkrétně v pátek 27. 9. a
v sobotu 28. 9. budeme pořádat již
pátou výstavu ovoce na zahradě Křížovy vily v Zeyerově ulici v Žatci.
K výstavě opět připravujeme i doprovodné akce. Kromě prezentace regionálního ovoce na zahradě vily chystáme i výstavku a ochutnávku marmelád, džemů, povidel, klevel a jiných
ovocných zavařenin. Pokud i vy děláte
domácí marmelády nebo džemy a můžete věnovat od každého druhu 1-2
skleničky, rádi vás zařadíme do výstavky, případně i soutěže.
Pokud chcete jen spoluvytvářet výstavku, prosíme o 1 skleničku od každého druhu. Uveďte, z jakého ovoce za-

vařenina je a vaše jméno. Vaše marmeláda půjde do výstavky.
Pokud chcete některou zavařeninu
zařadit i do soutěže, prosíme u soutěžních zavařenin o dodání 2 skleniček
(jedna bude vystavena, druhá bude
hodnocena porotou).
Autoři vítězných marmelád/džemů
budou odměněni bedýnkou nejlepších
regionálních jablek a obdrží originální
odznak s logem výstavy.
Marmelády (i loňské ročníky) můžete donést již nyní a v průběhu celého
léta, nejpozději do 20. 9. 2019 v běžné
otevírací době do Křížovy vily, Zeyerova 344, Žatec nebo do budovy Staré
papírny Volyňských Čechů 733, Žatec
Veškeré další dotazy zodpovíme na
kontaktech: J. Kubíková (tel.: 775 456

968, kubikova@muzeumzatec.cz); M.
Čížek (tel.: 774 411 350, cizek@muzeumzatec.cz); Z. Vondráčková (tel.:
774 192 414, vondrackova@muzeumzatec.cz).
(rmž)

program kulturních a společenských akcí
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 8. 9. Přijďte k nám na jedno aneb Z Rakouska do RAJe, výstava o pivní kultuře a hospodách v Žatci.
do 16. 11. Když v Žatci hráli Ackermanna, o divadelním
zpracování díla Jana ze Žatce.
Křížova vila
8. 8. Papírové království, výstava papírových modelů žateckých hasičských vozů trvá do 6. 10., vernisáž 17.00
Stará papírna
do 24. 8. Tisíciletá tradice české měny, o vývoji české měny od 10. století
Galerie Sladovna
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
do 31. 12. Sladovnictví
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
LETNÍ KINO

OSTATNÍ
3. 8. Rytířské slavnosti, zámek Stekník – šermířské souboje, hudební a taneční vystoupení, 13.00
4. 8. Žatec žije hudbou, náměstí Svobody u morového
sloupu, koncert cimbálovky a dudáků, 19.00
6. 8. Vojenská výprava, Městská knihovna, výlet, 9.00
10. 8. Neckyjáda na Ohři, start u starého jezu, 13.00
13. 8. Po stopách Severuse, Městská knihovna, výlet, 7.00
13. 8. Komorní posezení, Městská knihovna, setkání s psycholožkou a lektorkou Zuzkou Nemčíkovou, 17.00
15. 8. Den her v zahradě muzea, muzejní zahrada v Husově ulici, 9.00
20. 8. Lanový svět, Městská knihovna, výlet, 8.00
27. 8. Čtenářský piknik, Městská knihovna, 9.00
31. 8. Hradozámecká noc, zámek Stekník, večerní a noční
hrané prohlídky, 18.00

Hasičská technika
a Papírové království
Regionální muzeum K.
A. Polánka zve do Křížovy
vily na výstavu Papírové království. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek 8. srpna od
17 hodin a potrvá do 6. října.
Na výstavě lze shlédnout
papírové modely různé automobilové techniky převážně v měřítku 1:100. K vidění
bude průřez tvorby modelářů z Čech, Moravy i Slovenska, který mapuje činnost
volného uskupení Minimodel team. Jako malý bonus
připravilo několik vozů žatecké hasičské techniky, které si budete moci doma sami
zkusit postavit.
(rmž)
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Jazzmani hráli na největším ﬂorbalovém festivalu Evropy
Dva týmy žateckého ﬂorbalového
klubu Jazzmani se v červenci zúčastnily největšího mládežnického
turnaje v Evropě – Prague Games.
Zápasy s evropskou špičkou jim přinesly hlavně neocenitelné zkušenosti,
dorostenci navíc dokázali i bodovat!
Zápasy dorostu
Na šestnáctých Prague Games dorostenci Jazzmanů Žatec rozhodně nepropadli, i když hned na úvod jim hlavy pořádně zamotala ﬁnská centrifuga.
Los jim totiž na úvod přisoudil z konkurence účastníků ze 14 zemí obhájce
loňského prvenství, ﬁnský Team Taitavat. Kromě něj ve skupině hráli se dvěma švédskými celky.
Žatec - Taitavat (FIN) 1:12
Zápas začal šokem pro všechny,
protože první gól vstřelil Áda Dvorský
po přihrávce Vikyho Milyana už ve 2.
minutě. Obětavá hra držela přijatelné
skóre až do přestávky (1:3), po ní se ale
rozjela naplno ﬁnská centrifuga: nepůjčovala balónek, rychlé přihrávky,
rychlý pohyb a přesné zakončení. Jazzmani bojovali, ale bylo znát, že herně
je jejich soupeře o několik stupňů výš.
Žatec - Lillan (SWE) 3:3
Do druhého zápas šli Žatečtí opět s
chutí a odhodláním. Skóre otevřel Ondra Kuvík, soupeř ale otočil a 132 vteřin
před koncem vedl 3:1. Potom přišla odměna za bojovnost. Honza Volráb a Michal Hotěk vyrovnali, což znamenalo
zklamání soupeřů a radost ze Žatce.
Saro Seahawks (SWE) - Žatec 5:1
Soupeř potvrdil, že hraje rychlý,
kombinační ﬂorbal, proti kterému ani

bojovný výkon neměl šanci. Jediný
gól vstřelil Adam Dvorský. Porážka
přinesla čtvrté místo ve skupině a Trenčín jako soupeře na začátek play-oﬀ.
Žatec - FBK AS Trenčín 1:2
Zápas o to, kdo zůstane v elitní části
play-oﬀ a bude hrát další kolo proti
Mladé Boleslavi, nebo play-oﬀ B. Na
turnaji nebyl slabý soupeř a Trenčín to
potvrdil. Hrála se pravá bitva patřící
do play-oﬀ, šťastnější byli Slováci.
Žatec - Zug United (SWI) 6:4
Se soupeřem ze slavného švýcarského klubu začal Žatec pomaleji, přesto získal vedení 5:1 a vítězství udržel.
Vanersborg (SWE) - Žatec 7:2
Čtvrtﬁnále play-oﬀ „útěchy“ a opět
soupeř ze země kolébky ﬂorbalu Švédska. Jazzmani bojovali, nic nevypustili, ale dva góly jen zmírnily prohru.
„Kluci fungovali a odehráli turnaj
jako tým. Dobře reprezentovali svůj
klub a zároveň i naše město – Žatec!
Nemůžeme se rovnat švédské technice, ﬁnské rychlosti, švýcarské vyspělosti, ale pokud hrají všichni jako tým,
tak i s takovými soupeři se dají odehrát
vyrovnané zápasy,“ hodnotili turnaj
trenéři Martin Ligda a Jan Vápeník.

Zápasy mladších žáků
FbK Horní Suchá - Žatec 8:1
Žatečtí hráči ještě nikdy neokusili
takhle obrovský turnaj a na výkonu to
bylo hodně znát. I tak Jazzmani ukázali, že mají co nabídnout.
Floorball Köniz - Žatec 9:0
Köniz hraje v seniorské soutěži nejvyšší švýcarskou soutěž a mládež je
stejně kvalitní, žáci došli až do ﬁnále.
Žatec předvedl nejlepší hru na turnaji.
Žatec - Florbal Chodov 2:14
V závěrečném zápase skupiny narazil žatecký výběr pro změnu na extraligový tým z Čech. Chodov ukázal, jak
se hraje ﬂorbal ve vysokém tempu.
Žatec - Thurgau Unihockey 2:8
Nejlepší utkání na závěr. Žatec hrál
pěknou útočnou hru a opticky v prvním poločase soupeře přehrával. Kvůli
zranění několika hráčů a rostoucí únavě ale nakonec prohrál.
Účast na turnaji přinesla oběma celkům velkou zkušenost, klub bude své
mládežnické týmy na podobná klání
přihlašovat i nadále. Všichni poznali
nejen vysokou kvalitu hry v jiných klubech či zemích, ale také přístup.
Martin Ligda

Změna ve fotbalových soutěžích

Nečekané komplikace řešil atle cký klub Bohemia sport
Žatec, který kvůli problémům s jídelnou v Žero ně nemohl odjet s dětmi na plánovaný letní tábor. Náhradním
místem pobytu se stal stadión Mládí, kde dě sportovaly i
stanovaly. Překvapením pro ně byla návštěva fotbalového reprezentanta Jaromíra Zmrhala ze Slavie, žateckého
rodáka, který si s dětmi na Mládí zahrál fotbal, povídal a
ukázal velkou vstřícnost.
Foto: Bohemia sport Žatec

Klesající počet fotbalových týmů si vynutil změnu
v organizaci krajského fotbalu. Od letošního roku se
snížil počet skupin v 1.A třídy ze dvou na jednu a v 1.B
třídě ze tří na dvě. Zároveň
se tím má zvýšit kvalita soutěží v okresech. Tam by měli
častěji působit také rozhodčí s krajskými licencemi.
Všechny fotbalové soutěže dospělých začnou v
srpnu a postupně se do nich
zapojí také týmy za Žatecka.
Jako první odstartuje krajský přebor, kde Slavoj Žatec
začne sezónu druhý srpnový

víkend doma proti Sokolu
Srbice.
V 1.B třídě budou ze Žatecka hrát FK Blažim, který
prvně nastoupí 17. srpna proti Vejprtům, a Nové Sedlo.
V okresním přeboru hrají v sobotu 17. srpna Tuchořice proti Žiželicím, Staňkovice se na úvod představí v
Libčevsi.
Ve III. třídě zahajuje Holedeč 25. srpna v Panenském Týnci a zápasy IV. třídy začínají v sobotu 31. srpna. Bezděkov zajíždí do Koštic, Měcholupy hrají doma
proti Lišanům.
(kas)
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Tři triatlonisté ze Žatce získali medaile na Nechranicích
Tradiční triatlonový závod pro začínající i zkušené triatlonisty již pošesté
uspořádal Hopman team
Žatec 6. července na Nechranické přehradě.
Letos se poprvé závodilo
na trati olympijského triatlonu 1,5 km plavání, 40 km
cyklistiky a 10 km běhu a
kratší trati sprint triatlonu
0,75 km plavání, 20 km na
kole a 5 km běhu. Ve slunečném a větrném letním počasí se do kempu Nechranice
sjelo více než 200 závodníků z celé České republiky i
několik zahraničních triatlonistů. Na start se postavila
řada zkušených triatlonových závodníků, ale také
mnoho naprostých nováčků. Před startem hlavního závodu proběhl minitriatlon
pro nejmenší, který úspěšně
zdolalo téměř 60 dětí.
V bouřlivé divácké atmosféře sportovci předváděli
výborné výkony. Vítězem v
kategorii mužů na trati olympijského triatlonu se stali
Oto Ottenschlager z Krušnoman teamu Litvínov před
Honzou Wainerem z Loun a

Snímky ze závodu žen, mužů i dě .
Barbora Hovorková z USK
Akademik Cheb. Na trati
sprint triatlonu zvítězil Vladislav Zušťák z Prahy a Viktorie Vágnerová z Teplic.
Neztratili se ani domácí
borci, na startu se představila celá řada žateckých sportovců. Na stupně vítězů se
probojovali ve sprintu druhá
Petra Šmeráková a třetí Luboš Krátký. V olympijském

Foto: Jiří Šmerák a Kristýna Kro ová

triatlonu si prohodili pořadí
z MČR třetí Kuba Dvořák a
čtvrtý Filip Urban.
Závod byl již týden před
ukončením registrace zcela
naplněn do maximální možné kapacity depa. Velké poděkování za hladký průběh
celého závodu patří všem
ochotným dobrovolníkům a
partnerům závodu. Právě
oni vytváří tu správnou at-

mosféru a mají největší zásluhu na popularitě akce. Už
teď se všichni mohou těšit
nejen na Hopman triatlon
2020, ale i další sportovní akce Hopman teamu Žatec –
říjnový Hopman aquatlon a
listopadový Adventní běh
ve městě Žatec. Podrobné
výsledky a bohatá fotogalerie na www.hopmantriatlon.cz.
Mirek Urban

Během turnaje tenisových čtyřher ukázal své umění i Bohdan Ulihrach
Na tenisových kurtech v Žatci se
polovině července konal Generali tenisový turnaj čtyřher. Před začátkem turnaje se uskutečnilo slavnostní otevření
šaten a sociálního zázemí. Došlo také
na slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujal dlouholetý člen klubu Bohumír Linka.
Během turnaje se uskutečnila exhibice ve které se představil čestný host
turnaje Bohdan Ulihrach po boku Adama Dvorského a proti ním Kryštof Jánošík s Markem Koutníkem.
Bohdan Ulihrach, bývalý 22. muž
světového žebříčku ve dvouhře, nahradil v plánované exhibici Lukáše Dlouhého, dalšího úspěšného českého tenistu a reprezentanta. L. Dlouhému jako trenérovi Barbory Strýcové „zabránila“ v účasti na žateckém turnaji
právě jeho svěřenkyně, která nečekaně

Účastníci exhibiční čtyřhry v rámci žateckého turnaje. Zleva stojí domácí
debl Kryštof Jánošík a Marek Koutník,
vedle pak mladík Adam Dvorský, který hrál s Bohdanem Ulihrachem.
skvěla hrála ve Wimbledonu a zůstala
v turnaji až do samotného závěru.
Generali tenisového turnaje čtyřher
se zúčastnilo 32 hráčů, kteří vytvořili
16 deblových párů. Hráči byli rozděle-

ni do 4 skupin ze kterých postupovali
hráči na prvním a druhém místě do
čtvrtﬁnále, semiﬁnále a ﬁnále. V prvním semiﬁnále nastoupily proti sobě
páry Vrána - Dvorský a Červený - Pekárna. Mladíci Vrána - Dvorský v zápase ukázali větší bojovnost a dokázali
zvítězit poměrem 6:3. V druhém semiﬁnále se představily páry Jánošík - Košinár a Doktor - Mužík. Dvojice Doktor - Mužík v tomto zápase ukázala větší bojovnost a poměrem 6:4 se probojovala do ﬁnále. Ve ﬁnále přehrála pár
Vrána - Dvorský 6:3 a mohla se tak radovat z vítězství v turnaji. V zápase o
3. místo zvítězil pár Jánošík - Košinár
6:4. Na čtvrtém místě se umístil rakovnický pár Červený - Pekárna.
Celý turnaj organizoval Marek
Koutník a jeho pomocníkem byl Pavel
Dvorský.
(kas, mk)
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