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Každý víkend se v srpnu a září konají akce v rámci Žatecké Dočesné jinak. Zábavný
program spojený s tradičními soutěžemi, jako je ruční česání chmele nebo tanec s
korbelem na hlavě, uspořádal spolek žateckých rodáků (strana 4). Foto: Tomáš Kassal

4 Pěstitelé letos čekají dobrou sklizeň chmele
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Úroda chmele má být dobrá, to znamená na průměrné
úrovni kolem 6400 tun, a kvalitní. Vyplynulo to z informací chmelařů při jejich tradičním předsklizňovém setkání na Stekníku.
V letošní sezóně pěstitele níci chyběly. Paradoxně
netrápilo nijak extrémně po- chmelařům pomohlo, že byčasí. „Voda, která spadla, při- ly zavřené i některé průmysšla převážně v době, kdy být lové podniky, takže pomocměla. I když na některých níci přišli z nich. Problémístech, třeba na Rakovnic- mům kvůli koronaviru ale
ku, by jí mohlo být i víc. My bylo víc. „Máte od nás konse ale stejně musíme připra- takty, aby se mohla udělat
vovat na to, že jí může být všechna vyšetření na Covidméně a připravovat si další 19 včas. Když budete dělat
zdroje pro závlahové systé- schůzky, školení, dbejte na
my,“ apeloval na chmelaře rozestupy. Všichni musíme
předseda Svazu pěstitelé myslet na to, že čas potřebujeme hlavně na samotnou
chmele ČR Luboš Hejda.
Jestliže počasí chmelaře sklizeň,“ zdůraznil pěstiteletos tolik netrápilo, epide- lům Luboš Hejda.
Podle českého zástupce
mie koronoviru dopadla a dopadá i na ně. Při jarních pra- v mezinárodním chmelařcích, kdy jsou potřeba tisíce ském kongresu Zdeňka Robrigádníků, byly uzavřené sy je situace kvůli koronavihranice a zahraniční pomoc- ru v celém světě podobná. V

některých zemích nebyly zavřené jen hospody, ale třeba
i celé pivovary. Vše může
mít dopad na pivovarnictví
a obchod s chmelem.

Chmel se letos v Česku
pěstuje podle jarních údajů
na 4974 hektarech, což je
proti loňsku pokles asi o jedno procento. Největší rozloha, 3814 hektarů, je v Žatecké chmelařské oblasti. Nového chmele se letos vysadilo
233 hektarů, což je proti loňsku pokles o 8 hektarů. V celém světě se letos pěstuje
chmel na 62 tisících hektarech.
Tomáš Kassal
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Dva kruhové objezdy jsou vylepšené, další dva na zkrášlení čekají
Čtyři kruhové objezdy v Žatci by měly mít tento rok novou podobu. Město se je rozhodlo upravit, aby zkrášlilo
průjezd nejfrekventovanějšími ulicemi. S majiteli komunikací je uzavřená smlouva a město od nich má souhlas k užívání i údržbě.
Dva kruhové objezdy v je hotová. K návrhům se již
Komenského aleji už jsou vyjádřily odborné komise
hotové, pod Lidlem a pod města – dopravní a pro výevangelickým kostelem. stavbu a regeneraci. ČekáOkružní křižovatku u koste- me ještě na vyjádření Polila rozzářily květiny jako na cie ČR a Ředitelství silnic a
rozkvetlé louce. U Lidlu za- dálnic jako majitele komutím uprostřed křižovatky do- nikace. Během několika týdminují kameny, ale zasaze- nů ale má být vše hotové,“
ná zeleň se bude postupně vysvětlila vedoucí odboru
rozrůstat. Doplněn by měl místního hospodářství a majetku Martina Donínová. Pobýt o znaky města.
Dvě okružní křižovatky suzování projektové dokuv Plzeňské ulici se začnou mentace je nutné i kvůli toupravovat v nejbližší době. mu, že uprostřed obou kři„Projektová dokumentace žovatek jsou navrženy nové

dominanty a dotčené orgány
musí potvrdit, že nebudou
ohrožovat bezpečnost řidičů, například zhoršením přehlednosti kruhových objezdů.

Upozornění voličům!

Kromě zmíněných kruhových objezdů prochází
změnou vzhledu také ulice
Volyňských Čechů, kde se
upravují zelené ostrůvky podél silnice.
(kas)
Základní škola Komenského alej bude mít novou střechu. Práce začaly letos o prázdninách a podle harmonogramu mají trvat do dubna příš ho roku, město za ně zapla 16
milionů Kč. Pracovat se bude i
za plného provozu školy s m,
že musí být zajištěna bezpečnost všech. „Stavba bude připravena na příchod dě , rodičů i pracovníků tak, aby byla vyloučena jakákoliv kolize provozu stavby a školy,“ zdůraznila
vedoucí odboru rozvoje města
Kateřina Mazánková. (kas)

Při krajských a senátních
volbách 2. a 3. října se změní sídlo volební komise číslo 16. Voliči z okrsku budou
volit v budově SčVK (objekt ČOV) v Klostermannově ulici 3190. Změna se týká
i případného druhého kola
senátních voleb 9. a 10. října. V minulosti byla volební
místnost v Lidovém domě.
Přístup bude řádně označen.
Děkujeme za pochopení!

První soud rozhodl o trestech kvůli kotlům

na náměstí Svobody
Pátek 11. 9. od 8.00

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 10. září od
17.30 hodin na radnici.

Mimořádný
úřední den
Sobota 12. září
od 8 do 12 hodin
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Dva miliony korun je peněžitý trest, který dostala společnost Žatecká teplárenská
11. srpna u krajského soudu za poškození zájmů Evropské unie. Trest souvisí s modernizací městské kotelny. Rozsudek zatím není
pravomocný, právní zástupce městské teplárny se proti němu odvolal.
Obžaloba souvisí s modernizací kotlů K1
a K2 v letech 2015 a 2016 v ceně přes 80 milionů korun, na což teplárna získala evropskou
dotaci. Součástí investice měl být také pevný
zásobník na lehký topný olej, který je potřebný k zapalování kotlů – místo pevného zásobníku ale existuje jen mobilní. Měla tak vzniknout škoda za zhruba milion korun.
Současné vedení teplárny odmítá provinění ze strany společnosti, proto chtělo městskou ﬁrmu obvinění zbavit. To se zatím nepovedlo. „Platit dva miliony korun není pro společnost rozhodně nic příjemného. Ale zvlád-

neme to, chod ﬁrmy a dodávky tepla pro obyvatele to neovlivní,“ komentoval rozsudek
soudu první instance předseda představenstva Žatecké teplárenské Jaroslav Hladký.
Při vynesení a zdůvodnění rozsudku uvedl soudce, že chybovalo tehdejší zastupitelstvo, když se nechovalo s péčí řádného hospodáře. Krajský soud uznal vinnými i tři fyzické osoby, které za modernizaci byly
podle obžaloby odpovědné. Bývalý předseda představenstva Petr Šmíd a technický dozor investora Tomáš Špirek dostali peněžitý
trest 600 tisíc korun, stavbyvedoucí společnosti Metrostav Daniel Folk peněžitý trest
200 tisíc korun.
Všichni čtyři odsouzení musí společně
uhradit státu škodu ve výši 400 tisíc korun,
protože na modernizaci žatecké kotelny se
podílel spoluúčastí také Státní fond životního prostředí.
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Architektonickou soutěž o Podměstí představí výstava
Architektonická soutěž na novou podobu Havlíčkova
náměstí má svého vítěze. Z deseti návrhů vybrala odborná porota vytvořená ve spolupráci s Českou komorou architektů nejlepší variantu, jejímž autorem jsou
Objektor architekti.
S autory vítězného návr- soutěži objevily. Vernisáž
hu bude město Žatec jednat výstavy proběhne 11. 9.
o projektové dokumentaci a 2020,“ uvedla vedoucí odbodalší spolupráci.
ru rozvoje města Kateřina
Pořadí tří nejlepších ná- Mazánková.
vrhů z architektonické souArchitektonická soutěž
těže schválili v červenci ža- na revitalizaci Havlíčkova
tečtí radní. Vítěz Objektor náměstí, tedy centra Podarchitekti získá ﬁnanční od- městí s kulturním domem
měnu 300 tisíc korun. Dru- Moskva a nákupním cenhý návrh, Neuhasl Hunal, trem Zlatý chmel, je první arzíská 200 tisíc korun a třetí v chitektonickou soutěží, ktepořadí, fyzické osoby, do- rou vyhlásilo město Žatec.
stanou 100 tisíc korun. „Při- Předmětem této soutěže o
pravujeme pro veřejnost vý- návrh bylo zpracování arstavu, která by představila chitektonicko-krajinářskéjednotlivé návrhy, které se v ho návrhu revitalizace Hav-

Na Chmelový maják se dá opět
vyjet unikátním 3D výtahem
Chrám chmele a piva jako turistická dominanta Žatce je
v posledních týdnech velmi navštěvovaná. Od úterý 4. srpna nabízí chrám znovu po delší odmlce také jízdu 3D výtahem v Chmelovém majáku, jehož technologie prošla kompletní rekonstrukcí.
Provedla ji ﬁrma AV Media, která unikátní projekci do
majáku dodala. „Nově je v ní vyměněná veškerá promítací
a zobrazovací technologie, co bylo nefunkční, je vyměněné
a výtah opět funguje bez problémů, jak by to mělo být. Znovu tak můžeme turistům od letních měsíců nabízet všechny
naše prohlídkové trasy,“ uvedl ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.
K opravě technologie ve výtahu majáku, což stálo zhruba 700 tisíc korun, mohlo letos dojít díky účelové dotaci
města, kterou schválilo zastupitelstvo.
(žz)

líčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí.
Součástí návrhu mělo
být propojení okolních budov a navazujících ploch,
které s náměstím souvisí a
ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo
opět stát navštěvovaným a

využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže bylo získat kvalitní architektonicko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem
pro zpracování navazující
projektové dokumentace.
Soutěž probíhala od 2.
března do 1. června. (kas)

Město Žatec a Letci Žatec, z. s.
Vás srdeč ně zvou na

vzpomínkový akt
u př ílež itosti
8. výroč í slavnostního odhalení
Památníku hrdinů – letců z Ústeckého kraje

Vzpomínkový akt
se uskuteční
10. září 2020
od 15:30 hod. v Žatci v Podměstí

Hlodavci z polí trápili Žatec, město zajistilo deratizaci
Obrovské množství hlodavců, především hrabošů, obtěžovalo v posledních týdnech obyvatele Žatce. Nejvíce
si stěžovali lidé ze sídliště na Jihu a přilehlých lokalit rodinných domů. Město
Žatec nemůže vyřešit příčinu problému
– tedy to, že přemnožení hlodavci po posekání obilí hledají potravu v ulicích.
Řeší ale to, co je v jeho silách a možnostech, například připravilo deratizaci.
Pomáhat mohou i sami občané.
První významná pomoc ze strany
obyvatel spočívá v tom, aby hlodavce
nekrmili! I to se kupodivu děje… A potom, že budou dávat pozor na své děti,
aby na uhynulá zvířata nesahaly. A také na psy, není vhodné je těly hlodavců
krmit. „Sběr mrtvých zvířecích těl ve

městě probíhá pravidelně, ne vše je ale
možné sebrat najednou,“ ujistila vedoucí odboru místního hospodářství a
majetku Martina Donínová.
Město o problému ví. „Hlodavci se
bohužel stáhli na sídliště především vlivem sekání polí. Bývá to pravidelný jev,
který není trvalý,“ vysvětlila M. Donínová. Letos se hraboši přemnožili, a to
nejen na Žatecku, proto byly potíže s nimi více patrné.
V průběhu srpna probíhala ve městě
deratizace. Město ji zajistilo ve svých
objektech, na veřejných prostranstvích
a spolupracovalo se společností Severočeské vodovody a kanalizace.
I při deratizaci mohli pomoci občané ze sídlišť. Pokud se objevují hlo-

davci například v panelových domech,
mohou si společenství vlastníků nechat položit návnady ve svých objektech. Lze tak učinit oslovením a objednáním odborné společnosti nebo se obrátit na odbor místního hospodářství a
majetku na městském úřadě, který kontakty poskytne. Vlastníci soukromých
objektů si však tuto službu musí uhradit na vlastní náklady.
Úplné vyřešení problému s hlodavci z polí v ulicích není v silách města
Žatec. Efektivním řešením by byl například upravený způsob hospodaření
na polích, například hlubší orba. To ale
město nemůže žádnému zemědělci nařídit. Bude se však snažit s nimi intenzivně jednat.
Tomáš Kassal
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Vedle pivovaru se otevřelo Muzeum pivovarnictví Žatecka
Muzeum pivovarnictví Žatecka se
otevřelo v nově rekonstruované budově na Žižkově náměstí vedle Žateckého pivovaru. Otevřené bude od
středy do neděle od 10 do 17 hodin.
Nové muzeum vybudoval Žatecký
pivovar v domě čp. 85. Kulturní památka s kamenným portálem ze 13. století byla ve špatném stavu, ale během
20 měsíců se změnila v chloubu města.
Pivovar na rekonstrukci objektu využil dotaci z výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj. Z celkové částky 14 milionů získal pivovar 85 procent, zbytek
nákladů hradil ze svého. „Je to logické
pokračování toho, o co snažíme už dva-

Další výměna
nepotřebných věcí
Výměna nepotřebných
věcí, tedy SWAP, se v polovině srpna opět konala ve
Dvoře U svatého Jakuba.
Lidé přinesli knihy, oblečení, ale také vak, závěs pro
miminko či teploměry. Věci, které nepotřebují, tam
mohli zanechat a jiné si odnést. „Stejně jako minule co
zůstalo, to předáme spolku
Vavřinec, který věci použije
třeba v azylovém domě,“ vysvětlila Ivana Benešová z pořádajícího Sociálního centra
pro rodinu.
Další SWAP, který dává
věcem druhou šanci, probíhá 3. září.
(žz)

cet let. A to, že vařit pivo není jen tak a
že je to součást naší kultury,“ vysvětlil
vznik muzea obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík.
Samotné muzeum tvoří vedle
vstupního přízemí čtyři místnosti v patře domu a sklep. „Jedna místnost se za-

bývá vařením piva v Žatci od středověku po založení měšťanského pivovaru
v roce 1801. Druhá místnost se věnuje
samotnému měšťanskému pivovaru po
rok 1989. Třetí místnost je technologická, je možné si i zahrát hru nebo si prohlédnout, jak se pivo vyrábí. Poslední
místnost se zabývá pivovarnictvím na
Žatecku. Ve sklepě je technologické video, které demonstruje, jak se vyrábělo
pivo za první republiky,“ popsal muzeum autor expozice Milan Starec.
V Žatci se už nacházejí Chrám
chmele a piva či Chmelařské muzeum,
které s tematikou souvisí. Muzeum pivovarnictví na ně navazuje.
(kas)

Město koupilo dvě loďky, půjčují se v loděnici
Půjčovna lodiček se 18.
srpna slavnostně otevřela v
areálu žatecké loděnice. Dvě
plavidla jsou majetkem
města, půjčování zajišťuje
Vlastimil Rampas, který má
v loděnici půjčovnu sportovních potřeb. Hodina projížďky na loďce stojí 75 korun.
„Podobná služba v Žatci
chyběla, věřím, že o půjčování lodiček bude zájem. Rádi bychom přikoupili ještě
další dvě,“ uvedl při slavnostním představení loděk
radní Petr Antoni.
Zájemci o projížďku na
loďce se musí řídit provozním řádem. Ten například
vymezuje prostor pro jízdy

mezi oběma nejbližšími jezy. Větší loď je určena maximálně pro čtyři osoby, menší pro tři.
Sezóna půjčování trvá

od května do října. Provozní
doba půjčovny je v pondělí
až pátek od 16 do 20 hodin,
v sobotu a neděli od 10 do
20 hodin.
(kas)

Žatecká Dočesná jinak a k tomu dvě zajímavá žatecká výročí
tec dříve a dnes nabídl premiéru fotograﬁcké výstavy
v Galerii U Radnice, kde
jsou k vidění fotograﬁe z minulosti i současnosti města a
nabízejí zajímavé srovnání.
Žatec dříve a dnes, to byDvacet let existence pořá- la i náplň kulturního progradajícího spolku žateckých ro- mu. Zdaleka v něm nebyl
dáků a půl století vystupová- jen Aquarius se svou pření žatecké skupiny Aquarius, hlídkou známých melodií.
která byla hlavním účinkují- Různé soutěže pobavily děti
cím v sobotu 15. srpna. A k to- i dospělé, o což se postarali
mu spousta další zábavy. To jak moderátoři Petr Šimávše přinesl jeden z programů ček a Věra Uhlíková, tak
Žatecké Dočesné jinak.
klaun Pepišto. Na návštěvu
Spolek rodáků se při své dorazil medvěd Hugo, znáakci podíval do minulosti, mý z mnoho současných česale nezapomněl na součas- kých ﬁlmů. Představení se
nost. Program s názvem Ža- dočkali různí podnikatelé i
4

Chrám chmele a piva.
Ohlédnutí do minulosti,
které vzbudilo velký ohlas a
bylo vrcholem celého programu, obstaraly tradiční
soutěže spojené s Dočesnou: pití piva na čas, tanec s
korbelem na hlavě nebo česání chmele.

Zároveň rodáci jako pořadatelé dali prostor pro prezentaci dalším spolkům.
Okrašlovací spolek Stroupeč připomněl soutěž o
Strom roku, kde bojuje o prvenství veledub ze Žatecka.
Sbor dobrovolných hasičů
Žatec vystavil svou techniku, bavil děti a připomněl výročí 150 let od svého založení, což bude kvůli koronaviru slavit až příští rok. A prezentoval se také spolek Letci Žatec, který nejen otevřel
letecké muzeum v Bezděkově, ale také se zapojil do Žatecké Dočesné jinak – na
konci prázdnin programem
pro děti.
(kas)

zpravodajství
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Koronavirus zkomplikoval jarní práce, úroda chmele má být dobrá
Příznivé počasí potěšilo letos pěstitele chmele v České republice, kteří očekávali průměrnou úrodu ve slušné kvalitě. Vyrovnat se ale museli s nečekanými problémem
jménem koronavirus, který jim znemožnil příjezd tisíců již nasmlouvaných zahraničních pomocníků.
Jarní práce na chmelni- bory Chmelařského institutu
cích se nakonec povedlo v u Žateckého poloraného čerdobré kvalitě zajistit, bez veňáku, kde se sleduje dynanich by očekávaná dobrá úro- mika nárůstu alfa hořkých láda nebyla myslitelná. Po- tek před sklizní, vypadaly namohly pracovní agentury, ve- dějně. Více ukáže až samotřejnost nebo studenti, i když ná sklizeň.
Jestliže z hlediska poča- konec sehnala.
za cenu vyšších nákladů. „TJarní práce se tedy posí byl letošní rok pro chmeřeba agenturní
vedlo
zajistit.
laře relativně normální,
zaměstnanci z
Ano.
Práce na jaře se potak mimořádný byl pro
průmyslu jsou
dařilo
udělat
podle možností
všechny kvůli pandemii kozvyklí na jinou
kvalitně
a
včas,
i když se to
ronaviru. Jaké to mělo domzdovou úrosamozřejmě
neobešlo
bez
pady na pěstování chmele?
veň,“ vysvětlil
problémů.
Třeba
agenturní
v rozhovoru před sklizní ta- Asi hlavně personální…
Samozřejmě. Měli jsme zaměstnanci z průmyslu
jemník Svazu pěstitelů
chmele ČR Michal Kovařík tu nouzový stav, zavřené hra- jsou zvyklí na jinou mzdonice, což ovlivnilo pěstitele vou úroveň. Tím se někte(na snímku).
Především ale potvrdil, z hlediska shánění a dopravy rým pěstitelům zvýšily náže chmele, jako důležité su- zahraničních pracovníků. klady. Nešlo jen o mzdy, ale
roviny pro výrobu piva i pro Na nich jsme v současné do- třeba i o zajištění hygienicčeský export, by mělo být le- bě především pro jarní práce kých podmínek.
Tyhle problémy se však
tos dost na pokrytí uzavře- závislí. Nasmlouvaní zahravracely
i při sklizni?
niční pracovníci, třeba z
ných smluv.
Při
sklizni
je potřeba praJaká má být letošní úro- Ukrajiny, Rumunska, Bulcovních
sil
o
něco
nižší, proda vzhledem k počasí, kte- harska, Slovenska a podobtože
se
dnes
sklízí
již
strojně.
ré nebylo nijak extrémní? ně na jaře nemohli do chmePořád
se
ale
bez
lidí
neobeVypadá to na relativně lařských oblastí přicestovat.
A to se bavíme řádově o jdeme. Na sklizeň přijíždí vídobrou úrodu. Pomohly k toce studentů vysokých škol a
mu srážky, které byly v červ- tisících lidech?
Když si vezmeme dvou- místních lidí, kteří na chmenu, méně už v červenci, nějaké přišly i v srpnu. Ale pro týdenní turnus, tak v dubnu lích pracují pravidelně. Jsou
chmel bychom potřebovali jsou to dva tisíce, v květnu zapracovaní, což se týká třeaž sedm tisíc lidí, kteří chy- ba mechanizátorů, vedoucích
ještě více vody.
Když se bavíme o prů- běli. Naopak přišla výzva strojníků, traktoristů a podobměrné úrodě, kolik to mů- rektorů vysokých škol a mi- ně. Tyto dvě skupiny doplňují
nistra zemědělství směrem zahraniční pracovníci. Hraniže být tun?
Dlouhodobý průměr se ke studentům a veřejnosti, ce jsou v tuto chvíli otevřené.
pohybuje kolem 6300 nebo což mělo velký efekt. Vedle Přestože jsou tu potíže s tes6400 tun. Zatím to tak vypa- toho tu byly agentury, tedy továním na covid-19, je situadá, ale uvidíme, jaká bude sa- pracovníci volní vlivem utlu- ce lepší než na jaře.
Jako svaz pěstitelů pomotná sklizeň. Dokud pěsti- mování průmyslu. Valná větmáháte
chmelařům i se zatelé nemají úrodu sklizenou a šina pracovníků se tady nazváženou, těžko se odhaduje.
A jak je to s obsahem lá- Téma
tek pro výrobu piva?
Sklizeň chmele v roce 2020
Chmelaři to v průběhu veRozloha chmelnic ve světě: Celkem 62 síc hektarů, nejvígetace neměli jednoduché.
ce v Německu (20 700 ha).
Vlivem vyšších srážek se
současně zvýšil tlak chorob Rozloha chmelnic v Česku: Zhruba 5 síc hektarů, z toho
a škůdců, ale dařilo se je dr- 3814 ha v Žatecké chmelařské oblas .
žet pod prahem hospodářské Nově vysazených chmelnic v Česku bylo letos 233 hektaškodlivosti. Takže to vypadá rů, což je necelých pět procent rozlohy.
nadějně i z hlediska zdravot- Očekávaná sklizeň je asi 6400 tun sušeného chmele, loni
ního stavu chmele. První roz- češ chmelaři vypěstovali 7145 tun sušeného chmele.

jištěním testů a dalších nových povinností, které souvisejí s pandemií?
Samozřejmě, snažíme se
jim předat maximum aktuálních informací. Třeba zrovna u zahraničních pracovníků se to mění někdy i ze dne
na den. Předáváme možnosti, kontakty, aby jejich vyhledáváním nemuseli ztrácet čas a věnovali se hlavně
činnosti na chmelnicích.
V konečném důsledku
to ale pěstitele stejně zatížilo. Jak organizačně, tak
ﬁnančně. Protože museli
zajistit dezinfekci, ochranné pomůcky, jinak organizovat školení…?
To bezesporu. Jak jsem říkal, jedna otázka jsou vyšší
odměny pro agenturní pracovníky, pak je to zajištění
hygieny a nyní třeba povinnost vyžadovat testy na covid-19 u pracovníků z Rumunska nebo Bulharska.
V současné situaci se vtírá trochu kacířská myšlenka, jestli by nebylo lepší,
aby bylo chmele méně –
aby se dal lépe prodat, když
klesla výroba i spotřeba?
To je věc názoru a úhlu
pohledu. Pěstitel si přeje co
nejvyšší sklizeň, aby měl
prostředky pro investice a
mohl se rozvíjet. Dělá pro to
maximum. U obchodu je to
trochu jiné, ale pořád jsou tu
možnosti zpracování a skladování. Vše závisí na uzavřených smlouvách. Každopádně předbíháme, uvidíme,
jaká bude skutečná sklizeň a
jak dopadne nejen u nás, ale
i ve světě. Tomáš Kassal
5

služby občanům

Žatecký zpravodaj

Kurzy pro seniory, vzdělávací i rozvojové, začínají od září
V září 2020 snad započne takový školní rok, na jaký
jsme všichni zvyklí. A to nejen pro žáky školou povinné, ale i pro ty, kteří se chtějí neustále vzdělávat, procvičovat paměť a poznávat nové věci. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří opět připravilo nové projekty určené pro seniory.
Prvním z nich je Vzdělá- ternetu. Úspěch měly i Regivání třetího věku 2020, je- onální dějiny a kulturní pahož součástí jsou například mátky Žatce, které se budou
oblíbené kurzy cizích jazy- konat již potřetí za sebou.
ků, anglický či německý, Náplní tohoto kurzu bude
pro začátečníky i mírně po- opět povídání o historii našekročilé. Dále se mohou ho města a v plánu jsou i výúčastníci těšit na lekce Zá- lety po Žatci a okolí.
Druhým projektem je Pékladů výpočetní techniky
(pro začátečníky i pokroči- če o duševní a fyzické zdralé), kde získají základní zna- ví seniorů 2020. I zde si molosti z oblasti počítačů a in- hou účastníci vybrat z něko-

DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Mohu získat dlužnou částku od rodiče, který hradí výživné na své dítě v jiných částkách, než jsou stanovené
a současně (a ještě k tomu) nepravidelné?
Odpověď: Nejprve je vhodné zvážit možnost dohody
mezi rodiči o způsobu uhrazení dluhu na soudně stanoveném výživném. V případě, že se toto nepodaří, pak lze postupovat v trestněprávní a občanskoprávní rovině. V prvním
případě jde o podání trestního oznámení na Policii ČR za zanedbání vyživovací povinnosti dle § 196 trestního zákoníku.
Z hlediska občanskoprávního postupu vám doporučujeme

lika zajímavých seminářů –
v rámci Tréninku paměti a
kognitivních funkcí (základní + pokračovací kurz)
si mohou prakticky trénovat
a stimulovat různé funkce
mozku se zaměřením na
krátkodobou, střednědobou
a dlouhodobou paměť, koncentraci, pozornost apod.
V rámci lekcí Cvičíme
pro zdraví si vyzkouší různé
relaxační a uvolňovací cviky přizpůsobené jejich aktuální kondici. Pokračovat bude také Kurz rukodělných
činností jako je například
malování horkým voskem

(enkaustika), tvořivé práce s
textilem, pletení z papíru,
drátkování či decoupage dle zájmu seniorů.
Oba projekty jsou spoluﬁnancovány městem Žatec
v rámci Komunitního plánu.
Zapsat se do jednotlivých
kurzů bude možné na společné informativní schůzce v
úterý 15.9.2020 v 15 hodin,
která proběhne v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, na adrese Masarykova
600 v Žatci. Je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro
bližší informace volejte na
tel. číslo 734 312 474. (vš)

obrátit se na exekuční úřad s návrhem na zahájení exekuce či
příslušný okresní soud dlužníka s návrhem na výkon rozhodnutí. Postup je vždy dobré konzultovat s odborníkem,
který vám v poradně navrhne nejvhodnější způsob řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Obstavený účet v exekuci
la svého práva a nechala si bankou vyplatit jednorázově dvojnásobek částky
Dotaz: Kvůli statisícovým dlu- životního minima (celkem 6820,- Kč),
hům, které nadělal můj bývalý man- na což máte bez ohledu na cokoli dalšížel, jsem se dostala do exekuce a exe- ho právo. Jde nicméně skutečně pouze
kutor mi začal z důchodu srážet část- o jednorázovou pomoc.
Pokud vám na účet zároveň chodí
ku několik set měsíčně. Současně mi
pouze
zbytek důchodu, lze dát k exeale také obstavil účet, kam mi chodil
zbytek důchodu. Ocitla jsem se tak kutorovi návrh na částečné zastavení
zcela bez prostředků. Ještě navíc do- exekuce. Zabavování zbytku důchodu
šlo k tomu, že na můj účet chodí by totiž odporovalo smyslu limitace
mzda mého přítele, který sám účet částky, kterou lze při srážkách z důnemá. K penězům se tak nedostane chodu srazit, a proto by měl exekutor
prostředky na účtu uvolnit. Tento poani on. Co můžeme dělat?
stup je ovšem možný opravdu pouze v
Odpověď: Uvedený problém je po- případě, kdy vám na účet nechodí žádměrně častý a plyne z toho, že exekutor né jiné exekuovatelné příjmy. Zároveň
může vykonávat exekuci i více způso- jde často o běh na dlouhou trať, než se
by najednou. Blokování účtů je pro k penězům dostanete.
exekutora snadné a lze se s ním setkat
Důležité je zmínit i možná prevenu většiny exekucí, kde povinný účet tivní opatření, která je vhodné udělat,
má. Právní řád sice obsahuje nástroje, pokud exekuce hrozí. A zároveň, co by
jak zabránit tomu, aby se dlužník ocitl mělo následovat co nejrychleji po poúplně bez prostředků, ale tyto nástroje stižení účtu exekucí. U výplaty důchojsou občas dost těžkopádné.
du lze zažádat o výplatu na poště, kde
Pokud už jste se v této situaci ocit- si budete důchod vyzvedávat.
la, lze předně doporučit, abyste využiVzhledem k tomu, že jsou současně

Advokát radí
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prováděny srážky z důchodu, tak je
rovněž zcela v pořádku zařídit si výplatu důchodu na účet nějaké třetí osoby, které důvěřujete, že vám peníze vydá a exekuce u ní nehrozí. Exekutor v
takovém případě sice teoreticky může
takovou osobu vyzvat k tomu, aby prostředky vydala, ale v praxi se to děje
málokdy.
Pokud jde o vašeho přítele, tak je
pravděpodobně z platby zřejmé, že jde
o jeho mzdu, která není vaším příjmem. Neměla by tak být exekuována,
neboť nejde o majetek dlužníka. Měl
by se obrátit na exekutora, aby jeho peníze z exekuce vyjmul. Pokud mu nevyhoví, je na místě podat tzv. vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. Samozřejmě by také měl současně co nejrychleji zajistit, aby další mzda přišla
jinam, než na exekucí postižený účet.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna
Iuridicum Remedium, z.s.,
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3
Online poradna na www.iure.org

inzerce/životní událos /upozornění

Žatecký zpravodaj

Inzerce
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska. Stáří
15 - 19 týdnů, 169 - 229,Kč/ks. Prodej: Žatec - u
vlak. Nádraží-západ -17. 9.
2020 - 14.30 hod.Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace: Po-Pá
9.00 – 16.00 hod., tel. 601
576 270, 728 605 840.

Vzpomínka
● Roky tiše plynou, jak klidně řeky proud. Jen bolest v
srdci zůstává a nedá zapomenout. Dne 12. 9. 2020 tomu bude 15 let, co nás navždy opustil pan Josef Drahoš. Dne 27. 9.2 2020 tomu
bude 21 let, co nás navždy
opustila paní Bohumila Drahošová. S láskou stále vzpomíná dcera Bohumila, vnuk
Miroslav s rodinou.

Vážení občané, dne 26.9.2020 proběhne ve městě Žatec
tzv. „sběrová sobota“. Tohoto dne v čase mezi 8 a 12 hodinou bude možné do přistavěných velkoobjemových kontejnerů odložit objemný odpad a elektroodpad.
Stanoviště sběrové soboty:
- ul. V Zahradách (na konci ulice),
- ul. Svatováclavská (u č.p. 2516),
- ul. Boženy Němcové (u garáží),
- ul. Lučanská,
- ul. Václava Brožíka,
- ul. Husova (u č.p. 2648),
- ul. Sládkova,
- ul. Jižní,
- ul. Osvoboditelů (před č.p. 2002),
- ul. Jakubská.
!UPOZORNĚNÍ!
Nepřijímáme následující druhy odpadů:
nebezpečný odpad, pneumatiky,
biologicky rozložitelný odpad, stavební odpad

Rozloučení
Zesnulí 25. 7. až 25. 8.:
Hana Bártová
Ladislav Ondič
Bedřich Munt
Helena Happichová
Jiří Černý
Ivan Zrubec
František Kadlec
Stanislav Kocián
Sidonia Horáčková
Milena Sloupová
Zdeněk Polcar
Hildegard Ptáčková
Hedvika Jarošová
Josef Seeman
Vratislav Vojáček
Marie Friedrichová
Antonín Robl
Marie Třasáková
Ing.Vladimír Štěch
Jaroslav Knedlík
František Gruber
Vladimír Jeníček
Vlasta Priatková

SBĚROVÉ SOBOTY

81
64
59
83
66
64
76
66
93
68
87
89
98
73
81
92
80
82
85
72
70
70
91

Příští číslo
Žateckého zpravodaje
vyjde 1. října.
Příjem inzerce do 24. září.
Kontakt: e-mail zpravodaj
@mesto-zatec.cz, tel. 415
736 156. Osobní kontakt:
Každé úterý od 9 do 11 hodin
v prostorách Turistického a
informačního centra, náměstí Svobody 149.
Odběrná místa: MěÚ, Městská knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace
U Orloje, Galerie Sladovna,
Kauﬂand, samoobsluhy nám.
Poperinge, JIP (ul. Pražská,
Podměstí), pasáž Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna
Obránců míru, Kavárna S duší, Městské divadlo, autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Žatec
pro veřejnost
PONDĚLÍ 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
STŘEDA 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
ÚTERÝ 08:00 - 11:00
12:00 - 13:00
pouze na REZERVACI
vždy je nutné
se nejprve objednat

Novinky ze Žatce najdete na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký Zpravodaj - Město Žatec
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Základní škola na nám. 28. října chrání přírodu tříděním
V loňském roce žáci ZŠ 28. října díky Recyklohraní odevzdali k recyklaci 359 kg starých elektrozařízení.
Elektrospotřebiče obsahují velké
množství materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou
je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná
recyklace těchto výrobků. Žáci, jejich
rodiče i učitelé v naší škole jsou si vědomi významnosti třídění elektra. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše škola přispěla ke zdravému
životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ro-

Dub ze Stroupečku
může získat ošetření
Veledub ze Stroupečku
na Žatecku je jedním ze dvanácti ﬁnalistů letošního ročníku soutěže o Strom roku.
Vítěz soutěže získá odborné
ošetření, které by si strom,
jenž byl několikrát zapálen,
ale stále žije, zasloužil. Hlasy pro 540 let starý strom
zvaný Otec lesů či vrakodávný veledub lze na webu
stromroku.cz dávat až do
11. října.
(žz)

účtování, který vyčísluje přínos školy
k ochraně přírody, vyplývá, že jsme díky odevzdaným elektrospotřebičům
na naší škole uspořili například 6,09
MWh elektřiny nebo 500,18 litrů ropy
a snížili emise skleníkových plynů.
Že každý kus vytříděného elektra
se počítá, nám ukazuje například již
100 vytříděných mobilních telefonů,
které uspoří 2 340 l pitné vody, což by
naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří
ropa, která by stačila na výrobu benzípa, voda, okyselování prostředí a pro- nu pro cestu z Prahy do Dubaje. Všem,
dukce skleníkových plynů, zde všude kterým není příroda lhostejná, a kteří
díky zodpovědné recyklaci vznikají tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí,
úspory.
(ss)
Z certiﬁkátu environmentálního vy- patří obrovský dík.

Příměstské tábory knihovny s cestováním i přírodou
ření, her a zábavy. Tématem byla Cesta kolem světa, a tak nechyběl výlet do Zooparku
Chomutov, vyráběli jsme africké válečnické masky, tradiční australské obrazy, oblíbené putovní kamínky a nechyběl ani výlet
na cvičiště psů.
V posledním prázdninovém týdnu od
24. srpna se konal další příměstský tábor,
tentokrát s názvem Dobrodružství v přírodě. Děti si vyzkoušely různé hry a soutěže v
V týdnu od 27. – 31. července 2020 se v lese i na hřišti u řeky, ale nechyběla ani návMěstské knihovně Žatec uskutečnil histo- štěva Válečného muzea v Libočanech či
ricky první příměstský tábor. Pro malé čte- Zoo Plasy. Loučení s prázdninami měly roznáře byl připraven bohatý program plný tvo- hodně velmi pestré a zábavné.
(mkž)

Děti ze Žatecka se bavily i soutěžily na táboře u Chřibské
Dvacátý první ročník letního dětského tábora Žatecka a Lounska, jehož zřizovatelem je OV KSČM Louny, se tentokrát poprvé konal v rekreačním středisku
Babočka v Krásném Poli –
Chřibské v nádherné přírodě Lužických hor.
Tábora se zúčastnilo 84
dětí rozdělených do sedmi
oddílů podle věku a pohlaví.
Polovina dětí pocházela ze
Žatce a ostatní z různých částí okresu Louny a Ústeckého kraje. Zpočátku nám počasí nepřálo, přece jen jsme
se nacházeli na horách, za
pár dní však vysvitlo slunce
a program tábora se mohl
rozjet v plném proudu.
Děti si užily spousty zábavy a legrace, rozhodně se s námi nenudily. Absolvovali
8

jsme celodenní výlet k
Chřibskému vodopádu, který
jsme spojili s návštěvou města Chřibská, s několika zájemci z řad táborníků jsem navštívil místní muzeum. Se zájmem jsme prohlíželi exponáty místního střeleckého
spolku, dále objevy rodáka
Tadeáše Haenkeho z Jižní
Ameriky a v neposlední řadě
pamětihodnosti dnes již téměř zaniklého místního průmyslu. Shodou okolností věděl průvodce, odkud jsme, neboť sloužil v Žatci u 21. tankového pluku, mohl tak například srovnávat chřibskou
architekturu se žateckou.
Bohatý program, který
jsme pro děti připravili, obsahoval například táborovou
sportovní olympiádu, soutěž
Babočka hledá talent, celotá-

borovou soutěž - ,,Diamantová liga“, honbu za pokladem, taneční soutěž nebo
branný závod. V podvečer se
děti bavily na táborové diskotéce a ve volných chvílích
hrály vybíjenou nebo přehazovanou. Součástí střediska
je také lanové centrum a minizoo s ovečkami, o které byl
také velký zájem. Táborníci

měli možnost vidět ukázku
záchranářských psů za Žatce
i ukázku z činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Mikulášovice, kteří dětem vyrobili pěnu, a každý se mohl posadit do hasičského vozu.
Za soutěže a činnosti dostali účastníci diplomy a různé ceny.
Petr Kubeš,
hlavní vedoucí tábora

kultura

Žatecký zpravodaj

Pravěk v muzeu učil děti lovit, vařit i poznávat stromy a zvířata
Tradiční prázdninová akce Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci
se v srpnu opět věnovala pravěku a
přinesla několik novinek.
Celodenní program nabídl ještě více aktivit než v minulých letech a byl o
něj velký zájem. Od rána například
chodily do muzejní zahrady za zábavou i poučením děti ze žateckých příměstských táborů.
Velký zájem byl jako vždy o pravěké mletí obilí a pečení placek. „Teď si
běž placku upéct. Až ji budeš mít hotovou, dostaneš k ní pravěkou polévku,“
ukazovala ředitelka muzea Radmila

tem jako obvykle výrobu keramiky,
střelbu z luku nebo ukázku tkaní. „Nové máme jeskynní malby, poprvé mohou být děti lovci nebo jsou pracovníci
Lesů ČR,“ popsala ředitelka muzea.
Lesníci dětem ukazovali paroží či kožešiny různých zvířat, povídali si s nimi o stromech. K novinkám patřila také hra na archeology v pískovišti nebo
soutěž o pravěkou omalovánku.
Vše bylo připravené tak, aby se děti
Holodňáková jednomu z chlapců, ktepředškolního
i školního věku pobavirý si kamenem namlel obilí, z hrubé
ly,
ale
také
se
něco naučily. A předemouky uplácal placku a chystal se k
vším
i
o
prázdninách
smysluplně trávipravěkému obědu.
ly
svůj
čas.
(kas)
Akce v muzejní zahradě nabídla dě-

Zářijové výstavy se věnují Africe, květinám i lidovým zvykům
V každé z budov Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci začne v průběhu
září nová výstava.
Křížova vila
Pracovníci muzea připravili v Křížově vile zahájení výstavy Emil Holub Tam za řekou Zambezi, které proběhne 3. září od 17 hodin. „Výstava ze sběrů a materiálů PhDr. Marie Imbrové
přiblíží touhu a odhodlání
Emila Holuba proniknout do
nitra černého kontinentu, jeho motivaci, představy, úsilí, střety s realitou jižní Afriky na konci 19. století,“
uvedla kurátorka výstavy
Monika Merdová. Dále ukáže metody a způsoby popisu
místní krajiny, život domorodců, boj o přežití, jeho význam pro současná africká

ře. „Nyní vám představíme
druhou část výstavy – tu v životě smutnější. Autorky se
citlivě zaměřily na smrt a pohřbívání. Žatečtí muzejníci
si dovolili připojit historii
místních hřbitovů, fotograﬁe kostelů, náhrobků osobností a vystavit pohřební knihy,“ přiblížila Jitka Krouzová, vedoucí výstavnickopropagačního oddělení muzea. Výstava potrvá do 22.
listopadu 2020.
Stará papírna
Pracovníci muzea a Kaktusáři Žatecka s ﬁnanční podporou města Žatec zvou na
Výstava přibližuje lido- výstavu Kaktusy a sukuvé zvyky a obyčeje v lid- lenty. Prodejní výstava je
ském životě související z na- otevřena 3. až 5. září, čt – pá
rozením a úmrtím. První od 9 do 17.00, so 13 – 17.00.
část výstavy se v žateckém
Další výstava začne v
muzeu prezentovala již na ja- rámci EHD v sobotu 19. září
etnika. Výstava potrvá do
15. listopadu 2020.
Regionální muzeum
V hlavní budově muzea v
Husově ulici je připraveno
slavnostní zahájení druhé
části výstavy Od košilky k
rubáši aneb Narození a
smrt v české lidové kultuře, které proběhne ve čtvrtek
10. září 2020 od 17 hodin.

ve 14.00 s názvem Co skrývá něžná krása květin aneb
Podmínky pěstování řezaných květin v 21. století. „Návštěvníkům odpovíme na
otázky, odkud pochází řezané květiny, které si kupujeme
v obchodech, za jakých podmínek jsou pěstovány, odkud
jsou dováženy a vysvětlíme,
co to znamená fair trade certiﬁkované květiny,“ přiblížil
kurátor výstavy Martin Čížek. Výstava potrvá do 5. prosince 2020.
(rmž)

Stovky lidí přilákal Stekník na program o letních tradicích
řádat, stejně jako celé Česko, s omezeními kvůli pandemii koronaviru. Kvůli
ní například odpadlo plánované rytířské odpoledne. Protože ale návštěvníci
mají zájem o Stekník stále víc, připravili pracovníci zámku jiný program – právě o různých zvycích.
V kapli se tak v rámci prohlídky povídalo o poutích (a také zpíval Žatecký
Neobvyklé prohlídky si v úvodu srp- příležitostní sbor) a návštěvníci se prona pro návštěvníky připravil zámek měnili v poutníky. V kuchyni šla řeč o
Stekník. V rámci programu Léto na chlebu, v hlavním sále byly tématem dozámku představili průvodci známé i po- žínky. V sala terreně byla k vidění stuzapomenuté tradice a zvyky. Program dánka, s níž bývala spojená slavnost krádoplnila řemesla na nádvoří, občerstve- lovniček – svěcení studánek. V patře
ní či prohlídky zámeckých zahrad.
zámku průvodci vyprávěli o senoseči a
Zámek Stekník se letos musel vypo- zvycích s ní spojených. Při prohlídce do-

šlo i na svátek spojený s Janem Křtitelem a hledáním pokladů. Nechyběla povídání o chmelu, vinobraní či dožínkách. „Podtitulem programu byly tradice známé i neznámé, které jsme chtěli
představit. Některé se dochovaly dodnes, jako Dočesná, jiné zanikly a chceme je opět připomenout,“ vysvětlila kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková.
Během dvoudenního programu dorazily na Stekník stovky lidí. Zájem potvrdil letošní oblibu zámku v moři
chmelnic, jak se Stekníku říká. „Jsme v
Ústeckém kraji jedním ze zámků, které
mají největší nárůst návštěvnosti. Jsme
za to samozřejmě rádi,“ zdůraznila Jana
Zajíčková.
Tomáš Kassal
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MĚSTSKÉ DIVADLO
14. 9. Enigmatické variace, činohra, nevšední dialog v podání Martina Stránského a Jana Maléře, 19.00
20. 9. Velká cirkusová pohádka, pohádka pro děti, 15.00
30. 9. O křišťálovém srdci, pohádka pro děti, 14.00

LETNÍ KINO
11. 9. Carmen, open air opera, 20.30
19. 9. Babí léto v Letním kině, zajímavá nabídka ze světa
motorismu, zemědělské techniky, náhlednutí do zákoutí divadla – součást EHD v Žatci, 13.00 až 18.00
19. 9. Dočesná jinak, kulturní program s hudbou a tématickými ﬁlmy, 18.00 až 22.00
GALERIE SLADOVNA
5. 9. Mirek Kemel a Vladimír Javorský, Galerie Sladovna, koncert, 20.00
11. 9. Standart Rebirth, Galerie Sladovna, taneční vystoupení, 19.00
12. 9. Hudba a Slovo, Galerie Sladovna, semináře, 13.00
13. 9. Kdopak to mluví, Galerie Sladovna, astrologické
konstelace, 10.00
VÝSTAVY
Chrám chmele a piva
stálé prohlídky: Chmelový maják, chmelový labyrint,
pracovna alchymisty, erbovní síň, úterý až neděle, 10.00
– 17.00
Chmelařské muzeum
stálá výstava: největší expozice na světě o pěstování
chmele a historii chmelařství, út - ne, 10.00 – 17.00
Regionální muzeum K. A. Polánka
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program kulturních a společenských událos

10. 9. ...k rubáši, zahájení druhé části výstavy Od košilky k
rubáši trvající do 22. 11., vernisáž 17.00
Křížova vila
3. 9. Emil Holub – Tam za řekou Zambezi, zahájení výstavy trvající do 15. 11., vernisáž 17.00
Stará papírna
3. - 5. 9. Kaktusy a sukulenty
19. 9. Co skrývá něžná krása květin, putovní výstava trvající do 5. 12, vernisáž 14.00
Restaurace U Zlatého beránka
5., 12., 19., 26. 9. Jedová chýše, prohlídka žateckého podzemí a hororové expozice, 11.00 – 17.30
5., 12., 19., 26. 9. Historie obchodování, z časů našich prababiček na Hošťálkově nám v čp. 66, 11.00 – 17.30
stálá výstava: Retro Computer, expozice počítačů ze 70. 90. let
Letecké muzeum Korea – Merkur, Bezděkov
5. 9. Historie čs. letectví a vojenského letiště u Žatce,
9.00 – 16.00
OSTATNÍ
4. - 5. 9. Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů, Chovatelský areál v ul. Vol. Čechů, 8.00
4. - 5. 9. Kočárem po Žatecké Dočesné jinak, stanoviště u
Letního kina a chmelničky, 10.00
4. 9. Myslíme na děti, Sociální centrum pro rodinu, edukační setkání, 16.00
4. 9. Žatecká Dočesná jinak, Chmelařské náměstí – hudba
a zábava pro děti na dvou scénách, 17.00
4. 9. Chmelový dvorek, nám. Prokopa Velkého, 17.00
5. 9. Hošťálkohraní, akce pro děti u Budíku, 9.30
5. 9. Tenisový turnaj + koncert kapely Filip Richie a Jakub R., Tenisové kurty, 10.00
5. 9. Žatecká Dočesná jinak, Chmelařské náměstí – hudba
a zábava pro děti na dvou scénách, 13.30
5. 9. Zakončení prázdnin v Žateckém pivovaru, 14.00
5. 9. „Dočesná“ na Hošťálu – Jezza Vee a Tabasker, Hošťálkovo nám., 15.00
5. 9. Bezděkovské léto, Klub MoTáč Bezděkov, 18.00
7. 9. Syndrom vyhoření, Sedmikráska Žatec, 17.00
10. 9. Jiří Schmitzer, Klášterní zahrada, koncert, 20.00
11. 9. Hudba v podloubí, bývalá Spořitelna, 18.00
11. 9. Harmonikář František Hroš, Rest. U Orloje, 19.00
12. 9. Silák roku, sportoviště u koupaliště, 9.00
12. 9. Běh Žatecké 11°, bývalý Dreherův pivovar, 12. ročník pivního běhu, 11.45
13. 9. Zahájení společných výklusů v parku, pro členy i
nečleny Bohemia Sport Žatec
15. 9. Čaj s právníkem, DPS U Hřiště, 10.00
15. 9. Finanční gramotnost u dětí, Sedmikráska, 17.30
18. - 19. 9. 34. podzimní výstava hub, Hotel Černý orel,
8.00 – 18.00
18. 9. Farmářské trhy, nám. Svobody, 8.00
19. 9. Pestrofest, Hošťálkovo nám., 15.00
20. 9. Žatec žije, Chrám chmele a piva, 13.00
20. 9. Očkonosík, Klášterní zahrada, lout. pohádka, 15.00
21. 9. Poporodní deprese, Sedmikráska, přednáška, 17.00
26. 9. Večer se skupinou Aquarius, KD Moskva, 20.00
27. 9. Svatováclavský noční běh, stadion Mládí
28. 9. Svátek sv. Václava, zámek Stekník, 10.00 – 15.00
29. 9. Obezita, její prevence, dopady a výživa při obezitě, Nemocnice Žatec, přednáška, 15.00

Žatecký zpravodaj

EHD v Žatci

Dny evropského dědictví v Žatci 19. září s tradičními dvorky
U příležitosti Dnů evropského dědictví se každoročně v
měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou běžně nepřístupné.
Regionální muzeum K. turního programu na deseti
A. Polánka připravuje v je- žateckých dvorcích v širším
jich rámci na sobotu 19. září centru města nabídneme i
2020 od 13 do 18 hodin pro- speciální prohlídky děkangram s názvem Žatecké dvor- ského chrámu Nanebevzetí
ky a zve k návštěvě tajem- Panny Marie s ukázkou hry
ných zákoutí města a pono- na varhany. Žatecký pivovar
ření se do programu předsta- umožní prohlídky nového
vení, výstav, koncertů, soutě- Pivovarského muzea i vyží a dílniček pro malé i velké. hlídku z Vodárenské věže.
„Kromě bohatého kul- Zapojí se také Městské diva-

dlo Žatec, kde můžete kromě opony zhlédnout i výstavu o jeho historii. Žatecká
Chmelobrana zase zve do nedalekého Muzea Homolupulů,“ uvádí za Regionální
muzeum K. A. Polánka Monika Merdová.
S razítky i do Budíku
Vstupné je pro tento den
na všechny výstavy i akce
volné s výjimkou přidruženého podvečerního programu v klubu Budík a také v
Letním kině, kam ale budou
mít návštěvníci možnost získat vstup zdarma, budou-li

poctivě sbírat razítka na jednotlivých dvorcích. Brožurku s kompletním programem, kam si zájemci nechají razítka tisknout, obdržíte
v den akce na všech zapojených dvorcích i objektech.
Akce probíhá pod záštitou města Žatce a celonárodně ji spoluorganizuje
Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska.
Program probíhá v průběhu
září ve velkém množství
měst a obcí, národní zahájení se uskuteční v Olomouci
11. - 13. září 2020. (rmž)

Žatecký zpravodaj

sport

Dvojnásobná fotbalová oslava přilákala stovky diváků
Fotbaloví příznivci v okrese se letos poprvé sešli v hojném počtu až v sobotu 15. srpna ve Staňkovicích. Oživením po dlouhé přestávce však nebyl fotbal o body, ale o
gratulaci jedné z legend žateckého Slavoje.
Bohuslav „Puška“ Svo- k, podle jehož pohybu by niboda totiž slavil své šedesáti- kdo nehádal, že už svoji šedeny na hřišti v mužstvu Puška sátku oslavil. Dal dva góly, a
team, jehož soupeřem byla jeden připravil pro nejmladstará garda mistrovské Sla- šího hráče Škodu, který navie Praha. Zápas zároveň při- stoupil za svého otce, rovněž
pomněl výročí 35 let od his- bývalého hráče Slavoje. Čtvrtorického postupu Slavoje do tý a poslední domácí gól
vstřelil oslavenec Svoboda z
divize.
Na čtyři stovky diváků se penalty, po které si neodpusdobře bavily. Přispěl k tomu i til tradiční kotrmelec. Divámoderátor Jiří Rámeš, býva- ky také potěšila kombinační
lý hráč, trenér a manažer spol- hra, o kterou se z domácích
ku fotbalistů a herců týmu starali hlavně Jindra Hefner a
Arabela. V průběhu odpo- Richard Zelinka, který ve
ledne leccos na borce prozra- svých 42 letech až do loňska
dil a vtipně vyzpovídal řadu ještě oblékal žatecký dres. Že
aktérů, ale i diváků, kteří ma- utkání skončilo výsledkem
jí k fotbalu blízko i po skon- 4:14, nezajímalo ani sázkaře.
„Někteří kluci se omluvili,
čení aktivní kariéry.
Nejstarším na hřišti byl ať ze zdravotních a věkových
Ivo Lubas, donedávna šéf li- důvodů, jiní, se kterými jsem
gového fotbalu, mezi jeho také hrál, mají trenérské pomladšími spoluhráči vynika- vinnosti u soutěžních týmů,“
li M. Pospíšil, L. Došek, Do- informoval B. Svoboda. „Přsoudil, Jindráček a střelec Fi- ipomněli jsme si dnes také 35.
linger. V žateckém týmu byl výročí, kdy jsme poprvé vybonejproduktivnější Mirek Jun- jovali pro Žatec postup do re-

Hráči Slavoje jsou zatím v krajském přeboru
přeborníky na přestřelky. Teď je čeká lídr
Fotbalisté Slavoje Žatec jsou týmem, v jehož zápasech
Ústeckého krajského přeboru padlo v prvních dvou kolech
nejvíc branek.
V prvním kole Žatec porazil Lovosice vysoko 6:0, ve druhém vysoko prohrál na trávníku Litoměřicka 1:7. Zatím se
tak Slavoj drží v tabulce na 9. místě s vyrovnaným skóre
7:7.
V sobotu 5. září hostí Slavoj na stadiónu v Blšanech, kde
hraje domácí zápasy kvůli rekonstrukci svého hřiště, vedoucí Vilémov. Ten ještě neztratil ani bod a ve dvou utkáních nastřílel 10 branek.
(kas)

Národní házenkáři byli na turnaji třetí
Národní házenkáři Žatce
v kombinované sestavě
skončili 8. srpna třetí na turnají v Dobřívi, na Memoriálu Petra Laibla. Žatec prohrál s vítězem turnaje Ferry
Teamem 3:12, s domácím
Sokolem Dobřív remizoval
9:9 a Hrádek u Rokycan po-

razil 8:7. Výborně zachytal
Josef Tichý, v obraně hráli
Zdeněk Beldík, Jan Šubrt,
Ladislav Mixtaj a Martin Nýdrle, v útoku se střelecky dařilo Pavlu Nociarovi (13),
dále v útoku hráli Michal Janák (5), Josef Popelka st. (2)
a Roman Mravec.
(jp)

Žatecké oslavy ve Staňkovicích. Vlevo nahoře B. Svoboda,
vedle trenéři L. Trnka a J. Mar nek. Dole střílí slávista D.
Filinger první gól zápasu.
Foto: (kas)
publikové soutěže divize.“ na oslavu do sousedního
Tehdejší trenéři Lubomír Trn- města.
Spokojenost, úsměvy a
ka starší a Jan Martínek také
koučovali výběr proti Slavii. vzpomínky lemovaly zbytek
„Jsme rádi, že se hráči i diváci dne nejen na samotné osladobře bavili a všichni dohráli vě, ale i ve staňkovickém areve zdraví,“ usmíval se Luboš álu, kde se setkali a po utkání
Trnka starší po utkání, než se setrvali fotbaloví příznivci z
gratulanti vydali ze Staňkovic regionu. Jaroslav Kubíček

První z Jazzmanů hrají muži
Nová ﬂorbalová sezóna pro žatecké Jazzmany odstartuje
12. září, kde sehrají muži jako na domácím hřišti první zápas
po postupu do divize. Hrát budou s Teplicemi. Postupně pak
rozehrají své soutěže i další kategorie FbC Jazzmani Žatec.
Starší žáci hrají první turnaj 26. září v České Lípě.
Junioři začínají 27. září v Kadani.
Dorost a mladší žáci začínají 3. října - dorost v Krupce,
mladší žáci v České Lípě.
Elévové sehrají první turnaj nové sezóny 17. října v Chomutově.
Přípravka startuje 18. října v Teplicích.
(red)

Soutěž kuželkářů začne 19. září
Žatečtí kuželkáři se o
prázdninách zúčastnili obřího turnaje Pohár osvobození v Lounech, kde se v konkurenci 50 oddílů z celé republiky neztratili. V soutěži
čtyřčlenných družstev skončila Lokomotiva Žatec 12. V
soutěži mužů byl Zdeněk
Ptáček celkově 5. ze 138 ku-

želkářů a Iveta Ptáčková 9.
ze 49 kuželkářek.
Krajský přebor zahájí Lokomotiva 19. září v Teplicích proti Letné B, první domácí zápas hrají 26. září se
Sokolem Spořice od 9 hodin.
Podzimní část přeboru končí
18. prosince, kdy hraje Žatec
s Lokomotivou Ústí B. (jj)
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