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Tradiční Chmelmarš patřil k hlavním lákadlům květnového Chmelfestu, při kterém se v
Žatci každý rok žehná chmelové úrodě. Slavnost s recesis ckým průvodem se konala 7.
května. Více na straně 2.
Foto: Tomáš Kassal
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soutěže
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Architekti představili studie rozvoje nemocnice
Trojici studií, které jsou
důležité pro budoucí fungování a rozvoj Nemocnice Žatec, si mohli prohlédnout účastníci setkání ve
Staré papírně.
Architekti jim představili zamýšlené dostavby, ve
kterých vznikne urgentní příjem a rozšíření oddělení následné péče, i generel rozvoje celé nemocnice.
Urgentní příjem a dostavba následné péče jsou investicemi pro nejbližší léta,
začít by se mohlo teoreticky
možná už příští rok. Naopak
generel rozvoje naznačuje
možnosti růstu a modernizace celého areálu v příštích
asi 25 letech.
„Generel rozvoje je zdánlivě nejméně náročný a nemá takovou prioritu. Ale z
dlouhodobého hlediska roz-

voje je pro nemocnici nejdůležitější,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Žatec Jindřich Zetek.
Důležitý je zejména proto, že nabízí vize, jak a kam
se má postupně v nemocnici
investovat. Generel ve svém
celku počítá s vybudováním
jednotlivých zón, které budou prostorově oddělené
(ambulance, intenzivní medicína, následná péče, energetika...), ale zároveň na sebe mohou organizačně navazovat. Do budoucna na se počítá například s vybudováním Alzheimer centra, parkovacím domem či novým
centrálním pavilonem s akutními lůžky.
Druhou studií je dostavba urgentního příjmu. Ten je
pro nemocnici nutností, protože v současné době se paci-

enti přijímají jak na chirurgii, tak na interně a není to
komfortní pro ně ani pro personál. Nově vznikne jeden
centrální příjem vedle dnešní chirurgie. Odhadované náklady se nyní odhadují kolem 40 milionů korun. Počítá se s využitím státní dotace, která má být dostupná patrně příští rok.
Několikanásobně dražší
bude rekonstrukce a dostavba traktu následné péče, již
představila třetí studie. Rekonstrukci současného oddělení následné péče doplní nové křídlo, takže celá budova
dostane tvar písmene U.
Rozšíření oddělení má přinést nejen dalších 25 lůžek
následné péče a zvýšení
komfortu pro pacienty, ale
také se počítá se vznikem paliativní péče. Tomáš Kassal
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Poplatek za odpady uhradila polovina, přihlásilo se 77 procent
Všichni obyvatelé města Žatce a majitelé nemovitostí by mu může být uložena pořád- něné formuláře je poté nutné
měli mít do konce června zaplacený poplatek za komu- ková pokuta podle zákona č. odevzdat osobně na MěÚ nebo zaslat prostřednictvím
nální odpad. K 20. květnu tak učinilo 10 200 obyvatel, te- 280/2009 Sb., daňový řád.
Formuláře jsou k dispo- pošty či datové schránky. Pody zhruba polovina poplatníků.
Přihlášení k místnímu po- povinnost splnil nejpozději zici na MěÚ a na jeho webo- platek na osobu pro rok 2022
platku a jeho uhrazení do 30. do 20. června 2022. V přípa- vých stránkách www.mesto- je 900 Kč, termín splatnosti
(kas)
června vyplývá z Obecně zá- dě nesplnění této povinnosti -zatec.cz → Odpady. Vypl- do 30. 6. 2022.
vazné vyhlášky č. 5/2021, o
Způsob úhrady poplatku:
místním poplatku za obecní
 bezhotovostně na číslo účtu: 3183490287/0100, (každá osoba má svůj vlastní variabilsystém odpadového hosponí symbol, což je rodné číslo, v případě vlastnictví nemovitosti bez osob hlášených k pobydářství města Žatec, která je
tu určuje variabilní symbol správce daně)
účinná od 1. ledna 2022.
 hotově či platební kartou v pokladně MěÚ Žatec
Povinnost přihlásit se k
 použitím QR kódu umístěným na webu Městského úřadu Žatec (v záložce Odpady
místnímu poplatku pro- Správa poplatku)
střednictvím předepsaného
Informace ke správě poplatku podávají:
formuláře byla do 15. ledna
Kateřina Oppelová, DiS., tel. 415 736 207, e-mail: oppelovak@mesto-zatec.cz
2022, splnilo ji zatím 77 proMichaela Šalounová, tel. 415 736 212, e-mail: salounova@mesto-zatec.cz
cent obyvatel, tedy asi patInformace k samotnému svozu odpadu a odpadovým nádobám podá Ing. Světlana
náct tisíc lidí. Kdo tak dosud
Janegová Tököliová, tel. 415 736 201, e-mail: janegova@mesto-zatec.cz
neučinil, je nutné, aby svou

Žatečané mohou
doma třídit i kovy
Nový druh tříděného odpadu, konkrétně drobné kovy, mohou nově občané Žatce třídit přímo doma. Tašky
na třídění kovů si zakoupí v
infocentru (vedle chmelničky) za 19 Kč. Tašky jsou určené především na plechové
obaly od nápojů a potravin.
Kovový odpad z tašek lze
vhazovat do šedých nádob
na kovy nebo odvézt do
Sběrného dvora.
(red)

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 23. 6. 2022 od
15.30 hodin ve velkém zasedacím sále radnice.

Mimořádný
úřední den:
Sobota 4. 6.
8:00 - 12:00

Letní koupaliště počítá s otevřením 15. června
Městské koupaliště zahájí letošní sezónu nejspíše 15.
června. Počítá s tím provozovatel, jímž je Technická
správa města Žatce, záležet
ale bude i na vývoji počasí.
Návštěvníky koupaliště
čeká letos několik změn.
Tou největší je zdražení
vstupného o 20 Kč, dospělý
tedy za celodenní vstup zaplatí 80 Kč. Znovu se zavádí
odpolední vstupné.
Loni byl na koupališti po-

staven nový bazén pro děti
školního věku, který budou
moci letos prvně používat po
celou sezónu. Pro děti budou

také připravené nové herní
prvky včetně velké lanové
pyramidy. Otevřeno bude
denně od 9 do 20 hodin. (r)

Chmel dostal požehnání, milovníci piva jistotu
Stovky lidí, desítky alegorických vozů a
spousta piva i dobré nálady byly součástí tradičního Chmelfestu, který se v centru Žatce
konal v sobotu 7. května.
Tradiční lidová slavnost začala zábavným kláním ve jménu Lojzy Lupulína pod
Chmelovým majákem, kde se následně seřadil Chmelmarš. Průvod s jezdci na koních,
dětmi, hudbou a hlavně s oblíbenou Chmelobranou a mnoha alegorickými vozy se od

majáku přesunul na náměstí Svobody. U nejmenší chmelničky na světě zazněly krátké
zdravice a požehnání žateckému chmelu.
Symbolicky byl také naražen velký pivní
sud. Při této příležitosti ujistil jednatel Žateckého pivovaru Martin Kec všechny přítomné, že pivovar neskončil. „Výrobu od
podzimu opět obnovíme a žatecké pivo budeme dál vyrábět. A věřím, že bude ještě lepší,“ řekl Martin Kec.
(kas)

Provoz očkovacího centra a odběrového místa na Covid-19
Nemocnice Žatec upravila pravidla fungování Očkovacího centra a
provedla změnu Odběrového místa
PCR a antigenního vyšetření na detekci Covid-19.
Očkování bude probíhat 1 x za 14
dní, a to v pátek vždy v sudý týden, v časech 13:00 – 16:30 hod na poliklinice,
I. patro.
K očkování je potřeba se objednat
prostřednictvím státního rezervačního
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systému Reservatic, dostupného na internetu, nebo můžete volat na telefonní
číslo +420 607 056 741. Číslo je aktivní pouze v pondělí a ve čtvrtek od 8:00
do 12:00 hod. Možné termíny se zájemcům ukáží v rezervačním systému.
Odběry PCR nebo Antigenního testu (Covid-19) probíhají v úterý od 12
do 14 hodin a v pátek od 10 do 12 hodin. Dle nařízení vlády (ze dne 4. 5.
2022) jsou pojišťovnou hrazené PCR

testy pouze na základě indikace lékaře
nebo KHS. Odběrové místo vystaví žádanku pouze samoplátcům. Úhradu je
třeba provést před odběrem na pokladně nemocnice.
Objednat se lze opět na telefonním
čísle +420 607 056 741. Číslo je aktivní pouze v pondělí a ve čtvrtek od 8
do 12 hodin.
K odběru je m možné přijít i bez objednání.
Nemocnice Žatec

zpravodajství
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Žatečtí dobrovolní hasiči slavili 150 let od svého založení
Pestrým celodenním programem
oslavili dobrovolní hasiči ze Žatce v
sobotu 21. května výročí 150 let svého založení. Jde o jeden z nejstarších
sborů v Čechách, který vznikl jen
šest let po úplně nejstarším hasičském spolku ve Velvarech.
Oslavy probíhaly na náměstí Prokopa Velkého, kde byly k vidění desítky hasičských vozidel i dalších požární
techniky, ale i dynamické ukázky zásahy, i v nedaleké Klášterní zahradě, kde
byly pro rodiny s dětmi připravené různé zábavné a preventivní programy.
Činnost zdejšího sboru vyzdvihl jeden z významných hostů oslav, posla-

nec Petr Liška. „Chci pogratulovat
zdejším dobrovolným hasičům. Připomenu, že jde o dobrovolné hasiče,
nejsou to profíci, dělají to ve svém vol-

ném čase. Všichni si uvědomte, jak je
potřebujete, protože dokud není nějaká krize, málokdo si to uvědomuje,“
zdůraznil P. Liška.
Poděkování za 150 let činnosti a neustálé pomoci všem obyvatelům zaznělo také od starostky Žatce Zdeňky
Hamousové. Součástí oslav na náměstí
Prokopa Velkého bylo předání ocenění
a medailí. SDH Žatec dostal gratulační
list od Krajského sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a medaili za zásluhy
od Okresního sdružení hasičů v Lounech. Od SDH Žatec pak dostali pamětní medaile všichni pozvaní hosté i
samotní členové sboru.
(kas)

Setkání řešilo konkrétní problémy rodin a jak jim pomáhat
Ve Staré papírně v Žatci
proběhlo setkání Orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) se školami a službami pro rodiny s dětmi.
Řešily se zde konkrétní
problémy dětí a rodin, jako
například školní neúspěch,

záškoláctví či nestabilní rodina. Dále také alkoholismus v rodině, kriminalita a
další. Jednotlivé organizace
nabídly možnosti, jak mohou v konkrétních případech pomoci. Velkým přínosem celého setkání bylo

především navázání spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a vyjasnění si
kompetencí.
Setkání proběhlo v kooperaci s Odborem sociálních věcí MěÚ Žatec a bylo
pořádáno Místní akční sku-

pinou Vladař v rámci projektu OPVVV - MAP2 Podbořansko-Žatecko. Výstupy
z jednání a kontakty na
všechny zúčastněné najdou
zájemci na webu www. vzdelavani-zatecko.cz.
Renata Adámková

Rozhodnutí o zápisu na seznam UNESCO odkládá válka na Ukrajině
Prvním je zpracování interaktivní mapy celého území Žatecka a druhý se týNominace Žatce napomohla také ká vědeckého průzkumu všech komíČerven 2022 měl být měsícem příprav na zasedání Výboru světového dě- při zvyšování památkové ochrany sta- nů chmelařských staveb v Žatci. Oddictví, na kterém by bylo rozhodnuto o vebního dědictví. Již v průběhu léta borníci z ČVUT provedou nejen arzápisu Žatce a krajiny žateckého chme- 2021 byla prohlášena krajinná památ- chivní rešerše stavebních plánů žatecle na Seznam světového dědictví (U- ková zóna Žatecká chmelařská krajina kých komínů, ale především dokuNESCO). Situace na Ukrajině však - území, které je charakterizováno mentaci a posouzení stavu zachování
změnila plány a zasedání je nyní oﬁci- chmelnicemi a stavbami souvisejícími všech chmelařských komínů. Výsledálně odloženo na neurčito. Stejně jako s pěstování a sklízením chmele. To, že ky průzkumu pak budou k dispozici
ostatní kandidáti na zápis musíme nyní území získalo takovou památkovou všem vlastníkům skladů, u který se kočekat, jak se situace vyvine.
ochranu, bylo velmi kladně hodnoce- míny dochovaly.
Možná je čas na menší bilanci toho, no během posuzování nominace meziZápisu na Seznam světového děco se od nominace podařilo, nebo nao- národní organizací ICOMOS. Kultur- dictví se zatím nepodařilo dosáhnout,
pak nepodařilo.
ními památkami se stalo několik ob- ale už cesta k němu pomohla městu a
Důležité je zmínit, že zpracováním jektů ve městě, například chmelařský okolní krajině v řadě příležitostí v podoplňujících podkladů, které byly vy- sklad náležící ke Chmelařskému mu- znání, prezentaci a propagaci chmelařžadovány během hodnocení, to ne- zeu a sklad čp. 753 v Kovářské ulici a ské historie. Pevně věříme, že o osudu
skončilo. V průběhu roku byly ustano- vedle něj stojící vila chmelařského pod- nominace se rozhodne co nejdříve.
veny tři pracovní skupiny, které se pra- nikatele čp. 1257. Na Stekníku byly noOlga Bukovičová
videlně scházejí a jejich členové při- vě za kulturní památky prohlášeny tři
pravují akce a materiály v oblasti edu- venkovské usedlosti, které byly histokace, propagace a prezentace a péče o ricky spojené s pěstováním a sušením
chmelařské objekty. Ve spolupráci se chmele. Také v Trnovanech získala staZŠ Petra Bezruče jsou tak připravová- tus kulturní památky jedinečná stavba
ny pracovní listy a edukační projekty sloužící jako sušárna chmele, ikonická
na téma UNESCO a chmelařské histo- stavba čp. 8 známá dle jmen majitelů
rie města. Členové skupiny pro propa- Mina-Hassmann.
gaci zpracovávají koncepci turistickéProbíhající nominace přinesla také
ho ruchu města Žatec a jeho okolí a sku- body při posuzování žádosti o dotaci
pina pro chmelařské objekty připravu- Ministerstva kultury pro dva projekty,
je metodiku péče o chmelařské sklady. které se uskuteční ještě v tomto roce.

Žatec a krajina žateckého chmele
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Architektonická soutěž o návrh na novou sportovní halu v Žatci
1. cena: společný návrh skupiny architektů ze Španělska

Výsledky architektonické soutěže má představit výstava
Nejlepší práce z architektonické
soutěže na návrh sportovní haly v Žatci představí město na výstavě v příštích týdnech. Přesný termín a místo konání výstavy se nyní dojednává s ohledem na počet návrhů.
Architektonické soutěže se zúčastnil nezvyklý vysoký počet 30 architektů, přesněji architektonických ateliérů
či uskupení. Výrazně byly zastoupeny
i zahraniční návrhy, což také není zcela
obvyklé – podle administrátora soutěže Igora Kovačeviče, který má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti, to

svědčí o povědomí architektů o Žatci.
Vliv na to podle něj má i nominace na
Seznam světového dědictví UNESCO,
kam by Česko chtělo zapsat Žatec a jeho okolní chmelařskou krajinu.
Samotná soutěž již byla ukončena,
vyhodnocena a její účastníci vyrozuměni o výsledcích. Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší návrh skupiny
španělských architektů. „Na jednání rady města bude předložena k projednání Zadávací dokumentace k vytvoření
projektové dokumentace a s tím spojené inženýrské činnosti k získání po-

2. cena: Progres architekti, Praha
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třebných povolení. Po projednání budou osloveni postupně autoři třech vítězných návrhů. Jak dlouho ale všechno potrvá, to lze dopředu jen těžko odhadovat,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
Veřejnosti chce město jako zadavatel
architektonické soutěže představit práce
na speciální výstavě, která se nyní připravuje. „Ideální by z našeho pohledu
bylo, kdyby se vernisáže výstavy mohli
zúčastnit i navrhovatelé soutěžních projektů, aby mohli své myšlenky představit,“ dodala K, Mazánková.
(kas)

3. cena: Tomáš Hanus, Jan Holub, Praha

zpravodajství
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Soutěž na sportovní halu: Nápadů přišlo hodně, navíc kvalitních
Nečekaně mnoho návrhů hodnotila porota architektonické soutěže na sportovní halu v Žatci. K posouzení nakonec měla třicet prací z celé Evropy.
Že to je nezvyklé, potvr- třicítku velice kvalitních nádil administrátor soutěže vrhů a porota neměla jednoIgor Kovačevič. Renomo- duchou práci, vybrat ten nejvaný architekt má za sebou lepší. Druhým speciﬁkem
velké množství různých ar- byl velký počet zahraničních
chitektonických soutěží, ale účastníků. O tom vypovídá i
hlavně se mnohé ze staveb, vítězný tým, který pochází
u jejichž návrhů stál, poda- ze Španělska. Návrhy ze zařilo zrealizovat. Může tedy hraničí dokládají, že město
porovnávat a když řekne, že Žatec je otevřené a transpatolik zahraničních návrhů rentní. Vyhlášením soutěžnení obvyklých, je třeba to ních podmínek a zadáním i v
brát jako poklonu celému angličtině se transparentnost
Žatci.
a otevřenost stávají faktem a
„Zahraniční ateliéry by- ne pouhou deklarací.
ly zastoupené možná i proPřekvapil vás zájem zato, že město Žatec rezonuje hraničních architektů? Já
v celoevropském kontextu v jako laik jsem nečekal, že
zápise na seznam UNES- by své návrhy poslali i arCO,“ řekl Igor Kovačevič chitekti ze Španělska či
ve svém rozhovoru pro Ža- Francie...
tecký zpravodaj.
Jak jsem uvedl, je to dáno
Kolik návrhů se sešlo a především otevřeností města
museli jste nějaké vyřadit a odvahou, kterou vyjádřila
třeba kvůli formálním ne- celá politická reprezentace.
dostatkům?
Město Žatec se vydalo cestou
Celkem město Žatec obdr- hledání nejlepšího řešení a
želo 32 návrhů, bohužel dva usnadnilo všem architektům
nebyly doručeny včas, tím dostat se k tomuto cíli. Zapádem se soutěže nemohly hraniční ateliéry byly zastouzúčastnit. Autoři návrhů, kte- pené možná i proto, že město
ré dorazily včas, odevzdali Žatec rezonuje v celoevropveškeré požadované podkla- ském kontextu v zápise na sedy včetně prokázání autori- znam UNESCO. Reputace
zace, která soutěžící oprav- města, ve kterém se kloubí
ňuje k projektování tak tech- historie a soudobá architektunologicky náročné stavby, ra, začíná rezonovat i mimo
jakou je sportovní hala.
republiku. Za to můžeme být
Podílel jste se již na vděční především obyvatemnoha architektonických lům Žatce. Věřím, že toto nasoutěžích. Můžete díky pomohlo faktu, že se inforsvým zkušenostem popsat, mace donesly až tak daleko.
zda byla žatecká soutěž něByly zahraniční návrhy
čím speciﬁcká?
něčím zvláštní, odlišné? Dá
V současné době je mož- se z nich vyčíst třeba jiná
né sledovat trend, kdy se do zkušenost, než u českých arsoutěží svými zpracovanými chitektů?
návrhy hlásí většinou desítka
Ne, vyjma toho, že něateliérů. Už je velice málo které byly v anglickém jazysoutěží podobným těm, které ce. Toto ovšem neznamená
probíhaly před deseti lety, automaticky, že se jedná o zakdy v soutěži bylo 50, 70 či hraničního účastníka. Archi120 návrhů. Spolu s pokle- tektura je univerzální discisem počtu ale stoupá kvalita plína a vždy řešíte, jak stavodevzdaných návrhů. Soutěž bu orientujete, jak ji založína sportovní halu Žatec byla te, jak na ní naváže budoucí
speciﬁcká v tom, že obdržela výstavba a jak reaguje na to,

Zastupitelstvo města schválilo umístění sportovní haly do
lokality Kamenný vršek, tedy po levé straně silnice na
Holedeč. Vizualizace vítězného návrhu ukazuje halu s parkovištěm a okolím v sousedství bytových domů.
co je kolem ní. Po úspěšném
řešení všech těchto otázek,
po naplnění programu pak architekti tvoří to nejlepší, co
jsou schopni vytvořit. Díky
tomu, že je soutěž anonymní
a otevřená, nikdo neví, s
kým soutěží. Je to náročná
disciplína, ve které znalost
lokálních podmínek samozřejmé pomáhá, ale není zárukou úspěchu.
Byl jste administrátor
soutěže, ne člen poroty - zamlouval se vám osobně nějaký neoceněný návrh?
Ročně organizujeme desítky soutěží v České republice a v zahraničí, skrze ruce
našeho týmu projde několik
stovek vysoce kvalitních soutěžních návrhů různých zadání. Koukat se na ty všechny
návrhy je veliké potěšení, ale
upřímně v průběhu samotné
soutěže na to není moc času.
Naší primární prací je vytvořit kvalitní podmínky pro práci poroty. Je nutná většina
nezávislých zkušených architektů, kteří jsou klíčovými postavami soutěže do
chvíle, kdy padne rozhodnutí. Poté zodpovědnost přebírají politici, jejich úkolem je
se s vysoutěženou kvalitou
poprat a uvést ji do života.
Kdyby to bylo na vás,

doporučoval byste, aby Žatec prosazoval jeden z nejlepších návrhů jako podklad pro projektovou dokumentaci? Nebo by šlo při
přípravě projektu třeba
spojit více soutěžních návrhů dohromady?
Každý soutěžní návrh je
chráněn autorským právem.
Město Žatec může všechny
návrhy publikovat, prezentovat je jako výsledky soutěže, ale nemůže vytvářet guláš z návrhů. Za každým návrhem je významná práce a
píle každého týmu, kterou investují s cílem, aby soutěž vyhráli a aby se jejích myšlenka realizovala. Z těchto důvodu není možné vzít návrhy a
mixovat je, nejde o jídlo, které v rámci pouličních
workshopů společně zkazíme. Když nás bude vařit 10,
je velká pravděpodobnost, že
jídlo nebude chutné. Tak je
to i s architekturou, musí mít
kuchaře - architekta, který bude zodpovídat za konečný výsledek a za celkovou chuť.
Rozdíl mezi jedním nepovedeným jídlem a jedním nezdařeným domem není jen v
ceně, ale především na jídlo
rychle zapomenete, zatímco
s domem musíte žít desetiletí
a století.
Tomáš Kassal
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služby občanům

Milostivé léto II.
Možnost vyřešit své exekuce u státu a veřejnoprávních
subjektů se v letošním roce umožní v období od 1. září do
30. listopadu 2022. Návrh zákona schválila vláda dne
18.5.2022. Pokud návrh projde v nezměněné podobě parlamentem, budou moci dlužníci uhradit své závazky v období
3 měsíců. Paušální náhrada bude nově 1500 Kč bez DPH a
exekutor bude mít povinnou 15denní lhůtu na odpověď na
žádost o sdělení výše částky. Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci poradny Sociálního centra pro rodinu,
z.ú. na poliklinice v Žatci.
Lenka Mangová Mottlová

Dluhová poradna:
Insolvence a mateřská dovolená
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Mám dluhy a chtěla bych jít do insolvence,
jsem ale na mateřské dovolené a aktuálně asi ještě rok
nebudu v práci. Mohu si podat návrh a bude úspěšný?
Odpověď: Dobrý den, při
podání insolvenčního návrhu musí dlužník soudu doložit schopnost hradit své závazky. Způsob úhrady je
možný v peněžních splátkách a prodeji majetku. V případě, že aktuálně jste na rodičovské dovolené a pobíráte
rodičovský příspěvek, je zcela zřejmé, že Vám z příjmu
nelze strhnout téměř nic.
Pokud vlastníte majetek, může dojít ke zpeněžení a uspokojení věřitelů i touto cestou.
Ve vašem případě je nutno zajistit platbu měsíční
splátky formou darovací
smlouvy či smlouvy o důchodu. Jde o smlouvu, jejímž obsahem je poskytování ﬁnančních prostředků obvykle v pravidelných měsíčních splátkách na účet insolvenčního správce. Jen podo-

týkám, že tyto smlouvy jsou
v současné soudní praxi vnímány pouze jako dočasné řešení dlužníka a soud prostřednictvím insolvenčního
správce klade důraz a intenzivně motivuje dlužníky,
aby hradili své závazky v insolvenčním řízení svou
vlastní výdělečnou činností.
K Vašemu dotazu tedy závěrem uvádím, že pokud bude mít ve svém okolí dárce,
který není exekučně či insolvenčně zatížen, vstoupit
do insolvence můžete.
S konkrétním řešením
Vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete
obracet také na pracovníky
poradny v Žatci, kteří Vám
rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v
řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum
pro rodinu,z.ú,
Mgr. Lenka Mangová
Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt Žatec bez dluhů

8. setkání Dluhové platformy
16. 6. 2022, 13:00 - 15:00, SCpR Klíčenka
Téma: Dopady zdražování na dlužníka v insolvenci

Obyvatele v lokalitě poblíž kasáren trápí parkování vojáků
Problémy s parkováním aut neřeší
jen obyvatelé centra Žatce nebo na velkých sídlištích, ale také lidé ve zdánlivě klidných ulicích za městským hřbitovem. Parkovacích míst by měli dostatek – kdyby na nich nestáli vojáci.
Armádě ČR, konkrétně příslušníkům 4. brigády rychlého nasazení, přitom slouží několik velkých ploch v
blízkosti kasáren. Velké parkoviště armáda pro vojáky vybudovala třeba u
zahrádkářské kolonie v ulici K Perči,
to ale bývá využité jen málo.
Naopak vojáci často parkují u domů v ulicích Máchova, Ševčíkova nebo K Perči a zabírají místa zdejším obyvatelům. „Vidíme to jako velký problém. Nevím, proč armáda takto jedná.
My u nich nesmíme parkovat, oni u nás
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ano,“ zlobila se zastupitelka Ivana Malířová, která v lokalitě též bydlí.
Problémy s parkováním vojáků
nejsou novinkou. Vedení města o potížích opakovaně diskutuje s velitelstvím brigády. Naposledy se tak stalo
znovu minulý týden. „Nebylo to poprvé, co jsem o tom s vojáky mluvila.
Předchozí velitel za jediný rok řešil
110 takových přestupků, s novým velitelem to řešíme opět. Hlavní potíž spočívá v tom, že to je otázka chování každého jednotlivce,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Přestože pro obyvatele lokality je
parkování vojáků před jejich domy
komplikace, nejedná se o žádné provinění proti zákonu. Proto také Městská
policie Žatec, která do zmíněných ulic

pravidelně zajíždí, rozdává pokuty jen
někdy – těm, kdo parkují na zeleni nebo v rozporu s dopravními předpisy.
Parkovací místa jsou totiž veřejná,
nejsou vyhrazená pro obyvatele sousedních domů.
Potíže s parkováním v této lokalitě
podle všeho může vyřešit jen dohoda a
tolerance z obou stran. Velitelství brigády s městem o potížích obyvatel jedná, následně může vojákům doporučovat, kde a jak parkovat.
Protože se ale jedná o veřejná parkoviště, není možné nařizovat, že se na
nich parkovat nesmí. Ze strany města
lze jen apelovat na vojáky, aby víc využívali parkoviště, která pro své příslušníky armáda sama vybudovala.
Tomáš Kassal

inzerce/životní událos

inzerce
● Prodej slepiček.
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
199 - 245,- Kč/ ks.
Prodej: Žatec - u vlak. nádraží-západ - 17.6. 2022 17.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Vzpomínka
● Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a
vzpomínky zůstávají. Dne 21.
6. 2022 tomu bude 20 let, co nás opustila Miládka Hažlinská, roz. Hrdinová ze Staňkovic. Vzpomínají nejbližší příbuzní.
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Rozloučení
Zesnulí 25.4. až 24.5.2022:
Jakub Roušar
37
Marie Bártová
82
Václav Bartoš
67
Petr Daníček
74
Květoslava Kousková 80
Miroslav Steppan
70
Valeria Szamková
72
Mgr. Margita Sittová 70
Zdenka Fišerová
77
Jaroslav Dobrušek
67
Marie Poliačková
78
Jana Kratochvílová
84
Karol Hoﬀmann
77
Pavel Panenka
79
Jiří Kouba
70
Eva Křikavová
75
Alena Květová
64
Drahuše Koutná
59
Bernardina
Masarovičová
91
Pavlína Wilferová
93
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. července.
Příjem inzerce do 28. června.
Kontakt e-mail: zpravodaj
@mesto-zatec.cz, tel.: 415
736 156. Osobní kontakt:
úterý 9 - 11 hodin, TIC Žatec, nám. Svobody 149.

Den sociálních služeb
9. června 2022, Stará papírna, 8:30 - 13:30
- prezentace profesionálních sociálních
a souvisejících služeb
- možnost vyzkoušet si obtížné životní situace
a jejich řešení
- minikurz znakového jazyka
-ukázka kompenzačních pomůcek
pro nevidomé a slabozraké
- v olba nejpřínosnější služby
- oslava 10. výročí působení Maltézské pomoci v Žatci

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

Bankovní styk
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 6. 6. 2022 do 9.30 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

Právní administrativa
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: od 1. 7. nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 13. 6. 2022 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

Pracovník/pracovnice
oddělení sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 20. 6. 2022 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

Veřejnosprávní kontroly
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 20. 6. 2022 do 14.30 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel, region Žatec
pod záštitou starostky
města Zdeňky Hamousové
Vás zve na pietní akt
v Žatci u hřbitova
u památníku obětem
Českého Malína
k 79.výročí vypálení obce
v neděli 10.července 2022
od 10 hodin
a na vzpomínkový akt
při příležitosti 75.výročí
návratu volyňských Čechů
do vlasti
od 11:30 hodin
na Kruhovém náměstí
v Žatci u busty
Dr. Edvarda Beneše
ve 12:30 hodin
uctění Libuše Mrázkové
u pamětní desky
v Žatci Podměstí
Autobus převeze zájemce od hřbitova na Kruhové
náměstí, do Podměstí a k restauraci.

Aktuální
zpravodajství na
www.mesto-zatec.cz
nebo facebooku
Žatecký zpravodaj město Žatec

Muzejní noc ukázala dětem zábavu jejich (pra)rodičů
Stany s nimiž se jezdilo k
Balatonu, táborák s country hudbou, hry pro děti jako mikádo, skákání přes švihadlo nebo blechy. Ve znamení návratu do 70. nebo
80. let se odehrála Muzejní
noc v zahradě žateckého regionálního muzea.
Akci navštívilo skoro půldruhé stovky návštěvníků,
kteří si užili retro zážitek, který pracovníci muzea připravili jako doprovodnou akci k
výstavě Vzpomínky naší maminky (do 30. října 2022).
„Výstava je určená spíše pro
dospělé, kteří si na ní mohou
oživit své vzpomínky na dět-

ství. Akce v zahradě je naopak spíše pro děti, které si
mohou vyzkoušet hry a zábavu, jakou běžně znali jejich
rodiče či prarodiče, ale ony
samy ji neznají,“ vysvětlila
akci v zahradě ředitelka muzea Radmila Holodňáková.
V rámci tradiční Muzejní
noci v Žatci byla zdarma přístupná i další zajímavá místa

– Chrám chmele a piva,
knihovna, další budovy regionálního muzea či Muzeum
pivovarnictví Žatecka.
Součástí muzejní akce bylo i představení nové procházkové trasy Mezi žateckými komíny, již připravil
spolek A dál? ve formě mobilní aplikace, jež bude běžně
ke stažení od června. (kas)

Beneﬁční festival Navzdory open air 2022
Beneﬁční hudební festival Navzdory
open air 2022 se uskuteční v Žatci v sobotu
11. června 2022. Jedná se o první ročník jednodenní akce v areálu bývalého Dreherova
pivovaru.
Na dvou pódiích vystoupí Barbora
Polaková, Jiří Schmitzer, PSH, Gaia Mesiah, Kurtizány z 25. avenue, Ptaszek &
Bužma, Najust a písničkář Levoruký Eda.
Areál se pro návštěvníky otevře v 11 hodin.
Vstupné činí 390 Kč na místě a 290 Kč v
předprodeji. Děti do 12 let a osoby se ZP mají vstup zdarma.

Výtěžek ze vstupného bude předán žatecké organizaci Kamarád Lorm a Pavlu
Koreňovi ze Žatce, kterého postihla mrtvice
a který jej použije jako příspěvek na speciálně upravené vozidlo. Z každé vstupenky jde
také 50 Kč na pomoc Ukrajině (25 Kč ze
vstupenky doplněných o 25 Kč od pořadatelů). Kromě hudby čeká na návštěvníky kvalitní občerstvení a na ty nejmenší skákací
hrad, dřevěný kolotoč i obří skluzavka.
Pořadatelé jsou sourozenci Dagmar a
Jindřich Machovi a jejich společnost Navzdory Production.
(djm)

Rodiče děkují učitelům ZŠ Komenského alej Žatec
Přišlo mi na mysl, jak málo umíme
někoho ocenit. Asi se snáze hledají chyby a šíří pomluvy, než se řeknou slova
uznání. Cítím morální povinnost Vás
učitele veřejně pochválit.
Děkujeme, upřímně a rádi, za celých
devět let, které jste věnovali našim dětem. Možná jsme Vám ta slova díků zapomněli během těch dlouhých let říci.
Možná jsme to brali jako samozřejmost.
Ale věřte, že myslíme na to, jakou
odpovědnost, práci a úsilí ze sebe vydáváte, abyste ty naše ratolesti naučili
nejen vědomostem, ale také sociálním
vztahům a správnému rovnému vztahu
k životu. Vaše, ale i naše škola zasela
do myslí dětí krásu jistoty, pořádku,
předvídatelného běhu života.
Nejen školní docházka a učení, ale
škola na „Komeňáku“ formovala naše
děti i jinak, například mimoškolními
aktivitami. Zažila jsem to u svých dětí.
Přípravný volejbalový školní kroužek
přivedl mé děti ke sportu. Odvedl je
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tím od novodobých zlozvyků – počítačů, displejů a telefonů. Dodnes jejich
volný čas vyplňuje volejbal spojený s
dalšími aktivitami, jako je vodáctví nebo cyklovýlety. Posiluje se tak pocit odpovědnosti ke kolektivu, přátelství,
obětavosti a tolerance. Ale na počátku
toho všeho byla aktivita Vás, učitelů.
Velice Vám děkujeme za vzornou
přípravu dětí ke studiu na středních
školách. Váš přístup k přípravě byl úplně příkladný. Intenzívní trénink pravopisu, matematiky a všech ostatních
předmětů byl obdivuhodný. Například
základy gramatiky, získané na základní škole, uplatní i maturant u jakékoli
písemné zkoušky. Tolik obávané didaktické testy při přijímacím řízení byly touto kvalitní přípravou absolvovány bez obav a zbytečného stresu.
Profesoři na středních školách pak mohou navázat na dobrý a kvalitní základ
vědomostí získaných na Vaší škole.
Když budou naše děti vzpomínat

na svou základku, na budovu, schodiště, třídy, budou hlavně v první řadě
vzpomínat na Vás, na učitele. Nejen na
Vaši osobitost, zvyky a zlozvyky, ale i
na to, že jste je mnohé naučili. A na
svých setkáních spolužáků po letech
budete v jejich vzpomínkách žít stále.
Učitelování není snadné povolání,
denně vlastně absolvujete veřejná vystoupení jako na prknech, která znamenají svět. Zvláště v dnešní době,
komplikované pandemiemi a politickými událostmi, je Vaše povolání o to
náročnější. A to nemluvím o množícím
se násilí a brutalitě ve školách.
Zachovat si kredit je velmi namáhavé. Chtěli bychom Vám touto cestou
poděkovat a dodat sílu k Vaší práci.
Neztrácejte naději v lidský úsudek.
Vážíme si Vašich zásluh a obětavosti,
výsledky jsou vidět a my rodiče o nich
víme. Děkujeme Vám všem.
Jana Wiedová
za rodiče a přátele školy

inzerce
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4. 6. Brett Dean: Hamlet, satelitní přenos opery
6. 6. Hodina duchů, činohra
7. 6. The Backwards – World Beatles show,
koncert
8. 6. Princezna Koloběžka, pohádka pro děti
16. 6. ZUŠ Žatec, závěrečné vystoupení
tanečního oboru
19. 6. Štístko a Poupěnka, pohádka pro děti

18:45
19:00
19:00
14:00
17:00
15:00

VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava,
prohlídky v 10, 13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky
v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 30. 10. Vzpomínky naší maminky, retro výstava
do 17. 7. Povodeň na Blšance, putovní výstava
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Žatecké
obrázky, Hodinový stroj, Historický a urbanistický vývoj
města Žatce, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek.
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 23. 10. Bratři Šavlové: Pastelový Žatec, výstava obrazů
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 3. 12. Papír, taška, krabice, výstava o bývalém podniku
SEPAP Žatec
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z
rekonstrukce papíren v Žatci
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
do 16. 6. Tajemný vesmír, výtvarná výstava ve spolupráci
se ZUŠ Žatec
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou
tužkou,.Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30
Galerie U Radnice
11. 6. Digitální malba, výstava obrazů pražské výtvarnice
Ilony Loubkové do 30. 7., vernisáž od 17:00, otevřeno
každou sobotu od 14:00 do 18:00.

9. 6. Den sociálních a souvisejících služeb,
Stará papírna
8:30 - 13:30
10.6. Farmářské trhy, náměstí Svobody
8:00
11. - 12. 6. Víkend otevřených zahrad,
zámek Stekník
10:00 – 16:00
11. 6. Mederův dům, otevření opravené
památky pro veřejnost
10:00
11. 6. 300 mil zemí českou, závod autoveteránů,
cíl etapy na náměstí Svobody
16:30
11. 6. Rodinné odpoledne, zahradní slavnost,
Klášterní zahrada
14:00
15. 6. Božítělová posejpka potřetí,
Regionální muzeum – zahrada
14:00 – 17:00
15. 6. Olympiáda školek, Slavoj Žatec
14:30
15.6. Rodinné tvoření, terasa na hradbách
knihovny
14:30 - 16:30
15.6. Zbavit se stresu a lépe žít, beseda se Zuzkou
Nemčíkovou, terasa na hradbách knihovny 17:00
16. 6. 8. setkání dluhové platformy,
Klíčenka (proti poště)
13:00 – 15:00
16. 6. Na skok zpátky do papíren, přednáška,
Stará papírna
17:00
16. 6. Letní besídka MŠ Holedeč, sál Holedeč 15:30
18. - 19. 6. Loutková zahrada, loutkový festival,
Klášterní zahrada 9:30
18. 6. 32. Slet letadel a Dětský den,Macerka
10:00
18. 6. Bojovka na Nechranicích I.,
pořádá DDM Žatec
12:00
23.6. Brain§Breakfast, Snídaně s příběhem Jakuba
Nešetřila, přednáškový sálek knihovny
8:30
25. 6. Bojovka na Nechranicích II.,
pořádá DDM Žatec
12:00
28. 6. Rozloučení se školou, areál u K-500, 8:00 – 12:00
28. 6. Podvečer s barokní hudbou, ZUŠ Žatec 17:00

2. 6. Láska hory přenáší
2. 6. Muži na pokraji nervového zhroucení
3. 6. Tři tygři ve ﬁlmu: Jackpot
3. 6. Když prší slzy
5. 6. Zakletá jeskyně
5. 6. Pánský klub
5. 6. Top Gun: Maverick

17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00

10. 6. Vyšehrad: Fylm
11. 6. Jurský svět: Nadvláda
12. 6. Pánský klub
17. 6. Rakeťák
18. 6. Andílci
19. 6. Kdyby radši hořelo
24. 6. Prezidentka
25. 6. Chinaski: Každej ví kulový
26. 6. Párty Hárder
30. 6. Mimoni 2: Padouch přichází

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

OSTATNÍ
4. 6. Běh Žatecké 11°, Maribar u řeky,

běh 11:45
koncert 18:00
4. 6. Komentovaná procházka chmelnicemi,
Trnovany
12.30
4. 6. Dětský den pro nejmenší, DDM Žatec
13:00
5. 6. Dětský den, Klášterní zahrada
13:00
5. 6. Festival sportu, stadion Mládí
16:00
6. 6. Základní kurz první pomoci, Klíčenka
15:30
7. 6. Společné cvičení rodičů s dětmi, MŠ Holedeč, 15:30
8. 6. Piknik s autorkou Petrou Kubaškovou,
Městská knihovna
16:00
10
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Vzdělávací centrum Podkrušnohoří připravilo kurzy pro seniory
I v letošním roce nabízí Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří osvědčené
projekty seniorům, kteří se chtějí neustále vzdělávat, procvičovat paměť
a poznávat nové věci.
Prvním z nich je Vzdělávání třetího
věku 2022, jehož součástí jsou kurzy
cizích jazyků, anglický či německý,
pro začátečníky i mírně pokročilé.
Dále se mohou senioři těšit na lekce
Základů výpočetní techniky (pro začátečníky i pokročilé), kde získají základní znalosti z oblasti počítačů a internetu. Velký úspěch měly i Regionální dějiny a kulturní památky Žatce,
které se budou konat již řadu let za sebou. Náplní tohoto kurzu bude povídání o historii našeho města a v plánu

Pamětní deska
připomíná
Karla Heidenreicha

jsou také výlety po Žatci a okolí.
Druhým projektem je Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2022. I
zde si mohou účastníci vybrat z několika zajímavých kurzů – v rámci
Tréninku paměti a kognitivních funkcí
(základní nebo 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 dle zájmu bude také Kurz rukodělných činností jako je například malování horkým voskem (enkaustika), tvořivé práce s tex-

tilem, pletení z papíru, drátkování či decoupage - dle zájmu seniorů.
Oba projekty jsou ﬁnančně podpořeny městem Žatec v rámci dotačního
programu na podporu cílů a opatření
platného Komunitního plánu pro rok
2022.
Podrobné informace o jednotlivých
kurzech budou podány na informační
schůzce ve čtvrtek 16.6. 2022 od 14.00
hodin. Schůzka proběhne v sídle
Vzdělávacího centra Podkrušnohoří
(1.patro), na adrese Masarykova 600 v
Žatci. Zde se zájemci mohou zapsat do
jednotlivých kurzů, je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro bližší informace lze volat i na tel. číslo 734 312
474.
Veronika Štábová

Kadet Marcel Sokol byl bronzový na MČR v boxu

Jarní Mistrovství České republiky v bo- kvaliﬁkací až do semiﬁnále. Zde na něj čexu, konané v sousedním městě Chomutov, kal o hlavu vyšší liberecký boxer. Žatecký
Pamětní desku, věnova- mělo i našeho zástupce. O triumf se totiž borec zkracoval vzdálenost, byl i tvrdší, což
se mu nakonec i trochu vymstilo, když si o
nou zakladateli žateckého ucházel žatecký Marcel Sokol.
soupeře
zranil loket. Nebýt zranění, mohl urSamotnému
mistrovství
však
předchástadionu Mládí Karlu Heičitě
pomýšlet
i na lepší umístění, avšak bronzela
dlouhá
cesta,
kdy
Marcel
musel
nasbídenreichovi, odhalili na stazová
medaile
je
pro něj i žatecký oddíl velmi
rat
zkušenosti
a
potřebné
zápasy
už
jen
pro
dionu Mládí zástupci města
dobrou
vizitkou.
Tuto medaili obdržel navíc
samotnou
kvaliﬁkaci.
Ve
své
první
sezóně
a žateckých škol.
od
Českého
mistra
a mistra Evropy WBO v
se
rval
s
těžšími
a
i
staršími
soupeři,
kteří
ho
O instalaci a odhalení paboxu
Štěpána
Horvátha.
Do dalších období
postupně
připravili
na
tento
vrchol.
mětní desky se zasloužili člemá
tedy
žatecký
box
na
čem
stavět.
(ns)
Na
MČR
Marcel
Sokol
postupně
prošel
nové spolku žateckých rodáků. Připomněli tak významného žateckého pedagoga,
propojili, zahrály si spraŽatecké kadetky a juniorkterý se v roce 1965 vývedlivě mladší i starší holky,
znamně zasloužil o založení ky mají za sebou poměrně náaby v konečném počítání vystadionu Mládí, na němž se ročný volejbalový rok. Před
bojovaly celkové patnácté
pak desítky let konaly leh- začátkem sezóny jsme měli
místo.
koatletické závody různé k dispozici jednadvacet hráHalovou sezónu jsme naček
a
přihlásili
jsme
proto
úrovně. „O zásluze Karla
konec
zakončili na desátém
dívky
do
první
ligy
v
obou
Heidenreicha o založení a
ročníku
Sabinina memoriákategoriích
a
navíc
do
Česbudování tohoto sportoviště
lu
v
Českých
Budějovicích.
kého
Poháru.
Z
mnoha
důvoi o rozvoj sportu ve městě
Tady jsme po velkém boji
obecně nemůže být pochyb. dů děvčat postupem času zůpřehráli oba domácí týmy,
Pamětní deskou vyjadřuje- stalo jen třináct, a stálo je
naopak s přehledem porazili
me úctu pedagogovi a spor- dost sil, aby soutěže vůbec
pražskou Mikulovku, Stratovní osobnosti Žatce,“ uve- dohrály. Těm, co vydržely,
se nakonec projevily velké konice, Hlincovku a Slavii.
dl předseda spolku žatec- patří velký dík a uznání.
V lize kadetek jsme z absence a tak jsme ligu juni- Po trochu smolném a nepokých rodáků Petr Šimáček.
Spolu s ním se slavnost- osmadvaceti zápasů dokáza- orek končili uprostřed tabul- vedeném utkání se silnou
ního odhalení pamětní des- li vyhrát jen tři, což na udrže- ky. K udržení soutěže hol- Madetou, které jsme ztratili
ky zúčastnili i další hosté, ní soutěže nestačilo a holky kám umístění bohatě stačilo, v tiebreaku 1:2 holky v turvčetně místostarosty města budou v příští sezóně nastu- a tak nás v této kategorii če- naji osadily druhé místo. Čekají ligové boje i příští rok.
ká nás ještě několik antukoRadima Laibla, ředitele ZŠ povat v Krajském Přeboru.
Český Pohár ukázal, že vých turnajů, které už ale buJuniorky si vedly o poKomenského alej Zdeňka Srpa či ředitele Gymnázia Ža- znání lépe, v úvodu soutěže žateckým holkám nejvíc se- dou součástí přípravy na nadse pohybovaly na nejvyšších dí dvoudenní turnaje. V této cházející sezónu.
tec Miroslava Řebíčka.
Tomáš Kassal příčkách, ale i v této soutěži soutěži jsme obě kategorie
Jaroslav Vrbata

Žateckým volejbalistkám skončila sezóna
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