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Vážení Žatečané!
Do roku 2023 nám všem přeji hodně
zdraví, štěs , spokojenos , klidu a míru.
Jsou to hodnoty, které jsme si zvykli brát jako běžnou součást našich životů, ale ukazuje se, že úplně samozřejmé nejsou.
Zároveň nám všem přeji, aby se nám v našem královském městě dobře žilo. Abychom
společně usilovali o to, aby se Žatec dál rozvíjel a prosperoval. Aby to bylo místo, kde chceme žít, plánovat svou budoucnost, usilovat o
své štěs a spokojenost. A kam se budeme
vždy rádi vracet odkudkoliv. Protože Žatec je
náš domov.
Radim Laibl, starosta

Město má historicky nejvyšší rozpočet
Připravované
akce
letošního roku

13
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15

Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání
schválilo historicky nejvyšší rozpočet. V roce 2023 bude
Žatec hospodařit s částkou 827 milionů korun.
„Rozpočet na příští rok
Vysoký nárůst výdajů vyplývá z několika důvodů. je hodně proinvestiční i proPrvním jsou rostoucí výdaje to, že jsme na to připraveni.
na běžný chod města, dru- V minulém volebním obdohým jsou velké investice. V bí se podařilo řadu akcí doroce 2023 totiž budou končit táhnout do stavu, kdy máme
velké stavební akce, další in- projektovou dokumentaci
vestice se chystá Žatec zahá- či stavební povolení. Teď se
jit. Zatím je v investičním sešlo víc věcí, které můžefondu připravená částka 60 me zahájit. Je jen otázka,
milionů korun, ale dá se oče- zda to všechno zvládneme,
kávat, že, stejně jako v minu- třeba i personálně. Protože
lých letech, se díky přebyt- je omezený počet akcí, kteku hospodaření investiční ré může mít jednotlivý odbor či konkrétní úředník na
fond ještě navýší.

starost,“ vysvětlil výši rekordního rozpočtu starosta
Radim Laibl.
Příjmy na rok 2023 Žatec plánuje ve výši 485 milionů Kč, výdaje mají být 827
milionů korun včetně odvodu do sociálního fondu.
„Celý rozdíl mezi příjmy a
výdaji ale bude rozpočtově
pokrytý, a to ze zálohy přebytku hospodaření za rok
2022,“ vysvětlila Monika
Naxerová z Finančního odboru MěÚ Žatec, která rozpočet města každý rok připravuje.
Pokračování na straně 4
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Bezpečnost pomůže hlídat nový monitorovací systém s 29 kamerami
Nový kamerový systém začne brzy
pomáhat strážníkům s dohlížením
na pořádek a bezpečnost v ulicích
Žatce. Systém s 29 kamerami v ceně
téměř 6 milionů korun byl ve městě
nainstalován v průběhu loňského
roku a městská policie jej začíná testovat v rámci zkušebního provozu.
„Hlavním smyslem nového kamerového systému je pomoc s dohlížením na
pořádek a bezpečnost ve městě včetně
odhalování trestné činnosti. Má zvýšit
pocit bezpečí obyvatel,“ vysvětlil ředitel
Městské policie Žatec Miroslav Solar.
Kamery jsou umístěny na důležitých místech. „Například jsou jimi osazeny všechny výjezdy z města. Tam
mají sloužit hlavně k získání přehledu

o pohybu vozidel, například v případě
trestné činnosti na území města, protože dokáží rozeznat registrační značky i
tovární značky včetně barvy všech aut.
Tato část systému by měla sloužit hlavně Policii ČR,“ řekl M. Solar.
Některé kamery byly osazeny na nových místech, což je největší přednost
proti předchozímu systému se třinácti
kamerami. „Můžeme tak sledovat víc
míst s větším pohybem osob nebo v lokalitách, kam naše hlídky vyjíždějí častěji,“ doplnil ředitel strážníků. Nově
jsou monitorována třeba parkoviště u
městského hřbitova nebo koupaliště,
skatepark se širokým okolím nebo ulice Boženy Němcové, Třebízského,
Hájkova, Dr. Kůrky, prostor před vjezdem do areálu nemocnice a také třída

Obránců míru v prostoru nad Kruhovým objezdem se sudem.
O nový kamerový systém usiloval
Žatec už šest let, z různých důvodů se
jej ale povedlo pořídit až letos. Ke zdržení došlo mimo jiném i kvůli změnám
frekvencí, o nichž rozhoduje Český telekomunikační úřad, nebo kvůli zrušeným výběrovým řízením, do nichž se
přihlašovaly ﬁrmy bez potřebných
kompetencí.
Významně zvýšený počet kamerových bodů v ulicích umožní dispečinku městské policie monitorovat víc lokalit ve městě. Do budoucna se počítá s
dalším vylepšením systému, například
aby do něj měli přístup i strážníci přímo v terénu přes své služební mobilní
telefony.
Tomáš Kassal

Vedení města jednalo
s představiteli ﬁrmy
Nexen Tire

Občané navrhli
9 participativních
projektů

Starosta Žatce Radim
Laibl a místostarostka Jaroslava Veselá se na radnici sešli s vedením jedné z největších ﬁrem regionu, zástupci
společnosti Nexen Tire.
Mezi nejdůležitější témata debaty patřilo rozšíření
výroby v průmyslové zóně
Triangle, podpora kultury,
sportu či zdravotnictví, ale
také organizování společných akcí pro občany našeho města či podpora místních podnikatelů. „Domluvili jsme se na užší spolupráci, která bude ku prospěchu nás všech. Věřím, že na
ní začneme pracovat co
nejdříve,“ řekl starosta Radim Laibl.
(red)

Celkem 9 návrhů na projekty do Participativního
rozpočtu 2023 obdržel Městský úřad Žatec do konce listopadu. Všechny jsou formálně v pořádku, nyní pracovníci příslušných odborů
městského úřadu posuzují,
zda jsou realizovatelné.
Po prověření budou všechny proveditelné návrhy předloženy veřejnosti, aby se s nimi seznámila. Následně dojde na hlasování občanů, kteří
rozhodnou, jaké projekty se
skutečně zrealizují. Hlasování by podle harmonogramu
Participativního rozpočtu
Tvoříme pro Žatec 2023 mělo proběhnout do konce února
2023.
(kas)

Nový sanitní vůz značky Volkswagen Transporter převzala
na konci prosince Nemocnice Žatec. Sanitku v hodnotě 1,4
milionu Kč pořídilo pro nemocnici město Žatec s využi m dotace Ústeckého kraje. Nemocnice má ve vozovém parku pět
sanitek, které jsou využívány prak cky denně k převozu raněných, nemocných nebo přepravě krve. Foto: Tomáš Kassal

Finanční výbor bude mít sedm členů, kontrolní výbor je pětičlenný
Nově zvolené zastupitelstvo schválilo složení dvou výborů a schválilo
další usnesení, která jsou potřebná pro
další chod městské samosprávy.
Jedním z nich bylo schválení odměn pro neuvolněné zastupitele, kteří
budou stejně jako v předchozím volebním období dostávat maximální částky, které umožňuje zákon.
Měsíční odměny se liší podle toho,
zda je zastupitel také radní nebo předseda či člen některého výboru nebo komise. Zastupitel bez další funkce dostává měsíčně 2353 Kč.
Zastupitelstvo také schválilo zpět2

né vyplacení odměn členům výborů a
komisí, kteří činnost vykonávají ve
svém volném čase. Členové komisí rady města dostanou 500 Kč za každou
účast na usnášeníschopném jednání komise za roky 2020, 2021 a 2022, členové výborů dostanou odměny i za rok
2019 – v tom roce byly vypláceny odměny pro komise.
V příštích letech hodlá zastupitelstvo odměny za práci členů komisí a
výborů proplácet vždy za kalendářní
rok, nikoliv za celé volební období.
Zatímco komise rady města se teprve tvoří, dva povinné výbory zastu-

pitelstva města byly hned na prvním
běžném jednání zastupitelů schváleny.
Platí pro ně, že počet osob musí být
vždy lichý a předsedou je zastupitel
města, další členové výborů v zastupitelstvu být mohou, ale nemusí.
Sedmičlenný ﬁnanční výbor tvoří
předseda Jaroslav Špička a členové
Pavla Bejčková, Michal Cvik, Štěpán
Kuna, Hana Vagaši Drahovzalová,
Helena Makuková a Martin Kos.
Pětičlennému kontrolnímu výboru bude předsedat Vladimír Vlach, členy budou Ivana Malířova, Ivo Valášek,
Daniel Štrunc a Dušan Volráb. (kas)
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Poplatek za odpad v roce 2023 se platí od 1. 1. do 30. 6. 2023
Poplatek za komunální odpad, který musí obyvatelé platit městům, jak jim určuje zákon o místních poplatcích,
je nutné uhradit v době od 1. ledna 2023 do 30. 6. 2023.
Po občanech, kteří část- další dokument vyplňovat neku neuhradili za rok 2022, budou. Přihlášení k poplatku
městský úřad dlužnou část- se nyní týká už jen lidí, kteří
ku vymáhá. Navíc má v sou- se do města přistěhují, nebo
ladu se zákonem o místních novorozenců, jež k placení popoplatcích právo zvýšit ne- platku musí přihlásit rodiče.
Paušální roční poplatek
doplatek až na trojnásobek.
Za nesplnění ohlašovací pro rok 2023 bude činit stejpovinnosti, tedy za to, že se ně jako letos 900 korun na
nepřihlásili k platbě poplat- osobu a lidé jej musí uhradit
ku za komunální odpad, lze v době od 1. ledna 2023 do
také občany ﬁnančně postih- 30. června 2023 - mohou využít i splátkování, tedy platit
nout, a to formou pokuty.
Naopak obyvatelé, kteří se postupně za jednotlivé čleuž k placení poplatku přihlási- ny rodiny.
li vyplněním formuláře, už Od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

lze poplatek za odpad platit třemi různými způsoby:
- upřednostňujeme bezhotovostně převodem na
účet číslo 3183490287/ 0100,
přičemž variabilním symbolem je rodné číslo každého poplatníka. V případě rodiny je
proto nutné provést platbu za
každého člena (poplatníka)
zvlášť. V případě platby za nemovitost bez osob hlášených
k trvalému pobytu určuje variabilní symbol správce daně
(MěÚ Žatec);
- použitím QR kódu
pro mobilní bankovnictví,
který je umístěný na webu
města (www.mesto-za-

tec.cz) v záložce Odpady –
Správa poplatku;

- hotově či platební kartou v pokladně Městského
úřadu Žatec na náměstí Svobody 1 nebo v ulici Obránců
míru 295.
(red)

Ústecký kraj podpořil projekt Bezpečný strážník městské policie
Projekt Bezpečný
strážník je zaměřen na
zvyšování pasivní bezpečnosti a zkvalitnění
výstroje a výzbroje
strážníků Městské policie Žatec v přímé obchůzkové službě a byl zahájen v roce
2018.
V roce 2022 bylo v rámci projektu
Bezpečný strážník pořízeno 5 mobilních tiskáren k informačnímu systému
VERA, 15 kusů mobilních telefonů k

informačnímu systému VERA, 1 kus
konzervátoru – nabíječe autobaterií, 2
minikamery, jeden stojan na služební
jízdní kola, ochranné prostředky v podobě 10 kusů sluchátek a 26 kusů brýlí
na střeleckou přípravu strážníků a jedna tiskárna k informačnímu systému
VERA.
Účelem projektu je zvýšit bezpečnost strážníků v přímé obchůzkové
službě, vybavit strážníky i služebnu
městské policie moderní, kvalitní a
bezpečnou výzbrojí a výstrojí. Tím

zlepšit podmínky pro výkon služby
strážníků, minimalizovat bezpečnostní rizika při práci strážníků v terénu a
připravit je na řešení mimořádných
událostí.
Projekt byl podpořen Ústeckým
krajem částkou 150 000 Kč z Programu 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na
poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS. (měp)

Nová mapová aplikace pomůže žadatelům o dotace
Žatec a krajina žateckého chmele
Je váš objekt prohlášenou kulturní památkou?
Nachází se na území městské památkové rezervace,
zóny nebo v jejich ochranném pásmu? To si můžete
jednoduše ověřit v nové mapové aplikaci.
V roce 2022 byla zpracována interaktivní mapa, která zobrazuje území nominované na Seznam světového
dědictví UNESCO. Kromě
turistických informací obsahuje také oddíl Ochrana
chmelařského dědictví. V legendě mapy může zapnout
vrstvu kulturní památky, která zobrazí všechny prohlášené kulturní památky na
území města, kliknutím na
danou památku se otevře její

karta v Památkovém katalogu, který spravuje Národní
památkový ústav.
Vlastník kulturní památky může žádat o příspěvek
na její opravu. Aktuálně je
otevřeno několik dotačních
programů, například do
31.1. 2023 je možné podávat žádosti do programů
Ministerstva kultury ČR.
Elektronickou žádost o dotaci na opravu kulturní památky můžete podat také na Ústecký kraj, který výzvu otevře 13.1. 2023. Také město
Žatec podporuje opravy památek a to prostřednictvím
Programu regenerace MPR
a MPZ Žatec. Pokud není vaše nemovitost chráněna jako
kulturní památka, ale nachá-

dotazník): nejpozději do 31.
1. 2023, místem podání je pozí se na území Městské pa- datelna Městského úřadu Žamátkové rezervace Žatec ne- tec. Interaktivní mapu nabo Městské památkové zóny leznete na webových stránŽatec můžete žádat o dotaci kách https://www.zatecz Fondu regenerace. Termín and-the-landscape-of-saazpro podání žádostí (týká se hops.com/ nebo také pod dopouze těch žadatelů, kteří po- ménou https://www.mapadali do termínu 27. 10. 2022 zatec.cz/. Olga Bukovičová
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Investiční plán města Žatce na rok 2023
Více než dvě desítky akcí, za které by podle předběžných odhadů město zaplatilo přes 80 milionů korun, obsahuje i s možným časovým údajem jejich realizace Investiční plán města Žatce na rok 2023.
Schválilo jej na své pro- řina Mazánková, která jej zasincové schůzi zastupitel- stupitelům předkládala.
Investiční plán jako celek
stvo hned po přijetí rozobsahuje sumář akcí v celkopočtu města.
Na samotný investiční vé hodnotě za více než půl
plán je v rozpočtu zatím vy- miliardy korun. Jsou v něm
členěno 60 milionů korun. totiž také studie, projektové
Předpokládá se ale, že v prů- dokumentace nebo stavby,
běhu roku se na investice při- které se teprve připravují a s
dají další desítky milionů ko- jejichž realizací se čeká na
run, jako se to dělo i v před- případné získání dotace – to
chozích letech. Pravidelně se týká třeba vybudování noto souvisí s využitím části vého sportoviště u ZŠ Jižní
přebytku hospodaření na dal- (odhad nákladů je 50 milionů korun), kanalizace v Bezší rozvoj města.
„Celý investiční plán je děkově (odhadovaná cena
rozdělen na jednotlivé inves- 49 milionů Kč) nebo stavba
tiční akce, které jsou v různé nové restaurace Chaloupka a
fázi přípravy nebo už v reali- zázemí FK Slavoj (odhad cezaci. Představuje také pří- ny je 42 milionů Kč).
Ani akce, které jsou v inpadné možnosti využití dotačních titulů. V přehledu vestičním plánu uvedené s
jsou i projekty, které už se rea- odhadovaným termínem realizují a byly v rozpočtu města lizace v roce 2023, se nakona rok 2022,“ shrnula návrh nec nemusejí všechny zahainvestičního plánu vedoucí jovat či dokončit. I v závěodboru rozvoje města Kate- rečné přípravě totiž mohou

být odloženy z různých důvodů, které město Žatec poznalo v minulých letech:
Zdržení mohou způsobit nedokončené inženýrské sítě,

zdlouhavý povolovací proces, komplikované nebo opakované výběrové řízení či jiné administrativní komplikace.
(kas)

Vybrané nové projekty z Inves čního plánu
města Žatce na rok 2023:
MŠ O. Březiny (revitalizace zahrady, hřiště, vylepšení
parkování, nové oplocení)
3,5 mil. Kč
MŠ Studentská (výměna rozvodů vody, kanalizace
elektřiny)
7,8 mil. Kč
MŠ Bratří Čapků (oprava vnitřního bazénku)
4 mil. Kč
MŠ U Jezu (nutné stavební úpravy sociálního
zařízení)
6,2 mil. Kč
ZŠ Komenského alej (nové zastřešení a vzduchotechnika
školní jídelny)
6 mil. Kč
ZŠ Jižní (oprava zastaralé vzduchotechniky
v kuchyni)
2,8 mil. Kč
Rekonstrukce čp. 137 (vznik tří nových bytů a komerčního
prostoru v přízemí)
17 mil. Kč
Revitalizace parku Macerka (obnova jednoho
z městských parků)
15 mil. Kč
Skatepark (nová plocha skateparku v Podměs
i přístupové cesty)
6 mil. Kč
Sanace zdí hradebního opevnění (dočasné zajištění čás
hradeb v havarijním stavu)
3,5 mil. Kč
Oplocení střelnice na Kamenném vršku (zpevnění svahu
a oprava plotu)
1 mil. Kč

Investiční projekty přecházející z roku 2022 do roku 2023
Výběr investic přesouvaných z roku 2022:
Polyfunkční a robotické centrum v bývalém Kapucínském klášteře (96 mil. Kč)
– dokončení září
Městský archiv a kuželna v bývalých papírnách (66 mil. Kč)
– dokončení v průběhu roku
Několik investic zahájiRekonstrukce
bytů
v
čp.
126
a
127
(24
mil.
Kč)
– leden až prosinec
lo město Žatec loni a mají se
– zahájení o prázdninách
dokončovat letos. Jiné byly Revitalizace hradeb I. etapa (15 mil. Kč)
– dokončení v březnu
připravené, ale z různých dů- Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu (8,7 mil. Kč)
– zahájení v březnu
vodů je nebylo možné do- Modernizace kabin u hřiště v Bezděkově (3,5 mil. Kč)
– dokončení v průběhu roku
sud zahájit, proto se realiza- Dostavba vodovodu Trnovany (3,5 mil. Kč)
Nemocnice - nový výtah v bývalé porodnici (2,8 mil. Kč)
– dokončení v dubnu
ce přesouvá na rok 2023.

Město má historicky nejvyšší rozpočet
Dokončení ze strany 1
Rozdíl příjmů a výdajů pro rok
2023 lze rozdělit na tři části:
1) Z roku 2022 se bude převádět
149 milionů korun, které se nevyčerpaly nebo vůbec nečerpaly.
2) Odhadovaný přebytek hospodaření za rok 2022 je 104,5 milionu korun. Suma je tvořena několika částkami, jako je například očekávaný vyšší
daňový příjem, vyšší plnění z technických her a loterií, vratky příspěvkových
organizací města nebo třeba dividenda
4

společnosti Žatecká teplárenská.
3) Výdaje na velké investiční akce
ve výši 88,5 milionu Kč, které město pokryje díky úvěru u Komerční banky, jak
to umožňuje smlouva, již uzavřelo zastupitelstvo v minulém volebním období. Konkrétně se jedná o doﬁnancování
rekonstrukce bývalého Kapucínského
kláštera (částka z úvěru ve výši 60 milionů Kč) a doﬁnancování obnovy spodní části bývalých papíren, kde vzniká
městský archiv a kuželna (z úvěru se využije 28,5 milionu Kč). U obou inves-

tic, jež oživují dlouho nevyužívané a
chátrající památky, využil Žatec možnosti čerpání dotací; úvěr slouží k pokrytí povinné ﬁnanční spoluúčasti.
Výrazný růst výdajů na běžný chod
města lze také rozdělit na několik menších položek. Výrazně rostou náklady
na spotřebu elektrické energie; zvýšily
se mzdové výdaje; stoupají náklady na
provozní výdaje při údržbě městského
majetku, což se týká hlavně údržby zeleně, likvidace komunálního odpadu nebo sběrné sítě odpadů. Tomáš Kassal

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Bývalý Kapucínský klášter propojí historii s moderní dobou
Jedna z největších investičních akcí Žatce v posledních
letech, tedy přestavba bývalého Kapucínského kláštera
na robotické a spolkové centrum, by měla být hotová na
podzim roku 2023. Celkové náklady dosahují necelých
100 milionů korun včetně evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
„Jsme zhruba za polovi- pro schůze spolků či setkánou stavby, máme před se- vání různých skupin lidí.
bou necelý rok, s dokonče- Největší prostor bývalého
ním počítáme v září 2023,“ kláštera, někdejší jídelna,
potvrdila termín ukončení bude mít multifunkční vyuprací vedoucí Odboru roz- žití a může posloužit i pro
voje města Žatec Kateřina menší kulturní akce.
Mazánková. Po dokončení
V současné době dodabude bývalý klášter sloužit k vatelská ﬁrma Chládek a Tinúčelům, na něž město žáda- těra dokončila hrubou stavlo dotaci – tady jako robotic- bu, rozvody topení, elektřiké centrum pro děti i širokou ny, vody a kanalizace. Hotoveřejnost, ale také jako ko- vé už jsou podlahy a buduje
munitní centrum, čili místo se přístavba na prostranství

u hlavního vchodu do Klášterní zahrady, která bude
sloužit jako hlavní vchod do
objektu. „V lednu by měly
začít restaurátorské práce,
které budou spočívat v obnově dekorativní výmalby jednoduchých rámů a linek v
multifunkčním sále v přízemí a v 1. patře v chodbě a v
některých místnostech v obnově výmalby s květinovými motivy. Některé historické malby, které nejsou pro tuto stavbu tolik významné,
zůstanou skryté pod novou
jednobarevnou výmalbou,“
řekla Denisa Harajdová z odboru rozvoje města.
Nové využití kláštera
Součástí prací byly i výměny některých dřevěných
částí, jež napadla dřevomorka. V rámci rekonstrukce historického objektu bylo také
nutné obnovit štukatérskou
výzdobu. Dojde ke kompletní obnově rajské zahrady včetně nové květinové výsadby.
Výsledkem by mělo být
atraktivní propojení kulturní památky, jež byla postavena v 17. století a prošla velkou rekonstrukcí v 19. stole-

tí, s moderními technologiemi v rámci robotického centra. Jedním ze symbolických
přechodů mezi dvěma historickými obdobími se má stát
kovové schodiště s obrysy
robotů v robotickém centru.
Hlavním přínosem rozsáhlé rekonstrukce je záchrana a oživení velké kulturní památky, pro niž město
v minulosti dlouho marně
hledalo využití a dokonce ji
nabízelo k prodeji. Ten se nakonec neuskutečnil, což je
možná dobře: Spojením
spolkového centra v bývalém klášteře se sousední
Klášterní zahradou a nedalekým Chrámem chmele a
piva vzniká na Pražském
předměstí rozsáhlý areál v
majetku města, který nabídne Žatečanům i turistům více možností, jak se bavit,
vzdělávat či trávit volný čas.
Tomáš Kassal

Město už zná plán nezbytných oprav podzemních sítí
Několik větších dopravních omezení čeká obyvatele Žatce v nejbližších letech. Vyplynulo to z pravidelné
koordinační schůzky, kterou absolvovali na konci roku zástupci města se
společnostmi, jež mají na starosti inženýrské sítě.
Přestože pro obyvatele, zejména řidiče, jsou tato omezení nepříjemná a
zdržující, jsou také nezbytná kvůli nutným opravám nebo rozvoji města. V
následujícím textu popisujeme některé
plánované akce.
Na jaře 2023 bude pokračovat dopravní omezení v Pražské ulici, a to v
úseku od městského hřbitova až po odbočku na Bezděkov. Omezení je nutné
kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace, na což naváže položení nového
povrchu vozovky. Výsledkem tak bude i oprava dlouhodobě kritizovaného
stavu výpadovky na Louny. V plánu je
také výstavba kruhového objezdu v

místě odbočky na Bezděkov, ale zatím
bez časového omezení.
V plánu na rok 2023 je také oprava
vodovodu a kanalizace v ulici Šafaříkova. Jde o nezbytnou rekonstrukci
podzemních inženýrských sítí, na niž
by postupně měla navazovat revitalizace celého sídliště. Opravy budou probíhat i v ulici Vrchlického podél
Letního kina.
Příští rok se také počítá s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace či plynovodu v ulicích Bratří Čapků a
Otokara Březiny. Poté dojde k opravě
povrchu vozovky.
Nové povrchy vozovky, což způsobí rovněž některá dopravní omezení,
se budou provádět i v dalších ulicích.
Například v ulici Vol. Čechů kolem
pošty, Ostrov či Moskevská.
Kvůli pokládce optických tras se
bude pracovat v ulicích v Podměstí
(Hájkova, Svatováclavská, U Jezu,

Ostrov, V Zahradách, Nákladní).
V roce 2023 až 2024 se počítá s rozvody plynu v Rooseveltově ulici nebo
rekonstrukcí kanalizace v Resslově ulici u vlakového nádraží, což má návaznost na již dokončené práce v Purkyněho ulici.
V roce 2024 mají začít rozsáhlé
opravy, a s nimi související dopravní
omezení, v Husově ulici. V jedné z nejrušnějších ulic Žatce se bude v roce
2024 nejprve provádět rekonstrukce
plynovodu, a to v úseku od muzea po
křižovatku s ulicí O. Březiny. Kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu od
Masarykovy ulici přes kruhový objezd
u evangelického kostela až po křižovatku u TESCO pak budou v Husově
ulici práce a omezení trvat až do roku
2027. Protože jde o dlouhou ulici, práce se budou provádět postupně v několika etapách tak, aby byly možné objížďky okolními ulicemi.
(tka)
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Dluhová poradna
na poliklinice pokračuje
Sociální centrum pro rodinu,
z.ú. i v roce 2023 poskytuje dluhové poradenství v prostorách
polikliniky. V loňském roce byl
podán nový projekt s názvem Život bez dluhů, díky kterému bude poskytnuta poradenská podpora občanům Žatce na 36 měsíců. Vzhledem k tomu, že projekt
nebyl do konce roku 2022 z kapacitních důvodů vyhodnocen a
čeká na schválení, Zastupitelstvo města Žatec podpořilo na
prosincovém zasedání provoz
poradny na počáteční období
roku 2023. Občané tak mohou i
nadále využívat poradenské místo k řešení svých starostí a problémů v oblasti energií, pohledávek, exekucí, insolvencí, úvěrů či hospodaření.
Mgr. Ivana Benešová,
ředitelka,
Sociální centrum
pro rodinu, z.ú.

služby občanům

Dluhová poradna: Ukončení smlouvy o dodávkách energií
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Momentálně mám uzavřenou smlouvu na plyn a elektřinu se stávajícím dodavatelem a před 2 měsíci
jsem uzavřel smlouvu k jinému dodavateli. Rozmyslel jsem si to a rád bych
zůstal u svého stávajícího. Co s tím mohu dělat?
Odpověď: Nejprve bych vám doporučila si řádně prostudovat obchodní podmínky, které se k vaší nově uzavřené
smlouvě váží. Dále bych se zaměřila na
termín, kdy mají být zahájeny dodávky
plynu a elektřiny. Zásadní je také otázka,
zda jste novou smlouvu uzavíral v kanceláři dodavatele nebo tzv. na dálku - tj. prodejce dorazil k vám domů nebo jste ji uzavřel korespondenčně, tedy poštou, mailem apod.. Všechny tyto informace mohou a mají vliv na zvolený postup při
ukončení.
Pokud ještě k dodávkám energií nedošlo, pak můžete ukončit smlouvu až do 15
dnů od zahájen dodávek energie.
Odstoupení bude v dikci energetického zá-

kona a dle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona musíte podat novému dodavateli písemnou výpověď. Trochu mate výraz odstoupení a výpověď, ale nelekejte se
toho.
Pokud by už dodávky byly zahájeny,
pak přichází na řadu již konkrétní obchodní
podmínky dodavatele a možnosti ukončení
smlouvy. Varianta výpovědí pokud je sjednána smlouva na dobu určitou nebo varianta oznámením o rozhodnutí neprodlužovat
smlouvu u smluv na dobu neurčitou.
Vzhledem k tomu, že oblast dodávek
energií se řeší občanským zákoníkem a také
energetickým zákonem, je velmi vhodné
Vaši konkrétní situaci prokonzultovat s odborníky nebo se přímo spojit buď se stávajícím dodavatelem nebo tím sesmluvněným.
A proto Vám doporučuji navštívit naši
poradnu na Poliklinice v Žatci, kde pracovníci prostudují smlouvy o dodávkách
energií a navrhnou Vám možnosti řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú.
Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec

Právní poradna: Nájem bytu a změna pronajímatele
Advokát radí
Dotaz: Bydlím v nájemním bytě,
a před týdnem mi přišlo oznámení,
že došlo k prodeji celého bytového
domu. Novým majitelem tak je společnost, která mi také hned poslala k
podpisu novou nájemní smlouvu. Je
v ní ale řada věcí, které se mi nelíbí,
třeba změna délka smlouvy na dobu
jednoho roku s možností prodloužení (dosud na dobu neurčitou). Je tam
i podstatně zvýšený nájem, i když
vím, že teď platím oproti jiným lidem v domě dost nízký. Správce, který za nového majitele jedná, mi sdělil, že novou smlouvu musím podepsat, protože stará nebyla napsána
podle nového občanského zákoníku
a navíc jde o běžný postup při změně
majitele. Co s tím mohu dělat?
Odpověď: Chápu, že novou smlouvu se vám podepisovat nechce. Je poměrně častou praxí, že pronajímatelé
se v nově uzavíraných smlouvách snaží změnit ujednání, která jsou z jejich
pohledu nevýhodná. Nepozorný nájemník tak může podepsat něco, čeho
by pak v budoucnu hořce litoval.
Předně je zde třeba říci, že i když novou smlouvu nepodepíšete, tak se na trvání nájemního vztahu nic nemění. Na
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překážku zde není ani to, že byla stará
smlouva psána podle starého občanského zákoníku, ale nebylo by to třeba
ani to, že v bytě bydlíte ještě na základě starého dekretu z doby komunismu.
V obou případech jde o platný nájemní
vztah. Samozřejmě pro úpravu vzájemných práv a povinností může být
přínosné udělat smlouvu novou, nemělo by se jednat ale o smlouvu, která
oslabí vaši pozici.
Vedle ustanovení, která se nemění,
jsou zde ale i určitá ujednání z předchozích smluv, která se změnit mohou.
Půjde typicky ujednání o povinnostech pronajímatele, které má pronajímatel vůči nájemci nad rámec zákona.
Může jít třeba o ujednání, která upravují širší povinnosti pronajímatele při
zajišťování oprav v bytě, širší omezení
výpovědních důvodů nad rámec zákona nebo třeba souhlas pronajímatele s
podnájmem obsažený ve smlouvě. V
případě, že by se neprokázalo, že nový
pronajímatel věděl o těchto omezeních
už před koupí nemovitosti, tak by byla
nadále neplatná.
Vraťme se ale ke klíčovým parametrům smlouvy, které vám chce pronajímatel změnit. Na ty se výjimka popsaná v předchozím odstavci vztahovat nebude. Z pohledu nájemníka a jeho jis-

toty bydlení je obecně určitě výhodnější, aby smlouva byla na dobu neurčitou, už to by tedy samo o sobě bylo
dobrým důvodem pro odmítnutí podpisu nové smlouvy, která je formulována jako smlouva na dobu určitou.
Zvýšení nájmu je samozřejmě dalším bodem, který pro vás nebude výhodný. Na druhou stranu může být ke
zvýšení důvod s ohledem na ceny bydlení v lokalitě, jak ostatně sama píšete.
V případě, že jste otevřena jednání o
výši nájmu, můžete zaslat pronajímateli vyjádření v tom smyslu, že novou
smlouvu odmítáte, ale pokud má konkrétní nabídku na zvýšení nájmu, tak
ať vám ji zašle jako jednostranný návrh na navýšení nájemného bez vazby
na další změny smlouvy. Tento návrh
pak můžete, a nemusíte akceptovat. Pokud ho odmítnete, má pronajímatel
možnost obrátit se na soud a žádat stanovení výše nájmu soudem.
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
spolupracující advokát
Iuridicum Remedium, z. s.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

inzerce/životní událos

Inzerce
● Koupím cestopisnou knihu „Ráj bez andělů“ od Hanzelky a Zikmunda. Tel.: 723
553 148 .
● Prodám/pronajmu unikátní byt 2+1 (60m2) se zahrádkou, sklepem a dvěma
komorami v centru Žatce.
Cena 2.890.000 Kč/ 15.000
Kč. Tel.: 775 977 748.
● Nabízíme elektormontážní a zednické práce. Kontakt: 775 977 748.
● Výměna domu za byt v
Žatci. Vyměním dům U
Flory za byt 1+4 v horní části Žatce s doplatkem dle stavu a velikosti bytu od 3,6
mil Kč až 4,2 mil Kč. Dům
je po kompletní rekonstrukci, zateplen, tepelné čerpadlo. V případě zájmu mě
kontaktujte na 737 62 94 50.
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Rozloučení
Zesnulí v době od 17. 11.
do 18. 12. 2022:
Anežka Bezušková
77
Mgr. Vítězslava
Hantáková
81
Erich Rumplík
88
Albert Tomek
65
Soňa Petrášová
90
František Kolář
75
Alena Hořejší
86
Emil Slepička
89
Jana Steinbachová
79
Jozef Horkolič
76
Zdeňka Jánská
84
Rostislav Salač
70
Jozef Kabát
78
Božena Soukupová
86
Maria Eliasová
87
Jan Janča
75
Anna Stránská
86
Ludmila Kaňová
85
Marii Ehreshi
85

Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 2. února 2023.
Příjem inzerce do 26. ledna 2023.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: Úterý 9 - 11 hodin, Turistické informační centrum Žatec, nám. Svobody 149.
Odběrná místa: Městský úřad, Turistické informační centrum, Městská knihovna, Domov pro seniory, Poliklinika,
Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluhy Pražská, Podměstí, Bratří Čapků pasáž Norma, Lékárna Na náměstí,
Cukrárna Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S duší,
autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

Poděkování
● Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., region Žatec, děkuje městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2022.
Příspěvek jsme použili na ﬁnancování pietního aktu k vypálení Českého Malína na Volyni, květinové dary k pietním aktům a památným dnům a dopravu na konferenci k 75. výročí návratu volyňských Čechů do vlasti v Domě armády
Praha.
Výbor reginu Žatec
● Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Žatec děkuje městu Žatec za ﬁnanční pomoc na činnost svazu
v roce 2022. Příspěvek jsme použili na kytice a věnce k pietním aktům a ﬁnanční spoluúčasti na organizaci pietního aktu k vypálení Českého Malína a dopravu na konferenci k 77.výročí osvobození Československa v Domě armády Praha.
Oblastní výbor Žatec
● Děkujeme touto cestou vedení MěÚ Žatec za poskytnutý
ﬁnanční dar na rok 2022. Ženy cvičící pod názvem
„Seniorky cvičí jógu a pilátes“ jej použily na úhradu pronájmu cvičebních prostor v ZUŠ Žatec. Děkujeme také vedení ZUŠ Žatec za vstřícnost a ochotu. Zaměstnancům uvedených organizací i všem spoluobčanům přejeme hodně zdraví
a štěstí po celý rok 2023. Za skupinu Ing. Ilona Distlová

Pro organizátory akcí
Sestavujeme seznam kulturních, společenských a
sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách www. infozatec.cz.
Rádi pomůžeme s propagací i vám!
Informace zasílejte do Turistického informačního centra městského úřadu, nejlépe e-mailem na infocentrum@
mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 149, 438 01
Žatec. Nezapomeňte uvést: datum, název, čas a místo konání akce, její popis a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla či webových stránek.
V případě dotazů volejte 415 736 156.

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

Referent/ka stavebního úřadu
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 19. 1. 2023 do 10.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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

Vodní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 19. 1. 2023 do 10.00 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.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 20. 1. 2023 do 10.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta města Žatec podle § 34 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
dalších zákonů, oznamuje:
1. Volby prezidenta republiky se uskuteční dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 14. ledna 2023
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční dne 27. ledna 2023 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je v městě Žatci 18 okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Pro druhé kolo volby prezidenta republiky se hlasovací lístky do schránek NEDORUČUJÍ. Hlasovací lístky budou k dispozici
v každé volební místnosti.

Robova
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V Žatci dne 20. prosince 2022
Ing. Radim Laibl v. r.
starosta

Hlasovací lístky domů jen před prvním kolem volby prezidenta!
Hlasovací lístky při volbě
prezidenta České republiky
dostanou voliči do svých
schránek pouze před prvním
kolem volby, které proběhne
ve dnech 13. a 14. ledna. Případné druhé kolo se koná 27.
a 28. ledna.
Volby proběhnou v Žatci
v 18 volebních okrscích, v pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v so-

botu vždy od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky dostanou
všichni občané do svých
schránek nejpozději 3 dny
před volbami. Ve všech volebních místnostech pak bude
dostatek náhradních lístků.
Pozor! V případě druhého
kola prezidentských voleb se
hlasovací lístky do domácností nedodávají a voliči je
obdrží až u okrskové komise.

Občané, kteří mají omezenou pohyblivost, mohou
jako vždy požádat o přenosnou volební schránku. S ní
k nim domů přijdou členové okrskové volební komise. Lidé, kteří chtějí kvůli
omezenému pohybu volit
do mobilní schránky, si ji
musí objednat telefonicky.
Seznam telefonních kontaktů na jednotlivé okrsky

Telefonické kontakty do volebních místností v jednotlivých okrscích:

uvádíme v tabulce – každý
volič se pochopitelně musí
kvůli přenosné schránce domluvit v tom okrsku, do kterého patří podle uveřejněného seznamu. Čísla fungují pouze ve dnech voleb.
Kdo si chce mobilní volební schránku domluvit předem, může volat na telefonní číslo 415 736 301.
Kdo se v době volby prezidenta nebude nacházet v
místě trvalého pobytu, může požádat o voličský průkaz. S ním lze hlasovat v kterékoliv volební místnosti v
Česku, nebo v zahraničí na
zastupitelském úřadě.
Žatečtí občané, kteří mají zájem o voličský průkaz, o
něj mohou požádat přes epodatelnu nebo na městském úřadě na evidenci obyvatel. Úřady začnou voličské průkazy vydávat 29. prosince. Podrobné informace
k voličským průkazům lze
dohledat na webu Ministerstva vnitra.
(kas)
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Žáci oboru Sociální činnost pomáhají jako dobrovolníci
V Galerii Sladovna se 5. prosince, na den dobrovolníků,
konalo závěrečné zhodnocení uplynulého roku a supervize dobrovolnické služby Levandule.
Koordinátorka dobro- ory odvedli. Následovalo
volníků Radka Hrádková zhodnocení uplynulého
všechny uvítala a společně s roku, vzájemné sdílení raMgr. Šikem, který supervizi dostí i starostí, které konání
vedl, ocenila činnost, již dobra přináší.
Žáci OA a SOŠZE Žatec
dobrovolníci v žatecké nemocnici, v Kamarádu- oboru sociální činnost i něLORM i v domově pro seni- kteří učitelé se dobrovolnic-

Soutěž
Mladý ekonom

kých aktivit účastní už od založení Levandule, tedy více
než 10 let. Svou přítomností
a milým slovem potěšili už
nejednoho klienta v domově
pro seniory, na sociálních
lůžkách i dětském oddělení.
Někteří zkrášlili prostředí
nemocnice, jiní se svými učiteli pomáhali s úpravou prostranství před oddělením

LDN, pomáhali při mikulášské nebo velikonoční nadílce. Jejich odměnou je radost
těch, kterým pomáhají.
Chcete-li i vy rozšířit dobrovolnické řady, kontaktujte
koordinátorku DS Levandule Radku Hrádkovou například mailem: levandule@nemzatec.cz.
Zdenka Uďanová

Gymnazisté připravili putovní výstavu o městě

Na půdě žateckého gymnázia proběhla v
úterý
13. prosince výstava věnovaná vybraNaše škola ZŠ Komenným
památkám
našeho města.
ského alej se v polovině lisNávštěvníci
měli jedinečnou příležitost
topadu zúčastnila soutěže
poodhalit minulost židovské synagogy, býMladý ekonom, kterou pořávalého vojenského letiště, náměstí Svodala Obchodní akademie a
Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec.
Žákyně ze třídy 9. A,
Hinková Zuzana, Krobová
Andrea, Plečindová Martina získaly 1. cenu v této
soutěži. Patří jim velký dík a
uznání, protože na přípravu
na soutěž měly velmi málo
času. I přesto se svého úkolu
zhostily velmi dobře a
úspěšně reprezentovaly naši
školu. Děvčata postupují do
krajského kola, které se bude konat v Děčíně. Budeme
jim držet palce.
(dn)

body, žateckých ulic či památníků na
Kruhovém náměstí.
Expozice vznikla v rámci 1. ročníku projektu Živá historie, do něhož se zapojili studenti a studentky septimy, oktávy a 4. ročníku. Ti během uplynulých měsíců shromažďovali dobové fotograﬁe a informace o jednotlivých místech, sepisovali krátké texty v
češtině, které poté předkládali do anglického a německého jazyka, a vytvářeli pracovní listy pro své mladší spolužáky. Díky této
zkušenosti se naučili pracovat s historickými prameny a zároveň prohloubili svůj
vztah k městu Žatci.
Projekt Živá historie byl realizován i díky účelové dotaci z rozpočtu města Žatec ve
výši 15 000 Kč.
Gymnázium Žatec plánuje v tomto projektu pokračovat i v budoucnu. Pět panelů,
které utvářejí současnou podobu výstavy, zapůjčí dalším školám a v následujícím roce je
doplní o další pamětihodnosti.
Zuzana Honsová

Studenti Gymnázia Žatec pomohli se Srdíčkovým dnem
V týdnu 5. – 9.12.2022 probíhaly
po celé republice zimní Srdíčkové dny,
které pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Gymnázium Žatec
se do této dobročinné akce tradičně zapojuje, a tak jsme se tento rok zúčastnili i my – třídy 3. ročník a septima.
Výtěžek z celé akce putuje na pomoc
nemocným dětem.
Právě na začátku tohoto týdne jste

nás mohli potkat v ulicích Žatce, kde
jsme Vás možná zastavili a prosili, zda
nechcete přispět na tyto nemocné děti.
Procházeli jsme takto město celé pondělní dopoledne a nabízeli ke koupi
sbírkové předměty – přívěsky s baterkami, hlavolamy, propisky či symbolická srdíčka.
Moc nás potěšilo, kolik lidí se rozhodlo přispět na dobrou věc a ukázalo

tak, že není k problémům jiných slepá.
Všem lidem, kteří si něco zakoupili a
podpořili tak částkou téměř 19 tisíc nemocné děti, patří velký dík. A pokud
jste nás zrovna nepotkali a chtěli byste
přispět, nemusíte si zoufat, protože budete mít další šanci i tento rok, kdy se
hodlá Gymnázium Žatec do akce
Srdíčkových dní opět zapojit.
Tomáš Kassal ml.

Žáci ZŠ Komenského alej se ve velké konkurenci neztratili
Základní škola Komenského alej v Žatci se zúčastnila soutěže IT-SLOT, která je zaměřena na informační technologie a logické
myšlení.
Prvního kola se zúčastnilo celkem 8284 žáků ze
187 škol z celé České republiky. Jednalo se o žáky 8. a 9.
12

ročníků. Umístění soutěžících ovlivňoval kromě počtu správných odpovědí také čas nutný k vyplnění online testu. Do ﬁnále mohlo postoupit pouze 50 nejlepších
soutěžících.
Vzhledem k velkému počtu soutěžících a náročnosti
úloh lze považovat za velký

úspěch, že žák naší školy
Pavel Řezáč z 9. třídy skončil na krásném 31. místě a bude se účastnit ﬁnálového kola. Vyřešil správně 22 úloh z
celkových 25 v čase 15 minut a 45 vteřin. Nejen
Pavlovi, ale všem dalším žákům, kteří se zapojili do 1.
kola soutěže, chceme podě-

kovat za jejich účast a reprezentaci naší školy. Nevedli
si vůbec špatně. Šlo o novou
zkušenost a pevně věříme,
že v budoucnu budou výsledky našich studentů ještě
lepší a Pavel svůj úspěch zopakuje i ve ﬁnále, ve kterém
již bude konkurence opravdu veliká. David Nekola

ak vity občanů/kultura
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Žatecký kreslíř Josef Bílek vystavuje své vtipy do poloviny ledna
Žije a tvoří ve městě Žatec. „Autorsky se podílel se na několika výstavách kresleného humoru v celé ČR. A
jedna
samostatná výstava jeho obrázPo klavírním úvodu Lubomíra
ků
se
připravuje
spolu s žateckým fotoMusila pohovořil o životě a tvorbě augrafem Antonínem Svobodou v pražtora (na snímku vlevo) žatecký patriot
ské Galerii PRE, a už teď můžeme poa spisovatel Aleš Stroukal. První kres- dů II. Společně s kreslíři Mirkem
zvat na vernisáž, která se v Praze uskulené fóry začal Pepa Bílek publikovat Vostrým a Honzou Mesnerem vytvořiteční 23. ledna 2023 v 18 hodin,“ uvedl
v roce 1991. V roce 1994 vydal svou li v červnu 2006 v kategorii „rych- galerista Petr Šimáček.
první knížku erotického kresleného hu- lostní trojvtip“ - tři kreslené vtipy na
Přes 60 kreseb Pepy Bílka jistě rozemoru „E55 aneb někdo to rád vlhké“, náhodně vybraná témata.
směje tváře návštěvníků při současné výza dva roky „Dovolená na Ňadranu“ a
Jeho největším úspěchem bylo umís- stavě v žatecké Galerii U Radnice, kde se
třetí pod názvem „Dallas nedalas“. V tění na 3. Mezinárodním festivalu kres- přenesete z denního předvánočního shoroce 2015 vydává elektronickou kníž- le-ného humoru ve Františkových nu do úsměvných snů autora, které mu po
ku „Dvacet let na stráži smíchu“ se 150 Lázních v roce 2018, kde se utkal se 186 probuzení zůstaly v paměti. Výstava potrkreslenými vtipy. Je spoludržitelem re- autory z 38 zemí, kteří zde vystavovali vá do 14. ledna 2023, otevřeno je každou
kordu, zapsaného v České knize rekor- 705 kreslených vtipů a obsadil 2. místo. sobotu od 14 do 17 hodin.
(ae)
Vernisáž výstavy kreslených vtipů Žatečana Josefa Bílka proběhla v
Galerii U Radnice v pátek 2. prosince.

Dolní Poohří už plánuje lákadla na novou turistickou sezónu
Jen se v polovině listopadu Destinační agentura Dolní Poohří na slavnostním galavečeru rozloučila s letošní
turistickou sezónou, začíná
se chystat na novou. A stejně
tak i města, památky a turistické atraktivity podél řeky
Ohře.
O svých plánech diskutovali jejich zástupci na pravidelném setkání, které agentura svolala do Žatce. Ředitel
Destinační agentury Dolní
Poohří Lukáš Pichlík seznámil účastníky setkání s aktivitami agentury v roce 2022 a
nastínil hlavní plány pro rok
nadcházející: „Pokud jde o
oblast propagace, připravuje

na novou sezónu seriál videotipů, na jaře opět vyjdou
Novinky v Dolním Poohří a
chystáme se na řadu veletrhů
cestovního ruchu. V květnu
navíc budeme hostit velký televizní štáb ze Spojených států, který u nás bude natáčet
cestopisný seriál.“
Mezi akcemi pro veřejnost
bude dominovat čtvrtý ročník
sportovně-turistického seriálu
Ohřecká osmička a Den Ohře,
který se letos přesune do
Loun. Odborné veřejnosti pak
bude určen další ročník konference cestovního ruchu Stop&
Stay, který se bude konat na jaře v Žatci.
Poprvé se setkání info-

center a památek účastnili také členové Spolku Mederova domu, který se veřejnosti otevřel letos a kromě
prohlídek nabízí zajímavé
programy v podobě výstav,
koncertů, přednášek nebo
tvůrčích kurzů a dílen.
Rekordní návštěvností,
která přesáhla od začátku
roku 11,5 tisíce, se na setkání
mohl pochlubit zámek Stekník na Žatecku. Ten bude v
příštím roce, stejně jako
chmelařské památky v Žatci,
netrpělivě vyhlížet zasedání
Výboru světového dědictví,
který má rozhodnout o zápisu chmelařské krajiny Žatecka na seznam UNESCO. Na

podporu tohoto zápisu připravil Chrám chmele a piva
novinku – stolní hru Cestou
chmele, která již je v prodeji.
Setkání destinační agentury, infocenter, památek a
dalších zainteresovaných aktérů v cestovním ruchu se koná pravidelně dvakrát ročně,
to příští bude před začátkem
jarní turistické sezóny. Jaké
novinky na turistickou sezónu kdo chystá, se pak turisté
dozvědí prostřednictví newsletteru Novinky v Dolním
Poohří, který bude na začátku sezóny k dispozici zdarma v infocentrech i turistických objektech.
Kateřina Táborská

Výběr z připravovaných akcí na rok 2023 v Žatci
3. února – POLOLETNÍ ŘÁDĚNÍ
NA LEDĚ, nám. Svobody
4. února – ZABIJAČKOVÉ HODY,
nám. Svobody
9. března – 20 LET KŘÍŽOVY VILY,
Regionální muzeum K. A. Polánka
29. března – 1. dubna –
VELIKONOČNÍ JARMARK,
Regionální muzeum K. A. Žatec
30. – 31. března – KONFERENCE
STOP AND STAY, odborná
konference cestovního ruchu
1. dubna – ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY, nám.
Prokopa Velkého
7.dubna – VELIKONOČNÍ
FARMÁŘSKÁ SLAVNOST, nám.
Svobody,

27. dubna – DEN TANCE –
celorepubliková akce, ZUŠ Žatec
29. dubna – neděle 30. dubna –
OFFROAD MČR BEZDĚKOV,
Oﬀroad Team KLEMO Žatec
30. dubna – ČARODĚJNICE, Letní
kino, zahrada u jídelny v
Komenského alej
6. května – CHMELFEST
19. května – JARNÍ SBOROVÝ
KONCERT – Kapucínský klášter,
pořádá ZUŠ Žatec
20. května – XV. MUZEJNÍ NOC,
Regionální muzeum Žatec
24. května – JAZZOVÝ FESTIVAL
– Letní kino, ZUŠ Žatec
4. června – DĚTSKÝ DEN, Klášterní
zahrada

3. srpna – STŘEDOVĚK V
MUZEJNÍ ZAHRADĚ, Regionální
muzeum K. A. Polánka,
1. – 2. září - 66. DOČESNÁ, nám.
Svobody a další místa
16. září - PESTROFEST – Budík
16. září – EHD, Regionální muzeum
K. A. Polánka
30. září – DEN ARCHITEKTURY,
Spolek A dál?, téma Žatecké vily
27. října – PUTOVÁNÍ 2023 –
Stezka odvahy, Mederův dům
3. prosince - ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
5. prosince – MIKULÁŠ, radnice
13. – 16. prosince – VÁNOČNÍ
JARMARK, Regionální muzeum K.
A. Polánka
(tic)
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14. 1. Umberto Giordano: Fedora,
satelitní přenos opery
18:45
16. 1. Miluji tě, tak se měj, činohra
19:00
18. 1. Ferda Mravenec, představení pro děti
14:00
19. 1. Casanova na duchcovském zámku, činohra 19:00
23. 1. Ivo Jahelka: Písničky zpod taláru, koncert 19:00
24. 1. Partička na vzduchu, zábavný pořad
19:00
26. 1. Will Johns, koncert
19:00
29. 1. O princezně, která ráčkovala,
pohádka pro děti
15:00

15. 1. Úžasný Mauric
15. 1. Blízko
15. 1. Operace Fortune: Ruse de guerre
17. 1. Srdeční záležitost
17. 1. Operace Fortune: Ruse de guerre
18. 1. Jízda na hraně
18. 1. M3GAN
20. 1. Přání k narozeninám
20. 1. The Doors: Final Cut
21. 1. Zoubková víla
21. 1. Největší dar
21. 1. Babylon
22. 1. Kocour v botách: Poslední přání
22. 1. Casablanca beats
22. 1. Přání k narozeninám
25. 1. Přání k narozeninám
25. 1. Operace Fortune: Ruse de guerre
27. 1. Divnosvět
27. 1. Ve znamení býka
28. 1. Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
28. 1. Operace Fortune: Ruse de guerre
28. 1. Babylon
29. 1. Přání k narozeninám
29. 1. Šílená noc
31. 1. Srdeční záležitost
31. 1. Ve znamení býka

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

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)
12. 1. Žatecký poklad, otevření nové stálé výstavy
19. 1. Zakrojte si skývu, výstava o mlynářství a pekařství,
vernisáž od 17:00
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Žatecké
obrázky, Hodinový stroj, Historický a urbanistický vývoj
města Žatce, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek.
Otevřeno út – pá 9:00 – 17:00, so – ne 13:00 – 17:00
Křížova vila (Zeyerova ulice)
12. 1. Akademický malíř Otto Stein, výstava obrazů
žateckého rodáka, vernisáž v 17:00
14

Stálá expozice: obrazová galerie (stálý soubor 33 obrazů) a
zdobené stropy včetně kazetového stropu ve Velkém sále v
1. patře.
Otevřeno út – pá 9:00 – 17:00, so – ne 13:00 – 17:00
Stará papírna (Vol. Čechů)
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z
rekonstrukce papíren v Žatci
Otevřeno út – pá 9:00 – 17:00, so 13:00 – 17:00
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
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
Mederův dům (nám. 5. května)
Historická expozice rekonstruovaného středověkého
měšťanského domu na nám. 5. května připomíná osobnosti
Jana ze Žatce, mistra Jana Husa, bylinkářku Marii Treben,
řadu majitelů domu, právovárečnickou tradici nebo období
20. let 20. století. Otevřeno Pá, So, Ne od 10 do 16 hodin.
Galerie U Radnice (náměstí Svobody)
do 14. 1. Kreslené vtipy Josefa Bílka
Otevřeno so 14:00 – 17:00
OSTATNÍ
17. 1. Listování: Vaříme z vody, cooking show s Lukášem
Hejlíkem, Galerie Sladovna, 18:45
26. 1. Mlýny okresu Louny, Stará papírna, přednáška, 17:00

sport/pozvánky
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Strážník učí sebeobranu, letos získal titul světového šampiona v judu
Jako žatecký strážník pomáhá dohlížet na pořádek a bezpečnost v ulicích, jako dlouholetý aktivní judista
sbírá medaile a ocenění. Štěpán
Benca, zaměstnanec Městské policie
Žatec, ale dokáže své sportovní dovednosti využívat i v rámci služby.
Pomáhá se školením dalších strážníků i s prevencí nejen na školách.
Podílel se například na přednáškách o sebeobraně pro úřednice městského úřadu, pravidelně chodí do žateckých škol a školek v rámci preventivních akcí. A někde i ukazuje a učí sebeobranu. „Na školách ukazujeme sebeobranu pro -náctileté. Začínáme s
děvčaty, kterým napadení v tomto věku hrozí nejvíc. Kromě teorie je na
přednáškách i praktická sebeobrana,
ukazujeme, jak postupovat při napadaní,“ vysvětlil Štěpán Benca.
Dětem, úřednicím i učitelům přednáší a ukazuje sebeobranu muž, který o
ní hodně ví. Jako aktivní sportovec, člen
judistického oddílu SKP Most, má za sebou řadu úspěchů v rámci kraje i Česka.
Mimo jiné je pětinásobným mistrem republiky v judistických kata, což jsou sestavy různé obtížnosti předváděné s pro-

úsilím a účastí na různých kláních. Z
nich vzniká žebříček, kde ti nejlepší bojují o titul, jako je to třeba v boxu nebo
MMA. Štěpán Benca titul získal letos
poprvé, příští rok ho bude obhajovat.
Obou letošních největších úspěchů,
tedy zlata v Ženevě a bronzu v Praze,
mohl dosáhnout i díky podpoře města.
"Rád bych poděkoval městu Žatec a
zejména starostovi města, panu Ing.
tivníkem. Dva poslední tituly, a to v nej- Radimu Laiblovi, za podporu, které si
pokročilejších technikách, získal na čes- vážím, a za příspěvek na cestovní náklady, díky němuž jsem se mohl obou
kém šampionátu letos na podzim.
klání
zúčastnit," doplnil Štěpán Benca.
Ale to ještě nebyl letošní největší
Štěpán
Benca si to zaslouží jako juúspěch Štěpána Benci. Hlavně získal
dista
i
jako
strážník. Své sportovní dobronz na českém policejním mistrovvednosti
totiž
využívá i ve službě a přeství UNITOP v Praze a stal se držitedává
je
také
dalším
kolegům. „V Žatci
lem zlaté medaile světové organizace
působím
tři
roky
a
donucovací
techniWIBK, když vyhrál Světový pohár koky
jsem
za
tu
dobu
použil
minimálně
naný v Ženevě v kategorii mužů do 50
let a do 100 kilogramů. V boji o titul po- pětkrát. Není to úplně jednoduché a
razil soupeře z Ruska a minimálně na právě judo mi v tom dává jistotu. Díky
rok se stal světovým šampionem ve judu vím, že zákrok dotáhnu do konce,
své kategorii. „Tenhle podzim se zada- ale nezpůsobím nikomu žádné zraněřilo,“ je s letošními úspěchy Štěpán ní,“ zdůraznil Štěpán Benca.
A protože působí v rámci sboru žaBenca spokojen.
Světový titul WIBK ze Ženevy je teckých strážníků jako instruktor donuzajímavý i tím, že kdo o něj chce usilo- covacích technik, předává zkušenosti i
Tomáš Kassal
vat, musí se o to zasloužit dlouholetým svým kolegům.

Obrazy žateckého rodáka Otty Steina
a výstavu o výrobě chleba ukáže muzeum

(Sv. Čecha 1180 – střední zemědělská škola)
7. 1. Ze Země do vesmíru, od 10 let
7. 1. Neznámé měsíce sluneční soustavy,
od 10 let
7. 1. Kolik je sluníček? pro děti 3 - 6 let
14. 1. Zpět na Měsíc, od 12 let
14. 1. Zvířátka v Africe, pro děti 3 - 6 let
14. 1. Ze Země do vesmíru
21. 1. Kolik je sluníček? pro děti 3 - 6 let
21. 1. Země v pohybu, od 10 let
21. 1. Zpět na Měsíc, od 12 let
28. 1. Zpět na Měsíc, od 12 let
28. 1. Zvířátka v Africe, 3 - 6 let
28. 1. Noční obloha - Zima

10:30
14:00
15:00
10:30
14:00
15:00
10:30
14:00
15:00
10:30
14:00
15:00

Vždy je potřeba si rezervovat místo k sezení, a to na stránkách: www.vedanakouli.cz.
Vstupné je zdarma!
Centrum je otevřeno pro veřejnost každou sobotu od 10 do
17 hodin.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo na
leden dvě nové výstavy. V Křížově vile ukáže obrazy žateckého rodáka Otty Steina, v hlavní budově v Husově ulici bude tématem chléb.
Vernisáž výstavy obrazů a kreseb žateckého rodáka,
akademického malíře Otty Steina, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec, se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2023 v 17 hodin v Křížově vile.
„Otto Stein se narodil v Žatci v roce 1877 rodičům židovského vyznání. Stal se vzdělaným světoobčanem, jehož
profesní postup byl zmařen nástupem nacismu. Tříletou internaci v terezínském ghettu Stein přežil, v poválečných letech se stáhl do ústraní. Jeho tvorba, kterou žatecké publikum zhlédne vůbec poprvé, odráží mnohé z objevů moderního umění, přesto je výsledný výraz jeho děl klasicizující a
harmonický,“ představila umělce Monika Klímová, kurátorka výstavy.
Výstava z volného cyklu Výtvarné umění na Žatecku potrvá do 30. dubna 2023.
Na výstavu Zakrojte si skývu, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 19. ledna od 17 hodin, zve muzeum do své
hlavní budovy v Husově ulici.
„Výstava představí obilí jako základní surovinu pro výrobu chleba a pečiva. Projdeme se časem spolu se sedláky,
mlynáři, pekaři a vysvětlíme, hlavně těm nejmladším,
pojmy fukar, mlátička, díže, kopist – zkrátka vše, co předchází tomu, než se na náš stůl dostane bochník voňavého
chleba. A nezapomeneme ani na výrobu másla,“ slibuje
Miroslav Černý. Výstava potrvá do 21. května 2023. (rmž)
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Hopman Adventní běh s tradičně velkou účastí
Urban,
ženy A 1. Lottmann 2.
Kůrková 3. Vávrů,
muži B 1. Bajbora 2. Šupol
3. Švejdar,
ženy B 1. Bulecová 2.
Mrnková 3. Šmeráková.
Děkujeme za podporu
všem dobrovolníkům, partnerům a městu Žatec za podporu sprtovní akce. V roce
2023 tradičně Hopman team
odstartuje pořádáním Žateckého půlmaratonu a desítky
v termínu 16.4.2023.
Miroslav Urban

Osmý ročník Adventního běhu přilákal do centra města
Žatce celkem 187 aktivních běžců z celých severozápadních Čech.
Tradičním lákadlem je at- trati 1 km, muži na trati 6,6
mosféra doběhu na nádher- km a konečně ženy, dorosně předvánočně ozdobené tenky a dorostenci na trati
žatecké náměstí. Téměř zim- 4,4 km. Ve startovním poli
ní počasí mírné pocukrovalo se sešla řada kondičních běžstřechy a náročnou trať oko- ců nejen ze Žatce, ale i mnolo centra města. V celkem pě- ho sportovců z okolních
ti bězích s postupně proběhli měst, kteří si tuto předvácentrem města minižáci, po- noční akci oblíbili.
Absolutními vítězi hlavté s velkým nadšení běželi
handicapovaní sportovci ze ních běhů se stali Pavel
žateckého LORMu na trati Wohl a Anna Lottmann z
400 m, poté soupeřili žáci na Prahy. Před svátečně nasví-

cenou chmelničkou proběhla dekorace nejlepších běžců. Všichni ostatní běžci dostali v cíli pamětní medaili,
drobnou cenu a využili vyhlášené pozávodní občerstvení ve vestibulu radnice.
Medailisté
Adventního běhu
žáci 1. Záhrobský 2. Vilím
3. Kelner,
žákyně 1. Šarkánová 2.
Víznerová 3. Tichá,
dorostenci 1. Tichý 2.
Kelner 3. Švec,
muži A 1. Wohl 2. Sedněv 3.

Boxer Novák exceloval ve Slaném

Kuželkáři se drží čela tabulky

Poslední listopadový víkend proběhl ve Slaném 8.
ročník galavečera bojových
sportů.
Na tuto akci byl přizván i
žatecký boxer Filip Novák,
který zde nastoupil proti zkušenějšímu a staršímu soupeři. Výškově lépe disponovaný soupeř žateckého borce
dostal v poměrně krátkém
čase do počítání, avšak ten
se nezalekl a pokračoval v
boji na krátkou vzdálenost.
Celý zápas byl víceméně v
režii žateckého Nováka, který byl tvrdší a přesnější.
Svého soka nakonec dostal krásným tvrdým direktem do počítání, ze kterého
se domácí boxer již nevzpamatoval. Novák tak do Žat-

ce dovezl cennou výhru, která může být pro nově nabírané členy hezkou inspirací.
Aktuální nábor probíhá každé pondělí, středu a čtvrtek
od 17.00h, v ulici Mládežnická (boxovna G-Titán).
(ns)

Kuželkáři Lokomotivy Žatec jsou po podzimní části
Krajského přeboru A na čtvrtém místě devítičlenné tabulky.
V posledním podzimním kole, osmém, vyhráli v neděli
na kuželně Verneřic B 7:1 a potvrdili svou příslušnost k nejlepším týmům soutěže.
Tabulku vedou se 14 body Podbořany B, druhý je SSK
Bílina se 12 body, třetí Elektrárny Kadaň B mají 11 bodů.
Čtvrtý Žatec a páté Ústí mají po 10 bodech.
Jarní část krajského přeboru začíná opět v lednu, Žatec
bude začínat 20. 1. ve Spořicích.
(tka)

Turnaj patriotů v bowlingu
Zábava, sport, Mikuláš i
tanec - to byl velmi zdařilý
Turnaj patriotů Žatce v bowlingu na začátku prosince v
KD Moskva. Zápolení do poslední chvíle napínavé, hrálo
se o pohár starosty Žatce
Radima Laibla a předsedy
spolku Rodáci Žatec Petra
Šimáčka. Ceny předávala

místostarostka města Jaroslava Veselá. V kategorii žen
zvítězila Eva Popelková, druhá Irena Lukášová a třetí
Míša Povová, cenu smolaře
získala Věrka Levčíková. V
mužské kategorii zazářil
Michal Hon, druhý byl
Daniel Lukáš a třetí Milan
Hofmann.
(ea)

Zlato plavkyně Sáry Černé ze zimního mistrovství republiky
V plzeňských Slovanech proběhlo
zimní Mistrovství ČR v plavání v krátkém bazénu. Na závodech se představila česká elita, nechyběli ani žatečtí
plavci.
Z našeho města se do Plzně kvaliﬁkovalo 8 plavců: Lenka Bešíková,
Sára Černá, Agáta Povová, Klára
Suková, Simona Vavríková, Jakub
Kroulík, Jan Lím a Filip Mach.
Největšího žateckého úspěchu dosáhla skvělá Sára Černá, která si v
téměř každém startu vylepšila své osobní maximum a vyplavala si několik ﬁnálových bojů. Na trati 50P Sára postoupila do ﬁnále ze čtvrtého místa, avšak

ve ﬁnále předvedla dechberoucí výkon
a dohmátla na neuvěřitelném 1. místě.
Další žateckou ﬁnalistkou byla
Klára Suková, jež i přes méně natrénovaných hodin vylepšila své osobní rekordy, a také zavítala na stupně vítězů,
když na trati 100Z doplavala na bronzové příčce.
Skvělé výkony předvedla i Lenka
Bešíková, a to přes zdravotní indispozici. Lenka se probojovala do ﬁnále na 50
a 100Z, kde skončila těsně pod stupni vítězů. I 4. místo je v souvislosti se zdravotními patáliemi naprosto skvělé.
Výbornou formu ukázal i jediný dospělý plavec Filip Mach, jenž si ve

všech svých startech zlepšil letošní maxima a doplaval do ﬁnále. Na trati 50P
skončil na chvályhodném 12. místě v
kategorii dospělých.
Krásného výsledku dosáhla i žatecká štafeta na 4x50PZ ve složení Černá,
Suková, Mach a Kroulík. Tato čtyřka
vyplavala skvělé 12. místo z 22 přihlášených.
Jakub Kroulík, Jan Lím, Agáta
Povová a Simona Vavríková se sice neprobojovali mezi nejlepší, ale všichni
si vylepšili svá letošní maxima, a tak
závody hodnotí pozitivně.
Děkujeme všem plavcům za vzorné reprezentování města i klubu. (kar)
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