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Prezident Miloš Zeman kritizoval, pak chválil

Zastupitelé
nemocnici
pomohou

Nová šance
Dreherova
pivovaru

zpravodaj

Prezident Miloš Zeman při své říjnové návštěvě Ústeckého kraje navš vil i Žatec. Nejprve
město kri zoval za „rozbombardované” náměs . Při návštěvě města se ale omluvil a ve
společnos starostky Zdeňky Hamousové debatoval s občany.
Foto: Tomáš Kassal

6 Žatec potřebuje určit priority dalšího rozvoje

7
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Co má být prioritou města? Oživení centra, pomoc nemocnici, oprava chodníků, nové investice? Asi všechno.
Tak vyznívá anketa, kterou Žatecký zpravodaj uspořádal mezi představiteli všech politických subjektů v zastupitelstvu. Její výsledky najdete na straně 3.
Ač zástupce každé poli- jde, pořadí priorit je nutné.
tické strany odpovídal tro- „Nejdříve by se měly zmachu jinak, výsledek je, že dě- povat potřeby... Teprve na
lat se má všechno. „Jaké základě nezávislého posoujsou priority města? Město zení by se měly stanovovat
musí být pro nás pro všech- priority,“ prosazuje důkladny prioritou,“ shrnul to Mar- nou analýzu Oldřich Řáha.
tin Štross.
Zastupitelé se budou muNicméně zastupitelé se set shodnout, čemu dají předmusí shodnout, nač uvolní nost. Právě to se většinou dapeníze příští rok nebo co se ří. „Až na výjimky u malého
musí začít připravovat. Fi- počtu konkrétních akcí se dananční možnosti jsou ome- ří u investic mezi zastupiteli
zené, ale vnitřní zanedbání najít většinovou shodu,“ po(komunikace, nemovitosti) tvrdila Zdeňka Hamousová.
podle některých odhadů přePo stanovení priorit je takračuje miliardu korun.
ké důležité říci, kde město
Vše najednou udělat ne- vezme peníze na jejich ﬁ-

nancování. Maximálně využít dotací - na tom se všichni
shodují. Ale třeba úvěry?
Anketa ukázala, že na ně
jsou názory nejvíc rozdílné.
„To je cesta do pekel,“ říká Martin Štross.
„Nepochybujeme o tom,
že ﬁnancování rekonstrukcí
formou úvěru by přispělo k
rychlé obnově dlouhodobě
zanedbávaných věcí,“ tvrdí
naopak Petr Kubeš.
Na první pohled jsou to
zcela neslučitelné názory.
Zastupitelé se ale na společném plánování, prioritách a
jejich ﬁnancování nakonec
musejí shodnout. Právě proto obyvatele Žatce zastupují, aby zajistili další rozvoj
města s více než tisíciletou
historií.
Tomáš Kassal

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Knihovna se kvůli rekonstrukci stěhuje na Starou poštu
V průběhu listopadu začne rekonstrukce Městské knihovny Žatec. Pro čtenáře to znamená, že do 12. listopadu je knihovna zcela uzavřená. Poté bude půjčování
knih fungovat v náhradních prostorách č. p. 123 na náměstí Svobody (Stará pošta - na snímku).
V průběhu úplného uzavření se budou stěhovat knihy a další zařízení knihovny.
Pro čtenáře dočasné uzavření knihovny znamená, že
si mohou knihy nechat déle,
než bývá obvyklý měsíc.
„Po dobu uzavírky knihovny vám bude automaticky
prodloužena výpůjční lhůta
všech vypůjčených dokumentů o dobu 3 kalendářních týdnů,“ psala knihovna prostřednictvím e-mailu
registrovaným čtenářům.
„Od 13. listopadu bude
knihovna zajišťovat své
služby v náhradních prosto-

rách domu č. p. 123, které
budou sloužit jako tzv. výdejna knih. V náhradní
knihovně je omezena prostorová kapacita, proto bude, bohužel, omezena i nabídka knih. Ostatní knihy budou umístěny v záložním
skladu a my je čtenářů dle
dohody připravíme během
tří až pěti pracovních dnů od
objednání. Objednat knihy
si mohou čtenáři osobně nebo emailem. Přístup na internet a on-line služby budou zajišťovány v náhradních prostorách bez omezení,“ popsala upravený režim

Na kotlíkové dotace
je určeno 156 milionů
O příspěvek na nový kotel
nebo tepelné čerpadlo mohou žádat obyvatelé Ústeckého kraje. Žádosti se podávají do konce ledna (pokud
nebude 156 milionů do té doby vyčerpaných) a jen elektronicky. Odkaz https: //kotliky.kr-ustecky.cz/formular.

Město uspělo se druhou žalobou

Zastupitelstvo
Nejbližší pravidelné jednání zastupitelstva města se
koná 13. listopadu od 18 hodin ve velké zasedací síni
žatecké radnice.
(red)

Zhruba 900 tisíc korun
dostane město Žatec dodatečně na svůj účet z fondů
ROP Severozápad jako součást dotace na stavbu Chrámu Chmele a Piva. Peníze
získá díky úspěšné žalobě
proti výroku auditora.
Po dokončení stavby
Chrámu Chmele a Piva se
původně objevila informace, že Žatec má z více než
dvěstěmilionové dotace vracet 170 milionů. Nakonec z
toho byla částka mnohem
nižší, rozdělená do tří pla-

knihovny její ředitelka Radka Filková.
Provozní doba v náhradním prostoru bude pondělí,
čtvrtek a pátek 9 - 17, středa
9 - 18, sobota 9 - 12 hodin.
V průběhu oprav dál fungují bez omezení všechny
tři pobočky v základní škole
v Jižní ulici i v obou Domech s pečovatelskou službou v ulicích Písečná a U
Hřiště. Jejich nabídka knih

se navíc po dobu rekonstrukce hlavní budovy rozšíří. „Kapacitu knihovních
fondů na všech pobočkách
doplníme na maximum.
Rozšíříme zejména nabídku
beletrie, která je více žádána, na pobočce Jih také knihy pro děti, “ dodala Radka
Filková.
Upravený provoz potrvá
přibližně 8 měsíců. Město
za opravu domu na náměstí
Svobody zaplatí 12 milionů
korun, část nákladů pokryje
dotace z IROP. Původně měly práce na fasádě i uvnitř budovy začít už na jaře, odložení rekonstrukce ale „zavinily“ jiřičky. Jejich hnízdění
a vyvádění mláďat nesměl
podle zákona nikdo narušit.
Tomáš Kassal

Po opravě bude mít
škola novou tělocvičnu
tebních výměrů.
Rekonstrukce tělocvičAle ani s nimi město ne- ny u ZŠ nám. 28. října začasouhlasilo a rozhodlo se brá- la minulý měsíc a potrvá cenit žalobou. „Podali jsme lý rok. Město za ni zaplatí
proti rozhodnutí auditorské- 11,5 milionu korun. Vedle
ho orgánu 3 žaloby a dvě z opravy tělocvičny, tedy zdí,
nich už jsou rozhodnuté v podlah či výměny oken, je
náš prospěch. Jednu částku součástí projektu i stavba
už jsme na účet dostali, dal- propojovacího krčku, aby
ších 886 tisíc plus asi 60 ti- už děti nemusely přecházet
síc úroků nyní očekáváme,“ dvůr. „Stavební práce se děuvedla starostka Žatce Zdeň- lají bez dotace, všechny náka Hamousová na říjnové tis- klady hradí město, za což
kové konferenci. O třetí žalo- moc děkujeme,“ poděkovabě proti pokutě soudy teprve la zřizovateli ředitelka školy
rozhodnou.
(kas) Jana Hassmanová.
(kas)

Zastupitelé se shodli: Nemocnici chceme udržet, pomůžeme jí
Z pracovního setkání žateckých zastupitelů, jež se konalo minulý týden,
vyplynul jeden závěr, který je pro veřejnost velmi důležitý: Členové zastupitelstva se shodli, že hodlají udělat
vše pro to, aby udrželi Nemocnici Žatec jako fungující a perspektivní zdravotnické zařízení.
Žatecká nemocnice, jediná v lounském okrese, má za sebou velké investice do majetku, ale stále ji trápí nedostatek personálu – lékařů i sester.
„Personální situace ve zdravotnictví je
špatná v celé republice. My jako zakladatel se ale musíme starat hlavně o zachování naší nemocnice,“ uvedla sta2

rostka Zdeňka Hamousová.
Nemocnice potřebuje stabilizovat
personálně i ekonomicky. Zastupitelům to potvrdil při pracovním jednání
její ředitel Jindřich Zetek. Na základě
analýzy popsal, jak bude stav nemocnice vypadat v příštích třech letech.
Ekonomika s personálním zajištěním úzce souvisí. Chybějící lékaře a
sestry je možné zajistit jen díky ﬁnančním podmínkám. To samé platí o udržení zaměstnanců. Přestože česká vláda nedávno schválením platových tarifů rozhodla o zvýšení platů ve zdravotnictví, peníze navíc nezajistila. O to se
musí postarat sami zřizovatelé, což je

v případě žatecké nemocnice město.
„Nemocnici tady chceme udržet a
chceme, aby fungovala, jak má. Tedy i
s kvalitním zdravotnickým personálem. Pomoci můžeme jako zastupitelstvo města hlavně tím, že zajistíme ﬁnance,“ shodli se podle starostky zastupitelé ve prospěch nemocnice, lékařů i obyvatel Žatecka.
Z pracovního jednání zastupitelů
vyplynulo, že potřebné peníze pro nemocnici by měly pocházet z více zdrojů. Ty hlavní by mělo zajistit město Žatec a Ústecký kraj, protože žatecká nemocnice je součástí sítě zdravotnických zařízení celého kraje.
(kas)

Žatecký zpravodaj

Anketa
Anketní otázky pro představitele
všech poli ckých subjektů zvolených do Zastupitelstva města Žatce:
1) Do čeho by mělo město v příš ch
letech investovat, co by mělo být
prioritou?
2) Jak by se tyto priority města měly
ﬁnancovat?
Zdeňka Hamousová,
Volba pro město
1) Priority investic si
stanovují členové zastupitelstva pro dané
volební období. Většinou, až na výjimky u malého počtu konkrétních akcí, se daří u investic mezi zastupiteli najít většinovou shodu. Pro
příští rok se potřebujeme zaměřit na dokončení rozpracovaných akcí a na zajištění ﬁnancí pro projekty, kde je podaná žádost o dotaci. Obecně je třeba více obnovovat městskou infrastrukturu
(komunikace, chodníky…) a smysluplně opravovat a udržovat městský majetek. Další konkrétní akce jsou předmětem debaty, zastupitelstvo by mělo
působit jako celek a po prodiskutování
se na návrzích shodnout. Nechceme
upřednostňovat a protlačovat jenom
svoje priority. Potřebujeme vhodně využít rozjeté dotační období.
2) Určitě je potřeba využívat dotační
zdroje, tak jako v minulém programovacím období. Akce, kde dostaneme
od 50 do 75% rozpočtu příspěvek, budeme moci po skončení dotačního období v roce 2020 už jen těžko realizovat. Vzhledem k rozsahu majetku města a potřebám ﬁnancí na jeho udržování a rekonstrukci nebudou úspory veliké. Město je stále se svým rozpočtem a
majetkem bonitním klientem pro bankovní domy v případě zájmu o úvěr.
Stále za výhodných podmínek. Pokud
bude potřeba ﬁnancovat velké investiční téma z úvěru, je to možné.

zpravodajství

ze na další provoz. Protože samotnou
např. stavbou nic nekončí, ale naopak
začíná. A pak nezbývají ﬁnance na
údržbu stávajícího majetku. Pro mne
je stále prioritou centrum města, které
vypadá tak, jak vypadá… místo atraktivního místa pro obchod a bydlení je
to místo, kde se stále daří „obchodu se
sociálním bydlením“. Vše, co se opraví, je za chvíli zničené. Majitelé některých domů ani dnes neřeší, že jejich nemovitosti již ohrožují zdraví ostatních.
Petr Kubeš, KSČM
2) Nejsem příznivcem úvěrů. To je ces1) V každém případě je ta do pekel. Město má teplárnu, nepotřeba investovat do mocnici atd., to jsou významné podnikomunikací, které jsou ky a musí městu přinášet do rozpočtu ﬁv žalostném stavu, do nance navíc. Zvláště po tom, co tam
oprav a do instalace pou- město Žatec za dlouhé roky investovaličního osvětlení (hlav- lo do rekonstrukcí budov a technoloně v okrajových částech města), dále gií. Lidé by se měli více zajímat o to,
do oprav a údržby objektů - vila u Li- co se u nás děje, připravuje, chodit na
dlu, apod. Rozhodnout, jak naložit s ob- veřejná zastupitelstva. A hlavně volit!
jekty, které jsou neúspěšně nabízené k
prodeji - PDA, bývalá voj. věznice.
Oldřich Řáha, Strana
2) Nepochybujeme o tom, že ﬁnancosvobodných občanů
vání rekonstrukcí formou úvěru by při1) Ze všeho nejdříve by
spělo k rychlé obnově dlouhodobě zase měly zmapovat potřenedbávaných věcí. Případný úvěr by
by města a také určit,
měl být zaplacen nejpozději do 4 let,
kdo je konkrétně zodpoaby dluhy nepřecházely na nově zvolevědný za správu kterého majetku. Tené zastupitelstvo.
prve na základě nezávislého posouzení všech potřeb města by se měly staJana Nováková, ČSSD
novovat priority.
1) Priorit vidím celou řa2) Ze zmíněného posudku potřeb měsdu. Určitě jde o komunita by také mělo vyplynout, kde je možkace na různých mísné šetřit, což by mohl být jeden ze zdrotech ve městě, ale také v
jů pro další investice. Obecně by mělo
místních částech, konplatit, že město má využívat všechny
krétně chybí dodělat silnice v Bezdědostupné zdroje včetně dotací.
kově. Důležité je podle mne polyfunkční centrum v klášteře, tribuna na
Jaroslav Hladký,
Slavoji, revitalizace parků, rekonSNK ED
strukce budovy městské policie nebo
Odmítl se svými odpozadního traktu divadla. A stejně tak je
věďmi účastnit ankety,
důležité, aby město ﬁnančně pomohlo
protože podle něj jde o
nemocnici.
politiku, která do měst2) Maximálně bychom měli i nadále
ského zpravodaje nepatří:
využívat možnosti dotací. Ale také
„Osobně nesouhlasím s tím aby si polibych se při současných nízkých úrokotici „dělali kampaň“ před volbami v
vých sazbách nebála na investice využít úvěry – samozřejmě za předpokla- městském periodiku za peníze daňodu, že se nízký úrok zaﬁxuje. To proto, vých poplatníků (viz. prohlášení zaaby si hotové peníze město mohlo ne- stupitele Kubeše v posledním čísle
zpravodaje).
chat jako rezervu na náhlé opravy.
Zpravodaj městského úřadu by měl
sloužit k informování občanů o akcích
Martin Štross, Unie
ve městě, o připravovaných projekpro sport a zdraví
tech, o rozpočtu na příští rok, o změ1) Plánovat nové pronách vyhlášek a podobně. Jakmile se
jekty je vždy velmi lákazačne ve zpravodaji politikařit, bude
vé, ale krom toho se musí zastupitelé také zodproblém to zastavit. To už tady bylo a
povědně zabývat tím, kde čerpat pení- já se toho účastnit nechci.”
3

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Reakce na prohlášení
zastupitele Petra Kubeše
v Žateckém zpravodaji

Mimořádný úřední den
Vedení města
na radnici: 4. listopadu od
chystá setkání
8 do 12 hodin.
Další termín mimořádného
s veřejností
úředního den bude 2. proVedení města a pracovDůrazně se ohrazuji proti nařčení zastupitele Petra Kube- since.
níci městského úřadu budou
še, který mne v minulém vydání Žateckého zpravodaje neopřipraveni občanům odpoprávněně obvinil ze snah o privatizaci Nemocnice Žatec. O Úřadující pracoviště:
vídat na dotazy ohledně tří
ničem takovém jsem na jednání Zastupitelstva města Žatec,
na radnici na náměstí hlavních témat:
o němž pan Kubeš píše, nemluvil a je to doložitelné i na vi- Svobody podatelna, po- - chystané investice a důledeozáznamu z jednání zastupitelstva. Naopak jsem zdůraz- kladna, matrika, evidence žité opravy roku 2018;
ňoval, že pokud by došlo ke změně provozovatele nemoc- obyvatel, úsek občanských - záměr využití a rekonnice, město by si dál mělo ponechat nemovitosti v areálu i je- průkazů a cestovních do- strukce Kapucínského klášjich zařízení ve svém majetku a žádném případě se jich ne- kladů;
tera;
zbavovat.
na pracovišti v ulici - dlouhodobý záměr revitaMluvil jsem především o tom, že by se mělo zlepšit fun- Obránců míru: odbor do- lizace břehů Ohře.
gování Nemocnice Žatec, například v souvislosti s dlouho- pravy a silničního hospoVe Staré papírně,
době uzavřeným rentgenem na poliklinice, na tom stále tr- dářství.
začátek v 17.30 hodin.
vám. Nemocnice Žatec má zajišťovat pro občany Žatce i
okolí kvalitní zdravotnickou péči, tedy službu, kvůli které
Novinky ze Žatce sledujte aktuálně
byla zřízena. A podle mého příliš nezáleží na tom, jestli se
na www.mesto-zatec.cz
péče zlepší díky schopnému nájemci, nebo dobře fungujícímu managementu městské společnosti. Na prvním místě by
nebo na facebooku:
měl být vždy pacient .
Žatecký zpravodaj - Město Žatec
Jaroslav Hladký, radní a zastupitel města Žatce

Komínové miliony
Na veřejnost se z různých zdrojů dostávají informace, že společnosti Žatecká teplárenská (ŽT), byla Státním
fondem životního prostředí (SFŽP)
krácena dotace, kterou ŽT získala na rekonstrukci kotlů K1 a K2. A součástí
těchto informací je také sdělení, že ke
krácení dotace došlo kvůli komplikacím ve výběrovém řízení. Ano, je to
tak. Napadání současného vedení, má
vzbudit dojem, že krácení dotace je jeho vinou.
Je potřeba zdůraznit, že krácení dotace SFŽP o 4,6 milionu korun není vinou těch, co dnes ŽT úspěšně řídí. Naopak, vina podle mého názoru leží na těch, co se ještě v současné době pasují
na odborníky v teplárenství. Jsou i ti,
které jsem v nedávné době nazval
„škůdci ŽT“, ale i ti, co byli „odstřiže-
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ni“ od zdroje příjmů. Kteří to jsou, stačí se podívat na přenosy z jednání zastupitelstva.
Není pravda, že Žatecké teplárenské byla SFŽP dotace krácena o 2 491
847 Kč. Ze strany SFŽP je snaha o krácení uvedené částky, ale ŽT je ochotna
vrátit pouze 592 014,63 Kč. Zbytek požadované částky hodlá rozporovat.
Je nepochybné, že každé koruny, o
kterou je dotace krácena, je škoda, to
bezesporu. Ale ptám se, proč stejné
zdroje nemluví o krácení dotace ve výši 4 294 668 Kč při výstavbě autobusového terminálu? Proč nepíší o krácení
dotace při výstavbě Chrámu Chmele a
Piva? Je to tím, jak ukázala i mnohá jednání zastupitelstva, že je potřeba napadat současné vedení společnosti, které
ŽT vede správným směrem a napravu-

je předchozí neprofesionální vedení
společnosti.
Nynější vedení společnosti ŽT i
přes trvalé verbální útoky „odborníků
přes teplárenství“, prokazuje vysokou
profesní zdatnost, která se projevuje v
kvalitních hospodářských výsledcích
a neustálém vylepšování kondice ﬁrmy. O současných hospodářských výsledcích se předchozímu vedení společnosti ani nezdálo.
Závěrem musím uvést, že nejen já
mám neskrývanou radost z toho, že se
nepotvrdilo, zřejmě pouhé přání jednoho zastupitele, který po změně představenstva a dozorčí rady veřejně řekl,
že se jedná o krádež za bílého dne. Domnívám se, že „krádeži za bílého dne“
se naopak předešlo.
Karel Krčmárik

inzerce/ak vity občanů
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Inzerce

Testy inteligence pro studenty i veřejnost

● Hledám paní na úklid,
dlouhodobě, vhodné i pro
důchodkyně. Kontakt 605
885 121.
● Nabízím hlídání dětí od 4
let. Tel. 601 369 084.
● Prodám řadovou garáž v
podměstí Ostrov, cena dohodou. Volejte do 20:00, tel.
776 611 180.
● M&M reality shání do týmu makléře a asistentku, na
žateckou pobočku, Tel: 776
741 777, e-mail: kweberova
@mmreality.cz.

Nejen studenti gymnázia, ale i žáci všech žateckých škol a také kdokoli z veřejnosti si může 4. prosince
nechat změřit IQ. Test pořádají společně Gymnázium
Žatec a Mensa ČR. Pro Žatečany to znamená, že se mohou otestovat, aniž by museli kamkoliv dojíždět.
Není to úplně běžná služba: přestože s Mensou ČR
spolupracuje mnoho škol v
celém Česku, testování pro

širokou veřejnost je možné
jen někde. Dělá se hlavně v
Praze a krajských městech.
„Testování IQ u nás děláme
jednou za dva roky, vždy ho
nabízíme i veřejnosti a žateckým školám. Každý se
musí k testování přihlásit,
děti potřebují i souhlas zákonného zástupce,“ upozornil ředitel pořádajícího gymnázia Miroslav Řebíček. Zájemci se musejí zaregistrují
na webu Mensy ČR. (red)

Poděkování
●Skupina aktivních žen,
cvičících pod názvem
„Seniorky cvičí jógu a pilates“, děkuje MěÚ v Žatci za
poskytnutou dotaci, jež
umožní částečně pokrýt náklady za pronájem cvičebního prostoru.
●Jednota Československé
obce legionářské v Žatci děkuje našemu městu za ﬁnanční příspěvek na činnost
za letošní rok. Jen díky tomu
jsme mohli uskutečnit členské i výborové schůze a také
zájezd na Křivoklát a do Lán
– uctění památky našeho prvního prezidenta T. G. M., 80.
výročí úmrtí.

Rozloučení
Zesnulí 25. 9. - 25.10.
Emilie Kroupová
Jaroslava Mikulová
Libuše Pavlíková
Růžena Šípová
Ladislav Chot
Zdeněk Kaftan
Julie Blachová
Kristína Lhotáková
Jaroslava Janoušková
Ladislav Jeřábek
Karel Ulrich
Erika Havránková
Michal Kanči
Antonie Kršková
Josef Sedlák
Marie Schillingová
Josef Novák
Olga Demeterová
Růžena Didová
Václav Kleima

84
45
87
78
75
72
78
82
67
77
64
78
87
73
70
80
59
68
73
82

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. prosince.
Příjem inzerce končí 29.
listopadu.
Kontakt: Příspěvky je
možné předávat osobně
každé úterý od 9 do 11
hodin v infocentru radnice
nebo na e-mail: zpravodaj
@ mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory,
poliklinika, Infocentrum
Chrámu Chmele a Piva, Galerie Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP
(Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna na náměstí,
MC Sedmikráska, divadlo,
aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke. V elektronické podobě na www.mesto-zatec.cz/ mestskyurad/zatecky-zpravodaj/

Město Žatec, zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Hamousovou

vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst:
REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
ÚČETNÍ
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města Žatec
(www.mesto-zatec.cz), popř. u personalistky sl. Hany Durstové
(tel. č. 415 736 106, e-mail: durstova@mesto-zatec.cz).

Šesťáci připravili zábavné odpoledne
Žáci VI. třídy Základní
školy Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny se rozhodli navázat na velmi
úspěšnou aktivitu loňských
deváťáků, tematické odpoledne pro děti ze školní družiny. Stejně jako jejich předchůdci mají rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví,
rozhodli si tedy realizovat
každé úterý pro své malé
spolužáky zábavné odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci.
Na úvodní setkání si organizátoři připravili soutěžní odpoledne v přírodě. Na
děti čekala stanoviště se
sportovními, přírodovědnými, environmentálními a
vlastivědnými soutěžemi.
Žáci plnili úkoly s velkým
entuziasmem a jejich nadše-

Historické dálkové
turistické trasy

Spolek turistů ŽCHO pořádá výstavu Historické dálkové turistické trasy. Výstava bude ve foyeru restaurace
U Orloje, tvořit ji bude 20 panelů s informacemi doplněnými fotograﬁemi o historii
dálkových turistických tras.
Trasa Kammweg vedla
ní bylo natolik silné, že se od Blankensteinu nad Sálou
téměř všichni přihlásili na v Německu přes Krušné hodalší úterní odpoledne.
ry a další naše hraniční hory
Srdečné poděkování pat- až na Praděd (takřka 800
ří zejména zapojeným žá- km). Další dálková trasa
kům šesté třídy za pečlivou "Hadovka" se vinula po prapřípravu, zodpovědný pří- vobřežních hřebenech Labe
stup a zvláště ochotu udělat z Litoměřic do Pirny.
radost jiným. Je obdivuhodPanely má náš spolek zané, že v dnešní konzumní do- půjčeny od našich přátel ze
bě jsou někteří dospívající spolku Ústecká kulturní platochotni nezištně obětovat forma 98. Zahájení ve čtvrvolné odpoledne pro dobrou tek 16. listopadu, úvod předvěc.
Silvie Svobodová nese Jan Bělohlávek. (řez)
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Separování odpadu:

Volby v Žatci bez problémů. Také zde vyhrálo hnutí ANO

Ostatní odpad II.

Bez jakýchkoliv problémů
a zádrhelů proběhly v pátek a sobotu v Žatci volby
do poslanecké sněmovny.
Stejně jako v celém Česku
zde vyhrálo hnutí ANO
2011, druhá byla SPD Tomia Okamury, třetí ODS.

Jak třídit papír, plasty,
sklo, nápojové kartony i kovy už ví většina z nás. Co ale
patří do směsného odpadu a
pro které odpady je i černý
kontejner tabu, v tom ještě
někteří tápou. Obecně bychom se měli držet zásady
vytřídit vše, co lze, a do
směsného odpadu pak házet
minimum odpadu.
Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. Tato zařízení podléhají tzv. zpětnému odběru, který zajišťují v
ČR specializované ﬁrmy.
Místa zpětného odběru najdete nejčastěji ve sběrných
dvorech nebo v elektroprodejnách. Spotřebiče se pak
třídí podle skupin, každý výrobek má totiž svoje speciální požadavky na demontáž a
recyklaci. Vysloužilé baterie můžeme odevzdat téměř
v každém supermarketu, v
elektroprodejnách nebo na
úřadech. Sebrané baterie míří do centrální třídírny, následně se odvážejí k jednotlivým zpracovatelům.
Textil. Nejjednodušší je
vložit textil do speciálních
kontejnerů přímo na ulicích,
další možností je pak jednorázová organizovaná sbírka
šatstva. Důvodem je třeba
charitativní sběr, kdy se ještě použitelné oblečení předává potřebným. Staré šatstvo může sloužit k výrobě
čistících hadrů, textil z přírodních vláken pro výrobu
speciální lepenky. Ze silně
znečištěných kusů se vyrábí
alternativní palivo.
Alena Kubíčková
V našem městě můžete
využít tyto služby:
● Sběrný dvůr
(Čeradická 1014)
● Mobilní sběr
(termíny a místa se
vždy zveřejňují)
● Další kontejnery, např.
na elektroodpad, textil,
bioodpad
(v ulicích města)
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„Všechno bylo při volbách v pořádku, neobjevila
se žádná komplikace. Dokonce nebyla vůbec žádná
chyba ani při sčítání u volebních komisí,“ shrnula
bezproblémový průběh voleb v Žatci Monika Dušková
z odboru správních činností.
V průběhu dvou volebních dnů se nakonec objevila jediná kritika, a to na facebookovém proﬁlu Žatecký
zpravodaj – Město Žatec.
Jedna z voliček si postěžovala, že nová volební místnost v budově Chmelařství
je v 1. patře, kam se lidé s
omezenou pohyblivostí hůře dostávají. Pro všechny
volby ale platí, že lidé s omezeným pohybem si mohou
objednat přenosnou volební
urnu až domů. Případně mohou požádat volební komisi
a někdo z jejích členů může
sejít s urnou z problematic-

Přenosné volební urny využili zájemci při říjnových volbách ve všech osmnác okrscích.
Foto: Tomáš Kassal
kých schodů. „S přenosnými urnami vyjížděly všechny volební komise opakovaně, nikoho, kdo o to požádal, neodmítly,“ potvrdila Monika Dušková, že jde o běžnou službu voličům.
5 procent - šest stran
Samotné volební výsledky byly v Žatci poněkud jiné
než v celostátním měřítku.
Pětiprocentní hranici pro
vstup do sněmovny v Žatci
překročilo jen šest stran a
hnutí: ANO 2011 (37,27 %),
SPD (13,63 %), ODS (11,09
%), KSČM (10,30 %), Piráti

(7,86 %), ČSSD (6,78 %).
Také volební účast v Žatci byla nižší než v celém Česku. Zatímco v ČR přišlo
60,84% voličů, v Žatci jen
52,39%. To je přesně 7995 z
celkového počtu 15271 voličů ve městě.
Ač se tedy v pátek zdálo,
že volební účast proti minulým poslaneckým volbám
(v roce 2013 byla v Žatci
52,68%) vzroste, byla nakonec o malinko menší a téměř
přesně kopírovala volební
účast celého Ústeckého kraje (52,38%).
(kas)

Co se děje v trávě? Nejlépe to věděly Sovičky
právě nyní na Mládí,“ popsala stručně průběh soutěže Alena Kubíčková ze žatecké radnice.
Úkolem bylo, aby předškoláci se svými učitelkami
Třída Soviček z MŠ ve vyráběli z recyklovatelných
Fügnerově ulici vyhrála vý- odpadů různé příběhy na tétvarnou soutěž Tvoříme z od- ma Co se děje v trávě.
padu, kterou letos uspořáda- „Všechny práce byly úžaslo město Žatec. Sovičky i né,“ chválila A. Kubíčková.
Během sportovního dodalší třídy převzaly ceny na
poledne
na Mládí bylo vystadionu Mládí, vyhlášení
hlašování
výsledků a předávýsledků proběhlo v rámci
vání
cen
jen
malou částí zásportovního dopoledne pro
bavy.
Hlavně
děti sportovastovky předškoláků.
ly,
když
skákaly,
kopaly a há„Soutěž jsme zahájili v
papírnách, při Dni Země v zely míčem, ale také se proklášterní zahradě pak mohli háněly na koloběžkách nebo
lidé hlasovat o nejlepších malovaly na kamínky. Vedle
pracích. Výsledky tohoto všech žateckých školek se
hlasování jsme představili výtvarné soutěže i sportov-

ního dopoledne zúčastnily
také mateřinky z Měcholup
a Holedeče a mateřské centrum Sedmikráska.
(kas)
Výsledky soutěže
Co se děje v trávě:
1. MŠ Fügnerova,
třída Soviček
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2. MŠ Studentská, 2. třída
3. MŠ Bratří Čapků,
třída Žabiček
Cena Prevence kriminality:
Sedmikráska (Baby Club)
Cena sponzora EKO-KOM:
MŠ U Jezu, třída Veverek
Cena Papírnictví Brázda:
MŠ Speciální, Broučci
MŠ O. Březiny, Veverky
Čestné uznání za krásné
expozice:
MŠ Holedeč

MŠ Měcholupy

tradice

Žatecký zpravodaj

Jaroslav Urban v Síni slávy českého pivovarství a sladařství
Předání nejvyššího českého pivovarského ocenění proběhlo za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky
v rámci Svatováclavské slavnosti českého piva pořádaného Českým svazem pivovarů a sladoven v Praze.

znamné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru. Toto nejvyšší ocenění je odměnou těm, kteří svými znalostmi, schopnostmi, vysokou odborností i pracovitostí a morálním příkladem přispěli k tomu, že se pivovarnictví spolu se sladařstvím,
chmelařstvím a pěstitelstvím stalo nedílnou součástí společnosti, kultury a profesního věhlasu České republiky,“ řekl na adresu letošních oceněných předseda
Českého svazu pivovarů a
sladoven František Šámal.
„I přes veškeré technologické pokroky nesmíme zapomínat, že výjimečnou
chuť českého piva dělají především lidé,“ dodal František Šámal.
(chme)

Ing. Jaroslav Urban svou
profesní dráhu započal v roce 1973, kdy nastoupil do
tehdejšího oborového podniku CHMELAŘSTVÍ v
Žatci, kde působil až do svého odchodu do důchodu.
Celkem ve CHMELAŘSTVÍ působil 40 let. V roce
1991 se stal iniciátorem výstavby zpracovatelské linky
na výrobu granulí typu 45 a
90 v areálu CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Také
se podílel na budování a otevření Chmelařského muzea,
které bylo v Žatci slavnostně otevřeno v roce 1997.
Působil jako předseda

Technické komise IHGC,
pro kterou vedl jednání v Anglii, Bulharsku, Číně, USA a
také Francii. Od roku 1999
je držitelem mezinárodního
ocenění Rytíř chmelového
řádku. „Vysoký standard manažerského řízení celého
procesu skladování, zpracování a balení chmele prověřený řadou certiﬁkátů, který
zavedl ing. Urban v rámci
CHMELAŘSTVÍ, se stal zárukou pravosti a jakosti u
všech nejvýznamnějších
světových pivovarských odběratelů a tedy zárukou vynikajícího jména českého
chmele na světovém trhu,“

Informační centrum
je druhé v kraji

Doba králů a císařů se ukáže v aule gymnázia

Velkého úspěchu dosáhlo Turistické informační centrum Žatec. V každoroční
soutěži Informační centrum
roku 2017 obsadilo v Ústeckém kraji 2. místo. Vítězem
hlasování v kraji se stalo
Městské informační centrum Duchcov, třetí nejvyšší
počet hlasů získalo Informační centrum Děčín. (red)

Vpravo Jaroslav Urban, vedle Zdeněk Rosa, předseda
družstva CHMELAŘSTVÍ.
řekl Zdeněk Rosa, předseda
CHMELAŘSTVÍ, družstvo
Žatec.
„Do Síně slávy českého
pivovarství a sladařství jsou
každoročně uváděny vý-

Výstava Doba králů a císařů s podtitulem Lucemburské architektonické dědictví
severozápadních Čech přiblíží návštěvníkům kulturní dědictví, které na území této
části Čech vzniklo za vlády dynastie, tedy
přibližně od druhé třetiny 14. století do téhož období ve století patnáctém. Expozice
bude k vidění v aule Gymnázia Žatec od 15.
listopadu do 15. prosince.
Výstava je stejně jako jiné projekty připomínkou 700. výročí narození císaře Karla
IV. z lucemburské dynastie. Představované

památky se však nevztahují pouze k době
vlády tohoto panovníka – na výstavě jsou
prezentována i díla, jež vznikla díky širokému ohlasu, který způsobila rozsáhlá donátorská činnost Karla IV.
Desítky bannerů a velkoformátových fotograﬁí jsou určené nejen pro školy, jejichž
skupiny prosí gymnázium objednávat předem u hospodářky školy na čísle 415 740
592. Prohlížet si atraktivní výstavu ale může také veřejnost, a to každou středu od 14
do 16 hodin.
(red)

V Dreherově pivovaru by se mohlo znovu začít vařit pivo
Největším pivovarským
provozem ve střední Evropě
byl na začátku 20. století Žatecký spolkový pivovar.
Mnoho obyvatel Žatecka
zná areál pod názvem Fruta,
správně jde ale o Dreherův
vývozní pivovar (na snímku). Bývalý pivovar je nyní
kulturní památkou a součástí žatecké nominace na Seznam světového dědictví
UNESCO. Do budoucna
existují plány, aby se v něm
opět začalo vařit pivo.
Žatecký spolkový pivovar se začal stavět v roce
1898, od roku 1916 se přejmenoval na Vývozní pivovar a od roku 1926 se mění

na Dreherův vývozní pivovar. Architektonicky zajímavý a pivovarsky cenný
areál sloužil k výrobě piva
do roku 1948. Poté byl využíván ke konzervování. Poslední ﬁrmou, jež v něm fungovala, byla Fruta, pod jejímž jménem soubor budov

u západního nádraží dodnes
zná mnoho Žatečanů.
Části areálu se pronajímají, což by se ale mohlo
změnit. „Naším cílem je obnovit život v Dreherově pivovaru. Rádi bychom tam
nejen obnovili výrobu piva,
ale může mít i další podni-

katelské, turistické i kongresové využití,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.
Cesta k tomu ale bude
dlouhá. Musí se vyjasnit majetkové a právní poměry kolem pozemků i budov a najít
majitele. Tím, kdo pivovar
znovu uvede do provozu,
může být teoreticky jak město Žatec, tak soukromý investor. Žatec se ale chce na
plánech v každém případě
podílet, protože Dreherův
vývozní pivovar považuje
za významnou stavbu. Právě proto ji zařadil do souboru památek, s nimiž usiluje o
zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO. (kas)
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Maltézská pomoc v Žatci: „Odcházíme“ doma a důstojně
Sociální službu nazvanou Osobní asistence poskytuje už
tři roky v Žatci Maltézská pomoc, což je nestátní
nezisková organizace zřízená českým Velkopřevorstvím
Suverénního řádu Maltézských rytířů. Její služby
využívá stále více obyvatel města.
V Maltézské pomoci nás
Zatímco v roce 2014 asistenti 12 klientům věnovali naplňuje hlubokým vdě540 hodin přímé péče, letos kem, když můžeme našim
od ledna do srpna už to bylo klientům být oporou až do je3284 hodin přímé péče pro jich posledních chvil. Přiná32 klientů. Největší přínos šíme vám proto příspěvek
Maltézské pomoci spočívá na toto téma z pera Thea
v tom, že se o klienty stará i Šimka, vedoucího pražskémimo pracovní dobu jiných ho a žateckého centra.
terénních služeb, tedy i veNaposledy jsme se rok a
čer nebo o víkendech.
půl starali v Žatci o paní, kteJak osobní asistenti po- rá byla následkem nemoci
máhají? Tady je příklad pří- upoutaná na lůžko. Rodina
mo z organizace:
by jen stěží péči zvládala sa-

Nedělní setkání na
hřišti ZŠ Měcholupy
Naše škola je dlouhodobě zapojena do mnoha projektů. Jedním jsou také Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči žáků. V rámci tohoto
projektu se u nás na školním
hřišti konalo sportovně zábavné nedělní odpoledne.
Za slunečního počasí si děti
s rodiči užily spoustu legrace. Hrály minigolf, fotbal,
diskutovalo se, vyprávělo.
Naše sportování jsme zakončili opékáním buřtů.
Všem se akce moc líbila a těší se na další, které jsou již
připravené.
(gon)

Želeč bude mít alej
S myšlenkou obnovit
stromořadí podél polní cesty za vsí přišla parta nadšenců letos na jaře. Celkem bude vysázeno 220 stromů, 70
třešní a 150 lip podél více
než 1 km dlouhé cesty. Projekt vznikl za ﬁnanční podpory Nadace Partnerství a
MAKRO Cash & Carry. Na
ﬁnancování se podíleli z velké části i návštěvníci letošní
svatojánské poutě v Želči. V
rámci dobrovolného vstupného se vybralo 12 000 Kč,
celá částka byla použita na
pořízení stromů a materiálu
pro upevnění.
(vlč)
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ma. Se zhoršujícím se stavem postupně rozsah asistence nabýval větších rozměrů - v praxi to znamenalo,
že pomoc s ranní hygienou
se rozšířila i o večerní asistenci. Díky starostlivé rodině, která byla do péče zapojena, a spolupráci s osobní
asistencí se podařilo nastavit optimální podobu péče.
Minulý týden v odpoledních hodinách paní zemřela
v rodinném kruhu doma, v
klidu a ve své posteli. Rádi
bychom vyjádřili svou účast
nad její památkou a zároveň
poděkovali za možnost podílet se na tak významné chví-

li, jakou odchod z tohoto světa v poklidném a dobře známém prostředí bez pochyby
je. Ukazuje to cestu nám
všem, cestu, na které je potřeba se na smrt připravit,
ale zároveň není nutné se
smrti bát a tím ji vytěsňovat
do nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných.
Opakovaně se nám v praxi potvrzuje, že když má starý člověk podporu okolí a je
se svou situací smířen, bývá
jeho odchod velice poklidný. Přáním pro nás zůstává,
aby se tento důstojný odchod z našeho světa stal rozšířenějším.
(red)

Senioři cvičí v Sedmikrásce dvakrát týdně
Ke zlepšení fyzické i psychické kondice seniorů pomáhá projekt s názvem Cvičíme pro radost. Připravil ho
spolek Seniorcentrum za ﬁnanční podpory Komunitního plánování města Žatce.
Cvičení je určené pro všechny seniory, nejen členy spolku. „Probíhá každé pondělí
a středu od 8.30 hodin v Mateřském centru Sedmikráska v Jiráskově ulici. K dispozici jsou různé pomůcky
a o cvičení je velký zájem,“
popsala Stanislava Žitníková ze Seniorcentra. (kas)

Spolek Handicap: Slavíme 15 let
Rádi bychom představili náš spolek - Žatecký
spolek Handicap z. s., který 15 let poskytuje v Žatci
registrované sociální služby. Žatecký spolek Handicap z. s. se hlásí ke statutu veřejné prospěšnosti,
posláním je přispívat
vlastní činností k dosahování obecného blaha.
Poskytujeme tři registrované sociální služby
(Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služba pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, Terénní progra-

my), které jsou hojně využívány, neboť potřeba poskytování sociálních služeb se zvyšuje. Nejen tím,
že stárne populace, ale
zvyšuje se i počet lidí s
handicapem. Pomoc těmto lidem je pro nás samozřejmostí, vždyť toto slovo máme i v názvu našeho
spolku, ale pomáháme i
dalším cílovým skupinám
(např. osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři, osoby
bez přístřeší, ohrožené návykovými látkami apod.).
Více na www.handicapzatec.cz.
(han)

Poslední pochod
turistů: do Žihle
Letos pořádal žatecký odbor KČT devět turistických
akcí. Díky příspěvku od města Žatec byly čtyři z nich s
dopravou na místo konání
akce autobusem. Koncem
září do Besedických skal a
Malé Skály. Turistickou sezonu zakončí Poslední podzimní pochod, který se koná
v sobotu 11.11. se startem v
9 hodin na nádraží v Blatně.
Odjezd ze Žatce hl. nádraží
v 7,52 hodin. Trasa 13 km vede přes Tis u Blatna - Uhlířská louka, Skalní město do
Žihle. Pořadatelé srdečně
zvou všechny turisty. (běl)

ak vity občanů

Žatecký zpravodaj

Skupiny Komunitního plánování budou hodnotit letošní rok
Pracovní skupiny Komunitního plánování v Žatci
se v letošním roce sejdou
naposledy na Výročním setkání, které se uskuteční
23. listopadu ve Staré papírně od 15 hodin.

Podporováno je i Mateřvota obyvatel Žatce.
Senioři si díky projektu ské centrum Sedmikráska,
Seniorcentra, z.s., Cvičíme které hojně využívají ti nejpro radost, mohou zacvičit v menší. Mateřská škola speMateřském centru Sedmi- ciální uspořádala pro své klienty ozdravný
kráska. Domov
pobyt a výlety za
pro seniory uspo- Počet projektů,
řádal 8. reprezen- jež letos podpořil poznáním. Pro
Cílem setkání bude zhod- tační ples, senioři Komunitní plán
starší a dospívanocení, co se poskytovate- mohou v rámci města Žatce:
jící mládež přilům sociálních a souvisejí- projektu Funny
pravuje zajímacích služeb povedlo, co je club trávit čas tvové aktivity Bupotřeba zlepšit a vyměnit si řením různých výdík z.s.
zkušenosti. V letošním roce robků nebo poJiž několikábylo v rámci Komunitního znávat krásy naší
tým rokem proplánování podpořeno 19 or- vlasti. Vzdělávací centrum vozuje taneční kurzy pro voganizací, které předložily Podkrušnohoří zajistilo sou- zíčkáře spolek Roztančená
37 projektů. Rozdělena byla bor přednášek na téma fy- kolečka, dobrovolnictvím
částka 1 070 000 Kč. Věří- zické a duševní zdraví seni- se zabývá Levandule. Prome, že díky těmto projek- orů a dále se věnuje vzdělá- metheus Eﬀect, o.p.s. v retům došlo ke zkvalitnění ži- vání třetího věku.
stauraci U Zlatého beránka
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rozvíjí sociální podnikání, a
právě v listopadu nás čeká v
jejich provozovně připravované překvapení, které bylo
také podpořeno v rámci Komunitního plánování městem Žatec.
To je jen malý výčet aktivit, které mohly vzniknout
nebo zůstat v nabídce organizací. Všechny podpořené
organizace a aktivity najdete na www.mesto-zatec. cz/mestsky-urad/socialni-sluzby. V příštím roce čeká pracovní skupiny práce na tvorbě nového Komunitního plánu. Uvítáme vaše podněty,
návrhy a nápady. Kontakt naleznete na uvedených www.
Lucie Kořánová

Přednáška o cestování v pravěku
„Jak se cestovalo v pravěku“ – to je téma přednášky, kterou pro vás připravilo
Regionální muzeum v Žatci. Jaký byl „akční rádius“
obyvatel našich zemí dávno
před naším letopočtem, kam
směřovaly jejich výpravy a
jaké při tom používali dopravní prostředky? I na tyto
otázky vyslechnete zajímavé informace.
Samozřejmě bude řeč také o tom, jak dlouho jim cestování trvalo a jaké mohly
být motivy a cíle jejich putování. Dávali lidé přednost

jízdě na koni, jezdili na vozech, lodí či chodili zejména
pěšky? Na to vám odpoví
náš přední odborník doc.
PhDr. Vladimír Salač, CSc.,
vědecký pracovník Archeologického ústavu v Praze,
který se tématu již delší dobu systematicky věnuje.
Přednáška „Jak se cestovalo v pravěku“ se uskuteční v rámci programu Akademie věd ČR Strategie21 a koná se ve čtvrtek 23.11. od
17.00 hod. v hlavní budově Tři desítky lidí si přišly v říjnu do Křížovy vily poslechnout
Regionálního muzea v Žatci přednášku badatelů o 2. světové válce. Nechyběly různé
v Husově ulici.
(rmž) dokumenty, které amatérš badatelé ukázali. Foto: (kas)

Děti se učily znát
Obchodní akademie a Střední odborná zkoušet programy jak pro tříleté učební, tak bylinky i péct chléb

Podpora technického vzdělávání i životního prostředí
škola zemědělská a ekologická v Žatci uspořádala 13. října zajímavou akci pro žáky
osmých a devátých tříd.
Nejprve připravili pracovníci společnosti KOITO CZECH s.r.o. prezentaci o
pracovních procesech a o možnostech
uplatnění absolventů učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Žáci
oboru Ekologie a životní prostředí intenzivně vnímají potřebu obnovení čistého a zdravého životního prostředí. Studiem odborných předmětů získávají znalosti o jednotlivých složkách životního prostředí, jejich poškozování antropogenní činností a možnostmi ochrany před těmito negativními vlivy. Proto připravili řadu stanovišť v odborných učebnách, kde si mohli mladší žáci vy-

pro čtyřleté studijní obory s maturitou.
Návštěvníky zaujalo poznávání dřevin,
zhotovení kořenové čističky vody, mikroskopování, meteorologická stanice a metody měření polutantů v ovzduší. V chemické
laboratoři naši žáci předváděli pokusy s polymery, zjišťovali kvalitu medu a prováděli
další zajímavé pokusy. Se zájmem se setkala ukázka práce Svazu záchranných brigád
kynologů ČR. Cílem akce, které se zúčastnilo 90 žáků základních škol, bylo vyvolat
zájem o kvalitu životního prostředí, jeho
ochranu a hlavně o nabízené studijní obory.
Akci ﬁnančně podpořilo město Žatec.
Děkujeme vedení, pedagogickému doprovodu a žákům zúčastněných škol.
Stanislava Cajtlerová, Helena Kopalová

Žáky ZŠ při dětském domově přišly 12. října navštívit pracovnice ze Střediska
ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Téma setkání znělo: Jak se peče chleba. Žáci poznávali obilniny i
způsob pečení chleba, bohatý program je zaujal.
Další skupinka žáků se
aktivně se zapojila do programu s názvem „ Bylinky“.
Žáci se učili poznávat a určovat bylinky všemi smysly.
Programy pro děti byly podpořené Ústeckým krajem.
Daniel Příhoda
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Přednáška Půl
roku na Islandu

Advent v Žatci: Krampusové i Mikuláš

Adventní program v centru města letos proběhne od 2.
do
6.
prosince. Každý den ve 12 hodin začnou adventní trhy,
Městská knihovna Žatec
jež
potrvají
až do konce kulturního programu. Je nutné
pozvala veřejnost na cestopočítat
s
dopravním
omezením na náměstí Svobody.
pisnou přednášku s názvem
Půl roku na Islandu. Hostem 2. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
a přednášejícím se stal geo- 14:00 Adventní běh (HOPMAN)
graf, cestovatel a fotograf
16:00 The Little Bit Band - orchestr ZUŠ Žatec
Pavel Svoboda, jehož půlOndřej Ruml
roční pobyt na Islandu byl
spojen se studiem na univer- 18:00 Slavnostní rozsvícení stromečku a výzdoby
starostkou Zdeňkou Hamousovou
zitě v Reykjavíku. Veškerý
3.
12.
KRAMPUS SHOW
volný čas věnoval výletům a
cestování po ostrově. Své 15:00 Průvod čertů a démonů,
dojmy a poznatky přiblížil
koncert Carpatia Castle
žateckým posluchačům for- 4. 12. DĚTI SVÉMU MĚSTU 1
mou promítání fotograﬁí a 16:00 Zpěv dětí ZŠ a MŠ, Kamarád
videí spolu s autentickým
LORM, DDM
komentářem. Návštěvníci 5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
mohli zprostředkovaně po16:00 Sraz průvodu před DDM
znat Island jako opravdový
přírodní fenomén se spous- 16:30 Odjezd Mikuláše a průvodu
na nám. Svobody
tou zajímavostí. Přednášky
se uskutečnila 25. října v pro- 17:00 Slavnostní uvítání
storách Staré papírny kvůli 6. 12. DĚTI SVÉMU MĚSTU 2
začínající rekonstrukci kni- 16:00 Zpěv dětí ZŠ a MŠ, Kamarád LORM,
hovny.
(mkž)
DDM Žatec, Bez Zámků Tuchořice

Program kulturních a společenských akcí
19. 11. Zahradnictví:
Digitální kino
2. 11. Esa z pralesa, 17.30
2. 11. Všechno nejhorší,
20.00
3. 11. Lego Ninjago, 17.30
3. 11. Milada, 20.00
4. 11. Příšerákovi, 15.00
4. 11. Thor: Ragnarok,17.30
4. 11. Milada, 20.00
5. 11. Příšerákovi, 15.00
5. 11. Zahradnictví:
Dezertér, 17.30
5. 11. Čára, 20.00
7. 11. Lajka, 17.30
7. 11. Absence blízkosti,
20.00
8. 11. Příšerákovi, 17.30
8. 11. Poslední rodina, 20.00
9. 11. Maxinožka, 17.30
9. 11. Wind river, 20.00
11. 11. Maxinožka, 15.00
11. 11. Thor:Ragnarok,17.30
11. 11. Vražda v Orient
expresu, 20.00
12. 11. Suburbicon: Temné
předměstí, 20.00
15. 11. Snow Fest,17.30
16. 11. Maxinožka, 17.30
16. 11. Liga spravedlnosti,
20.00
17. 11. My little pony,17.30
17. 11. Liga spravedlnosti,
20.00
19. 11. Zahradnictví:
Rodinný přítel, 15.00
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Rodinný přítel, 17.30
19. 11. Zahradnictví:
Nápadník, 20.00
21. 11. Liga spravedlnosti,
17.30
21. 11. Sama, 20.00
24. 11. Lajka, 17.30
24. 11. Hráči se smrtí, 20.00
25. 11. Lego Ninjago, 15.00
25. 11. Zahradnictví:
Nápadník 17.30
25. 11. Liga spravedlnosti,
20.00
26. 11. Maxinožka, 15.00
26. 11. Zahradnictví:
Nápadník, 17.30
26. 11. Hráči se smrtí, 20.00
29. 11. Liga spravedlnosti,
17.30
29. 11. Táta je doma 2, 20.00
30. 11. Paddington 2, 17.30
30. 11. Kvarteto, 20.00

Divadlo
10. 11. Rok na vsi, 18.00,
DS Vrchlický Jaroměř.
12. 11. Čert a Káča, pohádka
pro děti, 15.00
20. 11. Chlap na zabití,19.00
činohra, M. Vladyka,
Filip Blažek a další.
23. 11. Miluji Tě, ale…,
19.00, činohra.
28. 11. Zábavná Talkshow:
Ivo Šmoldas, 19.00.

Přenosy MET opery
18. 11. Thomas Adés: Anděl
zkázy, 18.45.

Koncerty
14. 11. Vince Agwada Blues
Band,19.00
22. 11. Nezmaři, 19.00

Výstava v muzeu:
Když opadá listí
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci zve do
hlavní budovy muzea na novou výstavu Když opadá listí aneb Zvyky a obyčeje našich předků. Začne ve čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin.
Jde o přiblížení zvyků a
obyčejů, které probíhaly
nejen v lidové kultuře od
svátku sv. Martina až po Tři
krále. Připravené jsou informace o draní peří a péřovém
panáčkovi na Žatecku a Podbořansku, o německých vánočních zvycích, slavení Vánoc v Žatci za první republiky a vysvětlíme, odkud se
vzalo vánoční zlaté prasátko. Také se bude věštit budoucnost. Interaktivní výstava trvá do 7. ledna. Otevřena bude i na Štědrý den
od 13 do 17 hodin. (rmž)
výtvarných umělců
GALERIE SLADOVNA
do 6. 1. 6. návštěva manželů
Zemanových, výstava moderního umění

Ostatní

7. 11. Bylinky a jejich využití,
17.00, přednáška, Stará papírna.
Výstavy
9. 11. Křišťálová noc v Žatci,
MUZEUM K. A.POLÁNKA 16.30, pietní akt u synagogy.
16. 11. - 7. 1. Když opadá listí 10. 11. Turnaj žateckých paaneb zvyky a obyčeje našich triotů v bowlingu, 16.00, KD
předků, vernisáž 16. 11. v Moskva
17.00.
10. - 11. 11. Podzimní výstava
KŘÍŽOVA VILA
králíků, holubů a drůbeže,
3. 11. Sumatra, výstava foto- 9.00, Chovatelský areál Žatec.
graﬁí a přednáška Anety Ton- 11. 11. Garážový výprodej,
zarové, 17.00.
10 až 17.00, Stará papírna
do 19. 11. To, když letěl (neje- 16. 11. - 29. 12. Historické dáln) Čtyřlístek, výstava dět- kové turistické trasy, 17.00,
ských časopisů.
výstava spolku turistů ŽCHO v
30. 11. - 7.1. Pour Féliciter, vý- restauraci U Orloje.
stava novoročních blahopřání 22. 11. Barvy na talíři pro náš
ze sbírky Jany Rottové z Pod- zdravý život, 17.00, přednášbořan.
ka ve Staré papírně
23. 11. Jak se cestovalo v praSTARÁ PAPÍRNA
5. 10. až 4. 11. Tajuplná noc, věku, 17.00, přednáška v hlavvýstava děl Spolku pražských ní budově muzea.

Kompletní program akcí v Žatci nabízí
web města: Kalendář akcí
facebook: Infocentrum Žatec
mobilní aplikace: V Obraze

sport

Družstvo běžců
druhé v kraji
Žáci OA SOŠZE Žatec
po vítězství v okresním kole
přespolního běhu družstev,
postoupili do Krajského ﬁnále v Ústí nad Labem. Ve složení Jan Pospíšil, Luboš
Krátký, Filip Mach a David
Reiniger si ve ﬁnále doběhli
pro skvělé druhé místo.
Chlapcům gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a města.
Jiří Karas

1. liga: ženy osmé,
muži jsou devátí
Národní házenkářky odjížděly ke svému poslednímu zápasu podzimní části prvoligového ročníku 17/18
na hřiště TJ Sokola Podlázek u Mladé Boleslavi.
Vstup do zápasu měl lepší
soupeř, ale již v 11. minutě
bylo srovnáno. Bohužel pětiminutový střelecký výpadek znamenal opět tříbrankový náskok děvčat z Podlázek, na který jsme již nedokázali reagovat. Poločas nakonec skončil prohrou 6:11.
Do druhého poločasu
jsme lépe vstoupili my, ale
rychlá šňůra 5 branek mezi
pátou a desátou minutou v
naší síti již znamenal blížící
se prohru se soupeřem, kterého jsme měli papírově porazit. Ani čtyřgólová šňůra v
závěru utkání z naší strany
již výsledek neotočila, a tak
jsme prohráli 15:20.
V brance se střídaly B.
Andrtová a J. Hubená, na
obraně pak M. Vernerová,
K. Kuželová, K. Kolářová a
R. Jurkovičová, v útoku potom Z. Bilohuščínová (10),
H. Kadlecová (3), V. Seifertová (1) a E. Bartoňová (1).
Před závěrečnými podzimními dohrávkami byly
ženy v 1. lize na 8. místě.
Družstvo mužů naopak
na závěr podzimu uhrálo remízu 21:21 v Nezvěsticích.
V tabulce 1. ligy má Žatec
11 bodů a drží se na slušném
9. místě z 12 týmů. (pop)
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Volejbalistky statečně bojují o Český pohár
Starší žákyně VK Sever Žatec absolvovaly kvaliﬁkaci
Českého poháru.
Do Liberce jsme odjížděli s touhou vybojovat si postup alespoň do druhé osmičky, což znamenalo umístit se v horní polovině celkového pořadí. Dvanáct družstev bylo rozděleno do dvou
skupin.
Jako první nás čekal souboj s děvčaty z Českého
Krumlova. Nervozitu z úvodního utkání ze sebe holky setřásly poměrně rychle,
takže v úvodním utkání vítězíme hladce 2:0 (17,20).
Stejným poměrem vyhráváme nad Lokomotivou Plzeň,
dramatickou bitvu nad Olympem Praha pak 2:1. Dobře začíná i druhý den, výhrou 2:0 nad Slavií Praha.
Máme ještě dvě šance vybojovat si postup do osmy
první, ale na souboje s

Duklou Liberec i Českými
Budějovicemi nám již nezbyly fyzické ani psychické
síly. Naše hráčky jsou sice
zklamané, ale postup do druhé nejlepší skupiny ČP je
pro nás velkým úspěchem a
o postup mezi nejlepší se pokusíme v příštím kole.
Základní sestava odehrála skvěle turnaj ve složení:
Bára Karasová, Kačka Rodová, Péťa Barochová, Klára

Weidischová, Adéla Baronová a Eliška Halgašová. Jejich spoluhráčky odehrály o
něco méně, po celý turnaj
však mohutně povzbuzovaly a na hřišti významně přispěly ke klíčovému vítězství nad Olympem: Verča Janoušková, Julča Wiedová,
Lucka Rodová, Káťa Svobodová, Naty Chládková a
Lucka Schovancová.
Jaroslav Vrbata

Dvojzápas na západě Čech národním házenkářům nevyšel
Dvojzápasem na západě Čech pokračovala druhá liga národních házenkářů. Proti
třetím Příchovicím nastoupil Žatec B v
okleštěné sestavě a podlehl 14:32. Lépe se
dařilo ve Vřeskovicích, kde Žatečtí cítili šanci na úspěch, vedli i o dvě branky. „Bohužel
deset minut před koncem zápasu, kdy jsme
vedli, přišel v našich řadách útlum a domácí
dokázali utkání zvrátit ve svůj prospěch a

zvítězili 24:19,“ komentoval porážku trenér
Igor Tučák.
Zápasy Žatec B odehrál v sestavě v bráně František Lukeš a na obraně Škabrada Milan, Tkadlec Martin, Seifert Jakub , Masopust Lukáš a Fiala Jan a v útoku Mála Martin (sobota 4 branky + neděle 8 branek), Bartoň Josef, Kučera Lukáš (1+6), Seifert
Gustav (9+6).
(red)

Mladí Jazzmani se učí předvádět pěknou hru
ba a byla doplňována několika nováčky (Kuba, Tomáš
a Honza), kteří bojovali a
zejména v posledním zápase se blýskli i několika pohlednými brankami.
Celý tým bych pochválil
za nasazení a plnění taktiky,
Tým ﬂorbalových elévů kterou jsme si dali, i realizav letošní sezoně vyjel na prv- ci herních činností, které
ní turnaj a předvedl velmi jsme trénovali v posledních
atraktivní herní projev. Pře- 14 dnech. První dva zápasy
devším první lajna ve slože- s Roudnicí (výhra 6:5) a zání Štěpán - Šimon - Saša hrá- pas s Ústím na Labem Red
la kombinačně a se všemi (prohra 5:8, kdy jsme ještě
soupeři hrála naprosto rov- minutu před koncem hráli
nocenně. Druhá lajna stavě- senzační remízu) byly odela na hráčích zkušenostmi z hrány opravdu velmi pěkně.
minulých sezon Ondra - Ku- V posledním zápase se nám

nedařilo přejít z obrany přes
střed do útoku a soupeř se
často dostával do přečíslení
a střílel nám laciné branky.
Prohra 7:8 s Teplicem mrzela, ale odpovídala našim chybám.
Sestava: Herold (6+3), Týř
(4+2), Heinz, Hrnčiřík
(1+1), Clic (brankař), Vojtěch(3+1), Vejvoda(0+1), Čopík(1+0), Wagner (3+3).
Další říjnové ﬂorbalové výsledky Jazzmanů:
Junioři: Žatec – Jirkov 7:7,
Žatec – Č. Lípa 10:4. Starší
žáci: Žatec – Vipers Most
5:2, Žatec – Turnov 8:2, Žatec – Jablonec 4:4. (jazz)
11
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Nohejbalisté hledají posily, extraligu chtějí udržet
Jaká je vůbec budoucnost nohejbalu v Žatci?
Třeba i s mládeží?
V našem A týmu patříme
já a bratr už k těm starším,
což je smutné (smích). Ale
máme tady tři mladé kluky,
kteří to vydrží hrát ještě dlouho. Třeba Jardovi Kovaříkovi je 18 nebo 19. Pak tu máJaké jsou plány pro me asi šest žáčků, ale to už je
další rok? Budete posilo- velká věková propast. Je jim
11,12 let a teprve začínají. A
vat?
Snažíme se, jednáme. Ne- jestli z nich něco bude, to je
budu teď ale říkat s kým, pro- otázka. Je to běh na dlouhou
tože většina týmů jedná a trať.
kvalitních hráčů zase není toJsi dvojnásobný mistr
lik. Těch, co splňují extralisvěta.
Nebyla nějaká snagové parametry, šmahem
ha
tě
přetáhnout jinam?
ubývá. Takže nebudu říkat s
kým, ale jednáme. A vypadá Dostal jsme nabídku z mnoto nadějně, že když se vhod- ha extraligových klubů, jestně posílíme, mohli bychom li bych k nim nepřešel, třeba
extraligu celkem pohodlně i za nějaké peníze. Ale to nešlo. Kdybych tu já skončil,
udržet.
asi by to kluci nevykopali a
Hlavním cílem bude te- bůhví, jak by to tady dody se udržet v extralize?
padlo. Navíc jsem předseda
Určitě. To bude nepo- oddílu, takže to nebylo vhodchybně cíl.
né a nikam jsem neodešel.

Co pro vás znamená rekonstrukce dvou hlavních
kurtů, která se nyní dělá?
Hlavně to, že nám to z jara a na podzim nebude
klouzat. Hřiště jsou starší,
takže drenáže byly ucpané a
když zapršelo, na hřištích se
nedalo hrát, protože klouzala.
Tomáš Kassal

Bešíková: 4 zlata. Balon: 5 medailí

Hany Greisiger
mistrem Evropy

Žatečtí nohejbalisté s přehledem vyhráli první ligu a
pak rychle zvládli i baráž o postup do nejvyšší soutěže.
Po dvou výhrách nad Startem Praha se nohejbalový
tým po roce vrátil do extraligy, kde by se chtěl udržet.
„To bude nepochybně rádi extraligu znovu zahráli.
náš cíl,“ potvrdil předseda Zvlášť, když budeme mít nooddílu a zároveň klíčový vé hřiště, tak abychom sem
hráč, dvojnásobný mistr svě- přitáhli nejkvalitnější celky.
A cíl jsme splnili.
ta Ondřej Vít (na snímku).

Do skončené sezóny
jste šli s tím, že se chcete
vrátit do extraligy?
Byl to hlavní předsezónní cíl. Po loňském sestupu
jsme si řekli, že bychom si

Rozhodčí potopil
žateckého boxera
Ke konci září se opět rozjela nová boxerská sezóna,
do které vkročil i náš domácí tým. Box klub Žatec
vstoupil do nového ročníku
s talentovaným Honzou Milenkem. Musel se ale vyrovnat s nepřízní rozhodčího,
když byl v zápase s mosteckým protivníkem v super
těžké váze v kategorii kadetů jasně lepší, rozdal víc
přesných úderů, ale přesto
nakonec podlehl.
Na konci vzdal i mostecký trenér Milenkovi hold a
svěřil se, že vítězem měl být
on. V následujících týdnech
a měsících si žatecký boxer
bude moci „spravit“ chuť
při dalších oblastních kolech, a to za podpory města
Žatec, který svůj domácí boxerský klub podporuje. (ns)

Další plavecké závody
se uskutečnily v Berouně.
Byly velmi dobře obsazené
300 plavci z celé republiky.
Náš oddíl bojoval statečně v
individuálních startech o medailová umístění, a ta se zásluhou talentovaných plavců Bešíkové, Balona a Vavrikové dostavila.
Lenka Bešíková potvrzuje reprezentační formu,
když zvítězila ve čtyřech disciplínách: 100VZ, 100Z,
200Z a 50Z. Na padesát metrů kraulem pak získala stříbro. Lenka zde plavala proti
talentované znakařce Tužilové z Mladé Boleslavi a v
přímém souboji Lenka dvakrát zvítězila a dvakrát prohrála. V nové sezóně je velmi dobře připravena.
Stálicí dobrých výkonů
je také Kristián Balon, který

získal medaile ve všech 5
startech. Zvítězil ve skvělých časech na 50 a 100P.
Druhá místa přidal na 200P,
100M a 100PZ. Ze starších
plavců skvěle zaplavala
Světlana Vavriková. Získala
4 poháry za tři druhá místa a
jeden bronz. Jednou medailí
se prosadili znakaři Lucie
Límová, Agáta Povová a Jakub Kroulík. Ostatní se vešli
do první desítky. Smolařkou
dne byla Ela Pohoriljak (dvě
čtvrtá místa). Všem plavcům děkujeme za skvělou reprezentaci.
Jiří Karas

Téma
Rekonstrukce Mládí
Současné nohejbalové kurty jsou z roku 1978, drenážní systém z roku 1982.
Už byl nefunkční, proto byly kurty často podmáčené.
O nápravu se stará současná rekonstrukce hlavních
kurtů 1 a 2 – buduje se nová drenáž, položí se nový
antukový povrch a odvodňovací žlaby, obrubníky, nové lajnování bude z PVC.
Práce, za které město Žatec zapla 900 síc korun,
budou hotové ještě letos.

Pás pro mistra Evropy
získal v domácím prostředí
Lidového domu žatecký bojovník Hany Greisiger. V titulovém zápase porazil slovenského Patrika Križána
technickým k.o. ve čtvrtém
kole. Greisiger měl po celou
dobu převahu, mistrem Evropy je zcela po zásluze.
Stalo se tak v rámci ojedinělého mezinárodního galavečera, během nějž se v zápasišti v Lidovém domě
představilo hned 14 žateckých borců v K1, MMA, boxu i kickboxu. Jako promotér pořádal večer žatecký
Jan Greisiger, zakladatel
zdejšího klubu G-Titáni. Přehlídka výborných bojovníků byla na začátku října v
Žatci o to atraktivnější, že
podobná klání se konají jen
ve velkých městech. (jgr)
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