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Začínající rok bude důležitý v souvislosti s dvojími vol- počet, jsme se shodli jednobami a spolu s celým Českem si připomeneme 100 let od značně,“ komentovala bezvzniku samostatného státu. Rok 2018 ale může být spe- problémové schválení plánu
ciálním letopočtem pro Žatec samotný: začne se rozho- hospodaření starostka Žatce
dovat o zápisu Žatce, konkrétně jeho chmelařských pa- Zdeňka Hamousová.
„Začne rekonstrukce Nemátek, na Seznam světového dědictví UNESCO.
rudova
náměstí, časem můBýt na seznamu UNES- Chmelfest, Halloween či AdCO je vysoce prestižní zále- vent se letos na jaře objeví i že být z této lokality další
žitost. Nejde ale jen o pres- jedna zvláštnost, a to živá atraktivní místo pro turisty i
místní obyvatele. Důležitá
tiž samotnou – je s ní spoje- opera v letním kině.
bude
stavba nového sběrnéSamostatnou kapitolou
ný zájem turistů z celého svěho
dvora
v těsné blízkosti Žaje Dočesná. I tu čekají změta a ekonomické výhody.
tecké
teplárenské,
na to naNávštěvníci by museli ny, jen zatím neváže
budování
dostat ještě lepší služby než ní jisté, zda se
Rozpočet, snímž
podzemních kondosud,což znamená třeba vy- projeví už letos.
bude
město
Žatec
tejnerů nebo inřešit parkování, oživit histo- Slavnosti chmestalace
chytrých
rické centrum, nabídnout ví- le připravuje no- letos hospodařit
odpadkových
koce restaurací atd. To vše jsou vý štáb. Ukáže (v milionech Kč):
šů
v
centru,“
pozároveň věci, které zlepší ži- se, zda se už pro
psala některé velletošní rok podavot Žatečanům po celý rok.
ké akce Z. HaRok 2018 bude zajímavý ří připravit změmousová.
také z pohledu dvojích vo- ny, po kterých liV investičním
leb. Už v polovině ledna při- dé často volají,
nese volby prezidentské. Na například jde o větší prostor plánu je připraveno 70 milionů korun. Prostavět se ale
podzim proběhnou volby do pro chmelařské tradice.
Rok 2018 přinese další může mnohem víc peněz.
městského zastupitelstva.
Z hlediska kultury a spo- investice, na něž jsou peníze To když město uspěje se žálečenských akcí je už nyní připravené. „I když se ně- dostmi o dotace.
jasné, že obyvatelé Žatce bu- kdy mluví o tom, jak se v zaPlány na rozvoj a zkrášdou mít z čeho vybírat – stupitelstvu dohadujeme, lování Žatce se budou letos
vedle tradičních akcí, jako tak bych chtěla říci, že na připravovat i na další roky.
je Masopust, Čarodějnice, tak důležité věci, jako je rozTomáš Kassal
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Zastupitelé diskutovali, jak plánovat rozpočty pro další roky
Město Žatec by mělo mít dlouhodobý plán obnovy svého
majetku i dalšího rozvoje. To si ale také žádá širokou shodu v zastupitelstvu. Oba názory zazněly na prosincovém
jednání Zastupitelstva města Žatce, kde se projednávaly výhledové rozpočty do roku 2020.
Diskuze o výhledových potřebovalo odhadem 1 až
rozpočtech pro další léta při 1,4 miliardy korun, aby odposledním zastupitelstvu stranilo zanedbaný stav veroku 2017 nakonec byla pes- řejných budov a komunikatřejší než schvalování roz- cí. Měli bychom také říct,
kde na obnovu a rozvoj chcepočtu pro letošek.
Kriticky se k výhledům me brát peníze, a stanovit,
hospodaření vyjadřoval rad- co je pro nás priorita,“ poní Oldřich Řáha, který je o- psal svůj názor O. Řáha.
Podle něj je zásadní, aby
značuje za udržovací. „Výhled na dva roky je málo. Už si město nechalo vypracovat
z toho důvodu, že město by nezávislý posudek majetku

Město prosazuje
okružní křižovatku
Novou okružní křižovatku chce město Žatec, a to u
benzínové stanice na výjezdu z Husovy ulice na silnici
číslo 27 na Plzeň. Důvodem
je zvýšení bezpečnosti. Ředitelství silnic a dálnic ČR s
takovouto přestavbou nesouhlasí a navrhuje odbočovací pruh. Zatím poslední
jednání proběhlo před Vánocemi. „Schůzka neměla
vlastně žádný závěr. Budeme o křižovatce jednat dál,“
řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová. „Aby se udělal jen odbočovací pruh, s
tím nesouhlasí dopravní komise města. A rada města
má stejný názor. Chtěli bychom tam z důvodu bezpečnosti okružní křižovatku,“
doplnila místostarostka Jana Nováková.
(red)

a podle něj pak plánovalo investice do dalších let.
Pro další rozvoj jsou důležité i výdaje, které už město má – například do kulturních organizací, do pořádku
a bezpečnosti, do nemocnice. Jednou z cest, jak získat
potřebné ﬁnance na rozvoj,
tak je hledání úspor v provozu města a městských organizací. Dalšími cestami je
hledání nových zdrojů peněz. Vedle dotačních titulů
to může být prodej nepotřebného majetku. Teoreticky by více peněz přinesly

vyšší příjmy z rozpočtového
určení daní od státu, pokud
by se zvýšil počet obyvatel.
Pro ně se ale musí investovat do bydlení a služeb…
„Podobné pokusy řešíme pořád, proto máme i strategický plán rozvoje města.
Nakonec je vždy nejdůležitější otázkou, na čem se
shodneme v zastupitelstvu a
co řekneme, že se má dělat,“
zdůraznil zastupitel Milan
Pipal, že rozhodování o rozvoji města je právě v rukou
zastupitelstva.
Tomáš Kassal

Mezi novými stavbami svítí opravené školky
Žatečanům v srpnu začalo sloužit také
opravené náměstí Poperinge, které se stalo
pro jih města novou chloubou. Ulice Bratří
Čapků a Dukelská patří k těm, které se letos
nově opravily, i když v těchto případech to
kvůli komplikacím s plynem trvalo téměř
dva roky. Přínosem jsou nové rozvody vody
a kanalizace i následně opravené povrchy
vozovky v ulicích Svatopluka Čecha, Černobýla a Erbenově.
Nové kurty mají nohejbalisté a obnovená byla také naučná stezka v městských lesích u Holedeče. „Z Hopíkovy stezky mám
trochu smíšené pocity. To byl tak hezký proK těm nejhezčím patří zateplení mateř- jekt, když se to připravovalo i realizovalo.
ských škol v ulicích Otokara Březiny a Füg- Ale někdy přemýšlím o tom, jestli připravonerovy (na snímku) a sociálního zařízení v vat nějaké investiční akce, když to lidé sami
Libočanech. „Ty budovy si to zasloužily. I ničí,“ připomněla Kateřina Mazánková dvokdyž je to jen vnější plášť, je to důležité, pro- jí poničení stezky ve stejném roce, kdy se butože přinese úspory do dalších let a ušetřené dovala.
V roce 2017 se také začaly dvě velké inpeníze se mohou investovat zase jinam,“ komentovala nové fasády tří objektů vedoucí vestice, které se dokončí letos: oprava
Odboru rozvoje a majetku města Kateřina knihovny a tělocvičny u ZŠ na nám. 28. říjMazánková.
na v Podměstí.
(kas)
Nové nebo opravené stavby v hodnotě
desítek milionů korun získali v roce 2017
obyvatelé Žatce.

Teplárna věnovala školkám a na Advent v Žatci 120 tisíc korun
Městská společnost Žatecká teplárenská, a.s., věnovala v závěru roku celkem
120 tisíc korun na dárky dětem v mateřských školách a
na kulturní akce.
Celkem 80 000 tisíc korun bylo rovnoměrně rozděleno dle požadavků školek.
Finanční dar byl určen všem
osmi žateckým školkám na
didaktické pomůcky a potřeby pro vzdělávání žáků.
Cílem ﬁnančních příspěvků
2

je probudit v dětech zájem o
hru, vzdělávání a kolektivní
zapojení.
V rámci adventu věnovala Žatecká teplárenská
sponzorský dar na pořádání
koncertu J. J. Ryby, který se
konal v Městském divadle v
Žatci, a současně věnovala
ﬁnanční příspěvek na pořádání Adventu 2017 v Žatci.
Celková částka na adventní
akce činila 40 000 Kč.
Využití ﬁnančního daru v

jednotlivých školkách:
MŠ speciální Studentská, na
pořízení elektronického přenosného piana,
MŠ Studentská, na 20 vstupů do solné jeskyně v Podbořanech ve školním roce
2017/2018,
MŠ Fügnerova, na pořízení
hraček a stavebnic pro děti,
MŠ U Jezu, na pořízení hraček pro děti ve všech 7 třídách jako vánoční nadílky
pod stromeček,

MŠ Ot. Březiny, na pořízení
didaktických pomůcek,
MŠ Bří Čapků, na pořízení
senzorické pomůcky válečkové klouzačky,
ZŠ a MŠ Jižní, na nákup společenských her pro MŠ při
Nemocnici za 7.000,00 Kč a
nákup výtvarných potřeb za
3.000,00 Kč,
ZŠ a MŠ Dvořákova, na celoroční předplatné na dětská
představení pro MŠ v divadle.
(žt)
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Z velkých projektů jako první asi začne oprava radnice
Opravy ulic, dalšího náměstí, ale také projekty na
další rozvoj Žatce se budou dělat v roce 2018. V investičním fondu, který
schválili před Vánoci zastupitelé, je připraveno 70
milionů korun. Další peníze na rozvoj města mohou
přinést dotace.
První velkou investicí zahájenou v roce 2018 má být
stavba zcela nového sběrového dvora vedle kotelny v
Perči. „Pokud poskytovatel
dotace SFŽP ČR potvrdí výsledek výběrového řízení,
mohli bychom v průběhu
ledna podepsat smlouvu
se zhotovitelem stavby a
hned se započne s realizací,“ potvrdila v rozhovoru vedoucí
Odboru rozvoje a majetku
města Kateřina Mazánková.

přebíráme a budeme to dělat
jako společný projekt. Jejich studie počítá s trochu jiným koncepčním řešením.

Žatec má připraveno také několik velkých investičních projektů, každý řádově za desítky milionů korun. Který z nich by se za
dotační podpory mohl už
začít provádět?
Z těch velkých projektů
je to rekonstrukce radnice,
Oprava budovy radnice patří k inves čním prioritám.
kde se žádost o dotaci podáChtěli bychom zahájit vala jako první již loni. Popráce, které se zrealizovaly
v roce 2017 od Kruhového další etapu stavby inženýr- kud budeme se žádostí o donáměstí k ulici Karla IV. Ny- ských sítí Pod Kamenným taci úspěšní, mohlo by se bění se bude pokračovat celou vrškem, mělo by vzniknout hem roku začít s realizací.
ulicí dolů až ke kruhovému dalších 18 parcel na stavbu Spíš to vidím na druhou poobjezdu, součástí stavby bu- rodinných domků. Chtěli by- lovinu roku. U Centra Šafade i bezpečnostní ostrůvek. chom se také pustit do opra- říkova a Polyfunkčního centJá osobně se těším na chys- vy střechy na škole v Ko- ra v Kapucínském klášteře
tanou rekonstrukci Nerudo- menského aleji. To je velká jsou podané žádosti o dotaci
va náměstí. Jde o koordinaci investice za 14 milionů, pro- z IROP. V roce 2018 by se
se správci inženýrských sítí tože jde i o krovy, ve kterých nejvýš zahájily přípravy, se
a jedná se o první etapu, pro- je dřevomorka. Patrně se bu- stavbami se počítá nejdříve
tože půjde zatím jen o úpra- dou práce dělat na etapy. Rá- v dalším roce.
vu samotného náměstí, za- di bychom také zateplili zadV plánu investic jsou i
Co z investic bude v ro- tím ne přilehlých ulic. Dále ní trakt Domova pro senioce 2018 podle vás nejdůle- připravujeme rekonstrukci ry. A větší investice bude i projekty. Co je pro město
prioritou do budoucna?
žitější stavbou?
chodníků v celé Pražské uli- tribuna na Slavoji.
Hodně se chceme věnoAsi bych začala novým ci, od domova pro seniory
O
ní
se
mluví
dlouho.
vat
parkům, zeleným plosběrným dvorem. Pokud po- až ke kasárnám.
Přípravy
jsou
dokončené?
chám
a vůbec veřejné zeleskytovatel dotace potvrdí výDo
jara
s
nimi
chceme
V
této
souvislosti
lidé
ni,
v
rozpočtu
máme 800 tisledek výběrového řízení,
být
hotoví
a
pak
začít
s
realikritizují,
jak
vypadá
přísíc
korun
na
přípravu,
rozmohli bychom v průběhu
zací.
Projekt
mělo
město
už
jezd
do
Žatce
od
Trnovan,
počty.
Zeleň
ve
městě
a
parledna podepsat smlouvu se
zhotovitelem a hned se zač- tedy ošklivé plechové plo- před lety. Ale pak přišel FK ky, to je projekční priorita
ne s realizací. S tím souvisí ty právě v Pražské ulici. Slavoj s vlastní studií, my ji na příští rok. Tomáš Kassal
budování a dodávka pod- Bude se s tím něco dělat?
Téma: 2018 - inves ce
Město s tím dělat nemůzemních, polopodzemních
kontejnerů a dalších sběr- že nic, protože nejde o naše Příklad chystaných inves c v příš m roce:
ných nádob, které ale svého pozemky. Ale chystá se tam Obnova budovy radnice
39 mil. Kč
dodavatele neznají. Připra- stavba obchodní a obytné zó- Inženýrské sítě Pod kamenným vrškem
25 mil. Kč
vujeme v současné době vý- ny Na Homoli. S investorem Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského alej
14 mil. Kč
jednáme i o tomto problé- Zeleň a parkování v ul. Pekárenská, Stavbařů
běrové řízení.
10 mil. Kč
mu, bavíme se, že by bylo
9,5 mil. Kč
Připravená je řada ve- vhodné příjezd do města vy- Rekonstrukce Nerudova náměs - I. etapa
9 mil. Kč
řejných staveb. K těm nej- lepšit. Byli bychom i rádi, Rekonstrukce objektu městské policie
důležitějším asi patří Ná- aby se křižovatka k Bezdě- Tribuna FK Slavoj
8 mil. Kč
kladní ulice?
7,5 mil. Kč
kovu, kde se bude odbočo- Rekonstrukce chodníků Pražská ulice
Je připravená rekon- vat také do nové zóny, pro- Stavební úpravy Nákladní ulice
6,5 mil. Kč
strukce náměstí, ulic. Něco měnila na kruhový objezd. Zateplení zadního traktu Domova pro seniory 5,7 mil. Kč
je ve fázi, kdy se připravují Ale nevím, jestli se na tom Rekonstrukce cesty ke hřiš v Bezděkově
5,1 mil. Kč
projekty, někde už máme shodneme s investorem zóRekonstrukce komunikace Velichov
3,1 mil. Kč
projekty připravené a čeká- ny Na Homoli.
Opravy povrchu v Jungmannově ulici
2 mil. Kč
me na příslušná povolení.
1,2 mil. Kč
Jaké další větší stavby Výtah porodnice
Nákladní ulice je významná
Úprava
vstupu
u
smuteční
síně
hřbitova
1 mil. Kč
investice, navazujeme na se připravují?
3
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Nemocnice chystá
besedy pro občany
Besedy pro veřejnost bude od ledna pořádat Nemocnice Žatec. Prvním tématem
budou 30. ledna od 13 hodin
Práva a povinnosti pacienta
aneb jak být připraven k hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Setkání zdravotníků s veřejností budou probíhat v zasedací místnosti Nemocnice
Žatec v budově ředitelství v
1. patře. Pro handicapované
spoluobčany bude po domluvě umožněn bezbariérový přístup přes budovu polikliniky.
Účastníkům besedy, kteří projeví zájem, zdravotníci
zkontrolují krevní tlak, váhu, výšku či hladinu cukru v
krvi. Vstup na besedy, jejichž sérii připravily sestry z
nemocnice, je volný. (red)

Žatecký zpravodaj

Hynkův obrázek zajistil výlet do Liberce
Výrazného úspěchu v celostátní výtvarné soutěži ministerstva školství dosáhla
v prosinci žatecká mateřská škola U Jezu.
Pětiletý Hynek Beck uspěl se svou kresbou v soutěži Namaluj svoji učitelku
nebo učitele v konkurenci
dvou tisíc výtvarných prací.
Získal tak pro svou třídu výhru v podobě vstupného do
zábavního a vědeckého parku IQLANDIA a IQPARK v
Liberci.
Vyhlášení výsledků sou- prosince ve velkém zrcadlotěže proběhlo v polovině vém sádle MŠMT v Karme-

litské ulici v Praze. Všem
dětským výhercům gratuloval i nový ministr školství
Robert Plaga a spolu s Hynkem se vyhlášení zúčastnila
jeho maminka, třídní učitelka a ředitelka MŠ U Jezu Dana Pechová.
„Máme z toho velkou radost. Během ledna je třeba
vyřešit, jak to bude s výletem do Liberce, protože musíme zajistit dopravu. Výherní poukaz pro celou třídu
s pedagogickým doprovodem je platný tři měsíce,“
řekla Dana Pechová. (red)

Naučná Hopíkova stezka je už zase poničená

Naučnou Hopíkovu stezkou v městských lesích u Holedeče se v prosinci loni
už podruhé musela zabývat policie. Neznámý vandal na stezce zničil dřevěný altán,
stavba nového bude stát asi 15 tisíc korun.
„Předběžná škoda zatím vyčíslena není.
Mimořádný úřední den Událost byla nahlášena na Policii ČR, prona radnici: 3. února od 8 bíhá vyšetřování. Altán se bude opravovat,
do 12 hodin. Další termí- ale asi až na jaře,“ řekl Marek Pataky z Odny jsou 4. 11. a 2. 12.
boru rozvoje a majetku města.
Policisté se škodou na Hopíkově stezce
Úřadující pracoviště
zabývali
už o prázdninách, tehdy se ale na
na radnici: podatelna,
dřevěné
prvky
v lesích u Holedeče zaměřili
pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP spíš zloději a ukradli několik desek a prken.
Trasu s názvem Lesní putování s Hopía CD; na pracovišti v ulikem – Naučná stezka Holedeč vybudovalo
ci Obránců míru: odbor
město Žatec loni díky stoprocentní dotaci z
dopravy a silničního hos- Programu rozvoje venkova, její cena byla
podářství.
712 tisíc korun. Stezka vznikla kvůli tomu,

aby se ještě zvýšila atraktivita městských lesů, lidé měli víc důvodů tam chodit a při tom
poznávali, hlavně s dětmi, lesní život. Stezku si také Žatečané velmi rychle oblíbili.
Tvoří ji 8 herních prvků, 6 ﬁtness prvků, 20
informačních tabulí, 10 laviček, 10 odpadkových košů, 1 zastřešený altán, 1 broukoviště a 3 odpočívadla.
(kas)

Strom přání zajistil krásné Vánoce pro Kamaráda-LORM
Krásné Vánoce prožili
klienti žateckého sociálního
zařízení Kamarád-LORM.
Díky zákazníkům žateckého hypermarketu TESCO, v
němž stál Strom splněných
přání, dostali klienti různého věku krásné dárky, o které si napsali. Strom přání se
v Žatci ve prospěch Kamarádu-LORM objevil loni v
prosinci úplně poprvé.
Spolupráce sociálního
zařízení a pracovníků obchodu ale začala už na Mikuláše. Zaměstnanci připravili
pro klienty Lormu Mikulášskou nadílku. Její součástí
bylo i společné tvoření, bě4

hem nějž vznikla přáníčka,
která pak v průběhu adventu
visela na stromečku v TESCO. „Naši klienti, kteří to
dokáží, si přání psali sami.
Za ostatní jsem text psala já
nebo kolegyně,“ vysvětlila
ředitelka Andrea Rábová.
Systém fungoval tak, že
si lidé vybrali přáníčko, kte-

ré chtěli splnit. Nakoupili
dárky a s přáníčkem je odevzdali na informacích hypermarketu. „Spolupráce byla úžasná nejen kvůli samotným dárkům. Naši klienti se
díky tomu dostali do kontaktu s dalšími lidmi, tedy
pracovníky obchodu. Zároveň se o nás dozvěděla veřejnost. Někteří lidé mi pak
psali, že jsou opravdu rádi,

když mohli konkrétním dárkem někomu pomoci. I proto jsem velmi vděčná,“ dodala A. Rábová.
Zároveň už získala příslib, že spolupráce pracovníků obchodu a KamarádaLORM má pokračovat i v roce 2018. A je možné, že to nebude jen o adventu, ale třeba
i o Velikonocích či prázdninách.
(kas)

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

inzerce/životní událos

Blahopřání
● Dne 28. prosince 2017 oslavili manželé Marie a Jaromír PALEČNÍ ze Žatce
své krásné životní výročí - DIAMANTOVOU SVATBU. Za vše, co pro nás celý svůj život s láskou dělali, jim z celého srdce děkují dcera
Iva s manželem Honzou, synové Petr a Martin, vnučky Andrea a Nikola a jejich muži - Ivan a Pepa a na konec ti nejmenší - pravnučky Emmička, Amálka a Anička.

Poděkování
Děkujeme touto cestou paní M. Hradcové a paní Z.
Soběslavové ze Sedmikrásky, které vždy jednou za měsíc v
domech s pečovatelskou službou Podměstí a Jih pořádají
schůzky. Společně vytváříme spoustu věcí, ze kterých máme radost s uvědoměním, co naše šikovné ruce ještě dokážou.
M. Fivebrová
Poděkování postižených civilizačními chorobami
Děkujeme MěÚ Žatec za Vám děkují všichni účastníﬁnanční příspěvek na rok ci pobytových akcí! Taktéž
2017. Přispěl k tomu, že naši poděkování autobusové dosenioři se zúčastnili osmi- pravě města Podbořany, řididenního pobytu v Marián- čům Stropnických za bezských Lázních, hotel Polo- pečnou jízdu a jejich ochotu
nia (35 osob), částka byla po- a slušnost k seniorům. Zároužita na dopravu. Velice dě- veň přejeme všem členům
kujeme za sponzorský dar SPCCH hezké prožití váod MUDr. Ivany a Jana Ka- nočních svátků a do Nového
dlecových, obnos byl použit roku 2018 pevné zdraví. Za
na rehabilitaci osob. Velice
OO SPCCH V. Černá

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí 29.11. až 21. 12.:
Josef Zabloudil
87
Ivan Šulík
55
Jan Buček
61
Anizia Krejčová
93
Marie Trostová
86
Stanislav Jaroš
84
Irena Tologová
71
Miloslav Kubelka
75
Jarmila Hochmanová 83
Jaroslava Vajgantová 81
Marie Drobná
85
Josef Klíma ing.
83
Miluše Štancová
88
Jana Kontrašová
90
Anna Müllerová
73
Anna Kampiová
94
Věra Košťálová
68
Anna Hrdinová
87
Zdeněk Pfeifer
64
Anna Chládková
89
Jiří Vegricht
66
Jindřiška Šebková
96
Zdenka Pilařová
85

Příští číslo
Žateckého zpravodaje
vyjde 2. února. Příjem
inzerce končí 26. ledna.
Kontakt:
Příspěvky je možné předávat osobně každé úterý
od 9 do 11 hodin v infocentru radnice nebo na email: zpravodaj@mestozatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory,
poliklinika, Infocentrum
Chrámu chmele piva, samoobsluha nám. Poperinge,
Kauﬂand, samoobsluhy
JIP (Pražská, Podměstí),
Norma, Lékárna na náměstí, MC Sedmikráska, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke.
V elektronické podobě na
www.mesto-zatec.cz/ mestsky-urad/zateckyzpravodaj/

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2018
Každoročně sestavujeme seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránkách www. infozatec.cz. Informace o příslušných akcích
zasílejte, prosím, do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31. 12. 2017, nejlépe e-mailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský
úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 1, 438
24 Žatec. Nezapomeňte, prosím, uvést: datum, název, místo konání a start akce, dále stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte 415 736 156.

Poslední oslava narozenin
domova seniorů v roce 2017
V Domově pro seniory v
Žatci proběhla 11. prosince
poslední oslava narozenin v
loňském roce. U slavnostně
prostřeného stolu se setkali
klienti, kteří oslavili své narozeniny v měsíci prosinci.
Posezení probíhalo v příjemném prostředí reminiscenční místnosti u kávy a výborného domácího zákusku.
Klienti si společně zavzpomínali na příjemné zá-

žitky ze svého života a
místa, odkud pocházejí.
Všem jako již tradičně osobně popřál a růži předal pan
ředitel Petr Antoni. (dps)
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Kluziště na náměstí je otevřené celý týden a zadarmo
Po deseti dnech stavby a
výroby ledu začal před Vánocemi provoz kluziště na
náměstí Svobody před radnicí. Bruslení je možné
denně od 7 hodin. Od pondělí do pátku vždy do
21.30 hodin, v sobotu a neděli do 22 hodin.
Vedle kluziště je opět
připravený mezi dvěma
stánky prostor se stoly a lavicemi jak k odpočinku,
tak k přezouvání. Posezení se proti loňsku přesunulo na opačnou stranu kluziště. Jednoduché občerstvení včetně teplých i studených nápojů pro dospělé i děti se otevřelo během
předvánočního týdne.
Vstup na ledovou plochu
je bezplatný, veřejnost mů-

dospělé různých velikostí,
půjčovné je 50 Kč na hodinu) nebo zakoupit (například i přímo na náměstí v
prodejně Kola Glaser).
Provozní doba kluziště:
Po - Pá 7:00-21:30 hod.
So - Ne 7:00-22:00 hod.
Hokej:
Út, Čt 20:00-21:30 hod.
Ne
20:00-22:00 hod.
Rezervace kluziště pro
hokej je možná jen v určené
dny a to pouze ve stanovených hodinách! Rezervovat
můžete na telefonním čísle:
+420 601 390 930.
Rezervace kluziště pro
že využívat i toalety v příze- nosti brusle, ale lidé si je stej- školy je možná každý všedně jako loni mohou buď půj- ní den od 7:00-13:00hod!
mí radnice.
Provoz kluziště zajišťuje čit ve sportovní prodejně na Rezervovat můžete na stejTechnická správa města Žat- Kruhovém náměstí (k dis- ném telefonním čísle: +420
ce. Ta sice nenabízí veřej- pozici jsou brusle pro děti i 601 390 930.
(red)

Vyjádření starostky
Každý vnímavý občan jistě zaznamenal Bez vědomí rady města zadá zpracování města Z. Hamousové

Zpochybňování FORENZNÍHO AUDITU v Žatecké teplárenské
snahu zpochybnit forenzní audit (FA) ze
strany paní starostky, pana Lacka (bývalý
předseda představenstva Žatecké teplárenské - ŽT), který dokonce navrhuje přezkoumání auditu, ale i dalších osob odpovědných za chod v ŽT nejen v letech 20132014. Negace FA působí tak, jako když je
vše od první do poslední stránky zprávy
zkreslené, nepravdivé, a to ve snaze někoho
poškodit. Od žádného z kritiků FA není slyšet, ano, tato konkrétní zjištění jsou pravdivá, nesu za to odpovědnost. Všechno špatně.
Za zaznamenání stojí i to, že skupina
osob semknutá okolo bývalé paní ředitelky,
pan Hladký a další, navrhovala, aby léta
2013-2014 auditována vůbec nebyla. Proč?
To pochopí každý, kdo si zprávu z forenzního auditu přečte).
Právě v letech 2013-2014 byla zjištěna
řada závažných pochybení. Ani jeden ze
„zpochybňovatelů“ FA, zejména pan Lacko
a paní starostka jakožto členové představenstva, se např. nevyjádřili k podezřelé evidenci dřevní štěpky. Auditní společností bylo spočítáno, že při účetně vykazovaných zásobách štěpky by byl celý prostor ŽT zarovnán do výšky 10 metrů. Viděl někdo z projíždějících okolo ŽT něco takového?
Není záměrem poukazovat pouze na paní starostku, je však hlavní postavou ve zpochybňování za každou cenu. Aby nezůstalo
pouze u ústních výpadů, vyrazila do útoku.
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„oponentního posudku“ k evidenci štěpky
společností LN audit, s.r.o., pozve si na jednání zastupitelstva odborníka přes energetiku, kterému během jednání ani neudělí slovo. Zřejmě bude požádán o písemné stanovisko. Možná jsou zpracována i jiná odborná stanoviska. Kdo je případně platí, nevíme, bude nutné se zeptat.
Smlouva s auditní společností umožňuje
zprávu reklamovat. Otázkou je, kdo je
oprávněný reklamaci podat? Samozřejmě,
že je to objednatel, kterým je město Žatec.
Rada města se však na žádné reklamaci neusnesla. I přesto paní starostka veřejně prohlásí, že auditní zpráva ještě může doznat
změny, protože je to ona, kdo reklamaci podá. Možná to má být utěšování pouze sama
sebe a dalších osob, které nesou přímou odpovědnost za neprofesionální vedení společnosti do roku 2015. O neprofesionalitě
tehdejšího vedení společnosti vypovídají např. tato shrnutí auditní zprávy: A.1.2, A.1.4,
A.1.5, A.1.8, podrobně pak C.3.9, C.3.12
C.4.7 a další.
Nejsem zvyklý si vyměňovat názory prostřednictvím tisku, dovoluji si pouze reagovat na negativní hodnocení FA jedním
nejmenovaným týdeníkem a osobami, které
nemají zájem podívat se pravdě do očí. Jinými slovy řečeno, je zapotřebí, aby občané
města neměli pouze tendenční informace,
které zřejmě vychází z pouhého přání.
Karel Krčmárik

Upřednostňuji přímou
otevřenou debatu např. na
jednání zastupitelstva města, nepovažuji za konstruktivní rozvádět vzájemné komentáře prostřednictvím tisku. V technických věcech
nechávám v souvislosti s auditem v ŽT a. s. jednat odborníky v procesu reklamace věcných nedostatků auditu. K citaci "Kdo je případně
platí, nevíme, bude nutné se
zeptat" mohu dodat jen komentář: Podle sebe soudím
tebe. Asi by někdo v podobných případech použil peníze města, což jsem si nikdy
nedovolila a ani nedovolím.
8
Zdeňka Hamousová
Kompletní Zpráva z
forenzního auditu společnosti Žatecká teplárenská, a.s., je k přečtení
na webu města. Strany 3 a
4 ve zprávě nabízejí celkové shrnutí. Zájemci o
prostudování najdou zprávu na www.mesto-zatec.cz. Záložky: městský
úřad, zastupitelstvo, materiály pro jednání 13. 11.

tradice
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Chrám Chmele a Piva se nezavírá ani přes zimu
Oﬁciální turistická sezóna trvá od dubna do října, originální Chrám Chmele a Piva v Žatci se ovšem tradičně
řadí k turistickým atrakcím, které jsou otevřené i v zimních měsících.
Vzhledem k počasí a se- vozujeme 3D výtah, protože
zónnímu charakteru budov, technika by se vlivem nízjež jsou bývalými chmelař- kých teplot zničila. Pokud
skými objekty, musí být ale mrzne či sněží, tak nejsou
provoz chrámu v zimním možné ani pěší výstupy na
období upravený. V budově maják,“ popsal omezení
infocentra se netopí, proto je pověřený ředitel Chrámu
v zimních měsících uzavře- Chmele a Piva (CHCHP) v
né. Omezované jsou kvůli Žatci Ondřej Baštýř.
Prohlídky pro turisty se v
počasí i prohlídky s Chmelovým majákem. „Nepro- zimě dělají každý den kro-

mě pondělí třikrát denně, mo z Komenského aleje, a
ideální je si proslouží hlavně Žahlídku rezervovat Počet návštěvníků, tečanům s dětmi.
přes web chrámu. již se přišli do
Otevřeno je denV Galerii Sla- chrámu podívat
ně, v pondělí až
dovna, která je
pátek vždy od 13
v zimě 2015/2016:
organizační soudo 19 hodin, o
částí CHCHP, se
víkendu pak v 10
zimní a letní proaž 19 hodin. K
voz neliší. Vždy je
výjimkám dootevřeno od úterý
chází jen v případo neděle od 10 do 17 hodin. dě různých akcí, o nichž se
Zcela bez omezení po lidé dozví na facebookovém
celý rok je kavárna a dětská proﬁlu CHCHP.
herna, kam lze vstoupit příTomáš Kassal
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Žatec má díky státní dotaci nové turistické značení

Město Žatec v roce 2017 získalo
dotaci na projekt Informační prvky k
podpoře cestovního ruchu v Žatci, a to
z rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
– Národní program podpory CR v regionech, podprogram Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury CR.
Předmětem projektu bylo vytvoře-

ní informačního systému a instalace
nového navigačního systému, se zaměřením především na kulturní a historické turistické cíle města popisované v
nominační dokumentaci UNESCO.
Pro zahraniční návštěvníky byl pořízen navigační a informační audio systém ve třech jazykových mutacích,
tedy v anglickém, německém a ruském
jazyce. Pro slabozraké návštěvníky
byl pak systém doplněn stručným textovým popisem historického jádra formou Braillova písma, který je dostup-

ný ve třech informačních centrech historického jádra města Žatec (radnice,
sladovna, Chrám Chmele a Piva Žatec).
(mmr)

Chmelařské muzeum zakončilo úspěšnou sezónu
Turistická sezóna 2017
ve Chmelařském muzeu v
Žatci skončila úspěšně s
téměř 6000 platícími návštěvníky.
Zájem o návštěvu největšího chmelařského muzea světa má každým rokem
stoupající trend. Meziročně
stoupla návštěvnost o 1600
osob a i mimo sezónu přijíždějí do Žatce další organizované zájezdy.
Každým rokem připravuje muzeum další novinky.
Velmi úspěšná je cesta chmelového skřítka Hopa (na
snímku) pro dětské návštěvníky muzea. Nově byly zapracovány expozice o nejstarších zmínkách o chmelu,
biologii chmele a osobnostech novodobé historie oboru chmelařství. Dále byly
doplněny expozice o chmelových brigádách, sušení

navštívili muzeum nejvyšší
zástupci japonských pivovarů spolu s celou řadou dalších pivovarníků z různých
částí světa. Díky průvodkyni Nadě Žurkové a externími spolupracovníkovi panu
Endersovi může muzeum
zajistit organizované prohlídky v anglickém a německém jazyce.
Pro obor chmelařství v
České republice je muzeum
významnou součástí propagace českého chmele. „Naším cílem je, aby muzeum
chmele a proběhla instalace tového dědictví UNESCO. přiblížilo historii chmelařJiž tradičním je svatomar- ství a význam žateckého
velkoplošných fotograﬁí.
Mezi nejvýznamnější tinské setkání dodavatelů chmele pro město a region
akce roku patřila oslava 20. chmele pro družstvo a Bohe- nejen pivovarům, ale aby se
výročí otevření Chmelař- mia Hop.
stalo součástí edukace žáků
Chmelařské muzeum je a studentů celého regionu,“
ského muzea a aktivní účast
na akcích jako Chmelfest, také vždy důležitou součástí uvedl Zdeněk Rosa, předseDočesná, Dny evropského programu významných náv- da představenstva družstva
dědictví nebo představení štěv zástupců světových pi- CHMELAŘSTVÍ, jež muzemuzea komisařce centra svě- vovarů a také v roce 2017 um provozuje.
(chm)
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky ČR

Starostka města Žatce 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. Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 27. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je 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.
Náhradní doklad (doklad vydaný při ztrátě nebo odcizení) není průkazem k prokázání totožnosti a státního občanství.
4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 1 den 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.
VE VOLEBNÍM OKRSKU č.1
je volební místnost : Základní škola Žatec, Komenského alej 749, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Perč
Politických vězňů
Přátelství

Bezděkov

Robova
Studentská
Svatopluka Čecha
Trnovany
Dukelská
Pražská
Šafaříkova
K Bezděkovu
K Perči

3, 4, 6, 8, 9, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 48
Šafaříkova
1081, 1105, 1121, 1124, 1125, 1135, 1136, 1221, 1499,
1976, 1990, 2014, 2017, 2022, 2265, 2266, 2267,
2268, 2269, 2270, 2271, 2272
U Flory
1162, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535,
2546, 2547, 2548, 3010, 3050, 3077
1519, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541
1167, 3124
2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2885, 2886, 2888, 2890,
2891, 2892

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.2

Václava Brožíka

1061, 2927, 3025
739, 1083, 1117, 1133, 1445, 1572, 1573, 1730, 2934
2342, 2347, 2348, 2349, 2353, 2354, 2355, 2356,
2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2461,
2462, 2463, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470,
2471, 2472, 2473, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508,
2509, 2510, 2511, 2556, 2569, 2570, 2571, 2810
3204, 3259
1095, 1096, 1097, 1103, 1109, 1141, 1149, 1173,
1182, 1190, 1203, 1204, 1205, 2071
1098, 1099, 1191, 1239, 1464, 2244, 2245, 2246,
2247, 2809
1064, 1120, 1521, 1866, 1878, 2542, 2543, 2544,
2545, 2928, 2989, 3012, 3013, 3016, 3024, 3043,
3060, 3066, 3069
2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591,
2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599,
2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2788, 2789,
2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2840, 2844,
2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852,
2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861,
2862, 2884, 3139, 3143, 3168, 3171
1380, 1410, 1414, 1455, 1596, 1597

je volební místnost : Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Dukelská

Elišky Krásnohorské

J. K. Tyla
Jiřího Wolkera

K Perči
Kapitána Jaroše
Karla Škréty
Ladislava Škvrny
Na Výsluní
Nezvalova
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1084, 1085, 1091, 1142, 1143, 1170, 1171, 1642,
1658, 1661, 1673, 1690, 1691, 1692, 1693, 1840,
1877, 1964, 2030, 2074, 2276, 2423, 2486, 2617,
2750, 2786, 2912, 3038
1108, 1157, 1240, 1241, 1292, 1293, 1294, 1295,
1296, 1298, 1340, 1387, 1497, 1735, 2053, 2319,
2320, 2440
2305, 2306, 2307, 2332, 2340, 2341, 2345, 2373,
2401, 2448, 2459, 2713
1594, 2149, 2262, 2294, 2314, 2322, 2329, 2335,
2336, 2371, 2421, 2575, 2606, 2611, 2614, 2615,
2641, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761,
2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2894, 2899, 2900,
3004, 3005, 3020, 3032, 3036, 3119, 3187, 3188,
3193, 3194, 3197, 3205, 3231, 3257
3210, 3214, 3215, 3223, 3228
2303, 2309, 2310, 2315, 2318, 2328, 2330, 2331,
2333, 2343, 2352, 2369, 2405
1973, 2056, 2156, 2225, 2264, 2312, 2337, 2409,
2442
3195, 3212, 3246
1970, 2013, 2404
2582, 2607, 2608, 2609, 2610, 2635, 2636, 2637,
2640, 2711

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.3
je volební místnost : Základní škola Žatec, Komenského alej 749, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Bratří Čapků

1449, 1476, 1790, 2058, 2152, 2153, 2154, 2316,
2406, 2407, 2573, 3162, 3177/2
Husova
772, 821, 822, 952, 971, 1138
Jaroslava Vrchlického 1264, 1302, 2242, 2243, 2629, 2630, 2631, 2632,
2633, 2634
Komenského alej
749, 840, 981, 1532
Lidická
811, 1059, 1224
Lva Tolstého
Otokara Březiny
Politických vězňů
Studentská
Svatopluka Čecha
Šafaříkova
Volyňských Čechů

1363, 1383, 1388, 1429, 1430, 1482, 1762, 2150,
2151, 2567, 3047
942, 1079, 1080, 1144, 1174, 1225, 1226, 1227, 2710
789, 824, 907, 934, 1045, 1070, 1075, 1139, 1145, 1327,
1528, 1531, 1845, 2274, 2275, 2424, 2626, 2627
874, 895, 1038, 1106, 1122, 1128, 1180, 1211, 1304,
1307, 1550, 1560, 1576, 1585, 1621, 1668, 1669,
1751, 1876, 2032, 2050, 2072, 2143, 2422
642, 852
836, 917, 1012, 1035, 1037, 1094, 1286, 1310, 1368,
1675, 1695, 1707, 2034, 2490, 2572

volby

Žatecký zpravodaj

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.4

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.7

je volební místnost : SOŠ zemědělská a ekologická,
Svatopluka Čecha 1180, Žatec

je volební místnost : Mateřská škola Žtec, Bratří Čapků 2775, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

1895, 2065, 2460, 2500, 2578, 3169, 3185, 3208, 3220
2496, 2497, 2562, 2563, 2802, 2803, 2804, 2805,
3033, 3092, 3102, 3104, 3105, 3112, 3113, 3126,
3136, 3148, 3151, 3157, 3161
Jaroslava Vrchlického 1127, 1146, 1504, 1719, 2043, 2338, 2365, 2367,
2370, 2474, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483, 2484, 2491, 2494, 2495, 2498, 2499,
2561, 2566, 2616, 2707, 2708, 2709, 2807, 2986,
3090, 3096, 3106, 3127, 3131, 3140, 3141, 3142,
3150, 3156, 3159, 3164
1396, 1413, 1477, 1570, 1601, 1720, 1721, 2485,
Lva Tolstého
2503, 3014
1055, 1154, 1352
Otokara Březiny
1111, 1373, 1374, 1490, 1729, 2038, 2046, 2121,
Politických vězňů
2122, 2123, 2295, 2313, 2385, 2450, 2839, 2985,
3079, 3244, 3250, 3256
2118, 2120, 2296, 2447
Puškinova
3144, 3176, 3178, 3181, 3216, 3227
Stavbařů
1163, 1184, 1402, 1452, 1547, 1556, 1731, 2134,
Václava Brožíka
2135, 2136, 2137
943, 970, 1008, 1036, 1066, 1646, 2048, 2241, 2662,
Volyňských Čechů
2663, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736
2400, 2438, 2446
Zdeňka Nejedlého
Dukelská
Elišky Krásnohorské

Bratří Čapků
Družstevní
Husova
Pekárenská
Růžová
Stavbařů

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.8
je volební místnost : Základní škola a Mateřská škola Žatec,
Jižní 2777, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Jabloňová
Javorová
Lípová
Stavbařů

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.5
je volební místnost : Gymnázium, Studentská 1075, Žatec

2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2705, 2706
2550, 2551, 2552
2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 3174
2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392
2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2714,
2715, 2716, 2717
2696, 2697

2669, 2670, 2671, 2672, 2686, 2687, 2722, 2723,
2724, 2725
2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2718, 2719,
2720, 2721
2664, 2665, 2666, 2726, 2727, 2728, 2729
2667, 2668, 2688, 2689

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.9
je volební místnost : Poliklinika, Husova 2796, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Bratří Čapků
Černobýla
Družstevní
Husova
Jižní
Mládežnická
Otokara Březiny

2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2324, 2325,
2326, 2327
1985, 2044, 2045, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257,
2258, 2259, 2553, 2554, 2555
2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437
2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430, 2431
2777
2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742
1739, 2403

Čeradická
Husova
Malínská
Písečná

1400, 1409, 1438, 1564, 1674, 2142, 2948, 2949,
2950, 3068, 3080
1200, 2059, 2060, 2061, 2062, 2085, 2086, 2643,
2644, 2645, 2646, 2647, 2648
1581, 1582, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2913,
3206, 3217
2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2823, 2824,
2825, 2826

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.6
je volební místnost : Základní škola a Mateřská škola Žatec,
Jižní 2777, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Milčeves

3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 51, 58, 67

Radíčeves

Čeradická
Dr. Václava Kůrky
Hrušková alej
Husova
Na Macerce

626, 1395, 1533, 1804, 2638, 2798, 3129
2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834,
2835, 2836, 2837
1755
1351, 1702, 2898, 2908, 2921, 2937, 3078, 3083,
3084, 3085
2942
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volby

Žatecký zpravodaj

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.12
je volební místnost : Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

1764, 2981
Bílý vrch
Boženy Vikové Kunětické 2069
Čelakovského
1337, 1479, 1520, 1523, 1546, 3048, 3057
Čeradická
1756, 1757, 3134
Hálkova
428, 443, 445, 1615
Kadaňská

Libočanská
Lučanská

Příkrá
Sládkova
Svatováclavská

U Hřiště

1289,1341, 2273, 2317, 2649, 2932, 3029, 3245
1453, 1454, 1458, 1470, 1471, 1478, 1481, 1483,
1489, 1491, 1492, 1493, 1500, 1505, 1506, 1507,
1508, 1512, 1513, 1515, 1516, 1518, 1525, 1538,
1555, 1583, 1611, 1638, 1682, 1727, 1765, 1773,
1794, 1795, 1796, 1801, 1802, 2026, 2063, 2110,
2111, 2112, 2451, 2776
1132, 1151, 1158, 1185, 1446, 1688, 1793
456, 481, 513, 515, 1984

446, 455, 2512, 2513

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.13
je volební místnost : Soukromá obchodní akademie,
Svatováclavská 1404, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.11
je volební místnost : Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Arbesova
Branka
Červenka
Dlouhá

Dvořákova
Hošťálkovo náměstí
Chelčického náměstí
Jiráskova
Josefa Hory
Nádražní schody
Nákladní
náměstí 5. května
náměstí Kruhové
náměstí Svobody
Oblouková

Poděbradova
třída Obráncù míru
Žižkova
Žižkovo náměstí
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3072
49, 50
1198, 1654, 2901, 2945, 3000, 3170
109, 110, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 152,
176, 177, 178, 180, 181, 183, 188, 189, 190, 200,
2751, 3179
6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 33,
35, 37, 1926, 1927, 1934, 3061
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 126, 136, 137,
139, 140, 141, 765, 766, 767, 1880, 1881
182, 195, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 208,
209, 211, 1115, 1855, 1856, 1857, 2994, 3031
153, 154
92, 94, 96, 97, 99, 100, 131, 639, 1775, 1776,
2771
201, 588
360, 3089
101, 103, 104, 107, 127, 1183, 2752
245
1, 9, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 60, 143, 144,
146, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 161, 2993
169, 172, 191, 193, 194, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 221, 222, 223, 227, 595, 779, 1039, 1861,
1862, 1904, 3086, 3088, 3125, 3255
163
4, 8, 165, 166, 167, 168, 692, 1924, 3041
72, 74, 522, 524, 526, 1618
75, 76, 77, 81, 86, 87, 89, 90, 91

Boženy Němcové
Francouzská
Hálkova
Plzeňská
Podměstí
Příkrá
Sládkova
Svatováclavská

U Jezu

731
1123, 1412, 1602
1993, 1994, 1995, 1996
2787
2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164,
2165, 2166, 2167, 2168, 2175, 2176
1603, 1604

750, 1003, 1009, 1016, 1040, 1057, 1058, 1197,
1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1605, 1865,
1931
2300, 2301, 2618, 2619, 2620, 2621

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.14
Volební místnost : Soukromá obchodní akademie,
Svatováclavská 1404, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Havlíčkovo náměstí
Moskevská
Ostrov
Podměstí
U Jezu

2127
2208, 2209, 2210
2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2283, 2284,
2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291
2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2177, 2178,
2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2929, 3037
2297, 2298, 2299

volby

Žatecký zpravodaj

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.15
je volební místnost : Hospodářské středisko CHMELAŘSTVÍ,
Rafaela Ungara 2674, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Velichov

Záhoří
Husitské náměstí
Chomutovská

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18
537, 551, 554, 558, 603, 1367, 3002

Purkyněho
Resslova
Staňkovická
třída Rooseveltova
U Oharky
U Plynárny
V Mlynářích

1065, 1161, 1548, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2101,
2102
757, 1309, 1319, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1814, 3021
113, 467, 1870, 2066
517, 568, 707, 804, 904, 905, 922, 1301, 1558,
1868, 1869
624, 894, 1118, 1424, 2109
583, 585, 587, 649
1833, 2098

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.17
je volební místnost : Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000,
Žatec

Jana Herbena

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Boženy Němcové

Leoše Janáčka
Loučka
Mostecká

1733
920, 1501, 3200, 3252

Na Astře
Osvoboditelù

3115, 3116
538, 543, 734, 1062, 1073, 1116, 1130, 2002, 2501,
2502, 2576, 2577, 2651, 2652
1543, 1761, 2565
1243, 2939
1422, 1697

Plzeňská
Rafaela Ungara
Starý Vrch
Stroupečská

Francouzská
Hájkova
Josefa Mánesa
náměstí 28. října
Pod Známkovnou
Příkrá

Třebízského

U Oharky

354, 818, 956, 1028, 1048, 1049, 1051, 1060, 1063,
1076, 1087, 1088, 1089, 1090, 1272, 1273, 1426,
1509, 1561, 1703, 1704, 1705, 1722, 1753, 1754,
1843
884, 885, 1398, 1826
420, 719, 732, 862, 888, 889, 926, 2410, 2411,
2412, 2413, 2952
1444, 1448, 1463, 1511, 1527, 1540, 1552, 1566,
1578, 1625, 1630, 1631, 1972, 2455, 2456
1019
959, 1212, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219, 1246, 1250,
1253, 1259, 1260, 1364, 1365, 1371, 1372, 2384

371, 381, 938, 949, 957, 983, 991, 997, 1047, 1071,
1263, 1265, 1266, 1267, 1277, 1278, 1393, 3055

229, 629, 2321

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.18
je volební místnost : Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000,
Žatec

VE VOLEBNÍM OKRSKU č.16
je volební místnost : Lidový dům, třída Rooseveltova 625, Žatec
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Adolfa Heyduka
Arbesova
Červenka
Denisova
Dlouhá louka
Jana ze Žatce

574, 1104, 1403, 1440, 1551, 2095, 2449, 3053
1405, 1640, 1643, 1680, 1700, 1737, 1781, 1782, 1841,
1844, 2366, 2458, 2712
1344, 1467, 1648, 1837, 1891, 2033
1657, 3097
723, 736, 1971, 3011
955, 993, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822,
1823, 1824, 1825, 2099, 2100, 3117

Jungmannova

Klostermannova

1460, 1514, 1522, 1530, 1537, 1712, 1797, 2292,
3209

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

1617, 1639, 1839, 1851
1418, 1419, 1441, 1510, 1526, 1606, 1968, 1979,
2077
Hájkova
1435, 1932, 2073, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188,
2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195
Havlíčkovo náměstí 489, 727, 1696, 1875
397
Nákladní
1894, 1974
Petra Bezruče
1977
Preslova
1474, 1670
Příkrá
1126
Svatováclavská
2418, 2419
Třebízského
2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204,
V Zahradách
2205, 2206, 2207
454, 459, 2559, 2560
Zbyslavova
Erbenova
Fibichova

Lounská

Mlynářská

Nádražní schody
Osvoboditelů
Pod Střelnicí

2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2675, 2676, 2677, 2678,
2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2743, 2744, 2745,
2746, 3018, 3030
563, 564, 565, 566, 586, 683, 758, 760, 769, 771, 782,
784, 806, 1331, 1598, 1706, 1783
868, 870, 893, 896, 914, 937, 1074, 1101, 1153, 1637,
1740
572, 576, 580, 582, 656, 903, 1333

V Žatci dne 20. prosince 2017
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka
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kultura

Žatecký zpravodaj

Školáci před Vánocemi bavili seniory v pečovatelském domě
K vánočním tradicím seniorů v domově s pečovatelskou
službou v Podměstí a dětí ze ZŠ na nám. 28. října patří
nejen stromeček, dárky a koledy, ale také vzájemné setkávání. S vystoupením, na které se těší senioři i samotní
účinkující, se poslední Pátek před Vánocemi představily v DPS děti z prvního i druhého stupně.
Pro své diváky si školáci přišly a bavily je tím, co se
připravili básničky, scénky, dokáží naučit.
Za vystoupení pak seniohudební i taneční vystoupení. Některá z nich seniory ro- ři poděkovali tradičními dárzesmála, jiná spíše dojala. ky. Každý z diváků přinesl
Že nešlo jen tak o ledajaké pod stromeček ve společenpředstavení, dokládá sku- ské místnosti balíček se sladtečnost, že například vy- kostmi, které si děti odnesly
stoupení sportovních gym- jako předčasnou vánoční nanastek nebo mažoretek patří dílku pro sebe nebo je škola
do soutěžního repertoáru. využije jako odměny i pro
Děti byly rády, že je ocenilo další školáky.
Vystoupení dětí ze ZŠ
nové publikum, seniory zase potěšilo, že za nimi děti nám. 28. října v domově s pe-

Vystoupení dě ze ZŠ nám. 28. října v Domě s pečovatelskou službou v Podměs .
Foto: Tomáš Kassal
čovatelskou službou není
tradicí jen o Vánocích. Další
setkání s uměleckým pro-

gramem proběhne stejně jako před rokem opět na jaře
ke Dni matek.
(kas)

Děti zpestřily advent koledami, básničkami i vyrobenými přáníčky
Návštěvy dětí ze škol a školek,
účast na vánočním jarmarku i návštěvu
v mateřské škole si v průběhu prosince
užili klienti Domova pro seniory.
Bohatý adventní program s dětmi
jim začal už 6. prosince při Vánočním
vystoupení ZUŠ, v jehož rámci zněly

Důležité termíny
městského úřadu
Jednání rady města: 8. a
22. ledna, 12. a 26. února,
12. a 26. března, 9. a 23. dubna, 7. a 21. května, 4. a 18.
června, 2. a 23. července,
13. srpna, 3. a 17. září, 8. a
22. října, 5. a 19. října, 3. a
10. prosince. Jednání radních jsou neveřejná.
Jednání zastupitelstva:
22. února, 22. března, 31.
května, 28. června, 13. září,
29. listopadu, 13. prosince.
Jednání jsou veřejná.
Přehled plánovaných úředních sobot v roce 2018: 3.
února, 10. března, 7. dubna,
5. května, 2. června, 4. srpna, 8. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince.
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koledy a další písničky. Ke zpěvu se
přidali i samotní senioři. Další dětskou
návštěvu v domově zajistila 1. ZŠ, jejíž školáci seniorům nejen zazpívali a
recitovali básničky, ale také přinesli
drobné dárky.
Klienti a personál domova se ovšem před vánočními svátky bavili i sami. Připravili si večírky na všech odděleních. K příjemné pohodě přispěla
část hudební skupiny Poutníček. V pátek 15. prosince se senioři zúčastnili
se svými výrobky Vánočního jarmarku ve Staré papírně. Největší úspěch

měly háčkované hračky a ponožková
zvířátka.
V posledním předvánočním týdnu
pak proběhly poslední besídky s dětmi. Nejprve do domova přišly děti z
MŠ Fügnerova, které zpívaly, recitovaly a také popřály hodně zdraví do Nového roku i s vlastnoručně vyrobenými
přáníčky. Ve čtvrtek před Štědrým
dnem pak někteří klienti zamířili do
MŠ Speciální, kam byli pozváni na Vánoční posezení.
Všichni prožili s dětmi krásná odpoledne, na která rádi vzpomínají. (red)

Prezidentské volby - kontakty na jednotlivé volební komise v Žatci

životní prostředí

Žatecký zpravodaj

Přírodopisná exkurze - Galapágy 3D: Zázraky přírody
Žáci šestých a sedmých
tříd Základní školy Žatec,
nám. 28. října navštívili v
rámci biologické exkurze
v úterý 12. prosince kino
IMAX v Praze a zhlédli impozantní přírodopisný dokument v 3D Galapágy:
Zázraky přírody.
Vypravili se na místo, jaké nikde jinde nenajdou. Galapágy, dlouho zcela ukryté
před světem, jsou posledním nedotčeným a skutečným rájem na planetě Zemi.

V panenské přírodě nad
hladinou i pod ní zde žije řada unikátních a fascinujících zvířat, která se v kině
dětem představila v úchvatném snímku.
Žáci měli možnost pochopit sílu a vliv přirozených přírodních procesů a
příležitost uvědomit si potřebu chránit přírodu nejenom jako unikátní celek, ale
nutnost zachovat co největší
množství rozmanitých ekosystémů.

Environmentální
poradenství
v roce 2017

V souladu se Smlouvou
o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu
Města Žatce plnilo Ekologické centrum Žatec i v roce
2017 funkci environmentální poradny.
V rámci předmětné
smlouvy
se rovněž uskutečDůvodem je udržení bonily
i
další
související aktihaté biodiverzity, a to nejen
vity
spojené
s distribucí intéto naprosto originální lokaformací,
letáků
a prospektů
lity.
Silvie Svobodová
od centrálních orgánů státní
správy a současně byly vyCENY ZA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2018
Rada města Žatce usnesením číslo 829/17 ze dne 11. 12. 2017 schválila „Stanovení cen tvořeny podmínky pro ekopro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce logické aktivity členů spolku i sympatizantů. Rovněž
2018“
bylo
poskytováno environKomplexní systém nakládání s komunálním odpadem pro rok 2018 ve městě Žatci bude
mentálního
poradenství pro
probíhat stejným způsobem jako v předchozím roce s tím rozdílem, že od 1. 1. 2018 dojde
občany
města
Žatce a mikke změně cen za svoz nádob (viz. tabulka). I přesto, že svozová ﬁrma Marius Pedersen a.s.
roregionu
Žatecko
v požanavyšuje Městu Žatec pro rok 2018 ceny svozů o více než 3,5 %, Rada města Žatce
dované kvalitě a vyhovujíschválila navýšení cen pro občany za svoz odpadů pouze o 2 %.
cím rozsahu. Bylo podáno
Občanům města Žatce a jeho místních částí, bydlícím v rodinných domech, bude během
celkem 97 porad, z toho 4 píměsíce února 2018 doručena složenka, s uvedením ceny pro rok 2018 a s VARIABILNÍM
semně, 42 e-mailem, 51 při
SYMBOLEM. Tento variabilní symbol je nutno ze strany občanů uvádět u všech typů osobním jednání.
plateb, a to jak v hotovosti – prostřednictvím pokladen Městského úřadu Žatec (budova
Děkujeme Městu Žatec
radnice nám. Svobody č. p. 1 a detašované pracoviště tř. Obránců míru č. p. 295), tak za poskytnutou podporu v lebezhotovostním převodem na účet města Žatce číslo 3183490287/0100 nebo tošním roce a těšíme se na
prostřednictvím České pošty, s.p. Veškeré platby je nutno zaplatit nejpozději ke dni 31. další spolupráci v roce
3. 2018.
2018.
Přemysl Hautke,
Po uhrazení složenky se automaticky aktualizuje služba vývozu pro rok 2018 s tím, že
předseda spolku
barevné štítky na nádobách zůstávají. Mění se pouze v případě změny objemu nádoby nebo
četnosti vývozu. Pokud občan požaduje výše uvedenou změnu, je nutné dostavit se se Konference
složenkou a občanským průkazem na Městský úřad v Žatci, náměstí Svobody 1, číslo dveří Envofórum v Opavě
28 - Bc. Světlana Janegová Tőkőliová, kde mu bude požadovaná změna na počkání
V rámci projektu Emise
provedena. Výměny nádob a jejich olepení pak následně provádí svozová ﬁrma.
Slezského gymnázia v OpaObčané bydlící v panelových či nájemních domech budou stejně jako v předchozím roce vě se žáci ZŠ Měcholupy zúřešeni individuálně prostřednictvím správců bytových domů nebo vlastníků bytů (např. častnili závěrečné konferenrealitních kanceláří, správou domů, společenstvím vlastníků bytů).
ce Envofórum v Opavě. Žáci
se zajímali o znečišťování
Cena na rok 2018
Objem nádoby v litrech
Četnost svozů
ovzduší v naší obci a okolí.
Zmapovali terén a dle Desatera Emisařů prováděli pochůzky v obcích. Oslovovali občany a doporučovali
vhodné ekologické vytápění. Dále prováděli fyzikální
pokusy a připravovali pracovní listy pro spolužáky.
Během konference se žáci
setkali s europoslankyní K.
Konečnou či náměstkem ministra životního prostředí V.
Manem a náměstkem primátora statutárního města
Opavy D. Halátkem. (hg)
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V Křížově vile proběhne Válka s hokejkami
Dvě nové atraktivní výstavy představí v lednu při vernisážích Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Jedna
se věnuje tradičnímu českému sportu, hokeji, druhá tradičnímu výrobnímu materiálu, dřevu.
Nejprve veřejnost uvidí zdánlivě ukončil a nečekaně
výstavu Válka s hokejkami poskytl i vhodné podmínky
aneb Z počátků ledního ho- pro vznik amatérských hokekeje v Ústeckém kraji. Ver- jových mužstev. Ta se ponisáž se uskuteční v Křížově stupem času profesionalizovile 11. ledna od 17 hodin, vala, až se ocitla v kvaliﬁkavýstava potrvá do 18. února. ci pro nejvyšší soutěž.
V poválečné době začal
Západním okrajem žateckého okresu probíhala pod Krušnými horami pročesko-německá jazyková sperovat průmysl. V Chohranice. To bylo základem mutově a Litvínově byla začetných národnostních spo- ložena závodní hokejová
rů. Zábor sudetského území mužstva, která do svých řad
v roce 1938 vleklé spory pozvala zkušené sportovce

ze Žatecka a Rakovnicka.
Těm nejlepším nabídla životní příležitost – start na
olympiádě.
Nová výstava je připravena také pro hlavní budovu
muzea v Husově ulici. S názvem Doba dřevěná, doba
minulá začíná ve čtvrtek 25.
ledna 2018 od 17 hodin.
Úvodního slova se ujme au-

tor výstavy Zdeněk Novák z
Děčína a doplní ho vystoupení žáků ZUŠ Žatec.
Výstava přiblíží několik
řemesel, která se zabývají
zpracováním a výrobou dřevěných předmětů, a potrvá
do 15. dubna 2018.
Součástí výstavy budou
komentované prohlídky na
objednání s praktickou ukázkou výroby šindelů, které povede Zdeněk Novák. Vstupné: ZŠ a SŠ 20 Kč, MŠ 5 Kč.
Školní třídy objednávejte na
tel. 608 200 697. Na komentované prohlídky neplatí studentský pas.
(rmž)

V divadle v lednu bude Vinetú, Tosca i Tchyně na zabití
Divadelní rok 2018 začne v Žatci v
lednu několika činoherními představeními, které si dávají za cíl hlavně pobavit. Vedle toho lze přijít do divadla také
na satelitní přenos opery, a to 27. ledna, kdy se v New Yorku dává Pucciniho Tosca.
Přímo v Žatci a živě bude už 10. led-

na k vidění hra Vinetú, Vinetúúú, s níž
přijede soubor Ochotníci Jižní město.
Slavný příběh Karla Maye si pražští
herci upravili podle svého, navíc do ní
přidali trochu zpěvu.
Dalšími lákadly do žateckého divadla jsou známá jména. V satirické komedii Znovu a líp se představí 23. led-

na Kristýna Frejová či Marek Daniel,
jenž je známý z Kanceláře Blaník. Ve
hře Tchyně na zabití hrají 29. ledna Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná či
Martin Kraus. Mezi oběma komediemi pobaví diváky ještě Halina Pawlowská ve své one women show
Chuť do života.
(kas)

Program kulturních a společenských akcí
Digitální kino
12. 1. Čertoviny, 17.30
12. 1. Ztracen
v džungli, 20.00
13. 1. Čertoviny, 17.30
13. 1. Ferdinand, 15.00
13. 1. Insidious: Poslední
klíč, 20.00
14. 1. Ferdinand, 15.00
14. 1. Špindl, 17.30
14. 1. Velká hra, 20.00
16. 1. Zmenšování, 17.30
16. 1. Nejtemnější
hodina, 20.00
17. 1. Ferdinand, 17.30
17. 1. Zmenšování, 20.00
19. 1. Čertoviny, 17.30
19. 1. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, 20.00
20. 1. Coco, 15.00
20. 1. Čertoviny, 17.30
20. 1. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, 20.00
21. 1. Coco 3D, 15.00
21. 1. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, 17.30
21. 1. Tři billboardy
kousek za
Ebbingem, 20.00
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24. 1. Coco 3D, 17.30
24. 1. Brazil – ﬁlm
s přívlastkem, 20.00
26.1. Dukátová skála,17.30
26.1. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, 20.00
28.1. Labyrint: Vražedná
léčba 3D, 20.00
30.1. Coco, 17.30
30.1. Všechny prachy
světa, 20.00
31.1. Čertoviny, 17.30
31.1. Největší
showman, 20.00
Divadlo
11. 1. Vinetú, Vinetúú, činohra v podání Ochotníků Jižní město, 19.00
23. 1. Znovu a líp, činohra,
hrají K. Frejová, M. Daniel,
K. Cibulková, V. Vašák, J.
Kozubková, 19.00
25. 1. Halina Pawlowská:
Chuť do života, one woman show, 19.00
28. 1. Zlatovláska, pohádka pro děti, 15.00
29. 1. Tchyně na zabití, či-

nohra, hrají L. Zedníčková,
D. Homolová, A. Kulovaná,
M. Kraus, 19.00
Koncerty v divadle
18. 1. Radka Fišarová –
Madamme de Paris, nový
pořad plný českých i francouzských šansonů a ﬁlmových melodií, 19.00
Metropolitní opera
27. 1. Giacomo Puccini:
Tosca, satelitní přenos opery v divadle, 18.45
Výstavy
MUZEUM
K. A. POLÁNKA
do 7. 1. Když opadá listí
aneb zvyky a obyčeje našich předků.
25. 1. Doba dřevěná, doba

minulá, výstava o řemeslech trvá do 15. dubna, vernisáž v 17.00
KŘÍŽOVA VILA
do 7.1. Pour Féliciter, výstava novoročních blahopřání ze sbírky Jany Rottové
z Podbořan a hra S Marobudem do Betléma
11. 1. Válka s hokejkami
aneb Z počátků ledního hokeje v Ústeckém kraji, nová výstava o hokeji trvá do
18. 2. vernisáž v 17.00
STARÁ PAPÍRNA
18. 1. Záhady a tajemna
nejen v České republice,
výstava trvá do 17. 3, vernisáž v 17.00
GALERIE SLADOVNA
do 31. 1. 6. návštěva manželů Zemanových, výstava
moderního umění

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

sport

Žatecký zpravodaj

Workoutové hřiště bude levnější díky sponzorskému daru
dva odpadkové koše. Samozřejmostí bude kvalitní dopadová plocha, která je pro
workoutové hřiště velmi důležitá. V praxi to znamená,
že v Žatci u řeky se rozšíří
sportovní nabídka. Cvičiště
mohou využívat jak školy,
Podle původního zámětak
organizovaní sportovci
ru, který schválilo v září zav
čele
s fotbalisty k tréninstupitelstvo města, se počítalo s cenou 950 tisíc korun. technické služby. A koneč- kům nebo běžci a cyklisté,
Skutečné výdaje města ale nou cenu také sníží výběro- kteří využívají sousední cykbudou podstatně nižší, odha- vé řízení na dodavatele,“ vy- lostezku. Hlavními uživatedem kolem 400 tisíc Kč. světlil místostarosta Jaro- li ale mají být milovníci wor„Tři sta tisíc korun dostane- slav Špička.
koutu, tedy posilovacího cvime jako sponzorský dar od
Venkovní hřiště bude tvo- čení pod širým nebem, kteﬁrmy Kiswire. Další peníze řit 15 ﬁtness stanovišť, tři la- rým kvalitní hřiště v Žatci
ušetříme za zeleň v projek- vičky, úložné skříňky s pat- chybí. Nově budou moci potu, protože ji zajistí naše nácti boxy, stojan na kola a řádat i oﬁciální závody.
Žatečtí sportovci budou
moci v příštím roce začít
cvičit na hřišti Street Workout, které nechá žatecká
radnice postavit u řeky v
lokalitě poblíž fotbalového
stadionu.

Další investice
V investičním plánu Žatce na rok 2018 jsou i další
sportovní stavby. Po dokončení projektu se počítá v rozpočtu města se stavbou nové
tribuny na fotbalovém stadionu Slavoje (odhadovaná cena 8 milionů Kč), budovat
se má také propojka úseků 4
a 5 cyklostezky (cena 4,5 milionu Kč).
V případě získání dotace
ze Státního fondu dopravní
infrastrukturu je naplánovaná také stavba úseků číslo 1
a 2 cyklostezky u Ohře v
předpokládané ceně 5 milionů Kč.
(kas)

Za párek v rohlíku si oslabení elévci smlsli na Mostu i Děčínu
Velmi povedený závěr roku prožili
mladí ﬂorbalisté Jazzmanů Žatec. Elévové na turnaji v Děčíně vyhráli
všechny tři zápasy, starší žáci v Ústecko-liberecké lize v Liberci ze tří těžkých zápasů vyhráli dva.
Zejména elévové měli těžkou úlohu, když kvůli početné marodce odjeli
s pouhými šesti hráči, takže neměli ani
dvě kompletní řady. Potvrdilo se ale,
že žatecké ﬂorbalové naděje jsou velkými bojovníky a v Děčíně to potvrdily. „Kluci předvedli opravdu krásnou
hrou s naprostým nasazením. Asi to bylo tím, že jsme se před turnajem vsadili, že když vše vyhrají, tak jim všem
koupím párek v rohlíku,“ popsal speciální motivaci trenér Dušan Volráb.
Jazzmani nejprve rozstříleli Most
White 14:0. Od stavu 6:0 navíc podle

pravidel hrál soupeř o jednoho hráče v
poli navíc, ale trvalé oslabení na žatecké převaze nic nezměnilo. Ve druhém
zápase přišla výhra nad Děčínem 8:6.
V posledním zápase proti silnějšímu
mosteckému týmu Blue vyhrál Žatec
11:5. „Byla to parádní podívaná a radost, že to, co děláme, má správný
směr. Díky kluci. Příště už se nesázím,
stálo mě to 6 párků v rohlíku,“ hodnotil
turnaj potěšený, ale i ponaučený trenér
Dušan Volráb.
Sestava a body elévů: Herold (12),
Týř (6), Hrnčiřík (3), Vojtěch(4), Wagner (10), brankář: Clic.
Starší žáci v Liberci nejprve narazili na tým Kati Kadaň, s nímž v minulém kole prohráli. Nyní Jazzmani porážku Katům vrátili, když se rychle ujali vedení, které si už pak nenechali vzít

a vyhráli 4:2.
Ve druhém zápase přišla těsná výhra 6:5 nad Panthers Liberec, když
opět rozhodla už první polovina zápasu. V přestřelce druhého poločasu
(4:4) si Žatec výhru udržel, i když to po
třígólovém vedení vypadalo na snazší
zápas.
S Teplicemi hrál Žatec o postup ze
druhého do prvního koše. Tentokrát
rozhodl druhý poločas, jejž Dynamo
Teplice po nedůrazné hře žatecké obrany vyhrálo 3:0, celkově 7:4 a těšilo se z
postupu.
Sestava a body starších žáků: Kloboučník, Ali (0+1) - Enders, Vápeník,
Karas, Hnízdil (0+1), Kuvík (6+2), Říha (3+2), Volráb (3+3), Hanzlík, Dyrynk (1+0), Milyán (1+1). Trenér Martin Ligda.
(red)

Poslední kolo roku vyšlo kuželkářské Lokomotivě skvěle
Ve 14 kole krajského přeboru hostil A tým Lokomotivy Žatec svou jmenovkyni
z Ústí a minulou prohru jí
vrátilo i s úroky. Od úvodu
byla žatecká Lokomotiva
lepší a nepřipustila žádné
drama. Domácí se vyvarovali chyb a bylo to znát. Závěr roku tak vyšel kuželkářům na jedničku i díky výhře
C družstva.
V zápase A týmu byl Ptáček v úvodní dvojici jasně
lepší. Jeho mladá soupeřka
dost chybovala a toho vyu-

žil k jasné výhře o 43 bodů.
Ve druhé dvojici bojovala
Ptáčková. V první padesátce
se držela, ztratila jen 2 kuželky. Ve druhé se její soupeř zlepšil a výhrou o 35
srovnal na 1:1.
Velice mile překvapil v
další dvojici Goldšmíd. Vůbec nechyboval, vycházelo
mu vše a nakonec vyhrál po
výborném výkonu o 53 proti
soupeři, který minulý zápas
po rekordu dráhy rozhodl
utkání. Ani Tajbl svého soupeře nešetřil. Zvláště v pl-

ných si vypracoval náskok a
ten dotáhl až k výhře o 38.
Minimálně bod zajistil v
pátém duelu Verner. Byl ve
všech bodech lepší a vyhrál
o 31. Lokomotiva vedla o
130 a to by musel v poslední
dvojici Jarolím zkolabovat,
aby vedení ztratil. To se nestalo. Se soupeřem se střídali ve vedení, nakonec byl
hostující hráč o 8 kuželek
lepší, což na celkové výhře
domácích nic nezměnilo.
V dalším kole hrají Žatečtí 13. ledna ve Verneři-

cích, předtím jsou ještě na
programu okresní přebory
všech kategorií v Podbořanech.
TJ Lokomotiva Žatec A
- TJ Lokomotiva Ústí nad
Labem B 6:2 (2562:2440).
Body: Ptáček 418, Ptáčková 404, Goldšmíd 457, Tajbl
439, Verner 408, Jarolím
436.
TJ Lokomotiva Žatec
C- TJ VTŽ Chomutov C
5:1 (1537:1502). Body: Vacinek 397, Chotová 384, Vízek 367, Čermák 389. (jj)
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Králem fotbalistů v Žatci se pro rok 2017 stal Petr Klinec
Devátým ročníkem ankety
Fotbalista roku Slavoje Žatec skončila v prosinci podzimní část sezóny zdejších
fotbalistů.
Vyhlášení ankety proběhlo poprvé v restauraci U
Medvěda a zúčastnila se jej
většina výherců. Ceny jim
předával předseda Okresního fotbalového svazu Louny Miloslav Sklenka.
Slavnostní vyhlašování
moderoval sekretář Slavoje
Pavel Maňák, který také shrnul podzimní část sezony.
„Bodů možná mohlo být o
něco víc, ale snad budeme
na jaře úspěšnější a tabulkou se posuneme nahoru,“
komentoval sedmé místo
Slavoje v krajském přeboru.
Za povedený krok označil skutečnost, že se trénování dorostu ujal trenér A celku Karel Chlad, čímž má dojít k užšímu propojení obou
týmů. Kladně ocenil také zájem dětí o fotbal. „Dětí máme poměrně dost, za což
jsme rádi. Horší je, že nám k
nim trochu chybí trenéři, to

Na velkém snímku nejlepší žateč fotbalisté v kategorii dospělých. Zleva Jan Wiesinger, Petr Klinec a Jan Zimola. Na
menších snímcích předseda OFS Louny Miloslav Sklenka a
absolutní vítěz ankety Ondřej Kadlec, který získal vůbec
nejvyšší počet hlasů.
Foto: Karel Vávra, Tomáš Kassal
se budeme snažit napravit,“
dodal Pavel Maňák.

Vítězem ankety v nejsledovanější kategorii mužů se

stal útočník Petr Klinec. Absolutním vítězem s nejvyšším počtem bodů byl Ondřej
Kadlec.
Výsledky ankety Fotbalista roku Slavoje Žatec:
Muži: 1. Petr Klinec, 2. Jan
Zimola, 3. Jan Wiesinger.
Dorost: 1. Gustav Suchan
ml., 2. Jan Stránský, 3. Dan
Klocperk.
Starší žáci: 1. Radek Hoferica, 2. Jakub Plánička, 3.
Kristián Morong.
Mladší žáci: 1. Ondřej Kadlec, 2. Tomáš Halámek, 3.
Petr Vaněček.
Starší přípravka: 1. Jakub
Stránský, 2. Jan Chroust, 3.
Jan Šíma.
Mladší přípravka: 1. Matěj
Mařík, 2. Martin Diviš, 3.
Martin Kulas.
Veteráni: 1. Milan Malý, 2.
Marek Voigt, 3. Jiří Havelka.
Trenér: 1. Richard Zelinka,
2. Karel Chlad, 3. Martin Kulas.
Kolektivy: 1. mladší žáci, 2.
starší žáci, 3. mladší přípravka.
Tomáš Kassal

Lenka Bešíková a Kristián Balon, mistři republiky v plavání
Dva tituly mistra republiky v kategorii starších žáků přivezli v prosinci z
národních šampionátů mladí žatečtí
plavci – Kristián Balon z Prostějova a
Lenka Bešíková z Trutnova.
Na ještě vyšší úrovni se představila
Lucie Svěcená, jež na mistrovství Evropy v Kodani zaostala o jedinou desetinu vteřiny za vlastním českým rekor-

dem. Lucii Svěcené, již čeká maturita
na žateckém gymnáziu, stačil vynikající výkon na motýlkářské padesátce
na 16. místo v Evropě.
Dva plavci, dvě zlata, 8 medailí
Na žákovský šampionát v Prostějově odjížděl Krisitián Balon s cílem vyhrát 100 metrů prsa, podobný záměr
ale měli i jeho soupeři se srovnatelným
výkonem. Žatecký plavec zaútočil
hned od úvodu rychlým tempem a dohmátl první v čase 1:08,95.
„Kristián se tak velmi stylově rozloučil titulem v kategorii starších žáků,
neboť v příštím roce bude bojovat již
mezi juniory,“ komentoval jeho výkon
Jiří Karas z plaveckého oddílu Jazzmanů. Další dvě medaile získal Kristián za třetí místa na 100 metrů polohově a 200 metrů prsa.
Svůj osobní cíl si v Prostějově splnil také další žatecký plavec Jan Pro-

cházka. Chtěl se dostat do nejlepší desítky, což se mu povedlo na 200 metrů
prsa, kde dohmátl na 9. místě.
Se silnou konkurencí se v pěti startech na Mistrovství ČR v Turnově potýkala Lenka Bešíková, ale vypořádala
se s ní po svém: získala pět medailí.
Dva bronzy jsou z polohové stovky a
znakařské dvoustovky, dvě stříbra z 50
a 100 metrů volným způsobem. „A tu
nejcennější zlatou ve své parádní disciplíně 100 metrů znak v čase 1:05,76.
Stala se tak opět mistryní republiky a
na 100 metrů znak tedy již 3 roky ve
své kategorii zůstává neporažená!“
zdůraznil Jiří Karas.
Na republikovém mistrovství mladších žáků se ukázali také další žatecké
naděje. Agáta Povová zaujala 18. místem v Česku na znakařské stovce. Jakub Kroulík byl na 200 metrů znak na
14. místě.
(kas)
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