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S rozpočtem ve výši 578,5
milionu korun začíná v roce 2019 hospodařit město
Žatec. Jde o částku, s níž se
počítá na začátku roku, a
jež se pak bude upravovat.
Schválený rozpočet počítá s příjmy 438 milionů Kč a
výdaji 578,5 milionu Kč.
Rozdíl pokryje záloha předpokládaného přebytku hospodaření z loňského roku.
Přebytek tvoří peníze, jež byly loni schválené na výdaje,

ale nevyčerpaly se, a výsle- poplatky, pokuty), kapitálodek dobrého hospodaření.
vé příjmy (prodeje pozemPříjmy města tvoří z nej- ků) a peníze ze státního nevětší části daňové příjmy, bo krajského rozpočtu.
které se očekávaVýdaje z nejjí ve výši 322,5 Očekávaný nárůst větší části tvoří
milionu Kč, což daňových příjmů
běžný provoz
je o 31 milionů ví(340 milionů koce, než byl schvá- města v roce 2019 run), poté správa
lený rozpočet pro v milionech Kč:
a obnova majetletošní rok. Další
ku (65,8 milionu
příjmové položKč) a kapitálové
ky tvoří nedaňovýdaje (168 milivé příjmy (např.
onu Kč). (kas)
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Radnice dostane novou fasádu, střechu či výtah
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Bude to největší investiční akce města v
letošním roce. V nejbližší době začne rekonstrukce historické budovy radnice za
47,2 milionu korun, která je z části hrazena
z dotace IROP.
Oprava dominanty hlavního žateckého
náměstí bude náročná stavebně i organizačně, protože během ní nebude provoz městského úřadu přerušen. Může dojít jen k určitým omezením či přesunům některých kanceláří, kde budou probíhat úpravy.
Jisté je, že dočasně nebude sloužit obřadní síň, kde se konají svatby či vítání občánků. „Menší svatby pro 30 až 40 lidí lze
pořádat v Křížově vile. Musíme ale mít ještě

další oddávací místo, protože větší počet
svatebčanů se do vily nevejde. Proto připravíme prostor místo obřadní síně,“ vysvětlila
starostka Zdeňka Hamousová.
Stavebních prací na radnici bude probíhat celá řada, celá rekonstrukce skončí v
příštím roce. Pracovat se bude na střeše a na
obnově zakrytí atria, stejně jako na vzduchotechnice v části budovy či fasádě, měnit
se budou okna i dveře. Součástí dotovaného
projektu bude i nová expozice v radniční věži nebo výtah až do podkroví.
V rámci realizace stavby proběhne rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a
kanalizace.
(žz)
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Ve městě se chystají investice za stovky milionů korun
Město Žatec má na rok 2019 navržené investice za téměř
196 milionů korun. Vedle toho se z roku 2018 převádějí
investice v hodnotě 116 milionů Kč, které se z různých
důvodů nepovedlo zahájit či dokončit.
Blíží se například do„Plán investic je rozdělen na investiční akce, které končení nového sběrného
jsou ve fázi přípravy (studie, dvora za 10 milionů korun
PD) nebo realizace popř. pře- vedle teplárny v Perči, který
váděné investiční akce. Ta- by měl být otevřený od dubké je zde zřetelné případná na. Vedle radnice patří k inmožnost využití ﬁnančních vesticím převáděným z loňprostředků dotačních titulů. ska tribuna na stadionu SlaVeškeré investiční akce jsou voje (11 milionů Kč) nebo
v souladu se schváleným nová parkovací stání v PoděStrategickým plánem roz- bradově ulici (2,9 milionu
voje města Žatce a dalšími Kč). Dokončovat se budou
strategickými dokumenty,“ inženýrské sítě Pod kamenpopsala přípravu investiční- ným vrškem (21 milionů),
ho plánu vedoucí Odboru které se staví od podzimu.
rozvoje města Kateřina MaZ nových investice lze
zánková.
uvést třeba první etapu opra-

vy Nerudova náměstí (10,5
milionu Kč) a opravu Nákladní ulice v ceně 20 milionů Kč. „Rozšíří se tam zúžené místo, udělá se nový
chodník, silnice dostane nový povrch,” popsala část projektu starostka Zdeňka Hamousová.
Příklady dalších
navržených investic:
Doplnění zeleně a parkovacích míst Stavbařů, Pekárenská (15 mil. Kč).
Rekonstrukce komunikace
Politických vězňů (18 mil.
Kč).
Rekonstrukce Horova, II.
etapa (2,4 mil. Kč).
Revitalizace Husova náměstí (4,5 mil. Kč).

Kruhových objezdů
se město nevzdává
Křižovatky na obchvatu
města v ulicích Plzeňská a
Osvoboditelů by měly mít
podobu kruhových objezdů,
trvá na svém město Žatec.
Debaty s Ředitelstvím silnic
a dálnic pokračovaly i v minulém roce, ŘSD však zatím
argumentaci města neuznalo. Z minulosti existuje návrh ŘSD, aby se křižovatka
upravila do jednoduchého
kříže, tedy aby zmizely i současné nájezdy. „To už je z
bezpečnostního hlediska lepší, aby se tam neměnilo raději nic,” řekla starostka Zdeňka Hamousová. O přestavbě
na kruhové objezdy bude
město s ŘSD dál jednat. Od
prosince má, bohužel, i další
argument - nehodu s tragickými následky.
(žz)

Mimořádný
úřední den
Sobota 2. února,
od 8 do 12 hodin.

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 14.
února od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)
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Parkování M. M. Černobýla
(2 mil. Kč).
Oprava komunikace Svatováclavská (5 mil. Kč).
Revitalizace hradeb a území
pod hradbami (5 mil. Kč).
ZŠ Komenského alej, rekonstrukce střechy I. etapa
(15 mil. Kč).
Oživení Hošťálkova nám. a
náměstí Svobody (0,75 mil.
Kč).
Smuteční síň, II. etapa (1,2
mil. Kč).
Dopravní hřiště (3 mil. Kč).
Odpočinková zóna pro seniory, Písečná (1,6 mil. Kč).
Úprava památníku obětem
Č. Malína (0,8 mil. Kč).
Městská policie (11 mil.
Kč).
Tomáš Kassal
Umělá ledová plocha na
náměstí Svobody se pro veřejnost otevřela před Vánoci
a přístupná bude do března,
záleží na počasí. O její provoz se stará Technická správa města Žatce. Roční náklady na chod kluziště hradí
město a činí milion korun.
Provozní doba kluziště:
Po - Pá
7:00-21:30
St
20:00-21:30
(led pro veterány)
So - Ne
7:00-22:00
Hokej:
Út a Čt
20:00-21:30
Ne
8:00-9:30
(hokej rodičů s dětmi)
Ne
20:00-22:00
Rezervace kluziště na telefonním čísle: 601 390 930.

Škola v Podměstí má novou tělocvičnu
Celý rok se museli žáci a
učitelé Základní školy nám.
28. října Žatec obejít bez tělocvičny, která procházela
kompletní rekonstrukcí. V
prosinci se po celkové opravě otevřela a nově je její součástí spojovací krček, tedy
chodba, díky které mohou
děti chodit do tělocvičny přímo ze sousední školy bez
zdlouhavého převlékání a
přezouvání.
Realizace stavby trvala

14 měsíců, stála 13 milionů
Kč včetně DPH a celou ji platilo ze svého rozpočtu město
Žatec. V zázemí tělocvična
se vytvořily nové prostory
sociálního zařízení a šaten
se sprchami. V objektu se vyměnily okna, dveře, střešní
krytina i okapy. Přístavba se
zázemím tělocvičny má nový vazníkový krov, protože
původní se musel odstranit
kvůli dřevomorce. V tělocvičně je například nová za-

teplená podlaha a zmizel
podhled, takže je prostor otevřený až k podbití krovu, který byl také zateplený. Součástí rekonstrukce je nové
vytápění napojené na rozvody ve škole, nové kanalizační a vodovodní potrubí, nové rozvody osvětlení a nové
ozvučení tělocvičny.
Tělocvična je otevřená i
pro veřejnost. Využívat ji budou pro cvičení děti, senioři,
tanečníci či sportovci. (kas)
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Opravená knihovna se otevřela i s řadou novinek
Více než rok byla zavřená
hlavní budova Městské
knihovny Žatec kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Když
se nyní v lednu otevřela,
nabízí čtenářům nejen opravené prostory, ale také
nové služby.
Některé už fungují, jako
třeba rychlejší příjem a výdej knih. Další lidé poznají
na jaře, což se týká prostoru
na hradbách. „Bude otevřený vstup na hradby, kde bude posezení. Čtenáři si tam
mohou sednout s knihou nebo tam debatovat,“ popsala
novinku ředitelka knihovny
Radka Filková.
Jak se knihovna změnila, že to lidé uvidí hned na
první pohled?
Předně je to určitě nová
fasáda, okna a střecha, to vidí hned z náměstí. Uvnitř
knihovny si na první pohled
všimnou nového vymalování, nových podlahových krytin, světel i regálů v části půjčoven a zcela určitě nového
vstupu do dětského oddělení, kam se nově vstupuje z
oddělení pro dospělé.
K tomu jste přistoupili
kvůli lepší obsluze?
Vytvořili jsme jeden centrální obslužný pult, ale není
to hlavní důvod. Důležité je,
že se takhle malí i velcí čtenáři budou více setkávat. Je
to praktické i ve chvíli, kdy
přijde rodič s dítětem. Dříve
byly obě části stavebně oddělené, nyní lze volně přecházet z jednoho oddělení do
druhého. Navíc jsme na dětské oddělení pořídili interaktivní tabuli a vytvořili dětský koutek. V případě konání akcí pro školy se dá dětské oddělení uzavřít, takže
určitě nebudou rušení dospělí. Novinkou je také elektronický monitorovací systém.
Ten jste pořídili kvůli
ochraně knih?
Částečně z důvodu ochrany knižního fondu, ale

detektivky, sci-ﬁ a tak dál.
Celý fond jsme seřadili abecedně a knihy označili piktogramy podle žánrů, aby se
lidé lépe orientovali a našli
právě tu svou literaturu. Věřím, že přes počáteční rozpaky naši čtenáři změnu uvítají a seznámí se s našim knihovním fondem. Kromě
svého oblíbeného žánru si
třeba najdou i jinou knihu,
která je zaujme…
Takže sekce pro ženy,
sci-ﬁ nebudou zvlášť?
Ne. Je jen rozdělená naučná literatura a beletrie a v
beletrii „jedeme“ nově v abecedním systému. Nově jsou
také knihy žánrově označeny piktogramy. Čtení pro ženy označují srdíčka, sci-ﬁ
Opravená knihovna.
Foto: Tomáš Kassal žlutý dráček, napětí blesk
zejména z důvodu zkvalit- teplejších měsících. Nové apod.
Zeptám se ještě na věc,
nění a zrychlení výpůjční bude posezení na hradbách.
která
se nedělala, ale večinnosti knihovního systé- Čtenáři si tam mohou sedřejnost
zajímá – výtah. Pomu a vyhledání konkrétních nout s knihou nebo tam debatitulů ve fondu. Lidé nebu- tovat. Počítáme s tím, že od řád o něm uvažujete?
Výtah nebyl předmětem
dou muset tak dlouho čekat. konce ledna budou opět proKlasický systém příjmu a vý- bíhat přednášky a besedy v projektu, na který byl dotačdeje knih u centrálního pultu našem sálku, ale chceme vy- ní titul vázán, a nešel do nězůstane zachován, ale čeká- užívat i tyto venkovní pro- ho dodatečně začlenit s ohlestory pro přednáškovou čin- dem na dotaci. Myšlenky na
ní by se mělo zkrátit.
I nadále zůstane zacho- nost. Prostor by měl ožít, výtah se stále nevzdáváme,
ván Bibliobox?
když je opravený. Budou ho budeme se snažit prosazoAno zůstane. Jeho pro- moci využívat i ostatní orga- vat ho dále. Chybí tady. Starších občanů nám pořád přivoz byl zahájen v době, kdy nizace města.
bývá.
My je samozřejmě rábyla knihovna z důvodu stěJsou i další změny?
di
obsloužíme,
knihy jim vyUdělali jsme jednu věc,
hování mimo provoz. Prineseme,
vybereme
a přinemárně je však určen k tomu, která možná bude čtenáře
seme,
ale
jim
chybí
osobní
aby čtenáři mohli v době, zpočátku trošku mást – uspokdy už v knihovně skončí řádali jsme jinak knihovní kontakt s knihou, prostředí
provozní doba, vrátit jeho fond beletrie. Lidé byli knihovny, možnost vzít knížprostřednictvím knihy, kte- zvyklí, že v první místnosti ku do ruky, sami si vybrat.
Tomáš Kassal
rým končí výpůjční doba ne- bylo čtení pro ženy, pak byly
bo je na ně záznam nebo je Téma
mají půjčené v rámci tzv. meziknihovní výpůjční služby Rekonstrukce hlavní budovy žatecké knihovny
a nestihnou navštívit kni- Stavební práce v knihovně trvaly od prosince 2017 do září
hovnu během její běžné pro- 2018 a včetně dotace IROP stály 12,7 milionu korun.
vozní doby, protože jsou V jejich rámci se opravoval krov, střecha, stropní konstrukpřes týden v práci, jezdí jen ce, okna, fasáda, okapy a svody, měnila se světla, podlana víkend nebo to jednoduše hové kry ny a omítky. Došlo k propojení dětského a donestihnou.
spělého oddělení, je zpřístupněný prostor na hradbách.
Co ještě je nového?
Za další 2 miliony korun má knihovna nové regály, počítaNový je venkovní sálek,
čové vybavení, elektronickou ochranu knih a návratový
který bude fungovat zhruba
od jara do podzimu. Není vy- box. Instalace tohoto vybavení probíhala od září do protápěný, může fungovat jen v since 2018.
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Předběžná cena tepla pro rok 2019 se mírně zvýšila
Společnost Žatecká teplárenská jako centrální dodavatel tepla v Žatci navyšuje předběžnou cenu tepla pro rok
2019 zhruba o 4,5 procenta vzhledem k předběžným cenám roku 2018.
Důvodem zdražení je proti roku 2017 nezvyšovazvýšení vstupních nákladů. la a u sazby S došlo dokonce
Zvýšila se zejména cena uh- ke snížení ceny o 7 procent.
lí a s ním spojených výdajů,
Nejdražší sazbu S, která
jako třeba dopravy. Před- se týká hlavně obyvatel na
běžně ceny tepla pro rok sídlištích, kde se teplo pře2019 odsouhlasilo předsta- dává ze sekundárního rozvenstvo společnosti 19. pro- vodu prostřednictvím velsince 2018.
kých výměníkových stanic,
Meziročně se o 4,5 pro- hodlá městská teplárna do
centa zvyšuje cena tepla u
sazby A (z loňských 423,20
na 441,60 Kč/GJ včetně
DPH). U sazby B se jedná o
navýšení 2 procenta (z loňských 583,05 na 594,55 Kč/GJ včetně DPH). U sazby S
jde o zdražení o 4,5 procenta
(z loňských 599,15 na
625,60 Kč/GJ včetně DPH).
Žatecká teplárenská, a.
s., se při úpravě předběžné
ceny tepla pro letošní rok drží svého dlouhodobého závazku, že nebude ceny meziročně navyšovat o více než
4,5%. A pokud by nedošlo
ke zdražení uhlí a nákladů s
ním spojených, ceny by nezvyšovala vůbec. Například
loni městská teplárna u sazeb A a B meziročně cenu

šími a modernějšími předávacími stanicemi. S investicí by se mělo začít v roce
2020 na sídlišti Jih.
Stejně jako v minulých
letech nabízí společnost Žatecká teplárenská v letních
měsících výhodnou cenu
pro ohřev bazénů u rodinbudoucna zcela zrušit a tím ných domů. Od dubna do záobyvatelům cenu tepla vý- ří bude platit pro dodávku
razně snížit. Nejprve ale mu- teplé vody do zahradních basí dojít k nahrazení starých zénů sazba A, ale se slevou
výměníkových stanic men- 80 procent.
(red)

Kamarád-LORM pokračuje v rozvíjení kontaktů s veřejností
Ve vylepšování ubytování i všech
dalších služeb pro klienty bude letos
pokračovat městská příspěvková organizace Kamarád-LORM, která se stará
o desítky lidí s různým postižením.
Jednou z důležitých služeb je snaha začleňovat klienty do běžného života.
Kamarád-LORM už loni zahájil
práce s průběžným modernizováním a
úpravami interiérů, k nimž patří postupná obnova nábytku, malování, pokládání nových podlah a podobně. S
tím souvisí v rámci možností úprava
jednotlivých pokojů. „Snažíme se, aby
naši klienti bydleli ve skutečném domácím prostředí, aby se v pokojích cítili
jako doma. Některé pokoje jsou tak na
pohled spíš dívčí, jiné klučičí,“ vysvětlila ředitelka Andrea Rábová.
Stejně důležité jako bydlení jsou
pro klienty Kamaráda-LORM kontak4

V plánu jsou další sportovní akce,
zejména ve spolupráci s Hopman Teamem, s nímž už Lormáci loni běhali
(na snímku Adventní běh) či plavali.
„Hlavně plavání naše klienty moc baví. Máme možnost chodit do bazénu,
navíc u nás začal pracovat odborník,
který má k plavání sám blízko, o to víc
ty s lidmi ve městě. Aktivity Lormu by- to klienty baví,“ řekla A. Rábová.
ly známé i v minulých letech, jednou z
Klienti Lormu se od loňského roku
nich byla účast a spoluorganizace diva- více setkávají také se středoškoláky,
delního festivalu Náš svět. V minulém kteří zase poznávají jejich život a poroce se aktivity výrazně rozšířily. Kli- třeby. „V rámci festivalu Náš svět jsme
enti organizace v ještě větší míře po- udělali první kontakty s Gymnáziem
znávají výtvarné činnosti, sport, kultu- Žatec nebo obchodní akademií a dál v
ru – a zároveň další lidi.
setkávání pokračujeme. A moc si toho
Letos tak bude Kamarád-LORM vážíme,“ dodala Andrea Rábová.
pokračovat ve výtvarných dílnách spoVšechny tyto aktivity pomáhají k
lečných s dětmi z Mateřského centra zapojení klientů do běžného života, saSedmikráska, když třeba Baby klub mozřejmě s ohledem na druh a závažchodí do výtvarných dílen Lormu.
nost jejich handicapu. Tomáš Kassal
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inzerce/životní událos

Inzerce

Klára Špačková
Mojmír Mikeš
● Malování bytů, paneloJan Hubený
vých vchodů pro SVJ a bytoAnna Matějovská
vá Družstva. Přijímáme objednávky na leden a únor. Jiří Čermák
Jiří Matějka
736 741 967.
● Pronajmu garáž na Čer- Jaroslav Mirga
veném Hrádku v Žatci tel. Drahomíra Slachová
Helena Kalousová
723 833 187.
Jiří Gruber
Rozloučení
Milena Sedlářová
Zesnulí 26.11. - 31.12.2018: Miroslav Flandera
Daniela Vodrážková
67 Marie Kuchtová
Luděk Kulich
61 Josef Adamec
Marie Králová
89 Josef Kočí
Jana Macáková
76 Lenka Nováková
Taťána Ihnátová
58 Adolf Ulrich
Václav Jupa
84 Helga Hudcová
Eliška Distlová
100 Rudolf Schneider
Milan Řezáč
77 Karel Sova
Jaroslav Neubaer
81 Václav Pergler
JUDr. Jiří Šrajbr
80 Václav Petr
Katalina Fibichová
76 Olga Havířová

87
78
72
87
56
81
59
69
70
52
71
60
51
78
11
41
68
63
58
43
65
66
83

Mateřská škola Žatec,
Otakara Březiny 2769, okres Louny

přijme
školního asistenta
Kvaliﬁkace:
Nástup:
Kontakt:

učitelka MŠ (asistent pedagoga)
1.9.2019
tel. 415 740 572,
e-mail: msbreziny@gmail.com

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:
pracovník úseku sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 1. 2. 2019.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 21. 1. 2019 do 15.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. února.
Příjem inzerce končí 31. ledna.
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, Restaurace U Orloje, Galerie
Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke. V elektronické podobě na
www.mesto-zatec.cz/ mestsky-urad/zatecky-zpravodaj/

Poděkování
● Svaz diabetiků ČR – Pobočný spolek Žatec
Diabetici ze Žatce děkují městu Žatec za poskytnutý ﬁnanční dar. Je nás ve spolku 85 seniorů. V roce 2018 jsme pořádali 3 rekondiční pobyty, takže peníze jsme částečně použili
na dopravu. Byli jsme v Deštném v Orlicích horách, v Poděbradech a na Božím Daru. Hlavní náplní jsou procházky,
cvičení, umožňuje-li to pobytové místo i plavání v bazénu.
Chodíme plavat do bazénu při ekonomické škole v Žatci. Také organizujeme edukace, to jsou přednášky, které přibližují problémy s naší nemocí – diabetem.
Eva Křikavová – hospodářka PS Žatec
Jaroslav Kranda – předseda PS Žatec
● Jménem SBTS a SSK Žatec, puškový oddíl, chci touto
cestou poděkovat městu Žatec za ﬁnanční příspěvek na rok
2018, určený pro činnost a rozvoj mládeže našeho klubu.
Věřím, že svými sportovními výsledky si tuto podporu zasloužíme.
Za klub Karek Dyršmíd
● Děkujeme touto cestou městu Žatec za ﬁnanční příspěvek
v roce 2018, s jehož pomocí jsme mohli pro naše členy a rodinné příslušníky opět uspořádat tematický zájezd. Tentokrát byl mimořádný zájem a podařilo se nám pro tři autobusy účastníků zajistit návštěvu hradu Křivoklát, Koněpruských jeskyní a zahradního centra Kastner.
Za Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
předseda Miroslav Kaloš
● Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., region Žatec
děkuje městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2018. Příspěvek jsme použili na krajská setkání členů a dopravu na tyto akce. Dále na kytice a věnce k památným dnům a ﬁnancování pietního aktu k vypálení Českého Malína.
Výbor regionu Žatec
● Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Žatec děkuje Městskému úřadu za poskytnutou ﬁnanční pomoc na činnost svazu v roce 2018. Příspěvek jsme použili
na kytice a věnce k pietním aktům a ﬁnanční spoluúčasti k
vypálení Českého Malína. Dále na setkávání členů, dopravu a blahopřání k životním výročím členů.
Oblastní výbor Žatec

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2019
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. 1. 2019, prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@mestozatec.cz.
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.
5
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Ceník odvozu
a odstranění
komunálního
odpadu v roce 2019

Poradna Revenium pomáhá v těžkých životních situacích

Nedávno založené psychologické a konzultační centrum
Společně s výživovou pospolku Revenium, které v Žatci sídlí v ulici Otokara Bře- radkyní Jarmilou Hokrovou
ziny 2895, je určené nejen pro pacientky s diagnózou ra- připravuje i workshopy
koviny prsu, ale i pro klienty v těžké životní situaci.
„Nalezení zdravého sebevěVážení občané,
domí a jeho posilování“,
sobí
jako
konzultantka,
předČinnost
centra
potvrzuvzhledem k tomu, že o ce„Dosahování rovnováhy v
nášky
s
tematikou
jak
zvláje,
že
většina
psychických
ně odvozu a likvidace komunálního odpadu platné pro problémů souvisí se strachy, dat stres a práce se strachy. životě i ve stravování“ nebo
rok 2019 se ještě stále jedná, obavami a úzkostmi, s vní- Zájemci nepřijdou ani o nej- „Umění stárnout“, kde je
žádáme vás o pozdržení plat- máním sama sebe. Proto le- žádanější přednášku Jak ob- prostor jít více do hloubky a
tos plánuje doktorka Zuzka novit svoji rovnováhu a najít pro nácvik některých techby alespoň do 1.2.2019.
nik.
(red)
Jestliže platbu i tak pro- Nemčíková, jež v centru pů- sama sebe.
vedete, bude Vám v měsíci Vybrané termíny Městského úřadu Žatec v roce 2019
únoru zaslána složenka k doPřehled plánovaných
4. a 18. listopadu
placení rozdílu částky či s Jednání Rady
úředních sobot v roce 2019
2.
a
16.
prosince
města
Žatce
případným přeplatkem.
2. února
Jednání
Zastupitelstva
14.
ledna
Děkujeme za pochopení
2.
března
města
Žatce
18.
února
a omlouváme se
6. dubna
28. února
za případné komplikace 11. a 25. března
4. května
21. března
15. dubna
Novinky ze Žatce
1. června
30. května
6. a 20. května
sledujte aktuálně na
3. srpna
20. června
3. a 17. června
www.mesto-zatec.cz
14. září
12. září
15. července
nebo na facebooku:
5. října
28. listopadu
12. srpna
Žatecký zpravodaj 2. listopadu
12. prosince
2. a 16. září
Město Žatec
7. prosince
Začátky v 17.30 hodin.
7. a 21. října

Právní poradna: Jak sjednat splátkový kalendář, když dlužíte za nájem?
Advokát radí

dluh se promlčí po podstatně delší době (10 let), než dluh u něhož uznání
Dotaz: Dostal jsem se do problé- chybí (3 roky). To dává pronajímateli
mů s placením nájmu a potřeboval více času na jednání a může být také
bych poradit. Jsem starobní dů- přístupnější k delší době splácení dluchodce a před pár měsíci jsem měl hu. Navíc pokud by splátky nebyly plneočekávané výdaje a nezvládl jsem něny, tak pronajímateli bude u soudu
zaplatit dva nájmy. Teď už řádně stačit pouze doložit listinu, v níž dluh
platím, ale nejsem schopen zaplatit uznáváte.
dlužný nájem najednou a bojím se,
Pokud jde o stanovení výše splátek,
že mě pronajímatel požene k soudu je dobré nastavovat ji tak, abyste skua pak třeba vymáhat dluh exekučně. tečně byl schopen splátky platit a měl
Co mám dělat?
ideálně i nějakou rezervu. Pokud jsou
Odpověď: Podobná situace se sa- podmínky splátkového kalendáře porumozřejmě může stát každému a je pro- šeny, je ochota druhé strany k uzavření
to potřeba si tvořit ﬁnanční rezervy pro nového obvykle podstatně menší.
podobné případy. To ale samozřejmě
Splátkový kalendář, třeba spojený s
jde jen tehdy, pokud máme nějaké pře- uznáním dluhu, je vhodné dohodnout
bytky, z nichž lze rezervu tvořit, což u písemně. I v případě, že by ale pronajímnoha starobních důchodců bohužel matel nechtěl na písemnou dohodu přineplatí.
stoupit je dobré začít pravidelně splátV daném případě je určitě na místě ky posílat. Může ho to odradit od toho,
začít jednat a pokud možno sám oslo- aby řešil věc soudně, pokud si uvědovit pronajímatele a sdělit mu svůj pro- mí, že při respektování splátek bude
blém a navrhnout řešení. Cílem by mě- mít nakonec dluh splacený rychleji,
lo být rozložení dluhu do měsíčních než kdyby se začal soudit.
splátek, které budete schopen platit. PoČasto se lidé domnívají, že mají ze
kud je dluh nesporný, tak by z vaší stra- zákona nárok na uzavírání splátkony byla na místě spojit s dohodou vých kalendářů, tak tomu ale není. Zásplátkového kalendáře i podepsání leží na pronajímateli, zda bude s náuznání dluhu. To může být pro pronají- vrhem souhlasit, zda vám dá nějaký
matele lákavé v tom směru, že uznaný protinávrh, nebo zda nebude souhlasit
66

s řešením problému dohodou vůbec a
bude se hned obracet na soud. Ta poslední varianta je ale asi nejméně pravděpodobná. Pronajímatel by sice zřejmě soud vyhrál, ale stálo by ho to jednak náklady za podání žaloby či právní
zastoupení a navíc mezi rozsudkem a
zaplaceným dluhem je dost zásadní
rozdíl a často dlouhá cesta, která nemusí končit penězi na účtu.
I v případě, kdy by se pronajímatel
skutečně na soud obrátil, ale ještě nemusí být vše ztraceno. Soudy totiž mají možnost v odůvodněných případech
rozložit přisouzené plnění do splátek
na základě sociálních poměrů toho, komu je povinnost platit uložena.
I pokud tedy dluh uznáváte, tak je v
případě soudu na místě, abyste popsal
a doložil svoji sociální situaci a požádal o rozložení plateb do splátek, které
budete schopen hradit. Obvykle soudy
splátky nastavují tak, aby se dluh zaplatil v maximálním horizontu zhruba
dvou let.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
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Národní muzeum nabízí zajímavé programy
Žáci sedmé a osmé třídy ze
ZŠ nám. 28. října se v prosinci vydali do Národního
muzea v Praze a zúčastnili
se lektorovaného vzdělávacího programu Obratní
obratlovci.
Měli tak možnost seznámit se s obratlovci jako s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich minulostí,
současností i výhledy některých druhů na přežití.
Včetně prohlídky muzea
se snažili samostatně vymezit jednotlivé zoogeograﬁcké oblasti a sestavit jejich
charakteristiky. Program

byl zaměřen na zájem člověka o přírodu, který se neustále proměňuje, a dokumentaci zvířecí říše pomocí
muzejních exponátů. Žáci si
na základě programu uvědomili okolnosti působení
člověka na přírodu, dokázali
blíže deﬁnovat, zařadit a popsat podkmen obratlovců,

získali přehled o jednotlivých zoogeograﬁckých oblastech.
Získané poznatky využili při zpracovávání pracovních listů a společné diskusi,
kdy byli vedeni k pochopení
smyslu vytváření biologických sbírek v muzeích.
V rámci aktivit byl kladen důraz na ochranu a ohrožení jednotlivých druhů.
Exkurze byla velmi zajímavá, pestrá, profesionálně
připravená a smysluplná. Žáci ocenili zejména její moderní pojetí a aktivizující metody.
Silvie Svobodová

Adventního jarmarku se účastnili i klienti z Lormu
Předvánoční čas zpříjemnili široké podbořanské veřejnosti žáci a zaměstnanci
GSOŠ Podbořany uspořádáním Adventního
jarmarku. Podbořanská střední škola se pravidelně účastní i různých akci v Žatci, protože spolupracuje s místními organizacemi.
Školní areál se na jeden den proměnil v tržiště plné stánků s vánočním cukrovím, perníčky, koláčky a čokoládovými pralinkami,
punčem, gulášem a klobáskami a také originálními dárky a ozdobami. Vše, co si na jar-

marku návštěvníci zakoupili, vytvořily šikovné ruce žáků a zaměstnanců školy a klientů sociálně-terapeu-tické dílny KamarádLORM ze Žatce.
Především dětské návštěvníky zaujaly
dílničky, ve kterých jim žáci z různých oborů pomáhali vytvářet vánoční dárky.
Své dveře Gymnázium a SOŠ Podbořany otevře veřejnosti opět 10. a 11. ledna, kdy
chce prezentovat 19 oborů, které nabídne v
příštím školním roce.
Jitka Štolfová

Vánoční jarmark
a Česko zpívá koledy
První vánoční jarmark,
navíc spojený s celostátní akcí Česko zpívá koledy, proběhl na Základní škole Jižní.
Ve vestibulu školy probíhal prodej výrobků žáků I. a
II. stupně, družiny i darů od
rodičů, zpestřený hudebním
vystoupením. Venku si příchozí mohli zakoupit občerstvení. Jarmark byl zakončen hromadným zpěvem koled. Počet návštěvníků překonal veškerá očekávání, akci navštívilo více než tisíc lidí.
Martin Hnízdil

Veletrh na gymnáziu
Třináct vysokých škol se
zúčastnilo tradičního Veletrhu VŠ, který pořádalo
Gymnázium Žatec. Akce zaujala dvě stovky potenciálních studentů. Žákům středních škol se představily vysoké školy a univerzity z Čech, například z Prahy, Mostu, Plzně, ale také z Brna, Ostravy či Zlína. Nechyběly
prestižní školy jako Univerzita Karlova či ČVUT. (mb)

Výsledky žáků OA a SOŠZE z prosincových soutěží
Tří různých soutěží se v
průběhu prosince zúčastnili
žáci Obchodní akademie a
Střední odborné školy zemědělské Žatec.
Nejlepší v korektuře
V rámci předmětu písemná elektronická komunikace byly vyhlášeny výsledky školní soutěže v korektuře textu. Korektura textu je soutěž sloužící k ověření a porovnání dovedností
žáků, jejich znalostí souvisejících se zpracováním dokumentů v textových procesorech a dovedností opravovat a upravovat text. Soutěže se zúčastnilo 55 žáků a z
vítězství se radovala žákyně
čtvrtého ročníku Tereza Haňková. Druhé místo obsadila
Jana Kochanová a třetí Rudolf Král (oba ze třídy 4.V).
Předmět písemná elektronická komunikace vede

žáky k návykům, jako je
pravidelná a soustavná práce, rychlé logické myšlení,
pečlivost a soustředěnost.
Účetní - začátečník
Soutěže Ekonomická olympiáda se zúčastnili žáci
druhých až čtvrtých ročníků
oborů obchodní akademie,
ekonomického lycea a veřejné správy. Soutěž Nejlepší účetní - začátečník je pro
žáky, kteří s maturitním
předmětem účetnictví te-

nejlepší Kateřina Mudrová
(2. OA), druhé místo obsadila Barbora Eimannová (2.
OA) a třetí místo si odnesla
Natálie Kušnirová (3. L).
Best in English
Do jazykové soutěže se
žáci žatecké školy zapojují
každoročně. Soutěž je určena studentům středních škol
ve všech zemích EU i mimo
ni. V letošním roce se do souprve začínají. Žáci prokázali těže zapojilo více než 17
schopnost sestavit zahajo- 000 studentů ze 750 škol z
vací rozvahu, zaúčtovat vy- 29 zemí celého světa. Vybrané účetní případy, uzav- hodnocení bude nějakou dořít účty a vypočíst a zaúčto- bu trvat, ale neoﬁciální vývat hospodářský výsledek. sledky se studenti dozvěděli
Z vítězství a postupu do kraj- okamžitě po ukončení testu,
ského kola v soutěži Ekono- mohou se tedy porovnat alemická olympiáda se radoval spoň v rámci školy. Letos se
Ladislav Modrocký (4. L), na prvním místě umístil studruhé místo obsadil Luboš dent druhého ročníku akaKrátký (4. OA) a třetí místo demie Jiří Červený.
získala Nikol Petriková (4.
Blahopřejeme vítězům
V). V účetnické soutěži byla všech soutěží. Jiří Karas
7
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Eva Urbanová jako Libuše. Opera podruhé v letním kině
V rámci druhého ročníku Open Air Opery uvidí návštěvníci žateckého letního amﬁteátru dílo Bedřicha
Smetany Libuše. Představení se koná 25. května od 21
hodin v hlavní roli s Evou Urbanovou.
Jedinečný zážitek pro di- běh o bájné české kněžně a
váky přináší Městské diva- sporu dvou bratří, ústící v
dlo Žatec jako součást oslav akt smíření a obraz věštby ra170 let od otevření žatecké- dostné budoucnosti českého
ho divadla. Unikátní scénic- národa. Libuše je nerozlučký počin pod širým nebem ně spjata s moderními čespřinese špičkové obsazení. kými dějinami i dějinami
Vedle mezinárodně známé nejen Národního divadla,
české sopranistky se totiž kde mnohokrát v minulosti
představí soubor a orchestr zazněla jako dílo zcela miSeveročeského divadla Ústí mořádné svým humanisticnad Labem.
kým a společenským poselLibuše není jen vrchol- stvím.
nou slavnostní operou, nýNová tradice
brž představuje také výCílem akce je představit
znamný symbol české ná- operu v její plné monumenrodní kultury. Bedřich Sme- talitě, oslovit příznivce opetana dokončil tuto operu v ro- ry i nové návštěvníky, kteří
ce 1872, na jevišti však za- preferují neformální prozněla až o devět let později středí, a nabídnout nevšední
při prvním otevření Národ- a mimořádný zážitek v příního divadla.
rodním amﬁteátru. Žatecké
Toto dílo je určeno pře- divadlo by rádo do budoucdevším pro slavnostní příle- na vytvořilo tradici operžitosti a i dnes je v Národ- ních produkcí pod širým
ním divadle uváděno pouze nebem. Loňská premiéra,
ve významné dny a o stát- při níž diváci viděli operu
ních svátcích.
Nabucco, ukázala, že takoSmetana v něm mistrov- vá tradice může být přijata
sky zpracoval mytický pří- velmi rychle a s nadšením ze

Dražba obrazů
odložená na jaro
Dražba obrazů, které žatecká malířka Alena Bojtarová vytvořila během jednoho roku, aby jejich prodejem v dražbě ﬁnančně pomohla léčbě nemocného
chlapce, proběhne v prvním
čtvrtletí tohoto roku. Původní termín dražby před Vánoci se musel z technických důvodů zrušit.
Na plánované pomoci nemocnému chlapci se nic nemění, charitativní záměr výstavy zůstává. Zájemci si obrazy mohli prohlížet na výstavách v průběhu listopadu
a prosince. O termínu dražby budou informováni. Novinkou je, že podporu získala Alena Bojtarová od nadace Dobrý anděl.
(žz)
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strany diváků. Ti se totiž na
Nabucco sjížděli i ze vzdálených míst Česka.
Vstupenky lze zakoupit
v pokladně Městského divadla Žatec nebo si je rezervovat na telefonu 415 710 519
či prostřednictvím e-mailu
hannaz@centrum.cz.
Vstupenky je možné
získat ve dvou cenových

kategoriích, a to pro spodní nebo horní část amﬁteátru.
Do 14. 5. 2019:
I. kategorie 690 Kč,
II. kategorie 590 Kč.
Do 25. 5. 2019:
I. kategorie 790 Kč,
II. kategorie 690 Kč.
Sleva pro držitele průkazky ZTP a ZTP/P. (měd)

Zábavná nadílka v dětském domově
Rozzářené oči dětí, to je
ta nejkrásnější odměna. Právě takový prožitek se dokonale povedl v prosinci při mikulášsko-čertovské nadílce
v Dětském domově v Žatci.
Produkce mladého kouzelníka Marka Veřtata všechny

uchvátila. Při svém mladém
věku všechny přesvědčil
svojí profesionalitou.
O sportovní zpestření s
ukázkou hromady svalů se
postaral kulturista Pavel
Szotkowski. rezervovat
Jako zlatý hřeb vyniklo

závěrečné taneční vystoupení trojnásobných mistrů
světa v "Electro Boogie",
Martina Pořízka a Adama
Chaloupky. Tato dvojice pro
velký úspěch neustále přidávala za stálého potlesku
dětí.
(mv)

kultura/charita

Tři králové opět
vybírají na charitu
Od začátku roku až do
14. ledna je možné potkávat
koledníky, kteří vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku.
Její výnos z největší části tradičně putuje na podporu lidí
v nouzi žijících na území
ČR. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v
regionu, kde byly vybrány.
Zhruba desetina výtěžku
každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí,
například na udržení zdrojů
obživy nebo vzdělávání.
V roce 2018 lidé věnovali pořádající Charitě ČR celkem 114 milionů Kč. V rámci litoměřické diecéze to bylo 2,9 milionu Kč. Na Žatecku byli loni dva organizátoři
- Oblastní charita Žatec vykoledovala 13 302 Kč a farnost Liběšice u Žatce 417
035 Kč. Koledníci vybírající do zapečetěných pokladniček z Liběšic byli jako tradičně nejúspěšnější v rámci
celé diecéze, kterou tvoří
především území Ústeckého a Libereckého kraje. (žz)

Kompletní program
akcí v Žatci nabízí
web města: Kalendář akcí
facebook:
Infocentrum Žatec
aplikace: Mobilní rozhlas

Žatecký zpravodaj

Muzeum připomene slávu známé Šroubárny
Tři nové výstavy i zajímavou přednášku o zdravé
výživě si na leden připravilo pro své návštěvníky
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci.
Muzeum zve do Křížovy
vily na slavnostní otevření
výstavy Příběh Mattioliho
herbáře, které se uskuteční
ve čtvrtek 10. ledna od 17 hodin s hudebním a recitačním
vystoupením ZUŠ Žatec.
Výstava přibližuje nejen
historii herbářů a významné
osobnosti tohoto oboru, ale
především představuje soukromou sbírku herbářů,
zejména nejrůznější vydání
Mattioliho herbáře. Výstava
s podporou společnosti Klára – květiny, potrvá do 3.
března 2019.

nálního muzea v Husově ulici se ve čtvrtek 17. ledna
2019 od 17 hodin koná slavnostní zahájení výstavy
Šrouby, hřebíky, dráty. Výstava přibližuje historii dnes
již neexistujícího podniku
Regionální muzeum K. Šroubárna Žatec a okrajově
A. Polánka a Česká společ- se dotkne jejích předchůdnost pro ochranu netopýrů sr- kyň (např. drátovny Telatdečně zvou na vernisáž vý- ko - foto z archivu muzea).
stavy Netopýři tajemní a Výstava trvá do 24. března.
zranitelní, která proběhne
Do Staré papírny zvou
ve Staré papírně v Žatci ve pracovníci muzea na předčtvrtek 24. ledna 2019 od 17 nášku Hubnutí začíná nejhodin s hudebním a recitač- prve v hlavě aneb Jak naním vystoupením ZUŠ Ža- stavit mysl a přijmout změtec. Výstava představí roz- nu, která proběhne 22. ledna
manitost druhů vyskytují- od 17 hodin. O osvojení
cích se v České republice. správných návyků a dovedVýstava potrvá do 30. břez- nosti správně jíst budou povídat Zuzka Nemčíková a
na 2019.
(rmž)
V hlavní budově regio- Jarmila Hokrová.

Vlastní žatecký betlém představilo před Vánoci Polánkovo muzeum. Základem
pro něj se stalo malované
náměs s radnicí, jehož autorkou je žatecká malířka
Iva Mo lová. Figurky navrhla pracovnice muzea Monika Merdová, na nich jsou
obličeje žateckých obyvatel.
Nechybí ani postavičky ze žateckých dějin, včetně legendárních, jako je socha Boreše. Figurky do betlému lze
přidávat i letos. Foto: (kas)

Sborník o historii Poohří je v prodeji v Polánkově muzeu
Žatecké regionální muzeum nabízí
k prodeji i studiu nový sborník Poohří
7 s podtitulem Smrt, války a katastrofy. Sborník vznikl z příspěvků z konference konané v Kadani v říjnu 2017.
Vydavatelem je spolek Historie a současnost Poohří o.s. ve spolupráci s řadou dalších regionálních institucí. Obsahuje jedenáct příspěvků.
Historie Žatce se objevuje v několika z nich. Článek Tomáše Veličky Křížova sbírka středověkých a raně novověkých písemností v SOkA Louny připomíná rovněž osobnost Dr. Kříže, jehož někdejší známá žatecká vila je
dnes využívána Regionálním muzeem. Vychází rovněž z materiálů, které

má žatecké muzeum o této osobnosti k
dispozici.
Článek historičky žateckého muzea Milady Krausové s titulem Příběh
žateckého lva připomíná dobrodružné
osudy žateckého pomníku obětem první světové války, který stával v místech
dnešní chmelničky. Dozvíte se z něho,
jak je možné, že se bronzový lev z něho dostal až k Máchovu jezeru, kde začal svůj druhý život jako lev Splavák.
Nechybí ani bohatý obrazový materiál, z něhož je řada historických fotograﬁí prezentována veřejnosti vůbec
poprvé.
Žatecké téma se objevuje i v článku
Veroniky Doušové věnované komuni-

kaci mezi městy Rakovníkem, Louny
a Žatcem v 16. století nebo v článku Jana Boukala o rytířích z Vřesovic.
Několik zajímavých studií je věnováno umělecko-historické tématice v
souvislosti s regionem. Pro někoho děsivý, pro někoho atraktivní podtitul naplňují příspěvky věnované obecně pohromám chápaným jako trest za lidské
hříchy (Marta Vaculíková), povodním
na Lounsku (Martin Vostřel) nebo např. kolektivizaci na příkladě jednoho
individuálního osudu (Ondřej Hladík).
Jistě zaujme rovněž již nadpis článku
Mše duchů v raném novověku (Helena
Chalupová). Sborník je v prodeji v budovách muzea za 140 Kč.
(rmž)
9
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Opera-sat. přenos - předplat. skupiny O a mimo předplatné
12.1. 18:45 FRANCESCO CILEA:
ADRIANA LECOUVREUR
Anna Netrebko bude poprvé na jevišti Metropolitní opery
zpívat titulní roli v opeře Adriana Lecouvreur, příběhu slavné francouzské herečky z 18. století.
Akce ZUŠ Podbořany-mimo předplatné
14.1. 18:00 NOVOROČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
(ZUŠ PODBOŘANY)
Činohra – předplatné skupiny A i mimo předplatné
15.1. 19:00 VÁLKA ROSEOVÝCH
Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Hrají:
Michal DLOUHÝ, Kateřina LOJDOVÁ, Lukáš KRÁL, Roman ŠTABRŇÁK, Petr FLORIÁN a další
Činohra – ochotnické představení – mimo předplatné
17.1. 19:00 VASSA (RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ)
Hra Vassa Železnova (nebo Železnovová) pochází z roku
1910, Gorkij ji pod vlivem Stalinovy ideologie přepracoval
v roce 1935. Rádobydivadlo se rozhodlo pro původní verzi.
Pohádka pro děti- mimo předplatné
20.1. 15:00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Pohádka na motivy večerníčkové předlohy z televize.
Činohra – mimo předplatné
22.1. 19:00 VYSAVAČ
Bohumil KLEPL v jedinečné komediální one man show o
zamilovaném uklízeči z nákupního centra.
Zábava– mimo předplatné
24.1. 19:00 MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zcela nová zábavná talk show Karla ŠÍPA na motivy
VŠECHNOPÁRTY, tentokrát s jediným hostem J. A. NÁHLOVSKÝM. Prostor dostanou také diváci se svými dotazy.
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
28.1. 19:00 SMÍM PROSIT
Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy. Hrají: Jan Réva, Martin Polách/Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina Janečková, Petr Pěknic/Karel Zima.
DIGITÁLNÍ KINO
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VÝSTAVY
Regionální muzem K. A. Polánka
17. 1. - 24. 3. Šrouby, hřebíky, dráty. Výstava o historii žateckého podniku Šroubárna. Vernisáž 17. ledna od 17:00 s
hudebním vystoupením ZUŠ Žatec.
Křížova vila
10. 1. - 3. 3. Příběh Mattioliho herbáře. Herbáře ze soukromé sbírky. Výstava je doplněna poznáváním stromů a vůní bylinek. Vernisáž výstavy 10. ledna od 17:00 s hudebním
a recitačním vystoupením ZUŠ Žatec.
Stará papírna
24. 1. - 30. 3. Netopýři tajemní a
zranitelní. Výstava představí rozmanitost druhů vyskytujících se v
ČR a způsob jejich života. Vernisáž výstavy 24. ledna od 17:00 s
hudebním a recitačním vystoupením ZUŠ Žatec.
Městské divadlo
8. 1. - 28. 2. Cesta je cíl. Výstava obrazů a graﬁk Jana Wagnera, vernisáž 8. 1. v 17:00.
Galerie Sladovna
Do 20. 1. Přicházející světlo. Výstava obrazů V. Lamra.
Do 31. 1. 7. návštěva manželů Zemanových. Výstava moderního umění.
Do 31. 12. Historie (ne)obyčejné tužky. Výstava tužek ze
soukromé sbírky Emanuela Petráně.
OSTATNÍ
16. 1. Ohrožená semínka, promítání ﬁlmu v Galerii Sladovna, 17:30
22. 1. Hubnutí začíná nejprve v hlavě aneb Jak nastavit
mysl a přijmout změnu, přednáška Z. Nemčíkové a J. Hokrové na téma, jak změnit životní styl. Vstup zdarma, 17:00
23. 1. 6000 km Mexikem, Guatemalou a Belizí s Markem Kovářem, přednáška v knihovně, 17:00
30. 1. Nový svět, promítání ﬁlmu v Galerii Sladovna, 17:30
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Fotbalisté doufají v tribunu a neustále hledají trenéry
Kdysi největší sportovní
oddíl v Žatci, fotbalový Slavoj, se musí stejně jako další tradiční sporty vyrovnat
s novými trendy.
Řeší ale také provozní a
personální problémy. „Věc,
kterou řešíme neustále, jsou
trenéři,“ potvrdil předseda
Slavoje Žatec Pavel Maňák
Kolik má oddíl v současnosti členů?
V současné době máme
registrováno na fotbalové
asociaci FAČR 259 členů
včetně funkcionářů a dlouholetých členů.
Vyhovují vám současné
podmínky pro přípravu
všech družstev? Kde trénujete?
Celkem máme 8 týmů
včetně staré gardy. Domácí
utkání převážně hrajeme na
hlavním stadionu, při nepřízni počasí střídavě na hřišti s
umělou trávou. Na těchto
dvou hřištích probíhají tréninkové jednotky, v zimních
měsících a letní přípravě využíváme okolní terény, pro
hráče nepopulární park u žatecké nemocnice v rámci
kondiční přípravy. Týmy
obou přípravek mají k dispozici SH Sever, kde pořádáme halové turnaje. Na přelomu roku využívají halu i
muži a dorostenci. Žákům
slouží díky smlouvě se ZŠ
Jih tamější tělocvičny.
Co vás trápí?
Určitý problém je při souběhu více utkání v jeden den
doma, kdy je velice nepříznivé počasí a hlavní hřiště je
nutné šetřit. V letošním roce
nás částečná rekonstrukce
trávníku na hlavním hřišti

stále 185 tisíc Kč, dalších 30
tisíc stálo obnovení řídící zavlažovací jednotky, která byla zcela zničena neznámým
pachatelem. Bohužel určité
problémy máme i v další části zázemí klubu, neboť máme pouze čtyři šatny, což je
s ohledem na soutěže a souběhy zcela nedostačující.
Co potřebujete zlepšit?
Jako každý sportovní
klub pracujeme na vylepšení zázemí. Snad se podaří po
letech čekání dosáhnout
stavby nové tribuny. Řada
členů už ani nevěří, že se jí
dočkají, neboť slibů bylo
mnoho a časově je už celá záležitost i nedůstojná. Tím,
že nemáme krytou tribunu,
nemůžeme dělat významnější sportovní akce minimálně na krajské úrovni. Je
ale na místě zmínit i skutečnost, že zásluhou dodatečné
dotace z města jsme výrazně
vylepšili vybavení sportovními pomůckami, dresy, míči, zakoupili jsme na umělou trávu další pár přenosných branek. V dnešní době
to byla veliká pomoc, za to
patří vedení města poděkování. Věc, kterou řešíme neustále, jsou trenéři. Chybí
hlavně k mládežnickým

deže vůbec sportovalo, a jednotlivé talenty podporovali.
Pokud se náš fotbalista rozhodne pro ﬂorbal, určitě mu
umožníme přechod.
Jaké jsou sportovní ambice klubu?
V dospělém fotbale, byť
se nyní třeba nedaří, jak bychom si přáli, by našemu
městu určitě slušela minimálně divize. Na druhé straně ovšem je třeba si uvědotýmům.
mit, že v současné době plné
Jaký je vývoj členské ekonomických zvratů a pozákladny?
sunů není jednoduché takoCo se týče členské zá- vou soutěž ﬁnancovat. Prokladny, v podstatě se točíme blém je i v samotném zajišokolo stejného počtu už ně- ťování hráčského kádru. V
kolik posledních let. Rádi současné době jej tvoří místbychom utvořili další tým ní odchovanci a hráči blízdorostu a pokoušeli jsme se kého okolí, z nichž někteří
o založení dívčího týmu, kte- jsou ale pracovně vytíženi,
rý se zatím nezdařil. Pokud že se musí omlouvat z praby se objevily zájemkyně, covních důvodů z mistrovurčitě bychom podpořili i ských utkání, a tak dochází
něžné pohlaví.
k oslabování. Co se týče zísCítíte hodně konkuren- kávání a obměňování hráčci jiných sportů ve městě?
ského kádru, tak obecně je
Samozřejmě se potýká- na škodu, že zanikla fotbame se skutečností, že nám lová akademie v Blšanech,
průběžně v roce odcházejí ze které každý rok vzešli fotčlenové i do dalších sportů balisté, kteří se objevovali i
nebo se věnují dvěma sou- u nás.
Tomáš Kassal
běžně, než se rozhodnou,
kde zakotví. Dříve to byl fot- Seriál
bal, který zde byl velkým Sportovní kluby a spolky:
klubem, ale přišel ﬂorbal,
FK Slavoj Žatec
který zaznamenal celoreČeský fotbalový klub
publikově velký vzestup a
odebral některé členy. Dal- vznikl v Žatci pod názvem
ším konkurentem je určitě Lučan v roce 1936.
Dlouhá léta se hrál v Žatúspěšné plavání, ale i další
malé sporty nebo sportovní ci fotbal na úrovni divize,
aktivity. S tím se ale musíme nyní působí dospělý tým v
vypořádat všichni. Je prav- krajském přeboru.
da, že jsou to naši konkurenAktuálně má oddíl osm
ti. Zároveň ale musíme družstev, ve kterých působí
všichni společně dělat vše
11 trenérů a 206 hráčů.
pro to, aby co nejvíce mlá-

Vánoční fotbalový turnaj dorostenců v hale vyhrál Mostecký FK
Fotbalového Vánočního turnaje dorostu ve Sportovní hale Sever se zúčastnily nakonec jen tři týmy. Zejména
hostující tým Mosteckého fotbalového
klubu, v jehož sestavě bylo možné zaznamenat žatecké hráče působící v tamější fotbalové akademii, předváděl
velice pěkné fotbalové halové akce a

zaslouženě vyhrál.
Celkové pořadí:
1. MFK Most, 2. Kec boys Most, 3. FK
Slavoj Žatec. Nejlepší brankář: Urbánek Marek (Kec boys). Nejlepší hráč:
Minařík Danny (MFK). Nejlepší střelec: Vlach Jan (MFK)
Mikulášského turnaje přípravky se

zúčastnilo celkem 14 týmů a v konečném hodnocení se nejlépe dařilo celkům z Karlovarska, SKNP Sedle a
Hroznětína. Překvapením byl tým FK
Rakovník, dívky, které bojovaly až do
závěru a neuspěly až ve ﬁnále. Domácí
tým starší přípravky skončil třetí a
mladší kolegové pátí.
(pm)
11

sport

Žatecký zpravodaj

Lenka Bešíková je trojnásobnou mistryní republiky
zentantem Netrhou z Litoměřic. V dalších závodech
už se projevila doznívající
nemoc, přesto Kristián získal ještě tři umístění v desítce nejlepších.
Třikrát se mezi desítku
nejlepších v ČR dostal i Filip Mach. Mistrovství se ještě zúčastnili Ella Pohoriljak,
Lucka Límová, Jan Procházka, Radana Hlavátová a
Lenka Bešíková, která jako
starší žákyně v kategorii dospělých byla jedenáctá.
„Děkuji tímto také trenérům Karlu Urbanovi, Ivanu
Klímovi, Martinu Dvořákovi a Marku Břečkovi za skvělou přípravu našich plavců,“
ocenil práci trenérů předseda Jiří Karas.
(red)

Skvělého úspěchu dosáhla
talentovaná žatecká plavkyně Lenka Bešíková na
Mistrovství ČR v plavání
starších žákovských kategorií v Novém Jičíně.
Čtrnáctiletá členka oddílu plavání Jazzmani Žatec
(na snímku) se v prosinci loučila se žákovskou kategorií
výtečně: z pěti startů získala
3 zlaté a 2 stříbrné medaile.
V úvodním vystoupení
Lenka nastupovala jako čtvrtá přihlášená na trati 100PZ.
V závodě ale předvedla svůj
mimořádný talent a naplavané kilometry a dohmátla
druhá se ztrátou pouhých 12
setin. Dále nastoupila na tratích 50Vuz a 100Z, kde do-

další reprezentantkou Kinterovou a bylo z toho také
skvělé 2. místo. „Lence přejeme mnoho dalších úspěchů také v juniorské kategorii v roce 2019,“ řekl předseda žateckého oddílu a trenér
plavání Jiří Karas.
Na plaveckém zimním
minovala od prvních metrů mistrovství České republiky
a s přehledem zvítězila. Na- dorostu a dospělých, které
víc na trati 100Z nebyla na se uskutečnilo v prosinci v
MČR nikdy poražena!
Plzni, se výrazně prosadili
Lenka prokázala své kva- žatečtí plavci, kterých se zúlity ještě na trati 200Z, kdy častnilo celkem sedm.
mimořádným taktickým výZ dorostenců nejvíc zářil
konem ovládla nejdelší zna- Kristián Balon, který získal
kovou trať. Na závěr sahala svou první dorosteneckou
Lenka po čtvrtém mistrov- medaili, a hned stříbrnou.
ském titulu na trati 100VZ, Vytvořil si osobní rekord na
bohužel však o setinu se- 50 metrů prsa (0:29,48) a
kundy prohrála v dohmatu s prohrál až ve ﬁniši s repre-

Jan Karas vyhrál
turnaj v Praze

Mladí ﬂorbalisté: Ať gólů pořád přibývá!

Poslední ﬂorbalové turnaje loňského hráli Louny 10:3 a Domeček Chomutov 8:4.
Jediné vítězství získali mladší žáci na
roku mladým žateckým týmům ukázaly, v
turnaji v Lovosicích, kde porazili Mondi Štěčem musejí přidat.
Přípravka hrála v Podbořanech a ze tří tí 4:3, ale prohráli vysoko 0:10 s Mocnými
zápasů vyhrála jen ten první, s domácími tuleni Podbřany a 1:9 s Loko Louny.
Rozporuplný turnaj sehráli dorostenci v
8:1. Poté podlehla jednomu týmu Mostu 4:8
a druhému 3:6. „Podstatné je, že si děti za- Kadani, kde nejprve podlehli 5:10 Ústí B pohrály a turnaj užily. Všem úspěšným střel- té, co drželi nerozhodný stav a dobrou hru týNa turnaj starších žáků v cům blahopřeji a věřím, že góly budou jen movým výkonem. Když od něj upustili, rozpadla se jim hra i skóre. Ve druhém utkání
tenise v Praze – Petrovicích, přibývat,“ shrnul rok trenér David Šůs.
Elévové zakončili rok 2018 v Lounech, naopak Jazzmani týmový výkon udrželi po
uspěl starší žák Jan Karas,
když dokázal vyhrát celý ha- kde třikrát vyhráli a jednou prohráli. „Po mi- všechny tři třetiny a porazili Bivoje Litvílový turnaj kategorie D obsa- nulém turnaji jsme vybrali pouze 10 hráčů, nov 7:5. „Ve druhém utkání kluci ukázali, že
zený 16 hráči. Finále, které kteří prošli přípravkou a mají tedy herní zku- to tam prostě je a že to smysl má. Mají na to
sehrál s nejlepším hráčem šenosti přes 2,5 roku a ostatním týmům jsou porazit i vyspělejší týmy, ale musí si nechat
Vopičkou bylo velmi dra- rovnocenným soupeřem. Na obrazu hry se poradit. Měli by stále myslet na to, že musí
matické. První set Karas pro- to projevilo,“ chválil svěřence trenér Dušan být vždy jako jeden tým, nejen, když se dahrál 4:6, avšak druhý set za- Volráb. Jazzmani porazili Chomutov Red ří,“ hodnotil turnaj trenér dorostenců Jan Vá(jazz)
bojoval a vítězstvím 6:4 si 6:2, prohráli s Lovosicemi 4:12 a pak pře- peník.
vynutil rozhodující zkrácenou hru do deseti bodů. Tu Kuželkářská Lokomotiva přejela dva favority
také ovládl v poměru 10:7 a
Stejným poměrem 6:2 Ten se ovšem Žateckých
Kuželkáři Žatce se v 11.
slavil zasloužené vítězství v až 13. kole krajského přebo- poté Žatec porazil Kadaň B, obával, a přestože nastoupil
celém turnaji!
ru utkali s favority a vypořá- jejíž tým přijel v nejsilnější rovněž v nejsilnější sestavě,
Podobně se také dařilo dali se s nimi velmi slušně. sestavě jako favorit. Body: nebylo mu to nic platné a LoRadimu Černému, který se v Žatecká Lokomotiva nej- Ptáčková 424, Ptáček L. komotiva opět naplno bodoMělníku na turnaji katego- prve prohrála 2:6 v Ústí nad 390, Uhlíková 410, Tajbl vala po výhře 6:2. Body: Ptárie C po skvělém výkonu do- Labem s tamějším Sokolem. 408, Ptáček Zd. 421, Jaro- ček L. 386, Ptáček Zd. 399,
stal do semiﬁnále. Žatečtí te- Body: Tajbl 400, Ptáček Zd. lím 391.
Tajbl 412, Uhlíková 394, Janisté trénují pod vedením 402, Ptáčková 382, Jarolím
Dobrou formu pak Žatec rolím 407, Ptáčková 394.
Horsta Reháka a Martina Re- 387, Ptáček L. 437, Uhlíko- potvrdil v Lovosicích, na kuJarní odvety začínají 12.
háka.
(jk) vá 415.
(jj)
želně druhého týmu tabulky. ledna.
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