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Tradiční Putování se letos uskutečnilo v říjnu a úkolem bylo projít stezkou odvahu ulicemi
města i parkem pod hradbami. Podrobnos na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal
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Povinné čipování psů začne platit 1. ledna
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Městský úřad Žatec připomíná obyvatelům, že od
1. ledna 2020 bude pro
všechny majitele psů platit povinnost označovat
psy mikročipem. Bez něj
bude očkování proti vzteklině neplatné.
Povinné není zapsání psa
do některého z existujících
registrů zvířat, majitelé psů
by to ale měli udělat ve
vlastním zájmu – registrace
psa může ulehčit jeho návrat
v případě zaběhnutí.
Povinné čipování psů
ukládá novela veterinárního
zákona. V první řadě slouží
čip k prokázání platné vakcinace proti vzteklině. Dalším využitím je jednak lepší
zjišťování identity psa v případě zatoulání či kontroly,
jednak monitoring chovu a
snadnější zamezení množíren psů. Každé nově naroze-

né zvíře bude muset být zornila starostka Žatce Zdeňoznačeno čipem nejpozději ka Hamousová. Čipování
v době prvního očkování, te- mohou provádět pouze vetedy do půl roku. Číslo mik- rináři, již splňují požadavky
ročipu musí být zaznamená- Komory veterinárních lékano v dokladu o očkování psa řů ČR.
(pas, očkovací průkaz). VýŽatecké občany vyzývá
jimku z této povinnosti bu- radnice, aby využili minidou mít psi, označení čitel- málně městskou evidenci
ným tetováním provedeným psů. Město Žatec dosud podpřed 3. červencem 2011.
porovalo nepoRozhodne-li
vinné
čipování
Počet psů
se majitel psa, že
psů tím, že majijej zaregistruje, přihlášených
telé, kteří dobromusí to provést v Žatci
volně označili
sám, případně po- k 30. září 2019:
své zvíře mikrožádat o registraci
čipem a oznámili
veterináře, který
to, měli slevu z počip aplikoval. Daplatku za přihlášetabází pro zápis údaného psa. Ta pro ně
jů je několik, centrální
bude platit i nadále. Kvůregistr platný pro celou re- li co nejpřehlednější evidenpubliku ale neexistuje. „Ap- ci a následné kontrole psů
likaci mikročipu provede ve- platí v Žatci povinnost oznaterinář. Není ale jeho povin- čovat psa evidenční známností dělat registraci,“ upo- kou.
Tomáš Kassal
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Město a fotbalisté chtějí opravit areál u řeky za pomoci dotace
ké základny sportu od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ale nabízí
možnost provést ještě rozsáhlejší rekonstrukci areálu,
a to při menších výdajích
města.
Vedle samotné tribuny
by se tedy kompletně rekonstruoval trávník, a to včetně
výměny zeminy a instalace
nových drenáží a zavlažování. Došlo by také k opravě
oplocení celého areálu.

Žadatelem o dotaci bude
FK Slavoj Žatec, ale předﬁnancování zajistí město Žatec, které je majitelem sportovního areálu. Žádost o dotaci byla podána do konce října. Na jaře bude jasné, zda
žádost uspěje. Pokud ano,
musí se celková rekonstrukce dokončit do konce roku
2020. Pokud ne, bude se znovu jednat o tom, jak vybudovat alespoň samotnou tribunu.
Tomáš Kassal

Vybudovat novou tribunu,
rekonstruovat trávník a
opravit oplocení fotbalového areálu u řeky chtějí
město Žatec a fotbalový
klub za pomoci dotace.
Celkové náklady na projekt Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec
mají být 19,870 milionu Kč,
z toho dotace má pokrýt 70
nákladů a město by uhradilo
zbytek tedy zhruba 6 milionů korun.

Žádost o dotaci schválili
zastupitelé města na svém
říjnovém jednání, které bylo
právě kvůli podání dotace
svolané v mimořádném termínu.
O nové tribuně pro Slavoj se jedná už několik let,
poslední cena 15 milionů
Kč se zdála zastupitelům vysoká a proto se hledaly způsob, jak projekt upravit a cenu snížit. Dotační program
Podpora materiálně technic-

Na studii na obnovu
parků přibyly peníze

Vzpomínková akce k 101. výročí vzniku ČSR

Město Žatec pokračuje v
přípravách na obnovu parků. Zastupitelé na svém říjnovém jednání schválili rozpočtovou změnu, kterou
uvolnili z investičního fondu částku 1,7 milionu korun. Peníze jsou potřeba na
doﬁnancování studie na revitalizaci parků a zadržování
vody ve městě.
(žz)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 28.
listopadu od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)

Mimořádný
úřední den
Sobota 7. prosince,
8.00 až 12.00

Vzpomínková akce na
Kruhovém náměstí připomněla 28. října 101. výročí
od vzniku samostatného
Československa. Vznik republiky si připomnělo osm
desítek lidí včetně zastupitelů nebo členů Československé obce legionářské.
Pieta vyvrcholila čes-

„Samostatný stát se nám
může dnes zdát jako samozřejmost, ale naši předci o
něj museli usilovně bojovat,“ zdůraznila žatecká starostka a senátorka.
Uvedla také, že stát, to
není jen organizace politické moci. „Jsou za ním lidé s
rodinami, jejich příběhy a životy, rodné obce a vztahy.
Proto za Československo
umírali lidé a jemu byla často
věnována jejich poslední
kou státní hymnou. V hlavslova.
A lidský život je přece
ním projevu na Kruhovém
tou
největší
hodnotou,“ řeknáměstí připomněla starostla
Z.
Hamousová.
ka Žatce Zdeňka HamousoNa odvážná rozhodnutí
vá, že 28. říjen 1918 nebyl
jen politickou událostí v ději- našich předků, kteří se o
nách země, ale především vznik republiky zasloužili,
oslavou svobody a vyvrcho- upozornila za Českoslovenlením procesu vedoucího ke skou obec legionářskou Dasvébytnosti českého národa. nuše Manová.
(kas)

Radní podporují petici, Žatec požaduje nové kruhové objezdy
Rada města Žatce podporuje výstavbu dvou kruhových objezdů na silnici číslo 27 v místech, kde se hlavní
komunikace první třídy kříží s ulicemi
Husovou a Osvoboditelů. Vyplývá to z
usnesení rady města, která se na jednání v říjnovém termínu zabývala peticí
žateckých občanů.
O vybudování dvou kruhových objezdů vedení města jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) v minulosti už několikrát. Při posledním jednání zástupci města zmínili i to, že stavbu okružních křižovatek požaduje též
zmíněná petice, kterou aktuálně podepsalo přes dva tisíce lidí.
Radní ve svém usnesení upozornili, že problémem špatně přehledných
2

křižovatek se město zabývá opakovaně. První výsledek by měl být patrný
ještě letos: Na základě požadavku města Žatec zpracovalo ŘSD projektovou
dokumentaci na změnu svislého a dopravního značení v místě křížení silnice 27 a Husovy ulice (u TESCO). Bezpečnější odbočování by tam mělo být
do konce roku. Město plánuje do té doby navíc tuto křižovatku osvětlit několika lampami veřejného osvětlení.
Radní na svém pondělním jednání
také uložili, aby se v rámci zákonných
možností upravila zeleň tak, aby došlo
ke zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce u TESCO. Na silnici číslo 27 u
křižovatky s ulicí Osvoboditelů město
prověří požadavek na umístění radaru

měřicího rychlost.
Některá nezbytná opatření už se
provádějí přímo v souvislosti s budováním kruhových objezdů. O nich v minulých letech ŘSD neuvažovalo, protože podle jeho bezpečnostních auditů
nebyly potřeba. Na žádost města se ale
bude bezpečnostní inspekce provádět
znova. V říjnu například právě kvůli tomu proběhlo měření hustoty dopravy v
různých dopravních směrech, a to v
denních i nočních hodinách.
Měření provádí České vysoké učení technické, jehož pracovníci budou
bezpečnostní aktualizaci zpracovávat.
O kladné vyjádření ke stavbě kruhových objezdů žádá město Žatec rovněž
Policii ČR.
(kas)
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Dluhy jsou jako časovaná bomba. Její zneškodnění potrvá roky
Dluhové zatížení občanů a
exekuce na jejich majetek
jsou jedním z velkých problémů Žatce.
Podle údajů Exekutorské
komory za rok 2017 bylo
2642 obyvatel města v exekuci, což znamenalo přes 16
procent všech obyvatel a 17.
místo v celém Ústeckém kraji. Dluhy a exekuce jsou také jedním z důvodů, proč Žatec navázal spolupráci s
vládní Agenturou pro sociální začleňování (ASZ).
Konkrétní pomoc
Komu by tato spolupráce
mohla pomoci? Konkrétně
třeba rozvedené mamince
dvou dětí, jejichž otec měl
potíže s alkoholem. Situaci
řeší za pomoci Sociálního
centra pro rodinu. „Těch problémů byla celá řada. Když

jsme je postupně začali rozmotávat a řešit, prioritou přitom bylo bydlení, objevily
se i velké dluhy, které na maminku dopadly kvůli rozvodu,“ popsala složitý případ
Lenka Mangová Mottlová
ze Sociálního centra pro rodinu, které má kvůli dluhům
ročně tři sta kontaktů.
Přes veškerou snahu ale
nebylo možné dluhy samoživitelky vyřešit až do konce přímo v Žatci. Problém
totiž vyřeší oddlužení neboli insolvence, o ni ale musí
žádat buď advokát či insolvenční správce, což jsou placené služby a odborníci jsou
přetížení. Nebo akreditovaná poradna, která to provádí
zdarma, ale v okrese je taková pouze v Lounech. A je
rovněž přetížená. „Díky pod-

ku, auto na leasing, nebo ručí rodinným příslušníkům. I
i oni se mohou dostat do situpoře Agentury pro sociální ace, kdy je nebudou moci
začleňování by Žatec mohl splácet. „Když se podaří bězískat peníze na akreditova- hem několika let snížit celnou poradnu, která tu chy- kové zadlužení v Žatci, tak
bí,“ vysvětlila L. Mangová se zvýší kupní síla obyvatel.
Mottlová.
A to bude pozitivní pro celé
V Žatci funguje celá řada město,“ zdůraznila Lenka
poraden, center, služeb, vět- Mangová Mottlová.
šinou jsou to neziskové orgaProblém pro všechny
nizace. Potýkají se ale s neDluhy mohou být jednou
dostatkem ﬁnancí a kvalit- z časovaných bomb a ty je
ních pracovníků. Díky spo- třeba zneškodnit. Právě prolupráci s ASZ by mohly zís- to Žatec připravuje ve spokat podporu na své projekty, lupráci s ASZ komplexní
které budou reagovat na po- strategický plán, který by
třeby obyvatel města.
měl být připraven na přeloDůležité je si uvědomit, mu roku. Nabídne řadu opatže exekuce a dluhy nejsou ření, která pomohou řešit soproblémem jen sociálně sla- ciální problémy ve městě.
bých. Dluhové zatížení se tý- Včetně dluhů a exekucí tisíká i lidí, kteří mají hypoté- ců obyvatel. Tomáš Kassal

Likvidace odpadů v zimním období

Nástěnný kalendář města
na rok 2020 je v prodeji na
infocentru, cena 199 Kč.

Otvírací doba sběrného dvora
Dnem 1. listopadu se mění otvírací doba sběrného dvora, a
to až do 29. února 2020. I nadále bude otevřeno po celý týden, ale v čase od 9:00 do 16:00 hod.
O veškerých státních svátcích zavřeno.
Svoz biologicky rozložitelného odpadu
od rodinných domů
Svoz hnědých nádob, zapůjčených obyvatelům města Žatce, bude probíhat od 1. listopadu do 29. února 2020 každé
sudé úterý dle kalendáře.
(sjg)

Městský úřad Žatec
upozorňuje,
že bude ve dnech
23. 12.
a 27. 12. 2019
zcela uzavřen.
Děkujeme
za pochopení!

Příprava upravené nominace pro zápis na Seznam světového dědictví
Chmelařská tradice Žatecka a památky, které ji připomínají, jsou natolik unikátní, že si zaslouží zápis na Seznam světového dědictví. S tímto doporučením začíná pracovní skupina připravovat upravenou nominaci pro rozhodování o zápisu na tento prestižní seznam. O něm by se mělo rozhodovat
na přelomu června a července 2022.
Výbor pro světové dědictví se v létě
2018 rozhodl českou kandidaturu Žatce – města chmele odložit a navrhl její
přepracování. V roce 2019 přizval Žatec doporučené mezinárodní odborníky ICOMOS, což je poradní orgán Výboru pro světové dědictví, aby navrhli,
jakým způsobem nominaci upravit.
Na základě těchto doporučení už
má pracovní skupina (steering group)
ujasněný další postup. „Zaměříme se
především na příběh chmele. Tedy od
toho, jak se šlechtí v laboratoři, přes

pěstování na chmelnicích kolem Ohře,
dopravu a zpracování až po konečný
produkt, jímž je usušený chmel určený
k dalšímu využití,“ popsal hlavní záměr upravené nominace Jaroslav Špička, předseda steering group, která se
aktuálně rozšířila o další odborníky.
Například z družstva Chmelařství,
Chmelařského institutu, Svazu pěstitelů chmele ČR či z ústecké univerzity.
Upravená nominace má zdůrazňovat chmelařskou jedinečnost Žatce i jeho okolí včetně chmelnic kolem řeky
Ohře. Pěstování a zpracování světově
proslulého chmele ovlivnilo podobu
celého města, včetně městské památkové rezervace, ale také široké okolí.
Příkladem tohoto ovlivnění se má stát
obec Stekník, která je vesnickou památkovou zónou. Kvůli tomu se chystá jednání s obcí Zálužice, jejíž je Stekník místní částí – Zálužice by měly pat-

řit stejně jako město Žatec, Ústecký
kraj, Národní památkový ústav, ministerstvo kultury či chmelařské organizace k partnerům, kteří mají podpořit
snahu o zápis na Seznam světového dědictví podpisem společného Memoranda o spolupráci.
(kas)

UNESCO
Termíny důležité pro rozhodování
o zápisu Žatce
na Seznam světového dědictví:
září 2020 – odevzdání pracovní
verze nominace
únor 2021 – odevzdání
plné verze nominace
léto 2021 – hodno cí mise
červen/červenec 2022
– rozhodování o zápisu
na Seznam světového dědictví
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Strašidelné Putování bavilo, děti už se těší na další!
Stezka odvahy byla po třech letech
opět tématem Putování, které pořádaly Spolek Mederova domu, Sedmikráska, Seniorcentrum a další
spolky i jednotlivci.
Strašidelné cesty se zúčastnilo rekordních 650 platících účastníků.
Na cestě kolem městského centra
za úkoly nebo dvěma hady, v něž se
kdysi proměnili dva čerti z klášterní kuchyně, čekalo dětské i dospělé účastníky několik úkolů a hlavně tři desítky
strašidel. „Strašidelné Putování jsme

dělali už před třemi lety, letos jsme ho
trochu rozšířili. Příprava dala hodně
práce, ale snad se to vyplatilo. Plánků
jsme měli připravených a vytištěných

Žatecká teplárenská, a.s.
Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec
tel. 412 375 402, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/
opětovně vyzývá k podání přihlášek
do výběrového řízení na pozici

Náměstek/náměstkyně
pro výrobu a distribuci
Podmínky účasti:
● fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let
● způsobilost k právním
úkonům
● bezúhonnost
Přihláška zájemce musí
obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení, titul
● místo trvalého pobytu
● kontaktní adresa (liší-li se
od místa trvalého pobytu)
● telefonní a e-mailový kontakt
● datum a podpis
K přihlášce se připojí
tyto doklady:
● strukturovaný profesní
životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných
znalostech
● motivační dopis (motivace
k výkonu funkce)
● čestné prohlášení
o bezúhonnosti
● ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání (případně kopie
dokladů o další kvaliﬁkaci)

Požadavky:
● ukončené vysokoškolské
vzdělání v magisterském nebo
bakalářském studijním
programu (technický směr
výhodou), popř. USO s delší
odbornou praxí
● praxe v teplárenském zařízení
nejméně 6 roků (V),
resp. 9 let (USO)
● zkušenosti s řízením
teplárenského zařízení min. 8 let
● aktivní znalost práce na PC (MS
Word, Excel, Outlook, Internet)
● znalost teplárenských technologií,
měření a regulace, ICT
● znalost práce s programy
CAD, GIS
● praxe v řídící funkci
minimálně 8 let
● organizační schopnosti
● schopnost koncepční
a metodické práce
● dobrá orientace v oblasti
ekonomiky a legislativy
v teplárenské oblasti
● dobré komunikační schopnosti
● zkušenosti s řízením pracovního
kolektivu
●řidičský průkaz sk. B

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 20.11. 2019 na výše
uvedenou adresu. Obálku označit slovy „NEOTVÍRAT výběrové řízení NÁMĚSTEK Žatecká teplárenská, a.s.”

Bližší podmínky jsou uvedeny na www.ztas.cz. Další
informace podá Ing. Miroslava Schönbeková, MBA,
tel. 727 819 858.
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několik stovek, ani zdaleka ale nestačili, takže lidé si je museli i ofocovat.
Ten zájem a úspěch nás ohromně potěšil,“ hodnotil první ohlasy hned večer
po skončení akce Petr Antoni, jeden z
hlavních pořadatelů.
Úplně nejvýstižnější hodnocení Putování ale zaznívalo z úst spokojených
dětí. „Půjdeme příště zase?“ ptal se například při cestě domů rodičů sedmiletý chlapec. Pořadatelé sotva ukončili
jedno Putování, a už mohou připravovat další!
(kas)

Žatečtí školáci jako dobrovolníci
Přírodě a seniorům se věnovaly děti ze dvou žateckých
škol v rámci celostátního projektu 72 hodin.
Podzimním úklidem na březích řeky Ohře přichystali žáci VIII. třídy ZŠ nám. 28. října přírodu k zimnímu spánku i
přes poměrně nepříznivé počasí. Do úklidové akce se minulý týden společně s žáky zapojili také školník Martin Krabec a s technickým a organizačním zabezpečením pomohly
i místní instituce, Technická správa města Žatce, Městský
úřad Žatec a Městská policie Žatec. Žáci požádali o podporu a pomoc nejenom rodiče, ale rovněž širokou veřejnost.
Žáci 4.B a 4.D ZŠ Komenského alej Žatec se do projektu
také zapojili. Naplánovali si, že potěší babičky a dědečky v
Domově pro seniory. Připravili si pro ně vystoupení, kde
předvedli svůj tanec, zpěv, recitaci i kouzlení. Také jim rozdali vlastnoručně vyrobené podzimní dekorace. Poté se přesunuli ke skalce, kterou mají senioři u terasy s posezením, a
zasadili dva okrasné keříky, které pro ně zakoupili. (ss, dj)

MŠ Alergo má
krásnější zahradu

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

Děti z naší mateřinky se
radují z nových přírodních
prvků, které na školní zahradu zajistilo město Žatec spolu s technickými službami.
Mohutné kmeny stromů,
ale i menší kusy, budou dětem pomáhat k zdokonalení
motorických schopností a
dovedností, k rozvoji obratnosti a pohybu, k relaxaci.
Poděkování patří mamince Libertinové ze třídy
Fialek za zajištění certiﬁkovaného písku do nově opraveného pískoviště. Nyní se
naše Zahrada smyslů a poznání pomalu chystá k zimnímu spánku.
Děkujeme našim rodičům, městu Žatec, technickým službám a všem, kdo
nám pomáhají. Moc si toho
vážíme.
Šárka Jílková,
ředitelka MŠ Bří Čapků

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce

nás vozil vlastním autobusem po hradech, zámcích a v
okolí. Největším zážitkem
byl večerní výlet do starého
Rožmitálu, kde byla prohlídka kostela s přednáškou,
ukázka varhan mistra J. J.
Ryby – výklad. Dík patří
MÚ Žatec za ﬁn. Příspěvek
k uskutečnění této dovolené.
Členky SPCCH
O. Vondráčková,
A. Bretfeldová,
E. Štípková

Blanka Bartáková
Jiřina Jadrná
● Nabízím doučování SŠ
Vlastimila Kulichová
matematiky, příprava ke
Marie
Dlouhá
státní maturitě. Žatec. Tel.
Jarmila Syrovátková
723 146 045.
Jaroslav Kotek
● Prodám pšenici 480 Kč/metrák. Pytle výměnou neEva Kubisková
bo 20 Kč/ks. Telefon: 723
Helena Petrová
389 284.
Vladimír Kunc
● Pronájem řadové garáAlžběta Krištofyová
že. Pronajmu řadovou garáž
Věra Berkyová
ve Staňkovicích, cena nájVáclav
Brůna
mu 800,- Kč/měsíc. TelePavel Špička
fon: 728 061 308.
Rozloučení
Marie
Šámalová
● Servis a opravy oken a
Olga
Sýkorová
Zesnulí 25.9. až 27.10.:
dveří. Josef Honauer, tel.
Adolf Jánský
88 Jitka Greisigerová
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, proAnna Dědková
83 Anna Hajdová
mazání a seřízení kování,
Marie Solarová
73 Václav Navrátil
výměna skel, těsnění, klik,
Kamil Vizina
45 Zdeněk Hajný
oprava žaluzií, výměna
Nina Hasilová
oken či dveří při neopravi- Žatecký zpravodaj vyjde 5. prosince. Příjem inzerce do Ivan Wurm
28. listopadu. Kontakt: Osobně úterý 9 až 11 hodin v
telných závadách.
Milan Gřunděl
infocentru, e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Vladimír
Hostek
Poděkování
Odběrná místa: Městský úřad, knihovna, Domov pro seni● Rádi bychom touto cestou ory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, sa- Františka Vaníková
poděkovali za ﬁnanční spon- moobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP Ing.Pavel Pšenička
zorský dar ﬁrmě Koito (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrár- Jindřiška Vestfalová
Czech s. r. o., kterým pod- na Obránců míru, Městské divadlo, autobusové nádraží, vla- Vilém Fridrich
pořila žáky VIII. třídy Zá- kové nádraží, zahradnictví Cinke.
Vladimír Kasík
kladní školy Žatec, nám. 28.
října 1019, okres Louny.
Představitelé ﬁrmy ocenili
zejména environmentálně
orientované aktivity třídy a
jejich zájem o ochranu životního prostředí. Současně
byla žákům nabídnuta mediální a propagační podpora jejich dalších akcí ze strany ﬁrmy.
Silvie Svobodová
● Chtěly bychom poděkovat ZO SPCCH Žatec, paní
Komárkové, Vostré, Smetanové, za velmi dobře připravený pobyt ve Spáleném Poříčí od 15. 9. do 21. 9. 2019,
hotel „Brdy“, který vede p.
Zeman, ten měl velký podíl
na naší dobré náladě. Zajistil výbornou stravu a denně
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Výročí listopadových událostí 1989 si připomíná i Žatec
Před 30 lety se život v tehdejším Československu, a
tedy i v Žatci, začal měnit.
Výročí událostí, které
17. listopadu 1989 a v následujících měsících posunuly
celý stát do jiné doby, připomene město Žatec akcí na náměstí a Regionální muzeum
K. A. Polánka speciálně zaměřenou výstavou.
Autorkami výstavy jsou
historička muzea Milada
Krausová a Monika Merdová. Čerpaly z dobových dokumentů ze sbírek muzea a
také z nově získaných materiálů žateckého Občanského
fóra. V rozhovoru historička
připomíná, jak se tehdy události ve městě odehrávaly a
čím se tehdejší doba lišila.
„Speciﬁcká byla prohlášení,
která vznikala v dnes již většinou neexistujících průmyslových podnicích. Začala působit ale i zájmová občanská fóra – například učitelské, kulturní,
vojenské nebo archeologické,“ uvedla M. Krausová
(na snímku).
Dělo se přímo 17. listopadu v Žatci vůbec něco?
Podobně jak v jiných
městech v republice, byl i
zde 17. listopad běžný den.
Jak začaly místní události a jak se sem dostávaly
zprávy z Prahy?
Že se něco děje, bylo
obecně zřejmé až později.
Konkrétně 19. listopadu.
Tehdy mělo hrát žatecké divadlo „Karneval s operetou“ v podání pražského divadle v Karlíně. Pražští herci chtěli diskutovat s diváky,
ti však nebyli do divadla
vpuštěni. Samozřejmě i v
Žatci byli dobře informovaní jednotlivci. Ale v podstatě záleželo na libovůli a odvaze například ředitelů škol
i podniků, zda vpustili do budov delegace z Prahy, které
jezdily po republice a vy6

(VPN). Z lounského okresu
byli zvoleni pouze Karel
Novosad do SL a Vladimír
Budínský z Loun do ČNR.
Jak dopadly komunální volby po 17. listopadu?
Konaly se v listopadu
1990 a přinesly větší překvapení než volby do parlamentu. Překvapení spočívalo v tom, že starostou nezůstal
Josef Zábranský. Z hlaJedna z mála dochovaných fotograﬁí z revolučních listosování prvního zasedání
padových dní v Žatci.
Foto: Archiv RMŽ
obecního zastupitelstva, ktesvětlovaly pražské události prosadit. Až koncem roku ré nahradilo zrušený národ17. listopadu. Občanské proběhly doplňovací volby. ní výbor, vyšel jako vítěz Jifórum (OF) vzniklo Žatci V únoru 1990 se stal staros- ří Fousek z Národně sociálrychle, ihned v návaznosti tou oblíbený Josef Zábran- ní strany. Komunisté se dona to pražské. A bylo velmi ský. Speciﬁcká byla prohlá- stali do zastupitelstva, ale niaktivní.
šení, která vznikala v dnes koliv do rady města. VyhráKdo byl tehdejší před- již většinou neexistujících la koalice OF, ČSL a Strany
seda národního výboru? A průmyslových podnicích. zelených. Ta ve svém projaký měl výbor přístup?
Začala působit ale i zájmová hlášení žádala, „aby se venPředsedou Městského ná- občanská fóra – například kovu navrátilo vše, co mu parodního výboru (MěNV) učitelské, kulturní nebo ar- tří, především samostatnost,
byl roku 1989 Jiří Vazač. cheologické. Ale také napří- kultura, obchod a služby.“
MěstNV v Žatci vydal ještě klad Romská iniciativa. Ze
Muzeum k těmto udá21. listopadu prohlášení, ve shromáždění se nejčastěji lostem chystá výstavu. Co
kterém se jednoznačně po- připomíná to v kulturním do- bude jejím obsahem?
stavil za politiku ÚV KSČ a mě Moskva 5. prosince za
Výstava Žatecký listovlády ČSSR. Městská rada účasti vysokoškoláků z Pra- pad a co přišlo poté začíná v
„jednoznačně odsoudila hy a Ústí, kde vystoupil také hlavní budově muzea v Huvšechny síly a organizátory, Zdeněk Svěrák.
sově ulici 14. listopadu. PřiKdy proběhly první pomene nejen průběh listokteří vyvolávají neklid v naší společnosti“. Prohlášení svobodné volby v Žatci a padových událostí ve městě,
jaký byl výsledek?
zaslali i ÚV KSČ do Prahy.
ale vrátí nás v čase také do
První svobodné volby doby zmíněných prvních
Kdy začaly demonstraproběhly 8. až 9. června svobodných voleb. Tedy do
ce v Žatci?
Větší skupina lidí se se- 1990. Volilo se do Sněmov- doby velkých iluzí, kdy si
šla až 22. listopadu na teh- ny lidu (SL), Sněmovny ná- všichni mysleli, že se vše dá
dejším náměstí VŘSR (nyní rodů (SN), které tvořily Fe- změnit snadno a rychle a tanáměstí Svobody). O situaci derální shromáždění (parla- ké se o to snažili. Po třiceti
zde informovali právě praž- ment). Dále pak do České ná- letech se tak lze znovu vrátit
ští studenti, zazněla výzva rodní rady (ČNR) a na Slo- do atmosféry let 1989 –
ke generální stávce, která vensku do Slovenské národ- 1990. A zamyslet se, co se
proběhla 27. listopadu. Zde ní rady (SNR). Zvítězilo nejen v Žatci od té doby pobylo představeno prohlášení sdružení Občanské fórum vedlo a co zůstalo dodnes jažateckého občanského fóra, (OF) a jeho slovenský pro- ko nesplněný sen.
které bylo rovněž zasláno tějšek Veřejnost proti násilí
Tomáš Kassal
do Prahy. Jako první mluvčí
OF v Žatci byli podepsáni Téma
MUDr. Karel Novosad, poz- Žatecký listopad a co přišlo poté
dější poslanec Federálního Nová výstava Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci poshromáždění v Praze, Pavel trvá od 14. listopadu do 2. února 2020.
Pleticha a Vladimír Urban.
Přinese unikátní svědectví doby v podobě dobových stroDělo se v Žatci něco jinak, než v jiných městech? jopisných dokumentů, volebních i revolučních plakátů, kaVelký tlak byl na změny rikatur či volebních lístků nebo svědectví pamětníků.
v městské radě, které ovšem Velkou část materiálů si muzeum zapůjčilo ze soukromévůbec nebylo jednoduché ho archivu z činnos žateckého Občanského fóra.

pozvánka
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Senioři si rádi upevňují zdraví a rozšiřují duševní obzory
Oživit si paměť nebo se dozvědět něco nového mají
možnost senioři ze spolku
Seniorcentrum.
V posledních letech se
vzdělávání seniorů stalo běžnou věcí. Projekt „Co ještě
nevíme, aneb chceme vědět
víc“ běží již čtvrtý rokem.
V prostorách sladovny,
později pak ve Staré papírně
se uskutečnilo více jak dvacet přednášek na různá témata. Nejoblíbenější mezi seniory jsou cestovatelské a na

téma zdraví. Mezi naše seniory jezdí mladý, před několika začínající cestovatel Tomáš Laňka z Rakovnicka. Jeho rčení, že všude na světě
jsou dobří a milí lidé, zní
opravdu přesvědčivě.
Téma o zdraví je důležitou součástí projektu, protože ve většině případů ovlivňuje kvalitu života seniorů.
Seniory neohrožují jen nemoci, ale i jejich léky. Právě
na toto téma přijely informovat pracovnice z IKEM

Praha. Neméně zajímavá
přednáška byla na téma Infarkt. Nemocím jsme se věnovali i v dalších přednáškách. Zdraví ovlivňující
jsou také bylinky, o jejich
užití a recepty přednášela
mladá bylinkářka Romana
Polakovičová z Prahy.
Neméně zajímavé přednášky se uskutečnily o drogách, čajích, ale také astrologii a nemohly chybět informace PČR o reﬂexních
novinkách a bezpečnosti. Ve

spolupráci s nadací Lepší senior se senioři dozvěděli,
jak důležitý je kladný přístup k životu.
Cílem projektu, který je
součástí Komunitního plánování sociálních služeb, je
osobní rozvoj ve stáří, u řady seniorů doplnění vědomostí, upevnění duševní
kondice a pocit seberealizace. Poděkování patří městu
Žatec za ﬁnanční přispění
na tento projekt.
Stanislava Žitníková

Sdružení pacientů s civilizačními chorobami děkuje za akce
I v letošním roce uspořádala naše organizace pro členy akce, které zpříjemnili život našim seniorům.
Nejednalo se pouze o tradiční akce, jako je posezení
s harmonikou nebo sportovní odpoledne v areálu Sever
Žatec, kterého se zúčastnilo

28 soutěžících, ale i o rehabilitační jedenáctidenní pobyt v lázeňském městě Hajdúszoboszló v Maďarsku,
kde se rekreovalo 38 členů,
a týdenní pobyt Nové Hutě
na Šumavě, kterého se zúčastnilo 29 členů, ale i dalších akcí, jako byl výlet do

Dubí, Duchcova a Teplic.
Dne 21. září jsme se jeli pokochat krásnou přírodou kolem řeky Berounky a navštívili hrad Zbiroh. Další zastávka byla v malebné vesničce Svatý Ján pod Skalou
a poslední cíl naší cesty bylo
město Beroun s krásným ná-

městím a přilehlým okolím.
V tomto roce ještě plánujeme ADVENT a farmářské
trhy v Roudnici. Veškeré tyto akce můžeme uskutečnit i
díky ﬁnančnímu příspěvku
MÚ Žatec – děkujeme.
Za ZO SPCCH
Žatec - Hrbáčková

Právní poradna: Nájemní byt a jeho rekonstrukce
přímo zvlášť závažná újma, ať už pronajímateli, nájemníkovi nebo dalším
Dotaz: Pronajímatel mi oznámil, osobám. Typicky může jít třeba o naruže bude rekonstruovat celý dům i šení statiky domu.
jednotlivé byty a bude potřeba,
Pokud není splněna žádná z výše
abych se po dobu rekonstrukce z ná- uvedených výjimek, lze úpravy bytu
jemního bytu vystěhovala. Byt je ve provádět pouze se souhlasem nájemce.
špatném stavu, takže proti rekon- Je tedy na vás, abyste si domluvila s
strukci nic nemám. Ráda bych ale vě- pronajímatelem podmínky, za nichž
děla, jestli mi musí pronajímatel za- mu souhlas udělíte. Tyto podmínky by
jistit nějaký náhradní byt? Také se měly být ideálně sepsány ve formě
obávám, že mi po rekonstrukci zved- smlouvy, v níž bude speciﬁkováno, jak
ne nájem.
dlouho budou úpravy prováděny a zda
a jaké ubytování vám pronajímatel po
Odpověď: Občanský zákoník upra- dobu této rekonstrukce zajistí. V takovuje několik případů, kdy musí nájem- vé dohodě si můžete samozřejmě doce bytu umožnit úpravy v bytě či do- mluvit i nějakou formu kompenzace.
mě, případně přestavby či jiné změny.
V případě, že by byla splněna něPředně je to tehdy, když jde o rekon- která z podmínek, podle nichž není třestrukci, která nezhorší užitné vlastnos- ba souhlas nájemce a rekonstrukci byti bytu a zároveň neznamená pro ná- tu lze provádět i bez něho, tak má projemce větší nepohodlí. V případě, kdy najímatel ze zákona povinnost začít s
je rekonstrukce tak rozsáhlá, že vyža- prováděním prací až poté, co nájemci
duje vystěhování nájemce, tak lze vy- poskytne přiměřenou náhradu (nebo
cházet z toho, že o tento případ nepů- alespoň zálohu) na účelně vynaložené
jde. Dalšími případy, kdy pronajímatel náklady, které nájemci v souvislosti s
nepotřebuje souhlas nájemce je rekon- vyklizením bytu vzniknou.
strukce, která byla nařízena orgánem
Pokud jde o výši nájmu, tak obvykveřejné moci, zpravidla tedy staveb- lý nájem zrekonstruovaného bytu saním úřadem z důvodu nezbytnosti od- mozřejmě bude dost pravděpodobně
stranění nějakých závad na bytě či do- vyšší, než u bytu, který rekonstrukcí nemě. Nakonec jde o případ, kdy hrozí prošel. Každopádně i v nově zrekon-
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struovaném bytu platí vaše stará nájemní smlouva včetně výše nájmu. Pronajímatel tak při zvyšování musí ctít
pravidla daná zákonem. Postup zvýšení nájmu v těchto případech je upraven
v § 2250 občanského zákoníku, který
říká, že lze zvýšit nájemné až o 10 % z
účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci, pokud s tím souhlasí 2/3 nájemníků. Pokud zde tento souhlas není, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného o 3,5 %. Pokud s tímto
navýšením nájemce nesouhlasí, tak by
se pronajímatel musel obrátit na soud,
který by určil výši obvyklého nájemného pro daný byt.
Samozřejmě tato omezení budou
pronajímatele svazovat zejména tam,
kde je smlouva na dobu neurčitou. U
smluv na dobu určitou, obvykle v trvání jednoho či dvou let, není pronajímatel při novém uzavírání smlouvy nijak
svazován a je jen na něm, s kým a za jakých podmínek uzavře novou smlouvu.
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

ak vity občanů
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Hry a čtení pro děti vystřídala beseda s V. Vondruškou
Čtenářský klub a deskové
hry pro děti, poté besedu
se známý autorem historických románů nabídla v
jeden říjnový den žatecká
knihovna.
Čtenáři Městské knihovny Žatec se dočkali svého
čtenářského klubu pro děti Knihomolíka. Je určen dětem od 4 do 12 let, koná se
každý měsíc a vstup je zdarma. Ve středu 16.10. se konalo první čtení, které se týkalo tématiky podzimu, Halloweenu a kamarádství. Společně jsme si přečetli knížku

Mortina a na jejím základě
si povídali, plnili úkoly, malovali a pokoušeli se o dramatizaci konkrétních pasáží
z textu. Na příští setkání se
budeme těšit 13.11.2019 od
13:30 hodin s oblíbenou
knížkou Paní Láryfáry.
Deskové hry
Po skončení čtenářského
klubu jsme se společně s malými návštěvníky pustili do
hraní deskových her. Stálicí
mezi hrami je již tradiční
Ubongo, které zabaví malé i
velké. Neopomněly se ani
hry trénující paměť a po-

střeh a zavzpomínali jsme si
i s tradiční hrou Město, jméno, zvíře, věc.
Setkání s V. Vondruškou
Středa 16.10.2019 byla
výjimečným dnem pro
všechny milovníky historických detektivek a románů.
Do Žatce zavítal jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů současnosti Vlastimil
Vondruška.
O jeho besedy je po celé
republice velký zájem, a tak
se akce z kapacitních důvodů pořádala v přednáškové
sálu Staré papírny. V. Vond-

ruška zahájil přednášku vtipnými historkami ze spisovatelské a přednáškové praxe,
plynule navázal vyprávěním o své tvorbě a celý příjemný večer zakončil autogramiádou svých knih.
Zájem o akci byl veliký a
troufáme si tvrdit, že pan autor naplnil naše očekávání a
nechal nás nahlédnout do tajů spisovatelského řemesla.
Velká spokojenost vládla i
na žateckém Gymnáziu, kde
se konalo v odpoledních hodinách setkání s autorem
pro studenty.
(měk)

Exkurze v Mladé Boleslavi
Se studenty druhých ročníků oborů
obchodní akademie a ekonomické lyceum jsme absolvovali v úterý 15. října
exkurzi do Škody Auto, Mladá Boleslav. Nejprve jsme si prohlédli Muzeum Škoda. Seznámili jsme se s historií
ﬁrmy a s vývojem loga, prohlédli si vystavenou galerii vozů, které Škoda za
celou svou dlouhou historii vyprodukovala. Velkou radost studentům udělala návštěva zákaznického centra, kde
si mohli přímo vyzkoušet několik vystavených modelů, včetně Škody Octavie nebo Škody Karoq.
HOUBAŘI. Turis cký kroužek ze ZŠ Jižní se vydal na houby do Deštnice. Cesta vlakem
Naše cesta pak vedla do výroby. Sturychle uběhla. Přestože nás bylo téměř 30, každý něco našel. Bylo krásné počasí a v lese denti získali celou řadu informací, ktese dě naučily prak cky poznávat stromy a houby. Další výlet jsme uskutečnili do ré jim doplní znalosti z předmětu ekoStroupče, kde jsme viděli staleté duby. Nakonec jsme si opekli špekáčky. Naši malí tu- nomika – z oblasti výroby, marketingu,
risté (druháčci) ušli 15,5 km. Děkujeme také mamince paní Provazníkové, která nám za- personalistiky, logistiky nebo managejis la ve Stroupči zázemí a napekla dětem perník. Třídy učitelek Pavlíkové a Šmejcové mentu.
Zuzana Horníková,
se těší na další výlet.
Jaroslava Šmejcová
OA SOŠZE Žatec

Studenti připravili soutěž pro školáky soutěž o čistém prostředí
V budově zemědělské školy proběhl v úterý 15. října druhý ročník soutěže pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ v rámci
již tradiční akce Budoucnost v čistém
životním prostředí.
Soutěž připravili studenti 2. ročníku oborů Agropodnikání a Ekologie a
životní prostředí se svými učiteli. V
obou oborech je důležité studium biologie, chemie i odborných předmětů,
při kterém získávají znalosti o jednotlivých složkách životního prostředí, jejich poškozování a o možnostech
ochrany před negativními vlivy.
Proto připravili šest stanovišť, kde
tříčlenná družstva žáků ZŠ plnila úkoly. V chemické laboratoři žáci zjišťovali pH roztoků, měřili konduktivitu

ve vzorcích kapalin, což je ukazatel obsahu minerálních látek. Pomocí jednoduché metody určovali orientační
množství živin a pH v půdě.
Další stanoviště byla věnována poznávání dřevin, mikroskopování a chemickému názvosloví na PC.
Zúčastnilo se 11 družstev. Po dvou
ze škol ZŠ Komenského alej Žatec,
Gymnázium Žatec, z Podbořan ZŠ Husova a ze ZŠ v Měcholupech. Po jednom družstvu byly zastoupeny školy
ZŠ 28. října Žatec, ZŠ Petra Bezruče
Žatec a ZŠ TGM Podbořany.
Umístění:
l. místo ZŠ Komenského alej Žatec ve
složení: Kateřina Šmídová, Rebeca
Bednářová, Simona Albrechtová

2. místo Gymnázium Žatec ve složení:
Veronika Tarabová, Šárka Tycová, Vít
Nachlinger
3. místo ZŠ Komenského alej Žatec ve
složení: Adéla Míková, Marie Pipalová, Adéla Honzátková
Vítězná družstva obdržela věcné ceny.
Děkujeme za ﬁnanční podporu MÚ Žatec. Dagmar Hromádková, Helena
Kopalová, Tereza Oppelová
9
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DIVADLO
11. 11 Velké lásky v malém hotelu, činohra, bláznivou komedii uvádí divadlo jako poděkování partnerům Dočesné 2019. Hrají L. Vaculík, M. Bočanová/O. Želenská, F. Tomsa, A. Gondíková/B. Stanková a další, 19.00
17. 11. Partička, zábavný pořad, účinkují M. Suchánek, I. Chmela, R. Genzer, M. Novotný, D. Gondík, M. Čurko, 17.00 a 20.00
21. 11. „Na plný coole“ se Zdeňkem
Izerem, zábavný pořad plný parodií,
scének a vtipů, 19.00
28. 11. Zub za zub, činohra, detektivní příběh s komediální příchutí, hrají
D. Batulková/E. Leinweberová, V. Křížová/V. Jeníková, O. Vízner/Č. Gebauer a další, 19.00
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
14. 11. Žatecký listopad a co přišlo
poté, výstava o listopadových událostech 1989 v Žatci, vzniku OF a volbách
1990. Vernisáž od 17.00
28. 11. Vánoční výstava, betlémy ze
sbírek muzea a soukromé sbírky V.
Svorníka, do 30. 12. Vernisáž od 17.00
do 10. 11. Když jsem šel poprvé do
školy
do 16. 11. Když v Žatci hráli Ackermanna
Křížova vila
do 15. 11. Papírové království
Stará papírna
do 30. 11. Smrtí to nekončí
Galerie Sladovna
do 31. 12. Sladovnictví
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou
tužkou
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
OPERA V DIVADLE
9. 11. Madam Butterﬂy, satelitní přenos opery G. Pucciniho, 18.45
DIGITÁLNÍ KINO
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23. 11. Achnaton, satelitní přenos ope- 16. 11. Spolek potkává veřejnost, Stará papírna, spolek A dál? představí výry P. Glasse, 18.45
sledky veřejného průzkumu – pocitové mapy města, 14.00
KONCERTY V DIVADLE
7. 11. Big Dez, přední francouzská ka- 19. 11. Žákovský koncert, ZUŠ Žatec, pravidelné vystoupení žáků růzpela poprvé v Česku, 19.00
15. 11. The Catﬁsh, nejlepší anglická ných oborů, 17.00
20. 11. Bolesti zad u dětí, Sedmikrásbluesová kapela roku 2018, 19.00
ka – Hošťálkovo nám., 16.00
22. 11. Narozeninový
21. 11. Čas lesů, Galerie Sladovna,
koncert ŽPS. Žatecký
projekce ﬁlmu, 18.00
příležitostní sbor slaví
22. - 23. 11. Výstava holubů, králíků
25 let existence, host L.
a
drůbeže, Chovatelský areál Vol. ČeMachálková, 18.00
25. 11. Fragile, slovenská vokální sku- chů, 9.00
22. 11. Posezení s právníkem – zapina,19.00
dluženost rodiny, Sedmikráska – Hošťálkovo nám., 9.30
OSTATNÍ
6. 11. Tvořivé dílny 15+, Městská 23. 11. Adventní tvoření pro dospělé,
DDM Žatec, 9.00
knihovna, 16.00
7. 11. Křišťálová noc a její oběti, sy- 23. 11. Adventní tvoření pro rodiče s
nagoga, vzpomínka na tragické udá- dětmi, DDM Žatec, 11.00
23. 11. Kurz líčení a péče o pleť,
losti roku 1938, 16.30
DDM
Žatec, 14.00
9. 11. Muzejní krasopisná dílna, mu26.
11.
Intoxikace - alkohol a jeho
zeum K. A. Polánka v Husově ulici, závliv
na
organismus, Nemocnice Žaklady techniky, 13.00
10. 11. Literární dílna pro mladé spi- tec, beseda pro veřejnost v sále v 1. patsovatele, klub Budík Hošťálkovo ře ředitelství, 15.00
26. 11. Rizikové chování - diskuzní
nám., 14.00
10. 11. Příběh umění, Křížova vila, skupiny v Sedmikrásce, Hošťálkovo
nám. 137, 16.00
přednáška na téma Antika, 15.00
12. 11. Drogy – diskuzní skupiny v 27. 11. Tvoření pro děti, Městská
Sedmikrásce, Hošťálkovo nám., knihovna, 15.00
27. 11. Austrálie – země kontrastů,
16.00
13. 11. Knihomolík, Městská knihov- pestrosti a klokanů, Městská knihovna, přednáška Marka Kováře, 17.00
na, čtenářská akce pro děti, 13.30
28.
11. Skolióza, Sedmikráska, Hoš13. 11. Deskovky, Městská knihovna,
ťálkovo
nám. 137, 17.00
15.00
13. 11. Film v Československu 1969 29. 11. Peklíčko, DDM Žatec, zábav– 1989: doba úpadku, nebo roz- ná akce plná strašení, 17.00
květu? Městská knihovna, přednáška 30. 11. Adventní běh, náměstí Svobody, pořádá Hopman Team Žatec pro
publicisty Ondřeje Slaniny, 17.00
16. 11. Farmářské slavnosti, náměstí všechny věkové kategorie, 15.00
3. 12. Žákovský koncert, ZUŠ Žatec,
Svobody, doprovodný program, 8.00
16. 11. Slavnostní otevření školního pravidelné vystoupení žáků, 17.00
mikropivovaru, SOU a SOŠ SČMSD 4. 12. Tvořivé dílny 15+, Městská
knihovna, 16.00
Žatec, 10.00

advent
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Vánoční turnaj

Chystá se výstava betlémů, znovu bude
k vidění i ten žatecký. Přispějete do něj?
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zahájí ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17 hodin v hlavní budově muzea
vánoční výstavu betlémů.
Na vernisáži vystoupí žá- va, papíru, keramiky, kukuci a učitelé ze Základní umě- řičného šustí, sádry, skla, slálecké školy v Žatci.
my, perníkového těsta a dal„Představíme sbírku bet- ších materiálů. Odprezentulémů našeho muzea a sou- jeme autory z dob minulých
kromou sbírku Víta Svorní- (Josef Wenig, Karel Franta,
ka z Holedečku. Ukážeme Pavel Körber, Mikoláš Abetlémy vyrobené z různých leš), ale i současných, jako
materiálů, například cínu, je Alena Samohýlová, Jan
včelího vosku, mýdla, dře- Wagner, Petr Rýgl, Draho-

míra Kolouchová a jiní. Podruhé k vidění bude i betlém
vyrobený veřejností v roce
2018 s malovaným pozadím
žateckého náměstí od Ivy
Mottlové,“ uvedla kurátorka výstavy Jitka Krouzová.
Pořadatelé proto doufají,
že i letos přibudou nové postavy a vyzývají žateckou
veřejnost o doplnění dalších
ﬁgur. Výstava potrvá do 30.
prosince 2019.
(rmž)

Vánoční fotbalový turnaj zpestří adventní období
v Žatci. Turnaj se uskuteční
v sobotu 7. prosince od 8 hodin v hale obchodní akademie za účasti 20 týmů. Registrace do turnaje přijímá
Patrik Koutník (telefon 739
237 575, e-mail: koutnik@turnajovykral.cz).
Startovné na tým bude
1200 Kč a ceny pro nejlepší
budou odpovídající blížícím
se Vánocům – kuřecí řízky,
pohár a dárkový koš. (žz)

Advent v Žatci se letos uskuteční během celého měsíce
Kulturní adventní program v Žatci
bude letos odlišný od předchozích let.
Nebude se soustředit do prvního týdne
po začátku adventu, ale uskuteční se v
průběhu celého měsíce. Nejvíce akcí
se má konat o víkendech. Místem koná-

ní zůstává náměstí Svobody, kde program vždy doplní otevřené stánky s občerstvením.
Novinkou také je, že na pořádání se
bude podílet město, městské organizace i různé spolky, například ŽOK, či

školy. Všichni dohromady se budou
prezentovat na jednom plakátě, který
bude zveřejněn v průběhu listopadu.
Souhrn akcí se v těchto dnech dokončuje, my nyní přinášíme první přehled adventního programu.
(kas)

Advent 2019
náměs Svobody

30. listopadu
Adventní běh
Běžecké závody pro všechny věkové kategorie,
start prvního běhu v 15.15 hodin
1. prosince
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
13.00 Staročeský Vánoční trh
(stánky, řemesla, občerstvení)
16.00 Pedagog Band ZUŠ Žatec a Jakub Machulda
17.00 Děti svému městu
(program dětí z mateřských a základních škol)
18.00 Rozsvícení stromku, betlému a výzdoby města
2. prosince
Divadelní advent
13.00 Staročeský Vánoční trh
16.15 Děti svému městu
17.20 Vyhodnocení soutěž ve výzdobě stromku
17.30 Divadelní Vánoce s divadlem Kvelb
18.00 Rozsvícení vánočního stromku a výzdoby
5. prosince
Mikulášská nadílka
13.00 Stánky s občerstvením
16.00 Příchod Mikuláše a čertů
17.00 Rozsvícení vánočního stromku a výzdoby
17.05 Mikulášská nadílka
18.00 Losování věcných cen pro děti a rodiče

7. prosince
Koledivy
Adventní setkání se zvony
8. prosince
Koledy v podloubí
15. prosince
Sněhuláci
(pohádka v podání Jitřenky Žatec)
Koledy v podloubí
22. prosince
Koledy na náměstí
Akce v Městském divadle
13. 12. Pohádky na Vánoce
14. 12. Vánoční koncert - J. J. Ryby:
Česká mše vánoční
20. 12. Vánoční koncertní tour
J. Vágnera a Camerata Žatec
11

sport

Žatecký zpravodaj

Nohejbalisté udrželi v baráži pro Žatec nejvyšší soutěž!
Nohejbalisté Žatce budou hrát nejvyšší soutěž, extraligu, i v příštím roce. Rozhodl o tom třetí zápas baráže, v
němž Žatečtí porazili na Mládí svého prvoligového rivala Český Brod poměrem 5:2.
Po předchozí domácí vý- covkách setů lepší nervy a
hře 5:2 prohrál Žatec v Čes- přálo jim i štěstí.
To se od Žatce odvrátilo
kém Brodě odvetu 4:5, a tak
se muselo hrát třetí utkání při dalším duelu trojek a hosopět v Žatci. Domácí se rych- té snížili na 3:1. Vzápětí ale
le dostali do vedení 3:0, přišel singl a při něm
když své duely vyhráli brat- „školení“ českobrodského
ři Ondřej a Petr Vítové, po soupeře od domácího Onnich dvojice Vojtěch Sýs (na dřeje Víta. „Český Brod
snímku v modrém) a Jaro- zkouší při třetím utkání třetí
slav Kovařík a vzápětí i tro- variantu v singlu,“ upozorjice Ondřej Vít – Petr Pinkr nil bohatou diváckou ná– Jaroslav Zlatohlávek. vštěvu domácí hlasatel. Už
Všechny tři duely skončily za několik minut přitom hlápoměrem 2:0, ale úplně jas- sil čtvrtý domácí bod. Poté
né zápasy to nebyly. Domá- se jasný zápas zadrhl, když
cí prokázali v několika kon- domácí prohráli další trojku.

Talentovaný boxer
má další výhru,
už třetí v řadě
V prvním boxerském kole sezóny 2019/2020 v České Kamenici se představil i
Matěj Hlaváč z Box klubu
Žatec. Všech účastníků bylo
hned několik desítek ve
všech věkových kategorií.
Matěj Hlaváč svého soupeře
porazil s přehledem a vybojoval už třetí výhru v řadě.
Je momentálně největší nadějí žateckého boxu. (nsch)

Rozhodující pátý bod ale poté získala trojice Petr Vít –
Vojtěch Sýs – Jaroslav Kovařík a domácí mohli slavit.
Za zmínku určitě stojí i
několik momentů fair-play,
když hosté přiznali dotek sítě nebo domácí Petr Vít opra-

vil rozhodčí, kteří chybně
hlásili aut. Domácí i kvůli tomu ztratili jeden set, ale získali sympatie. A potvrdili,
že nohejbal je pořád krásná,
poctivá, amatérská zábava.
V podání Žatce navíc stále
extraligová! Tomáš Kassal

Juniorky zahájily soutěž bez ztráty bodu
Po kadetkách a žákyních zahájily svou
soutěž v Krajském přeboru také juniorky Volejbalového klubu Sever Žatec.
Tým je tvořen kadetkami doplněnými o
naši jedinou juniorku Klárku Weidischovou
a bude tak v soutěži patřit mezi nejmladší.
Přesto chce i v této soutěži uspět.
Prověřit jej měla hned dvě úvodní kola.
Nejprve do Žatce přijel obhájce loňského
stříbra VK Jirkov. Nebyl však v nejsilnější
sestavě, takže Žatec vyhrál dvakrát 3:0.
Děčín loni sestoupil z první ligy a má jednoznačně ambice se do ligy vrátit. Druhé kolo na děčínské palubovce tak bylo důkladnější prověrkou. Lépe začaly domácí hráč-

ky, ale po ztracené úvodní sadě se žatecké
volejbalistky dostaly ke své obvyklé hře a
průběh zápasu obrátily ve svou výhru 3:1.
Ve druhém utkání hrál Žatec dobře hned
od začátku a po dvou snadných setech a mírném polevení ve třetím získaly i druhý zápas 3:1. Dvanáct bodů z těžkých zápasů jej
opravňuje pomýšlet stejně jako v kadetkách
na nejvyšší příčky. Zasloužily se o ně nahrávačky Bára Karasová s Kačkou Henlínovou, blokařky Naty Chládková, Adéla Honzátková, Julča Wiedová a Adéla Ledvinová
a smečařky Klárka Weidischová, Áňa Vejvodová, Péťa Barochová, Kačka Rodová a
Lucka Rodová.
Jaroslav Vrbata

Plavci ozdobili
Plzeňské sprinty

Aquatlon přilákal sedm desítek sportovců

Na závody Českého poháru – Plzeňské sprinty - se
sjela velká konkurence plavců z celé střední Evropy včetně žateckých závodníků. Důvodem byla možnost splnit
limity na účast na ME v krátkém bazénu ve Skotsku.
Lucie Svěcená dokázala
skvělou formu a získala dvě
zlata a dva bronzy. Do ﬁnále se dostali také Mach a
Plevko. Z dorostenců zazářili Kristián Balon a Lenka
Bešíková, když se dostali do
ﬁnále s dospělými.
(jk)

Pátý ročník Hopman
Aquatlonu, který se konal 6.
října, přilákal do bazénu a
na stadion téměř sedm desítek sportovců.
I letos jsme měli na startu kromě špičkových plavců
a triatlonistů i skupinku handicapovaných sportovců z
ústavu Kamarád-LORM.
Opět svým nadšením a bezprostředním zaujetím dali
celému závodnímu dni další
rozměr. I díky příznivému
počasí předváděli všichni
borci hodnotné sportovní vý-

Celkovými vítězi kategorie dospělých na trati 400
m plavání a 3000 m běhu se
v kategorii žen stala Barbora Šturmová z Plzně, v kategorii mužů Filip Urban. Díky Hopman teamu závod
kony. Že má závod rodinný proběhl hladce s tradiční pocharakter, potvrdily medai- hodovou atmosférou.
lovým umístěním například
Už teď se všichni můžesestry Johana a Dorota Rábo- me společně těšit na posledvy, syn Michal a otec Mi- ní letošní akci Adventní běh
chal Šupolovi, sestry Ema a 30. listopadu v centru města
Eliška Šimůnkovy z Kada- Žatce s neopakovatelnou
ně, dcera Tereza a matka Bar- předvánoční atmosférou.
bora Šturmovy z Plzně.
Mirek Urban
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