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V listě

Akce v galerii
lákají víc lidí
do sladovny
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Centrum Žatce zkrášlila tradiční vánoční výzdoba. Minulý víkend si ji přišly prohlédnout
také Barunka s Lucinkou, jejichž mateřská škola k výzdobě přispěla. Foto: Tomáš Kassal

S řešením potíží u cukrovaru pomůže EIA
Kluziště se
má otevřít
před Vánoci
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30 let od
událostí
v listopadu 89
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Program
Adventu
v Žatci
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Proces EIA má výrazně
přispět k vyřešení problémů v lokalitě kolem bývalých závodů cukrovaru a
Šroubárny Žatec.
Tamější obyvatelé řadu
let kritizují výrobu v závodě
HP-Pelzer, vadí jim zejména hluk, prach, zápach, zvýšená doprava. Někteří poukazují i na to, že řada výrobních prostor nemá dostatečné povolení.
Všechny tyto problémy
zhodnotí právě posouzení
vlivu na životní prostředí.
Společnost HP-Pelzer má zájem, aby její provoz probíhal v souladu s EIA. Radu
města Žatec o tom na začátku listopadu informovali zástupci výrobní společnosti.
V rámci jednání předložili
seznam opatření, která provedli. Řada dalších problémů ale vyřešena stále není.
Provoz v souladu s EIA
má umožnit fungování závo-

du, aniž by byly porušovány
zákony a předpisy. Diskuzí
na toto téma proběhla v minulosti celá řada, setkání organizoval i Městský úřad Žatec. „V rámci našich možností jsme se také snažili
obyvatelům vylepšit život v
lokalitě, která trpí sousedstvím výrobního závodu
HP-Pelzer,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.
Starostka Žatce také požádala představitele ﬁrmy,
aby u Státního zdravotního
ústavu nechali udělat po-

souzení vlivu společnosti na
lokalitu a zdraví obyvatel.
Je skutečností, že i přes
řadu jednání se všechny problémy související s výrobou
v závodě na automobilové
komponenty stále nepodařilo odstranit.
Všechny diskutabilní body nyní popíše EIA, ale nezajistí okamžité řešení. Kompletní dokument, který určí,
jak má HP-Pelzer dále postupovat, bude k dispozici
nejspíše v průběhu příštího
roku.
Tomáš Kassal

Téma
Co je EIA?
Termín posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí
je český překlad pro anglický výraz Environmental Impact
Assessment, z kterého vznikla zkratka EIA.
Jedná se o proces, jenž popisuje, jaký vliv bude mít konkrétní stavba na obyvatelstvo a životní prostředí.
Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k projektu může vznést kdokoli z veřejnos , čímž by
mělo být zajištěno objek vní posouzení problému a zabráněno nega vním dopadům.
Zdroj: Wikipedia
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Teplárna s ředitelem
i s ﬁnanční zátěží
S novým ředitelem a patrně velkým závazkem vstoupí do roku 2020 Žatecká teplárenská. Firmu bude řídit vítěz výběrového řízení Pavel
Jonáš, zároveň ji asi čeká placení částky až 12 mil. Kč.
Jde o výsledek sporu s dodavatelem štěpky z minulosti.
Před deseti lety ﬁrma uzavřela smlouvu, která ale z
různých důvodů nebyla plněna – mimo jiné třeba i kvůli
nedostatku nebo horší kvalitě paliva. To ale nebylo ve
smlouvě speciﬁkováno a
spor skončil u soudu, jenž
teplárna prohrála. Nový
právní zástupce podal dovolání k Nejvyššímu soudu,
ale společnost musí být připravena na zaplacení. „Je to
další problém minulého vedení, se kterým se musíme
vypořádat,“ řekl současný
předseda představenstva Jaroslav Hladký. „Chod ﬁrmy
a dodávky tepla do města to
neovlivní,“ dodal.
(kas)
Městský úřad Žatec
upozorňuje, že bude
uzavřen ve dnech
23. 12. a 27. 12. 2019.
Dne 31. 12. bude
otevřen do 13.00.
Děkujeme za pochopení!

Opravy radnice pokračují podle plánu
Rozsáhlá rekonstrukce historické budovy žatecké radnice pokračuje podle harmonogramu. Některé práce už
jsou ukončené, jiné pokračují.
Kompletní oprava by mě- lila vedoucí Odboru rozvoje
la skončit v první polovině města Kateřina Mazánková.
Část prací v celkové hodpříštího roku, její délku ale
může ovlivnit počasí. To bu- notě 44,5 milionu korun už
de mít vliv především na je po dokončení. Po moderelektroosmózu, což je mo- nizaci sociálních zařízení už
derní metoda pro vysoušení mohou zaměstnanci i násoklu, tedy spodní části fa- vštěvníci úřadu používat tasády. „Technologické po- ké výtah, který je nyní vyvestupy jsou složitější. Každá ze až do podkroví radnice.
vrstva fasády navíc potřebu- Zcela novým prvkem je i
je určitý čas, než se začne s prosvětlení atria objektu,
další, na to vše má přitom vestibul radnice osvětluje
vliv počasí. Proto nelze přes- denní světlo. Dokončená je
ně říct, kdy bude fasáda kom- výměna všech vnějších opletně dokončená,“ vysvět- ken. „V průběhu zimy dojde

k výměně vnitřních oken, v
obřadní síni započnou práce
na vitrážích, které jsou dílem manželů Kantových z
Lubence,“ popsala další část
prací K. Mazánková.
Vedle stavebních prací
se v současné době připravuje také expozice, která
zkrášlí radniční věž. (kas)

Zájem turistů o zámek a sladovnu letos vzrostl
Zájem turistů o město Žatec zůstává stejný, nedaleký zámek Stekník se může chlubit výrazným nárůstem počtu návštěvníků.
Vyplývá to z čísel po ukončení sezóny.
Město Žatec a jeho hlavní turistická
atrakce Chrám chmele a piva do budoucna
rovněž věří ve větší zájem návštěvníků z ciziny, což souvisí s kontakty a aktivitami
Destinační agentury Dolní Poohří.
Pracovníci agentury a chrámu byli letos
na dvou veletrzích cestovního ruchu v Polsku a na prezentaci v Jižní Koreji.
„Aktuálně tvoříme nabídku pro Korejce,
které jsme navštívili přímo u nich, a pracujeme na spolupráci s polskými partnery,“ potvrdil Karel Havelka z Chrámu chmele a pi-

va.
Turistický zájem o Žatec se letos proti
loňsku příliš nezměnil. Turistické a informační centrum městského úřadu navštívilo
do konce října 8240 lidí, z toho 684 cizinců.
Chrám chmele a piva navštívilo do konce října 8903 lidí. Údaje jsou podobné jako před
rokem. Další statistiky ukazují, že víc lákadel přiláká více návštěvníků. To se týká Galerie Sladovna, již loni navštívilo devět stovek lidí, letos přišel nárůst o 30 procent. Souvisí to s větším počtem nabízených akcí.
Na zámek Stekník, který úzce spolupracuje s Chrámem chmele a piva, letos přijelo
do konce října 15 431 návštěvníků, což je o
3 419 lidí více než loni. Přispěl k tomu nový

O nás bez nás? To nefunguje. Ukázal to i seminář o komunikaci
Přesnou spolupráci města Žatec a vládní Agentury
pro sociální začleňování
(ASZ) popíše připravovaný
strategický plán. Z něj vyplynou konkrétní kroky a
projekty, jež budou pomáhat
různým skupinám obyvatel
v Žatci. Jednu konkrétní pomoc už ale ASZ Žatci nabídla: její odborníci připravili
21. listopadu ve Staré papírně seminář zaměřený na komunikaci a participaci.
Zástupci neziskových organizací, spolků či poskytovatelů sociálních služeb se
dozvěděli, jak ještě lépe komunikovat se svými klienty.
Také se seznámili s tím, jak
může fungovat a pomáhat
2

participace, a to nejen v sociálních záležitostech. Setkání se zúčastnili i členové vedení města a pracovnice Odboru sociálních věcí.
Základní myšlenka spolupráce města a ASZ vychází z toho, že přístup „o nás
bez nás“ nefunguje. Víte, o

čem je pomoc? Někoho podržet, nejlépe „vytáhnout“ z
problémů, anebo rovnou nenechat ho do nich spadnout.
Řadu stabilizačních a preventivních opatření a pomoc připravujeme. Navíc
přibíráme do hry i důležitého pomocníka, participaci.

Podpoří stávající pomoc a
služby ve městě.
Participace znamená zapojování a podílení se. Vtahuje lidi do procesu na úrovni spolurozhodování. Kromě vytvoření prostoru pro
komunikaci a sdílení, spočívá přínos participace i v
osobním vkladu: investování úsilí, což má vliv na
zájmu dosáhnout cíle.
Vnímáme ji jako podpůrné opatření a počítáme s
ní. Dokáže totiž stávající
podporu ve městě a nová stabilizační a preventivní opatření posunout blíže k cíli.
Kateřina Kubíčková,
Agentura pro
sociální začleňování
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Excelentní Technický klub se má v Žatci otevřít už za rok
Přírodovědné centrum s unikátní Vědou na kouli má už
příští rok nabízet Žatec místním školám i veřejnosti. Půjde o součást krajského projektu Technických klubů,
které se budou dělit do tří kategorií.
Žatec díky krajskému dardní kluby budou mít záprojektu získá špičkové tech- kladní ﬁnanční prostředky a
nické vybavení, které má musí splnit minimum, co si
nejen prakticky podporovat kraj přeje a budou sloužit
školní výuku, ale také děti městu, kde vznikne.
Co bude nabízet Techsměrovat k technickým oborům. Jejich absolventů je ne- nický klub v Žatci?
Bude pod ním Přírododostatek nyní, v budoucnu
vědné centrum se dvěma
budou potřeba čím dál víc.
„Snažíme se získat do hlavními částmi zaměřenýŽatce co nejvíce ﬁnančních mi na přírodu, na vědu, na později začátkem příštího města. Je na to vypracovaná
zdrojů, abychom nezatěžo- techniku. Jednu část centra roku budou schválené pení- studie. Jenže jak se všechno
vali městský rozpočet. Po- vytvoří Věda na kouli, dru- ze pro Technické kluby pro vyvíjí, došlo k tomu, že za
kud to všechno vyjde, tak dr- hou pak Digitárium.
každé město. Na jaře by- námi do rady města přišli
Můžete o nich říct více? chom už mohli začít s výbě- loutkoherci a řešilo se, co s
tivou většinou veškerých náVěda na kouli, to je zaří- rovým řízením na nákup Jitřenkou. Teď existuje varikladů uhradí Ústecký kraj.
Moc si toho vážíme, že v Žat- zení, které vytváří sférickou všech potřebných přístrojů. anta, že by se všichni loutci vznikne Přírodovědné projekci. Představte si kouli Přáli bychom si, aby vše za- koherci přesunuli do PDA.
centrum. Žatec byl, je a v prostoru, není ani vidět, že čalo fungovat v září, říjnu Tím pádem by se tam nevždy bude spojen s chme- je zavěšená ke stropu. Ko- příštího roku pro školy i širo- vešlo Přírodovědné centlem a pivem. Lidem chceme lem budou čtyři sférické pro- kou veřejnost. Pro veřejnost rum. Ale vadit by to nemělo,
ale ukázat, že dokážeme na- jektory, které na kouli pro- bychom chtěli dělat různé zůstalo by v zemědělské škobídnout i jiné kvalitní věci,“ mítají sférický, tedy zakři- akce tak dvakrát týdně.
le, pokud by s tím kraj i pan
komentoval nový záměr ža- vený obraz. Když se zhasne,
Věda na kouli měla být ředitel souhlasili.
tecký místostarosta Radim vznikne holograﬁcká pro- v bývalém PDA. Jeho reDůležité je, že se s Příjekce. Na ni lze promítat po- konstrukce ale tak brzy ne- rodovědným centrem neLaibl.
Kdy se Technický klub vrchy planet nebo to, co se bude. Kde se tedy Technic- musí čekat několik let na
otevře? „Přáli bychom si, děje na Zemi – počasí, vznik ký klub otevře?
opravu PDA?
aby vše začalo fungovat v zá- hurikánů, jak se formovala
Přesně tak. My počítáme
Musím ocenit vstřícnost
ří, říjnu příštího roku pro Země… Umožní to velkou pana Jiřího Karase, ředitele s tím, že v bývalém klášteře
škálu využití, na zeměpis, obchodní akademie a střed- vznikne robotické centrum.
školy i širokou
geologii, astronomii. Digi- ní zemědělské školy. V his- To by měl být i jeden ze záveřejnost,“ slítárium je digitální planetári- torické budově zemědělské kladních úkolů Technicbil brzké oteum rozšířené o další obory, školy mají uvolněnou část kých klubů. My s tím ale nevření Techjako je matematika, fyzika, pro Přírodovědné centrum. můžeme kvůli čerpání penického klubu
dá se pustit tělo člověka. Má Je to i proto, že historická bu- něz čekat, protože klášter se
v Žatci městský radní a hlavní propagá- to neomezené možnosti, co dova má vysoké stropy, tak- teprve začne opravovat, asi
tor myšlenky Pavel Pintr promítat. Lze vzdělávat děti že je dostatek místa pro zavě- příští rok, a to jen v první etaod mateřských škol formou šení koule. Zároveň to budo- pě. Proto jsme nabídli tuto
(na snímku).
Můžete popsat, jak se pohádek přes základní ško- vu nijak nepoškodí.
myšlenku, kterou v hlavě už
budou krajské Technické ly, kde už třeba probírají
A jak to bude do bu- dlouho nosím. S projektem
vesmír, až po střední školy.
kluby lišit?
robotiky, který se posléze
doucna s PDA?
Vypadá to úžasně. Kdy
My budeme patřit, když
Původní myšlenka byla, rozjede v klášteře, se Příroto dobře dopadne, do exce- a kde to uvidíme?
že až se opraví PDA, tak se dovědné centrum bude doplPočítáme s tím, že když Přírodovědné centrum pře- ňovat, ale nebudou si konlentního Technického klubu. Budeme mít navýšené ﬁ- vše dobře dopadne, tak nej- sune tam, tedy do středu kurovat.
Tomáš Kassal
nanční prostředky na nakoupení zvláštního vybave- Téma
ní. Excelentní znamená, že Technické kluby v Ústeckém kraji
má vyšší smysl a dopad pro Inspirací je klub v Litoměřicích, který funguje už několik let. Technický klub by měl být v
celý Ústecký kraj, budou každém větším městě. Ty nejbližší například v Kadani či Chomutově. Excelentní kluby matam moci jezdit i školy z ji- jí být pouze dva – v Děčíně a v Žatci. Vedle nich má být asi šest nadstandardních klubů.
ných měst kraje. Nadstan- V Žatci by měla Věda na kouli fungovat ideálně podle vzoru z Třebíče. V tamějším Ekocendardní klub bude splňovat tru Alternátor sférickou projekci doplňuje výklad moderátora, který nejen pouš prograzákladní kritéria kraje, ale
m, ale také vysvětluje souvislos , doplňuje zajímavos a odpovídá na dotazy.
nabídne něco navíc. Stan3
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Spolek A dál? zapojil občany do tvorby pocitové mapy města
Třicet let svobody a občanské společnosti oslavil netradičním způsobem žatecký spolek A dál?, který v sobotu
16. listopadu uspořádal diskuzní setkání nad pocitovou
mapou města.
Mapu vytvořila žatecká papírně se kromě představeveřejnost letos v září v rámci ní lokalit, kterým se v mapě
Dnů evropského dědictví a dostalo největšího zájmu,
Žateckých dvorků.
spekulovalo o tom, co vše
Slabá i silná místa oby- může dané pocity vyvolávatelé do vytištěné mapy vat. Spolek zajistil otevřené
přesně zaznačili barevnými debatní prostředí, každý
puntíky, do tvorby mapy se mohl přispět svým názorem.
zapojily asi dvě stovky lidí. aby při diskuzi rozvedl své
Zhruba dvacet obyvatel měs- pocity. Účastníci diskuze
ta se pak sešlo u vzniklé ma- konkrétně uváděli, proč jsou
py. V rámci diskuze ve Staré na své město hrdí, kde rádi

tráví volný čas, co by se mělo změnit a kde se necítí bezpečně.
Z mapy a podnětů tak například vyplynulo, že Žatečané jsou hrdí na historii svého města, na architekturu,
přírodu, řeku. Ale že jim také dost věcí vadí. Zazněly
zajímavé podněty ať už pochvalné či kritické z oblasti
údržby veřejného prostoru,
služeb, dopravy či občanského soužití. Místy ovládly
diskuzi emoce, celkově ale
byli členové spolku s účastí

a aktivitou debatujících spokojeni.
„V podobných aktivitách vidíme velký potenciál
pro další plánování města.
Rádi bychom vyzvali město, aby investovalo do digitálního sběru podnětů, který
by měl větší dosah a využitelnost. Papírovou verzi mapy od nás dostane Odbor rozvoje města, bude vystavena
na radnici,“ řekla k dalšímu
možnému postupu Eva Pettrichová ze žateckého spolku A dál?
(kas, mm)

Kluziště se má
otevřít před Vánoci

Koupaliště se nejvíc
zaplnilo 30. června

Kluziště na náměstí Svobody se začíná stavět v prvním adventním týdnu a pokud to počasí dovolí, začne
se na něm bruslit mezi 15. a
18. prosincem.
Za vstup na ledovou plechu se neplatí, je ale nutné
dbát na provozní řád a další
omezení, například v případě různých akcí.
Zamluvit si kluziště pro
hokej bude možná jen v některých dnech a hodinách.
Plochu si mohou objednat také školy ve všední dny dopoledne. Rezervace na telefonu 601 390 930.
(red)

Žatečanům během léta
slouží k trávení volného času otevřené koupaliště.
To letos navštívilo 23
579 lidí, což je zhruba o třetinu méně než před rokem.
Důvodem bylo chladnější
počasí než v roce 2018, například v červenci bylo kvůli nižším teplotám 13 dní zcela zavřeno.
Během léta návštěvnost
pětkrát překročila hranici tisíce návštěvníků za den, nejvíce jich dorazilo na koupaliště 30. června. V den školního vysvědčení přišlo 1365
lidí.
(kas)

Mimořádný
úřední den
Sobota 7. prosince,
8.00 až 12.00

Poslední letošní vítání nových žateckých občánků do života se uskutečnilo v sobotu 16. listopadu ve slavnostním
prostředí Křížovy vily. Akci pořádá Městský úřad Žatec, na
nejbližší vítání pozvou matrikářky rodiče s dětmi opět v
prvních měsících příš ho roku. Rodiče dostali v Křížově vile od města věcný dar, maminky kvě nu, slavnostní okamžik jako vždy provázel příjemný hudební doprovod. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a vyslechli si krátký
pozdrav místostarosty Radima Laibla.
Foto: (kas)

Podávání žádostí o dotace
v rámci Komunitního plánu

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 12.
prosince od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)

Poděkování

● Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s. region Žatec,
děkuje městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2019. PříNa základě usnesení Rady města Žatce č. 836/19 ze dne spěvek jsme použili na krajanská setkávání a dopravu na ty18. 11. 2019 vyhlašuje město Žatec, Odbor sociálních věcí, to akce. Dále na dopravu na konferenci k 75. výročí KarpatDotační program na podporu aktivit III. Komunitního plá- sko-Dukelské operace v Praze. Kromě toho jsme zajišťovanu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2020..
li kytice a věnce k památným dnům a ﬁnancování pietního
V rámci tohoto dotačního titulu lze žádat účelovou dota- aktu k vypálení Českého Malína. Výbor regionu Žatec
ci na takové činnosti a projekty, které vedou k naplňování cí- ● Oblastní výbor Českého svazu bojovníků Žatec děkuje
lů a opatření platného Komunitního plánu.
městu Žatec za ﬁnanční pomoc na činnost svazu v roce
Informace a formuláře naleznete na https://www.mesto- 2019. Příspěvek jsme použili na kytice a věnce k pietním akzatec.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich- tům a ﬁnanční spoluúčasti na organizaci pietního aktu k vyveci/komunitni-planovani/. Termín podávání žádostí na pálení Českého Malína. Dále na setkávání členů, dopravu
rok 2020 je od 2. 1. 2020 do 10. 1. 2020.
na tyto akce a blahopřání k životním výročím členů.
Informace podá Ing. Lucie Kořánová, tel. 415 736 409.
Oblastní výbor Žatec
4
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inzerce/životní událos

Inzerce
● Servis a opravy oken a
dveří. Josef Honauer, tel.
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, promazání a seřízení kování,
výměna skel, těsnění, klik,
oprava žaluzií, výměna
oken či dveří při neopravitelných závadách.

● Prodám časopis Čtyřlístek r. 1977 – 91 celkem 120
ks, dětský kočárek zn. Patron, 3 kombinace -cena
500,- Kč, dámské kolo nepoužívané - cena 800,- Kč. Tel.
732 717 908.

Rozloučení

Zesnulí 26.10. až 23.11.:
Miroslav Maliňák
59
Libuše Koutná
82
● Prodám časopis Čtyřlís- Eugenie Vlačihová
96
tek r. 1977 – 91 celkem 120 Václav Malý
69
ks, dětský kočárek zn. Pat- Ladislav Kozák
51
ron, 3 kombinace -cena Ludmila Martinovská 87
500,- Kč, dámské kolo nepo- Ivan Hartman
69
užívané - cena 800,- Kč. Tel. Anna Procházková
72
732 717 908.
Evženie Kloučková
100

Pozvánka
● V letoším roce pořádal žatecký odbor KČT devět turistických akcí. Díky příspěvku od Města Žatec byly tři z nich s
dopravou na místo konání akce autobusem. V květnu jsme
například u příležitosti 130. výročí první značené trasy
KČT navštívili NS Svatojánské proudy. Přeji všem členům
a i ostatním příznivcům turistiky příjemné prožití vánočních svátků a srdečně všechny zvu na již tradiční Novoroční
pochod do Stroupče, kde si budete moci opéct přinesené pochutiny. Start je ve 13 hodin před lávkou u koupaliště.
Jan Bělohlávek, předseda odboru

Libuše Pilařová
Ferdinand Purč
Věra Dvořáková
Václav Brůha
Libuše Polcarová
Miroslav Bem
Zlatuše Švecová
Milan Doubek
Lubomír Konopka
Věra Brůhová
Jan Šťastný

60
83
82
71
99
79
58
68
62
74
80

Poděkování
● Skupina aktivních žen cvičících pod názvem Seniorky
cvičí jógu a pilátes srdečně
děkuje MěÚ v Žatci za poskytnutou dotaci na pronájem cvičebních prostor.

Vzpomínka
● Dne 29.11.2019 uplynuly
smutné 2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, manžel
pan Josef Zabloudil. Kdo
jste ho měli rádi, věnujte mu
společně s námi tichou vzpomínku.
Žatecký zpravodaj
vyjde 9. ledna.
Příjem inzerce:
do 20. prosince.
Kontakt: Osobně úterý 9
až 11 hodin v infocentru, email: zpravodaj@mestozatec.cz.

Přání
Čas provoněný skořicí, v domech svíce hořící,
rolničky vesele zvoní a my stejně jako vloni
prožíváme krásné svátky, díváme se na pohádky
na zázraky věřit chceme, pak se všichni obejmeme,
přejeme si štěstí, zdraví, jak se v moudrých knihách praví,
z půlnoční nám mrznou uši, zase máme mír a klid v duši.
Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
To vše přeje ZO SPCCH Žatec našim členům a do nového roku 2020 hodně zdraví a pohody.
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Zájezdy žateckého Seniorcentra za poznáním a historií
Jako každý rok také letos
vyjeli žatečtí senioři ze
spolku Seniorcentrum na
celodenní zájezdy.
Ty červnové se staly již
tradicí a náhodná výstava v
Kounově před pár lety odstartovala také podzimní.
Většina zájezdů směřuje k
prohlídkám hradů a zámků.
V minulosti jsme navštívili
již řadu historických objektů. Do seznamu prohlídek
patří také návštěva novodobého hradu Červený Újezd
a krajinářský park zámku
Veltrusy.
Jeden z nejhezčích, ale i
nejnáročnějších zájezdů byla návštěva hradu a zámku
Frýdlant v Čechách a zámku
Lemberk. Návštěvu nedalekého hradu Křivoklát nelze
také opomenout. Cesta do
historie nás čekala v obci
Peruc, kde jsme poseděli u
Oldřichova dubu, zavítali k
Boženině studánce a navštívili muzeum české vesnice.

Nedaleký Klášterec nad
Ohří a Ostrov nad Ohří byl
také jednou ze zastávek našeho spolku. Hornické muzeum Mayrau na Kladně a
Mostecké Safari byly bezesporu z nejzajímavějších
prohlídek.
Cestu do Prahy jsme si
zopakovali hned dva roky
po sobě. V roce 2017 se
uskutečnila návštěva Senátu
a prohlídka Pražských zahrad. Také pánové si jeden
rok přišli na své, když jsme
navštívili muzeum motocyklů v Pavlíkově na Rakovnicku. Plavbou po Vltavě
měli naši senioři možnost
vidět panorama Pražského
hradu, budovu Národního divadla a Karlův most v loňském roce. Zároveň jsme navštívili další úžasné prostory, kde se snoubí cit, krása a
dokonalost, Japonskou zahradu v Olešku. Vydařený
podzimní zájezd se uskutečnil do Mini ZOO Plasy a mu-

smutné. Ale co se povedlo
městu Terezín, se dá nazvat
zázrak. V nově opraveném
objektu bývalých pevnostních pekáren jsme navštívili
muzeum 18. století a viděli
život vojáků v kasárnách
pevnosti, salóny důstojníků,
ložnice mužstva, štáb, strážnici a kuchyň. Součástí prozea stavitelství.
hlídky byly také podzemní
Letošní návštěva skanchodby. Město Terezín zcezenu v Přerově nad Labem
la oddělilo smutnou historii
předčila naše očekávání. Poa dalo tak možnost turistům
labské národopisné muzezažít Terezín zcela jinak.
um v přírodě tvoří na ploše
Poděkování a spokojedva hektary bezmála čtyřinost
všech účastníků je pro
cet objektů lidové architeknás
tím
nejlepším oceněním
tury a ilustruje život na poa
výzvou
k organizování dallabské vesnici od poloviny
ších
zajímavých
výletů. Se18. století do první poloviny
20.století. Návštěva Centra nioři tak mají možnost ve
řemesel v Ostré, kde je vy- společnosti svých vrstevníbudována středověká ves- ku načerpat nové síly a přinice řemesel byla také vel- vézt si další zážitky z cest.
Děkujeme městu Žatec za ﬁkým zážitkem.
Zářijový výlet do Terezí- nanční přispění na tyto zajína můžeme nazvat třešnič- mavé zájezdy.
Stanislava Žitníková,
kou na dortu. Většina senioSeniorcentrum Žatec
rů vnímá město jako velmi

Právní poradna: Neoprávněná exekuce
ke klasickému projednání věci před
soudem, kde je prostor pro uplatnění
Dotaz: Před měsícem mi byl doru- všech námitek.
čen exekuční příkaz, na základě něVáš případ je ale jiný v tom, že, jak
hož mi začaly být prováděny srážky z píšete, vám nebyl platební rozkaz nidůchodu. Nevěděla jsem, o co jde, a kdy doručen. Pokud tomu tak skutečně
po delším pátrání jsem zjistila, že je v je, tak byl uvedeným postupem poruexekuci vymáhán dluh, který jsem v šen zákon. Platební rozkaz totiž, na rozminulosti už zaplatila.
díl od většiny jiných písemností od souZjistila jsem, že ačkoli mi nebylo du, nelze doručen takzvaně ﬁkcí. Adrenic doručeno, tak byl vydán platební sát tedy musí obálku skutečně převzít a
rozkaz a ten podle soudu nabyl právní podepsat doručenku.
moci před třemi lety. Na základě něho
Pokud nebyl platební rozkaz řádně
je teď prováděna exekuce. Dá se s tím doručen, mělo dojít k jeho zrušení a
něco dělat?
soud měl nařídit jednání. Platební rozkaz nemohl nikdy nabýt právní moci a
Odpověď: Do takové situace se mů- nic na tom nemění ani fakt, že je doložže dostat každý. V praxi naší poradny ka právní moci na rozhodnutí soudem
se poměrně často setkáváme s tím, že chybně vyznačena.
nesolidní věřitelé vymáhají i částky,
V daném případě bych vám předně
které již byly zaplaceny. Pokud je dluž- doporučil, abyste se šla podívat do
ník neaktivní a nechá věc být s tím, že soudního spisu a zjistila, zda jste skupřeci již vše v minulosti zaplatil, tak se tečně v minulosti nepodepsala převzemůže stát, že soud rozhodne o tom, že tí platebního rozkazu. K nahlédnutí do
musí platit znovu. Platební rozkazy spisu se obvykle stačí objednat den či
jsou totiž zpravidla vydávány automa- dva předem na daném soudě. Pokud váticky bez bližšího zkoumání případu. mi podepsaná doručenka ve spise nebuPřitom, kdo s takovým rozhodnutím de, je na místě podat návrh na zastavenesouhlasí, může podat odpor a dojde ní exekuce. Ta je totiž vedena na zákla-

Advokát radí
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dě nepravomocného a nevykonatelného exekučního titulu.
Tento návrh se podává k exekutorovi, který exekuci vede. V případě, že
by mu nebylo vyhověno, tak bude o věci rozhodovat soud, který exekuci nařídil. Proti tomuto rozhodnutí se lze následně odvolat. Návrh na zastavení je
vhodné spojit i s návrhem na odklad výkonu exekuce do doby, kdy bude o zastavení rozhodnuto.
A co s penězi, které už vám exekutor strhl z důchodu? Pokud vám nebudou exekutorem vráceny třeba z důvodu, že už byly vyplaceny věřiteli, je na
místě obrátit se na stát s žádostí o náhradu škody. Vedle škody, tedy skutečně stržených částek z důchodu nebo třeba nákladů na právní zastoupení v exekuci, můžete žádat i náhradu nemajetkové újmy, která vám nezákonným výkonem exekuce byla způsobena.
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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Vzpomínka na události Sametové revoluce
Poklidný a důstojný průběh měla vzpomínková akce, která 17. listopadu připomněla na náměstí Svobody 30 let od listopadových událostí roku 1989.
Setkání, jež vyvrcholilo zapálením svíček u morového sloupu a zpěvem Modlitby
pro Martu i státní hymny se zúčastnily v průběhu odpoledne a podvečera stovky lidí.
Akci uspořádalo město Žatec, konkrétně
komise pro kulturu a cestovní ruch, za významné pomoci pracovníků radnice, knihovny, divadla či spolků. Prodejní stánky
sloužily k prodeji občerstvení, ale také se
staly dobovými kulisami s „podpultovými”
knihami nebo retro zbožím. Atmosféru dokreslovala hudba, již v 80. a 90. letech hrál
rozhlas.
Vše sloužilo především jako kulisa pro
setkání lidí, kteří chtěli vzpomínat na významnou společenskou změnu, která je spojená se 17. listopadem 1989. Vladimír Valeš
(na snímku) v několika blocích připomněl,
co se v Žatci dělo v roce 1989 i v roce násle-

Velvyslanec USA
hovořil se studenty

Historickou událostí pro
OA SOŠZE Žatec se stala návštěva velvyslance USA v
České republice Stephena
B. Kinga, který svou přítomností poctil školu ve čtvrtek 21. listopadu. Návštěvu
velvyslance v Žatci inicioval Alden Mohacsi, americký lektor, který působí jako
asistent učitelů angličtiny
dujícím. Jan Kranda zazpíval několik písní, OA SOŠZE i na Gymnáziu
včetně populárního Karla Kryla. Co se za Žatec. Setkání s velvyslan30 let změnilo, to symbolizovaly jak všu- cem se zúčastnili také stadypřítomné mobilní telefony, tak žlutobílá rostka a senátorka Zdeňka
vozidla VB a příslušníci SNB.
Hamousová, místostarosta
Setkání na náměstí Svobody zakončilo Radim Laibl a zástupci žahromadné zapalování svíček u morového teckého gymnázia.
sloupu, což je pro některé Žatečany každoPoté se v diroční tradice. Letošní výročí 30 let od Same- vadle setkal se
tové revoluce zdůraznil zpěv státní hymny a žateckými stuModlitby pro Martu v podání zpěvačky Leo- denty obchodní
ny Gyöngyösi.
(kas) akademie a zemědělské školy
a gymnazisty. Velvyslanec
Jedním z příspěvků Měst- a autor monograﬁe Oty Hof- Morgiana, Noc na Karlštej- připomněl historii českoské knihovny Žatec k osla- mana Poutník světem fanta- ně, Dívka na koštěti, sérii o amerických vztahů, zdůrazvám Dne boje za svobodu a zie i úspěšné trilogie o čes- Básnících nebo Smrt stopa- nil hodnoty, o něž se opírá
demokracii byla tematicky kých a světových ﬁlmových řek. Přidal i zajímavosti z na- demokracie a seznámil stuzaměřená přednáška o ﬁl- klasicích. Pohovořil o ﬁl- táčení a vzniku některých ﬁl- denty s možnostmi mezinámové tvorbě v Českoslo- mech trezorových, ﬁlmech mů, například u ﬁlmu Tři rodních výměnných progravensku v letech 1969 až populárních, představil ty oříšky pro Popelku. Zajíma- mů. Ve druhé části setkání v
1989 s podtitulem Doba méně známé, zmínil zdaři- vá akce proběhla v přednáš- divadle odpovídal americký
lou tvorbu pro děti a mládež, kovém sálku knihovny 13. ambasador na otázky stuúpadku nebo rozkvětu?
komedie
nebo detektivky. listopadu 2019.
(jk)
(mkž) dentů obou škol.
Přednášejícím byl ﬁlmoKonkrétně
se
mluvilo
např.
vý publicista Ondřej Slanina, šéfredaktor RealFilm.cz o ﬁlmu Petrolejové lampy,
Hledáme nové spolupracovníky

Přednáška o ﬁlmech z doby socialismu

Přednáška na téma
Jak se efektivně učit
Co udělat pro to, abychom si z přečteného zapamatovali více? Jak se naučit
učit se?
Ve spolupráci s
Městkou knihovnou pořádá pro žáky či studenty ve
čtvrtek 23. ledna
2020 v 16 hodin ve
Staré papírně přednášku psycholožka Zuzka
Nemčíková. Konkrétně ukáže, jak pracovat s učebním
textem, aby informace lépe
utkvěly v paměti.
Potřebujete si udělat hodinu čas a vzít si s sebou tužku a tři bílé papíry.
(žz)

pojišťovací
zprostředkovatele
Máte zkušenosti? Hledáte změnu?
Rádi a s respektem Vás přivítáme!
Nabízíme:
- 3 roky podpora
- příjemná
komunikace
- spolehlivé
zázemí

Očekáváme:
- ﬂexibilitu
- chuť se
rozvíjet
- bezúhonnost

Za poctivou práci - poctivá odměna.
Generální agentura Daniela Kociánová
Studentská 1033, 438 01 Žatec
tel.: 736 763 755
e-mail:daniela.kocianova@obchod.uniqa.cz
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Čtvrt století příležitostného zpívání oslavil sbor v divadle
Žatecký příležitostní sbor oslavil v
listopadu 25. výročí zpívání při koncertě v Městském divadle.
Zakladatelka sboru Anna Urbancová (na snímku druhá zprava) se při této
příležitosti ohlédla ze čtvrtstoletím pěveckého uskupení.
Kdy a proč sbor vznikl a jak se narodil název?
Iniciátorkami byly dvě Kateřiny,
Fárková a Illesová, které mě oslovily s
tím, že se jim stýská po sborovém zpěvu. Obeslala jsem tedy své bývalé žáky a na Martina v roce 1994 byla první
zkouška. Název jsme řešili posléze a
shodli jsme se na tom, že v něm chceme mít Žatec. Tak, jako má Praha originální synkopický, my máme žatecký
příležitostní (smích). Název je sice lehce krkolomný, ale jak bude symbolický, to jsme netušili, protože jsme postupem času zpívali mimo samostatné
koncerty u všech možných „příležitostí“, které pořádaly městské organizace, instituce nebo město Žatec.
Kolik máte členů?
Momentálně je nás 12, ale pamatuji, že nás zpívalo i 25. Někteří odešli
studovat, jiní se odstěhovali, další už
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ovšem tak zkušení, že některou věc
umíme po druhé zkoušce. Zpíváme velmi rádi úpravy lidových písní, spirituály, klasiku i jazz-pop. Naše „šéfová“,
sbormistryně Alžběta Urbancová, nám
vybírá stále náročnější skladby, je na
nás přísná, ale my ji máme rádi.
Jak se povedl narozeninový koncert v divadle ?
Na to by měli odpovědět především
nestačili na stále náročnější repertoár.
diváci. Byla to víc revue, vzpomínání,
Vystupujete jen v Žatci ?
zpívání, hádání a soutěžení o naše CD.
Zpočátku to tak bylo, hlavně se ko- Dalo to dost úsilí a jen doufáme, že
naly koncerty v hale radnice, ale záhy jsme udělali posluchačům milý podvejsme dostávali pozvání i do jiných čer. V této souvislosti bych ráda přiměst na různé festivaly a soutěže, re- pojila pozvání na sérii adventních konprezentovali jsme několikrát naše měs- certů, které tradičně pořádáme v Žatci
to i v zahraničí (Německo, Belgie, Ho- (13.12.), poté 15. 12. v Holedečku a v
landsko). Chlubíme se za těch 25 let Blšanech a 21.12. v Libočanech. Popravidelným získáváním prvních míst, drobnosti na www.zatechoir.cz.
zlatých pásem a medailí. Vážíme si taCo bude dál po 25 letech ?
ké ocenění města Žatec, to jsme dostali
Hned v lednu začneme intenzivně
od paní starostky, když jsme zpívali v nacvičovat skladby pro náš další komSenátu. Máme ale radost z potlesku i v paktní disk, v pořadí sedmý. Je na mískostelech a kostelíčcích v okolí.
tě a naší milou povinností poděkovat
Jak často zkoušíte a jaký máte re- za ﬁnanční podporu ke vzniku všech
pertoár?
předchozích panu Rudolfu Záhořovi
Scházíme se po nedělích dopoled- (ﬁrma Gardinia) a také městu Žatec.
ne, lehce nepravidelně, obecně mno- Bez nich bychom neměli záznam o
hem méně než v minulosti. Jsme už tom, jak nám to zpívávalo…
(kas)

ak vity občanů
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Vzpomínkové shromáždění v synagoze k výročí Křišťálové noci
V žatecké synagoze, která je druhou největší v Čechách,
se ve čtvrtek 7. listopadu konalo vzpomínkové shromáždění na události Křišťálové noci.
Při protižidovském po- žatečtí hasiči a oheň uhasili.
gromu z 9. na 10. listopadu
Záštitu nad vzpomínko1938 příslušníci NSDAP a vou akcí převzala starostka
paramilitaristická skupina Žatce a senátorka Zdeňka
SA uvnitř synagogu zapálili Hamousová a velvyslanec
a chtěli ji zničit. Dílo zkázy Státu Izrael v ČR Daniel Menebylo dokonáno, protože ron. Mezi hosty i zástupce
na pokyn z radnice zasáhli německého velvyslanectví

Hans Peter Hinrichsen, který uvedl, že vzpomínáním
na holocaust je nutné stále
události připomínat a celosvětově se postavit proti každév formě antisemitismu.
„Je nutné si připomínat
historii Židů. Konkrétně v
Žatci si například málokdo
uvědomuje, že výstavní
místní domy, budovy i chme-

lárny, které aspirují na zápis
mezi památky UNESCO postavili právě Židé. Většinou
už nežijí. Uctívání jejich památky je určitě na místě,“ řekl Otokar Löbl z Nadačního
spolku Saaz/Žatec, který
úspěšnou akci uspořádal
spolu s žateckými rodáky,
městem Žatec a Židovskou
obcí Teplice. Petr Šimáček

Testování IQ
pro
veřejnost
Od ledna 2019 se díky projektu „Sp- Provozní doba bude jistě vyhovovat hlavně

Pomoc rodičům dětí 1. stupně základních škol v Žatci
okojenost v práci a rodině “ rozšíří možnost
pro zaměstnané rodiče, kam umístit své dítě
po skončení školního vyučování.
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.
opět otevře díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost a za spolupráce s1. ZŠ
a 3. ZŠ v Žatci dva tzv. Dětské kluby. Kapacita jednoho klubu bude maximálně 15 dětí.
Budou otevřeny v průběhu celého školního
roku v odpoledních hodinách denně od
12:30 hodin do 17:30 hodin a ve dnech vyhlášeného ředitelského volna od 7 do 17 hodin. Dle potřeb rodičů je možné provoz klubů zahájit dříve či jeho dobu i prodloužit.

rodičům, kteří mají časově náročnější povolání. Dále projekt rodičům nabídne možnost
přihlášení dítěte na nepobytové Příměstské
tábory v době jarních prázdnin a v době hlavních letních prázdnin (od 7 hodin do 17 hodin). Do klubů mohou docházet i děti, které
navštěvují školní družinu, ale pouze po
ukončení provozu školní družiny.
Všechny poskytované služby jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.
Bližší informace o projektu a přihlášku
do Dětských klubů a Příměstských táborů
rodiče získjí na webových stránkách
www.vcp-zatec.cz.
Veronika Štábová

Jak zánět ovlivňuje vznik nemocí?
Unikátní řešení dlouhodobých onemocnění bylo téma přednášky, kterou uspořádala městská knihovna.
Lékař Michal Kravec hovořil o tom, jak se chránit
před nemocemi spojenými s
chronickým zánětem, jak
zpomalit stárnutí, zlepšit
imunitu a celkovou kvalitu
života. Zmínil možnosti současné medicíny, která podle
něj neřeší příčinu nemoci,
ale pouze její následek, vedlejší účinky léků nebo civili-

Testování IQ pro své studenty i pro veřejnost připravilo ve spolupráci s Mensou
ČR žatecké gymnázium.
Proběhne 18. prosince přímo na gymnáziu.
Testování proběhne nejprve pro studenty školy od
14 hodin, pro veřejnost pak
od 16 hodin. V obou případech je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na webu Mensy ČR zaplatit účastnický poplatek. (kas)

Čaje s právníkem pomáhají seniorům

I v letošním roce proběhlo osm setkání seniorské veřejnosti s právníkem v prostorách Domů s pečovatelskou službou v Žatci. Účastníci dostali nejen velmi užitečné rady např. jak se bránit praktikám prodejců s energiemi, ale také
mohli využít tzv. mobilní poradny přímo v prostorách DPS.
Díky tomu se podařilo vyřešit třeba zastavení exekuce seniora či neoprávněné vymáhání neobjednaného zboží.
Rok 2019 byl z pohledu Sociálního centra pro rodinu velzační choroby.
mi úspěšný. Došlo jak k navázání na projekt z let předchoV další části přednášky zích, tak k zacílení na konkrétní problémy žateckých seniohovořil M. Kravec o tom, rů, se kterými se obracejí na poradnu SCpR na poliklinice.
jak zánět ovlivňuje vznik ne- Poděkování patří obětavé práci zaměstnanců Pečovatelské
mocí, o centru imunity nebo služby v Žatci za jejich aktivní přístup při řešení problémů
o způsobech, jak prodloužit obyvatel a spolupráci se SCpR i městu Žatec za podporu
délku života.
(mkž) úspěšného projektu.
Lenka Mangová Mottlová

Akce a aktivity Ekologického centra Žatec v roce 2019
Členové Ekologického centra Žatec v letošním roce pečovali o více než
2,5 hektaru většinou obtížně přístupných ploch registrovaných jako významné krajinné prvky na kterých se
vyskytují populace chráněných nebo
ohrožených druhů rostlin.
Několikrát za rok se uskutečnil
úklid odpadů, kosení travního porostu,
plevelů a náletových dřevin a odvoz zeleně na revitalizovaných plochách u
cyklostezky podél řeky Ohře. Podstatný přínos ke zlepšení stavu naší kraji-

ny přispěla i revitalizace a rozšíření
plochy navazující na VKP, na němž se
vyskytuje kromě jiného významná populace zlatovlásku obecného. Díky
zájmu a podpoře MěÚ Žatec byl opět
osazen mobiliář a informační tabule k
lokalitě s výskytem páchníka hnědého
nad žateckým jezem.
V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Žatce plnilo Ekologické
centrum Žatec i v roce 2019 funkci environmentální poradny. V rámci této

smlouvy bylo poskytováno environmentální poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dohodnuté kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 92 porad, z toho 37 e-mailem a 55 při osobním jednání. V rámci smlouvy se uskutečnily i
další aktivity a byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů
spolku i sympatizantů. Děkujeme městu Žatec za poskytnutou podporu.
Přemysl Hautke, předseda
spolku Ekologické centrum Žatec
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DIVADLO
12. 12. ...A na hrušce sedí diktátor, činohra, komedie s J. Ježkovou a M. Táborským, 19.00
15. 12. Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky!, představení pro děti, 15.00
16. 12. Hvězdy, jak je neznáte – Zdeněk Pohlreich
a Petr Vondráček, zábavný pořad, 19.00
KONCERTY V DIVADLE
10. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ, 17.00
14. 12. Nejkrásnější světové melodie a Česká mše
vánoční J. J. Ryby „Hej, mistře!“, vánoční koncert
Ústeckého komorního orchestru a jeho sólistů, 18.00
20. 12. Vánoční tour Josef Vágner, koncert J. Vágnera se žateckým souborem Camerata, 18.00

program kulturních a společenských akcí

zeum, přednáška J. Tlustého, 17.00
15. 12. Příběh umění – Byzanc, Křížova vila, 15.00
11. 12. Den otevřených dveří, SOU a SOŠ SČMSD Žatec (za
kostelem), 8.00
11. - 14. 12. Vánoční jarmark ve Staré papírně, 10 – 17.00
11. 12. Knihomolík, Městská knihovna, 13.30
11. 12. Deskovky, Městská knihovna, 15.00
11. 12. Vánoční jarmark, ZŠ Jižní, prodejní akce dětí, 17.00
12. 12. Česko zpívá koledy, ZŠ Jižní, vystoupení dětí, 18.00
13. 12. Farmářské trhy, náměstí Svobody, 8.00
13. 12. Den otevřených dveří, OA a SOŠZE Žatec, 14 – 17.00
13. 12. Adventní koncert, Kapucínský klášter, koncert žateckých pěveckých sborů, 19.00
13. 12. Loutkový betlém, Městská knihovna, 19.00
13. 12. Předvánoční nocování, Městská knihovna, 19.00
13. 12. Někde nad hlavou bílá křídla, Galerie Sladovna, adventní koncert skupiny Saiwala, 19.00
14.12. Den otevřených dveří, OA a SOŠZE Žatec, 9 – 12.00
14. 12. Andělské zvonění, kostel sv. Václava v Radíčevsi, 16.00
14. 12. Live hardcore X beneﬁt pro Kamarád-LORM, Chaloupka, 20.00
16. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Evang. kostel, 18.00
18. 12. Testování IQ pro veřejnost, Gymnázium Žatec, 16.00
20. 12. Loutkový betlém, Jitřenka, 17.00
21. 12. Příběh Slunovratu, budova bývalé spořitelny, hudebně
poetické vystoupení skupiny Barbaruna, 19.00

VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 30. 12. Vánoční výstava betlémů, otevřeno i na
Štědrý den 13.00 až 17.00
do 2. 2. Žatecký listopad a co přišlo poté
Křížova vila
5. 12. Za loutkami Antonína Müllera, 17.00
Stará papírna
do 31. 12. Historie žateckého průmyslu
Galerie Sladovna
11. 12. Vernisáž výstavy obrazů Elizabeth Idy NoVýstava žateckého loutkaře v Křížově vile
votné, 16.00 – 19.00
do 31. 12. Tvořím s Neobyčejnou tužkou
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní
do 31. 12. Sladovnictví
zahájení výstavy Za loutkami Antonína Müllera, které se uskudo 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
teční ve čtvrtek 5. prosince od 17 hodin v Křížově vile. Výstava
potrvá do 23. února 2020.
OSTATNÍ
„Ukážeme dřevěné loutky - marionety z dílny žateckého rodá6. 12. Irská hudba v adventním Budíku, klub Budík ka Antonína Müllera. Seznámíme s jejich návrhy, skicami, i s
– Hošťálkovo nám., 20.00
tím, jak jednotlivé loutky vznikají. Představíme loutku Čaroděje,
9. 12. Mikulášská nadílka – Tři sněhuláci, Jitřenka která je dílem Ant. Műllera a je stálým inventářem Jitřenky ŽaŽatec, 15.00
tec,“ řekla o výstavě pracovnice muzea Jitka Krouzová.
10. 12. Povídání na téma migréna, MC Sedmikráska
Antonín Műller se narodil v Žatci v roce 1953. Jeho loutky
– Hošťálkovo nám., 17.00
jsou zastoupeny v divadlech mnoha zemí a je také spolupracovní12. 12. Krása papírových betlémů, Regionální mu- kem Divadla Spejbla a Hurvínka.
(rmž)
DIGITÁLNÍ KINO
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Regionální muzeum zahájilo advent výstavou betlémů
Betlémy z papíru, včelího vosku, cínu a dalších materiálu ukazuje nová výstava, jež začala 28. listopadu v hlavní budově Regionálního muzea K. A. Polánka.
Zájemci mohou vánoční tos k nim přidali další nové
výstavu betlémů navštívit i postavičky spolupracovníci
během štědrovečerního od- muzea.
Druhou část výstavy tvopoledne.
První část výstavy v pří- ří betlémy ze sbírky muzea a
zemí tvoří vlastní betlém ze soukromé sbírky Víta
muzea, na jehož výrobě se Svorníka z Holedečku (jepodílí veřejnost. Základ bet- den z nich je na snímku).
lému vznikl loni. Před poza- „Na výstavě ukazujeme betdím malovaného žateckého lémy z různých materiálů,
náměstí, které vytvořila ma- například cínu, včelího voslířka Iva Mottlová, stojí asi ku, mýdla, dřeva, papíru, kestovka ﬁgurek, jež vyrobili ramiky, kukuřičného šustí,
žatečtí občané či spolky. Le- sádry, sklad, slámy, perní-

ADVENTNÍ VÍKENDY NA NÁMĚSTÍ SVOBODY:
7. 12. SOBOTA
16:00 - 17:00 KOLEDIVY - tradiční české
koledy i koledy světové
17:00 - 18:00 Adventní setkání se zvony
- pražská mobilní zvonkohra
8. 12. NEDĚLE
16:00 Koledy v podloubí v režii ŽOK
(Žatecký okrašlovací kolek v)

kového těsta. Ukážeme tím
jak autory z dob minulých,
tak zároveň i ty současné,“
popsala expozici kurátorka
výstavy Jitka Krouzová.

Vernisáž zahájili svým
vystoupením učitelé a žáci
Základní umělecké školy Žatec. Výstava potrvá do 30.
prosince.
(kas)

15. 12. NEDĚLE
15:00 - 16:00 Pohádka „Tři sněhuláci”
v podání Jitřenky
16:00 Koledy v podloubí v režii ŽOK
22. 12. NEDĚLE
15:00 Program na ledě
16:00 Koledy na náměs v režii ŽOK
Stánky s dárkovým zboží, vánočním pečivem,
občerstvením a nápoji.
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Žatecký Erik Greisiger se v Praze stal vítězem ligy v kickboxu
Osm medailových umístění, z toho jeden titul pro vítěze, získali žatečtí bojovníci z týmu G-Titán v lize
mládeže a dětí v kickboxu.
Konala se v pražské hale
ve Stodůlkách 16. listopadu.
Tým G-titán Žatec na ní měl
nejpočetnější výpravu dětí
ve své historii.
Trenér mládeže Honza
Greisiger vybral do soutěže
tentokrát nejen zkušenější
borce z oddílu, ale dal poprvé šanci i úplným začátečníkům, kteří nastoupili do náboru teprve v září. Žatecká

Kuželkáři Ústí
porazili Žatec
díky rekordům

výprava čítala dva trenéry a
11 zápasníků. Každý musel
vyhrát aspoň jeden zápas,
aby na medaili dosáhl. Nejlépe si vedl z žateckých GTitánů Erik Greisiger, který

v prvním zápase rozdrtil Antonína Pešinu z Falcom Gymu Vysoké Mýto RSC a postoupil do ﬁnále, kde na něj
čekal zkušený Štěpán Borový z TCB Slaný. Ale na Erika nestačil a na začátku druhého kola mu dal Erik KO
kopem na spodní pásmo a
stal se tak vítězem ligy v kategorii starší žáci - 57kg a
přivezl do Žatce zlatou medaili.
Ostatní výsledky:
Tobias Greisiger 3.místo
David Repiský
3.místo
Sam Šnokhous
3.místo

Michal Dzudza
3. místo
Alex Králík
3. místo
David Jarolímek 2. místo
Láďa Šarkozi
2. místo
„S výkony svých svěřenců jsem velmi spokojený, protože zápasy v kickboxu
nejsou pro každého. Hodně lidí trénuje, ale málo lidí chce
zápasit. Letos je to ale jinak.
V klubu je nadšení závodit a
dokonce se mi přihlásilo tolik
dětí na zápasy, že jsme některé museli odmítnout. Za to
jsem rád, protože jsme hlavně sportovní a závodní klub,“
řekl Honza Greisiger. (jg)

První kolo poháru vyšlo volejbalistkám skvěle

Volejbalový Krajský přebor kadetek i juniorek mají žatecké dívky rozehraný výborV 10. kole krajského pře- ně. V obou soutěžích odehrály dohromady
boru kuželkářů neuspěl Ža- čtrnáct utkání a neztratily ani jedno. Soutětec v derby Lokomotiv. Ús- ží, která má děvčata nejvíc prověřit, je Čestecká jako domcí byla od za- ký pohár juniorek.
V něm jsme díky dobře zvládnuté kvaličátku jednoznačně lepší a nedala hostům šanci. Jedině ﬁkaci úvodní kolo odehráli v první osmičce.
Ptáčková mohla bodovat, V Praze nás čekalo sedm těžkých zápasů
ale chybělo jí 6 kuželek. Do- proti soupeřkám až o tři roky starším.
Na turnaj jedeme s vědomím, že dva nejmácí vyhráli i díky dvěma
hodům přes 500 bodů a na- horší týmy sestoupí do druhé osmičky a my
víc dosáhli jak rekordu své mezi ně patřit nechceme. Prvním soupeřem
kuželny v družstvech, tak i v je Děčín, který dobře známe, a věříme si na
něj. Holky hrají velmi dobře a v koncentraci
jednotlivcích.
Ústí B – Žatec 8:0 polevují až v závěru druhého setu, výhru si
(2804:2523), body Žatce: ale vzít nenechají – 2:0 (14, 23). Další v řadě
Uhlíková 413, Tajbl 448, je extraligový Přerov. Velké sebevědomí
Ptáček L. 421, Ptáčková soupeřek bere za své už v první sadě. V kon431, Jarolím 421, Ptáček covce se nám bohužel zraňuje nahrávačka.
Zd. 389.
(jj) Za Báru Karasovou nastupuje do hry Kačka

Henlínová, která není po nemoci úplně rozehraná, ale svou roli zvládá. Po vyhrané koncovce nepouštíme soupeřky do hry a měníme utkání v exhibici – 2:0 (17, 6). Orion Praha je mírně oslaben a holky přesvědčivě vítězí i ve třetím utkání 2:0 (13, 17).
Ve zbývajících zápasech se už projevuje
jak ztráta Barči, tak i větší kvalita a zkušenosti našich soupeřek. V prvním kole ČP
končíme na pátém místě a s nejlepšími se
tak budeme rvát i v kole příštím.
Turnaj výborně vyšel Aničce Vejvodové, která ke skvělému útoku přidala výborný servis a obranu v poli. Velmi dobře hrála
na liberu Klárka Weidischová, na smeči
Kačka Rodová s Péťou Barochovou a na bloku Julča Wiedová. Svůj díl na tomto úspěchu měly i další hráčky, Kačka Henlínová s
Bárou Karasovou, Lucka Rodová, Adéla
Honzátková, Adéla Ledvinová, Aneta
Šťastná a Evča Černá.
Jaroslav Vrbata

Adventní běh v centru města ovládli domácí závodníci
Příjemnou atmosféru a skvělou
účast měl sobotní Adventní běh v centru Žatce, který tradičně uspořádal Hopman Team. Závodů se aktivně zúčastnilo přes tři stovky běžců všech věkových kategorií. Podruhé proběhl i vložený start klientů Kamarádu-LORM.
Největší účast byla v nejmladší kategorii dětí na 400 metrů, na který vyběhlo 75 dětí. V něm pořadatelé nevyhlašovali výsledky, ale potlesk i medaili si vysloužili úplně všichni.
Z osmi měřených kategorií jich šest
vyhráli běžci ze Žatce. Odměnou jim

byla nejen ocenění, ale také pohled na
vánočně nasvícené centrum města, které tvořilo kulisy při podvečerním vyhlašování výsledků.
Vítězové kategorií:
Žáci (1 km/15 účastníků): 1. Filip Kalazi, AK Žatec. Žákyně (1/15): 1. Kateřina Vrábíková, AK Žatec. Dorostenci
(4,4/10): 1. Radek Vostřel, AK Žatec.
Dorostenky (4,4/8): 1. Anežka Ševčíková, Kraslice. Ženy A (4,4/39): 1. Ivana Vávrů, Chomutov. Ženy B (4,4/58): B (6,6/47): 1. Michal Šupol, Žatec.
Kompletní výsledky na www.hop1. Petra Bulecová, Žatec. Muži A (6,6
mantriatlon.cz.
(kas)
/50): 1. Jaroslav Luč, AK Žatec. Muži
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