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Jan Prokeš, poslední ředitel Šroubárny Žatec, když byla ještě dobře fungujícím podnikem
a chloubou města. V dobách největší slávy zaměstnávala Šroubárna téměř čtrnáct stovek zaměstnanců. O historii závodu pojednává speciální výstava, kterou připravilo
Regionální muzeum K. A. Polánka. Podrobnos čtěte na straně 9.
Foto: Tomáš Kassal

Občané zaplatí za odpady stejně jako loni
Obyvatelé města Žatce budou za svoz a likvidaci odpadů platit v letošním roce stejné peníze, jaké dávali v roce
2018, přestože celková cena pro město se zvýší.
Nárůst ceny ale pokryje rius Pedersen nesouhlasilo.
„Společnost přišla s nájen rozpočet města, které vydá na odpady proti loňsku o vrhem cen, které jsme ne432 tisíc korun více, což je chtěli akceptovat. Proto prodané zvýšením ceny za svoz běhla dvě kola jednání. Naa likvidaci odpadu o 2,9 %. posledy jsme obdrželi náPlyne to ze smlouvy se spo- vrh, se kterým jsme už souhlasili, navýšení je
lečností Marina úrovni inﬂace,“
us Pedersen, Celkové náklady
kterou schváli- na likvidaci odpadu vysvětlila prodlevu žatecká starostli městští radní. v Žatci v roce 2019
ka Zdeňka HamouV minulosti v milionech korun:
sová.
znali občané ceKdyby město
nu za odpady
pro nadcházesouhlasilo s něktející rok vždy už
rým z předložev prosinci. Loni ale došlo k ných návrhů, nemělo by peprodlevě kvůli tomu, že měs- níze na svoz a likvidaci odpato s návrhem společnosti Ma- dů ve svém rozpočtu v do-

32

statečné výši. Zdražení by
se tak muselo promítnou do
ceny, kterou platí obyvatelé.
Se zdražením zhruba o míru
inﬂace ovšem město ve
schváleném rozpočtu předpokládalo, proto byl poslední návrh nakonec přijatelný.
V praxi to znamená, že
například odvoz nejmenší
popelnice o objemu 60 litrů
každý týden stojí ročně
1835 Kč. Naopak vyvážení
největšího kontejneru 1100
litrů každý týden stojí 21
704 Kč za rok.
Kompletní odpadové hospodářství, včetně provozu
sběrového dvora, sběrových
sobot či třídění odpadu letos
vyjde Žatec na více než 32
milionů Kč. Tomáš Kassal
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Během opravy radnice se chystají přesuny úředníků

V budově radnice začala rekonstrukce, která potrvá ce- 126 (na snímku) na Hošťállý
rok. Přinese nejen hluk a prach v sídle městského úřa- kově náměstí. Živnostenský
Veřejné představení nědu,
ale i dočasné přesunutí některých úředníků.
kterých investičních plánů a
úřad se rovněž v březnu převizí nabízí Městský úřad ŽaHlavní část prací, tedy nici,“ děkuje za toleranci místí, a to na adresu nám.
tec na svém webu.
oprava fasády či výměna současného stavu tajemnice Svobody 123, tedy do obLidé, kteří se chtějí do- oken, se začne provádět, až městského úřadu Helena jektu Staré pošty, kde bylo
zvědět podrobnosti o plá- bude lepší počasí. V zimním Šmeráková.
loni dočasné sídlo městské
nech a záměrech radnice, období se zahájily nutné práknihovny.
mohou navštívit internetové ce uvnitř radnice. Jako první
Přestože rekonstrukce
stránky města. Po rozklik- začala 14. ledna rekonstrukradnice se plánovala dlouho
nutí odrážek Město a poté In- ce toalet včetně rozvodů kadopředu, mohou se objevit v
vestiční záměry lze vybírat nalizace v historické budoprůběhu prací i další komze studií, přípravy PD, reali- vě. Právě s těmito pracemi
plikace. Proto je vhodné slezací a dotačních projektů. Je- souvisí hluk a zvýšená prašdovat webové stránky www.
jich počet se bude postupně nost na chodbách, což pociS pracemi na radnici sou- mesto-zatec.cz, kde se v přízvyšovat.
(red) ťují zaměstnanci i návštěv- visí také dočasné přesuny ně- padě nutnosti objeví aktuálníci radnice. „Proto chceme kterých kanceláří a úřední- ní zprávy o dalších změnách
Žatec obhájil titul
Historické město kraje všem poděkovat za trpěli- ků. Odbor místního hospo- v chodu úřadu. Tyto inforvost a pochopení při vyřizo- dářství a majetku se od břez- mace lze získat i na telefoHistorickým městem ro- vání jejich záležitostí na rad- na přestěhuje do domu číslo nu 415 736 111.
(kas)
ku 2018 Ústeckého kraje se
stal Žatec a obhájil tak své Kvůli tribuně na fotbalovém stadionu
Dotace na opravu
prvenství v kraji z roku
se
bude
opakovat
výběrové
řízení
Žatec podá žádost o dota2017. Pro město to znamená
ci
k
Ministerstvu pro místní
čtyři
ﬁrmy,
ale
nebyla
žádná
Rada
města
Žatec
zrušila
ﬁnanční odměnu 100 tisíc
rozvoj
ČR na opravu ponabídka,
která
by
se
do
této
výběrové
řízení
na
dodavakorun a postup do celostátvrchu
komunikace
Svatoního kola. K prvenství Žatce tele stavby tribuny v areálu částky vešla,“ vysvětlila staváclavské
ulice.
Celková
odpřispěla péče o památky v fotbalového klubu Slavoj rostka Žatce Zdeňka Hahadovaná
cena
.
centru města, loni se napří- Žatec. Vypsala nové výbě- mousová.
Se samotnou realizací se
Částka 11 milionů koklad podařilo dokončit re- rové řízení, jehož výsledek
konstrukci dvou historic- by mohl být v ideálním pří- run, s níž město kalkulova- počítá až ve druhé polovině
lo, vycházela z předběžného roku. „Opravu Svatováclavkých budov – městské kni- padě známý v březnu.
„Ke zrušení výběrového odhadu nákladů. Ty zvyšuje ské ulice budeme koordinohovny a sousední Libočanské branky.
(kas) řízení máme zákonné důvo- vybudování nutného nájez- vat s rekonstrukcí Nákladní
dy. V rozpočtu města máme du ze silnice číslo 27, proto- ulice tak, aby nedošlo k toJak cvičit doma
na tribunu připraveno 11 mi- že jinak se těžká technika do mu, že budou uzavírky v
Besedy pro veřejnost, lionů korun. Ve výběrovém fotbalového areálu nedosta- obou ulicích,“ řekla starost(kas) ka Zdeňka Hamousová. (žz)
které začaly loni pořádat řízení, kterého se zúčastnily ne.
zdravotní sestry Nemocnice
Žatec, budou pokračovat i v Mobilní rozhlas zaručí důležité zprávy zdarma
letošním roce. První se uskuMěsto Žatec využívá službu Mobilní rozteční 26. února od 15 hodin hlas, která podporuje chytrou a efektivní kov zasedací místnosti ředitel- munikaci s občany. Registrace je zdarma.
ství nemocnice na téma Jak
Jednou z okamžitých výhod je, že lidé docvičit doma (nejen) pro seni- stanou na svou e-mailovou adresu dvakrát
ory a fyzioterapeutky při měsíčně Žatecký e-zpravodaj, elektronicněm ukáží, jaké domácí cvi- kou variantu tištěného Žateckého zpravodaky pomáhají.
(žz) je. Mobilní rozhlas ale nabízí mnohem víc.
Kombinuje možnost rozesílek SMS
Mimořádný úřední den
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou ko- no můžete zapojit i vy. Stačí se do systému
sobota 2. března, 8 až 12.00
munikaci mezi radnicí a občany. K přijímá- zaregistrovat a nastavit si zprávy, které vás
Sledujte, prosím, stránky
ní informací je také možné využít aplikaci zajímají.
www.mesto-zatec.cz
Zlepšeme Česko, kterou lze zdarma stáhRegistrace je možná online na webu meskvůli případným změnám.
nout do chytrých mobilních telefonů.
to-zatec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci
Vedení města a radnice může díky služ- Zlepšeme Česko v telefonu nebo vyplněním
Zastupitelstvo
bě Mobilní rozhlas nejen vidět, komu bylo tištěného formuláře. Díky zapojení do sysNejbližší jednání zastu- sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. tému budete moci od radnice dostávat důlepitelstva města se koná 28. Díky tomu lze Mobilní rozhlas využít i pro žitá upozornění třeba i podle bydliště - naúnora od 17.30 hodin v ankety a průzkumy názorů.
příklad o odstávce tepla nebo opravě vaší ulizasedací síni radnice. (red)
Do chytré komunikace s radnicí se snad- ce v podobě SMS přímo do telefonu. (red)
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Nemocnice otevře dětské oddělení nejpozději v březnu
Finanční problémy Nemocnici Žatec poslední dobou netrápí, zato nedostatek lékařů je kritický. Kvůli tomu
jsou dvě oddělení zatím uzavřená.
Pediatrie by se ale měla nezastupitelnou práci. Ta je
znovu otevřít nejpozději od mnohdy poměrně provozně
stresová. No a to mladí příliš
1. března. V
nevyhledávají.
rozhovoru to říProč je podle vás málo
ká ředitel nezdravotníků?
mocnice JinMyslím, že dlouhodobě
dřich Zetek
selhává systém vzdělávání
(na snímku).
Jak lze stručně popsat lékařů i sester. Od samotného studia až po specializace.
situaci v nemocnici?
Z ekonomického hledis- Opakované změny jsou spíka se jedná dlouhodobě o sta- še k horšímu. Vysoké školbilní zdravotnické zařízení. ství je poněkud neprůchodNemáme téměř žádné zá- né a absolventů je málo. Řavazky po lhůtě splatnosti a da zkušených lékařů odcháty, které existují, jsou vyrov- zí do terénu a vazbu na lůžnány pohledávkami. V roce ková zařízení ztrácí, nebo ji
2018 očekáváme ztrátu při- mají minimální. Zdravotní
bližně 4 milióny korun, ale
ta platební schopnost zásadně neovlivní, protože je ve
výši bilančního cash ﬂow.
Na ztrátě se odráží především havárie na našich zobrazovacích zařízeních, jako
je rentgen a CT i zvýšené náklady na ostatní údržbu majetku a snížení výnosů oddělení dětského a porodnice.
pojišťovny nemají na persoHlavním problémem je nální zajištění dostatečný
nedostatek personálu ve vliv a stát, zdá se, žádný. Návšech kategoriích. Ten kopí- bor z jiné země je komplikoruje stav na trhu práce v celé vaný a obsahuje vyloženě rerepublice. Žádný volný per- gulační prvky. Jsem přesonál neexistuje a nám zů- svědčen, že mezi lékařem z
stávají dvě možnosti. Buď Rumunska a Ukrajiny, pozískat zaměstnance z jiné ne- kud má stejnou kvaliﬁkaci,
mocnice tím, že je přeplatí- je jediný rozdíl. Administrame, nebo přijmout zdravot- tivní. Jeden je ze země EU.
níky z jiné země. Což je v na- Což považuji za absurdní.
šem případě Ukrajina.
To znamená, že i když
I v této situaci poskytuje- město vloni dalo nemocnime stále vyšší objem zdra- ci 10 milionů korun na
votní péče, zejména na in- mzdy, peníze samotné jeterně a chirurgii.
jich dostatek neřeší?
Mladé lékaře malé neNeřeší. Za přístup města
mocnice nelákají?
jsme velmi vděční. PoskytVelmi málo. Mají před- nutou dotaci jsme použili v
stavu „velké medicíny“ a ta souladu s jejím účelem na
se podle jejich názoru ode- stabilizaci personálu. Bohuhrává na klinikách. A absol- žel, nekonečné zvyšování
ventů je velmi málo. Naše mezd není recept na změnu
nemocnice je klasický „děl- k lepšímu. Nemáme totiž,
ník“ poskytování zdravot- komu je vyplatit. Přidává se
ních služeb. Nemáme příliš všem zdravotníkům plošně,
specializovanou péči, ale od- na změnu na trhu práce to nevádíme pro spádovou oblast má žádný vliv. Pouze se roz-

táčí spirála zvýšených nákladů, která ohrožuje ekonomiku nemocnic. My už
máme podíl osobních nákladů na celkových více než
67%. To je doslova ekonomický kotrmelec.
Veřejnost v poslední době nejvíc zajímá, kdy otevřete dětské oddělení a porodnici?
Před koncem roku se
nám podařilo uzavřít pracovní smlouvu s novou, kvaliﬁkovanou pediatričkou.
Dětské oddělení tedy otevřeme nejpozději po uplynutí její výpovědní lhůty, to
je 1. března. Porodnice je
komplikovanější problém.
Dlouhodobě nemáme dostatečný počet porodů, což je

Co se bude dít, když porodnice zůstane zavřená?
Z pohledu pacientů nic.
V dojezdové vzdálenosti máme dalších pět porodnic.
Tento segment péče považuji z hlediska spádové oblasti
za zajištěný.
Můžeme očekávat ze
strany zdravotních pojišťoven nějakou náhradu za
porodnici?
Všeobecná zdravotní pojišťovna na naše návrhy reaguje poměrně vstřícně. Máme možnost rozšířit oddělení následné péče o 25 lůžek,
zřídit lůžkové oddělení paliativní péče s domácí péčí a
rozšíříme operační obory o
jednodenní chirurgii. V ambulantní části otevřeme psychiatrickou ambulanci. Pracujeme na projektu pracovně-lékařských služeb pro ﬁrmy z průmyslové zóny.
O budoucnost nemocnice se tedy občané Žatce
bát nemusí?
Ekonomicky jsme stabilním zdravotnickým zařízením. Personální problémy
prostě trend spádové oblas- nás zasahují jako všechny
ti. Zvyšují se požadavky na ostatní nemocnice. Léčíme
personální zajištění porod- větší a větší množství pacinice. To dnes neumíme za- entů. Máme vizi, kam smějistit, a pokud by to i teore- řovat služby, a nejsme v tomticky možné bylo, náklady to ohledu ve sporu s pojišbudou dvakrát vyšší než vý- ťovnami. Z toho vyplývá, že
nosy z porodů. Narážíme i nejsme ohroženi vyšším rizina nezájem gynekologů o po- kem, než je dnes v resortu
rodnictví, jedná se o riziko- běžné. Není důvod k fatálvý obor a málokdo se mu ním obavám, ale ani k přílišchce věnovat.
nému optimismu. Naše neCo se teď bude kolem mocnice je součástí celého
porodnice dít?
systému poskytování zdraSejde se správní rada v votních služeb a vliv na něj
novém složení a seznámí se má minimální. Faktem je, že
se situací. Závěr bude jistě dnes je udržení lůžkového
odpovídat realitě. Předpo- zdravotnického zařízení pokládám, že každý dokáže po- měrně drahou záležitostí.
soudit všechny informace, Přínos pro občana je však obkteré jsou k dispozici.
rovský.
Tomáš Kassal

Téma
Nemocnice Žatec
188 celkový počet lůžek
20 počet lékařů na lůžkových odděleních (loni 28)
64 počet zdravotních sester (potřeba je 80)
2314 operace v roce 2018, v roce 2016 jich bylo 2495
3
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Holubů přibylo, jejich odchyt a odstřel probíhá právě nyní
Každoroční regulace zdivočelých holubů, která má významným způsobem snížit jejich počet na území města
Žatce a jeho okolí, probíhá i letos během zimních měsíců. Na zvýšený počet holubů si v poslední době stěžovalo
několik občanů.
Tento jev se pravidelně výjimkou. Vedle toho, že
opakuje, protože zejména v znečišťují svým trusem ulitomto období se zdivočelí ce, domy a památky a ničí
holubi nejvíce soustřeďují tak omítky budov, mohou tado měst a vyhledávají vhod- ké šířit roztoče a nemoci, nané lokace pro přezimování. příklad salmonelózu. HlavHolubí hejna, která tvoří zdi- ně na sídlištích si lidé na hovočelí potomci domácích ho- luby stěžují, jiní je ale naolubů, jsou problémem ve pak krmí a tím podporují jevšech městech, Žatec není jich rozmnožování.

Dobrovolní hasiči
Výroční valné hromady
Sboru dobrovolných hasičů
města Žatec se v lednu zúčastnili zástupci města,
HZS ČR a okresního sdružení hasičů. Vedle vyhodnocení minulého roku, během
nějž se žatečtí hasiči zúčastnili 40 zásahů a uspořádali
řadu preventivních akcí, byla předána ocenění Pavlu
Ďuračkovi, Jindřichu Beranovi a Petru Šuterovi. Dobrovolní hasiči představili
své plány, k nimž patří snaha získat nový cisternový
vůz, rekonstrukce zázemí a
přípravy oslav 150. výročí
založení SDH Žatec. (pš)

Město Žatec dlouhodobě
spolupracuje s odbornou
společností, která na základě uzavřené dohody provádí
odchyty za použití klecových zařízení. Na předem
vybraná místa na Jihu, centru i v Podměstí je průběžně
umísťováno pět odchytových zařízení, která jsou dle
potřeby přemísťována zhruba po měsíci na další místo.
„Předpokládaná regulační
opatření mají za cíl především ochranu zdraví obyva-

tel města, ale i ochranu zejména památkových budov,“
vysvětlila boj proti holubům
Martina Donínová, vedoucí
odboru místního hospodářství a majetku.
Mimo město, tedy na polích, dochází k odstřelu holubů. To mají na starost opět
odborníci, v tomto případě
myslivci.
Boj proti dalšímu přemnožení holubů stojí město
Žatec každý rok zhruba 115
tisíc Kč.
(kas)

Žatecké pivo i Chmelinky v Drážďanech chutnaly
Na veletrhu cestovního
ruchu v Drážďanech se tři
dny představoval Žatec potenciálním německým turistům. Během tří dnů, od pátku do neděle 27. ledna, si
propagační materiály jako
mapky či letáčky ze Žatce
vzaly stovky lidí.
Žatec zastupovali pracovníci Turistického informačního centra radnice a
Chrámu chmele a piva v rámci velkého stánku Ústeckého kraje. „Hodně se lidé ptali na chmelařské památky,
třeba chrám a Chmelařské
muzeum, ale zajímalo je i

historické centrum. Nejvíc
byli zvědaví, zda tu máme pivovar a jestli je možné si ho
prohlédnout. Tak jsme jim
vysvětlili, že tu jsou tři pivovary a prohlídka je možná,“
popsala zájem možných turistů Sabina Řezáčová z Turistického informačního centra Žatec.
Žatecký stánek zároveň
zájemcům nabízel na ochutnávku rozlévané žatecké pivo nebo Chmelinky, tedy
bonbony s chmelovou příchutí – obojí si němečtí
účastníci veletrhu pochvalovali.

O Žatec je na turistických veletrzích tradičně velký zájem díky bohaté historii i chmelařské tradici
města. Zástupci Turistického informačního centra radnice se ještě letos chystají
propagovat město na dalších veletrzích.
(kas)

První mateřinka ze Žatce se zapojila do projektu Škola v pohybu
Děti ve školce pinkají do
nafukovacích balonků, zároveň se musejí navzájem vyhýbat, aby se nesrazily. Pak
podlézají jeden dlouhý pás a
přeskakují druhý. Nebo chodí pozpátku jako krabi a mezi koleny musí držet míč. Jako pejsci procházejí po
čtyřech mezi rozlišovacími
kužely, pak stejnou trasu překonávají znovu, navíc s tenisovým míčkem.
Jednoduché hry je náramně baví. „Nepůjdeme si
radši lehnout?“ ptá se jich
trenér, když se všichni zastaví vedle ložnice. „Néééé!
My chceme ještě cvičit!“ odpovídají hromadně.
Ohromný úspěch měla
ve třídách Rybiček a Sluní4

ček v MŠ Otakara Březiny
ukázka s fotbalovým trenérem Zdeňkem Kubiskou.
Mládežnický fotbalový trenér přijel z Okresního fotbalového svazu Louny, aby v
MŠ Otakara Březiny jako v
první školce v Žatci předvedl „trénink“ v rámci projek-

světlil Zdeněk Kubiska.
Bezplatný projekt je určený pro mateřské školy a první tři třídy základních škol.
Nemá za cíl učitele a učitelky poučovat, spíš ukazovat
další možnosti, jak s dětmi
sportovat. „Určitě je to pro
nás inspirace. Některá cvičení paní učitelky zařadí,
protože viděly něco nového.
A hlavně je vidět, že děti to
baví,“ potvrdila ředitelka
tu Škola v pohybu.
MŠ Otakara Březiny LudTen v celém Česku orga- mila Jurášová.
nizuje Fotbalová asociace
Město Žatec sportovní
ČR. „I když jde o projekt fot- projekt podporuje. „Byl
balové asociace, není cílem bych rád, kdyby se postupně
nábor k fotbalu. Chceme do projektu zapojily všechvést děti obecně ke sportu, ny žatecké školy a školky,“
rozvíjet jejich základní po- přeje si místostarosta Radim
hybové dovednosti,“ vy- Laibl.
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce

Informace

● Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra a Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169
- 209 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: Žatec
u Západního nádraží
12. 3. - v 14.30 hod.
18. 3. - v 12.45 hod.
Informace:
Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel. 601 576 270,
728 605 840.
● Pronájem bytu. Pronajmu ekonomicky zajištěné rodině nebo osobě byt
3+1 v Žatci, Dukelská ul.
Byt o velikosti 80 m2, plynové etážové topení, je umístěn v prvním poschodí dvougeneračního rodinného domu. Byt je volný od 1. 2.
2019. Bližší informace kdykoliv během dne na č. tel:
606 680 008. RK prosím nevolat.

● Rada Klubu vojenských
důchodců v Žatci svolává
na den 7. března 2019 od 15
hodin shromáždění členů
KVD v Žatci a Podbořanech
u příležitosti předání dárků
členům, kteří dosáhli v 1. pololetí životního jubilea a poblahopřání ženám k MDŽ a
předání květin.
Místo konání: restaurace
Václavka.
Prezentace členů od 14:30
hodin. Rada KVD zve
všechny členy a těší se na
maximální účast. V průběhu
setkání bude podáno malé
občerstvení.
Za R KVD předseda
Ing. Bohumil Pleticha

Rozloučení
Zesnulí 2.1. - 30.1.2019:
Miloslava Jirkovská
78
Jaroslav Hlaváček
73
Irena Polovčíková
87
Stanislav Kouba
61
Jana Machová
65
Eliška Kulhánková
69
Eva Mašková
69
Oldřich Zícha
48
Pavel Čermák
77
Jiřina Folbrová
89
Marie Korolenková
86
Alena Toksová
63
Milan Nagy
56

Miluše Černá
53
Libuše Makuchová
89
Vilém Flégl
81
Josef Gola
85
Květoslava Razímová 87
Janka Syberová
82
Jan Trejbal
77
Miloslav Faust
75
Jiří Matějovský
69
Jiřina Jiráková
94
Jindřich Stratil
89
Irena Nálezová
83
Marie Zajícová
100
Helga Cetkovská
57
Libuše Lazárová
64
Luboš Švihlík
33
Vladimír Kunášek
58

Poděkování

● Děkujeme městu Žatec za poskytnutí ﬁnančního příspěvku. V minulém roce jsme za jeho přispění uspořádali celkem deset turistických akcí. Dvě byly vícedenní: Krušné hory - Pernink v květnu a Oybin - Ještěd v říjnu. Dále jsme v
dubnu navštívili pramen Ohře. Všechny akce byly zaměřeVzpomínka
ny na rodinnou turistiku, téměř třetina našich členů jsou děti
● Dne 22. února 2017 ode- do 15 let. Karel Řezáč předseda Spolku turistů ŽCHO
šel za svými kamarády do le- ● Jménem turistů, kteří se účastnili akcí žateckého odboru
teckého nebe můj manžel KČT, děkuji městu Žatec za poskytnutý ﬁnanční příspěvek
Vratislav Trepeš. Kdo jste na rok 2018. Díky němu jsme pořádali devět turistických akho znali a měli rádi, vzpo- cí s účastí 337 osob. Příspěvek jsme použili na přípravu akmeňte s námi. Manželka An- cí, na dopravu a k úhradě nákladů spojených s činností odbona Trepešová s rodinou.
ru.
Jan Bělohlávek, předseda KČT, odbor Žatec

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatecká teplárenská, a.s.
Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

ELEKTRIKÁŘ – MĚŘENÍ A REGULACE

MECHATRONIK - PROGRAMÁTOR

Požadujeme:

Nabízíme:

Požadujeme:

● vzdělání vyučen/US/SŠ
● způsobilost dle
vyhl. ČBU a ČÚBP
č. 50/78, §6
● praxe v oboru

● nástupní plat od 20.000 Kč

● nástupní plat od 30.000 Kč
● vzdělání US/SŠ/VŠ
(dle praxe a odborných znalostí)
● řidičský průkaz
● další beneﬁty
min. sk. „B”
dle kolektivní smlouvy
● práce s PC a PLC
- Příspěvek
● znalost problematiky MaR
na důchodové pojištění
● základy tvorby
- Příspěvek na dovolenou
software pro PLC
- 13. plat

Výhodou:
● řidičský průkaz sk. „B“
● znalost práce s PC, PLC
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibilita

(dle praxe a odborných znalostí)

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy
- Příspěvek
na důchodové pojištění
- Příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá Ing. Lukáš Seidl,
mob. 605 211 763

Výhodou:
● znalost řidicích
systémů a PLC
● znalost Detstudio,
STEP, Promotic
● znalost PC sítí, DBNet,
Proﬁnet
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení, ﬂexibila

Nabízíme:

- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá p. Miroslav Legutko,
mob. 727 819 710
5

kultura/služby občanům

Žatecký zpravodaj

Nová knížka nabízí přes padesát povídek inspirovaných Žatcem
Žatecká sedma je název nové knížky, která vyšla v závěru prosince. Obsahuje 56 povídek se zajímavými příběhy, které se všechny nějakým způsobem týkají Žatce.
Některé povídky se pří- tvořili Kateřina Tesařová,
mo v Žatci odehrávají, jiné Barbora Belanová, Barbora
příběhy se odvíjejí stovky či Jermanová, Veronika Saláštisíce kilometrů daleko od ková, Dominik Stroukal,
města chmele i naší země, František Blahout, Libor Žeale přesto v nich je vždy ně- linský a Aleš Stroukal .
jak Žatec alespoň zmíněn.
Duchovním otcem celéPovídky napsalo osm au- ho projektu je Aleš Stroukal,
torů, čtyři ženy a čtyři muži. žatecký patriot a spisovatel,
Své příběhy pro knížku vy- který už dříve vydal dvanáct

svých knížek. „Původním
záměrem bylo uměleckým
způsobem vzdát hold městu
Žatci, a také pokusit se pomoci zatím neznámým, ale
talentovaným autorům k vydání jejich příběhů,“ sdělil
Aleš Stroukal.
Knížka má podtitul 7 x 7
+ 7 povídek inspirovaných
Žatcem. Vznikala přibližně
dva roky. Autorů mělo být
sedm a každý dostal za úkol

vytvořit do knížky sedm povídek. Z toho pramení i název Žatecká sedma. Později
byla do projektu přibrána
ještě jedna talentovaná spisovatelka.
Knížku vydala společnost Ohře Media, s jejím vydáním pomohlo téměř padesát sponzorů včetně města
Žatce.
Vtipnými kresbami ji ilustroval Jiří Vaníček. (red)

Zahrada mateřinky U Jezu má novou podobu, učí poznávat přírodu
V průběhu měsíce prosince byla dokončena úprava zahradních prostor mateřské školy U Jezu, a to instalací osmi objektů, které
byly odsouhlasené v projektové dokumentaci v rámci
projektu „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“, na který dostala školka
dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR.
Zahradu tak zkrášlují nové stavební prvky, jejichž cílem je podporovat a rozvíjet

u dětí environmentální poznatky a touhu po poznávání
přírody. Všichni už se netrpělivě těšíme na příchod jara, kdy příroda procitne ze
zimního spánku a budeme

tak moci pozorovat první
známky života z rostlinné i
živočišné říše. Věříme, že
nově vybudované objekty
splní svůj účel a napomohou
tak dětem k prohloubení

smyslového vnímání, rozvoji poznávacích procesů a
vztahu k přírodě vůbec.
Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí České republiky za investiční
dotaci ve výši 500 000 Kč
na zmíněný projekt a městu
Žatec za poskytnutí účelové
investiční a neinvestiční dotace. Zároveň náš dík patří
všem, kteří se podíleli na realizaci celé rekonstrukce.
Lucie Sirůčková
za MŠ U Jezu

Právní poradna: Nájem bytu po smrti nájemce
Advokát radí
Dotaz: Žila jsem v bytě se svojí babičkou, ale ta před dvěma týdny zemřela. Měla starou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s docela výhodnou výší nájmu. Pronajímatel
mi napsal dopis, že se mám vystěhovat do 14 dnů, jinak mě vystěhuje
sám. Navíc se na mě obrátila moje
matka, že chce byt užívat sama, a že
na to má právo, protože bude po zemřelé babičce dědit. Ráda bych věděla, jaké je tedy teď vlastně moje postavení. Jestli v bytě můžu bydlet
dál, když řádně platím nájem i náklady za služby. Taky jsem chtěla,
aby se ke mně přistěhoval můj přítel, bude to vůbec možné?
Odpověď: Na podobné případy pamatuje občanský zákoník institutem
tzv. přechodu nájmu bytu. Pokud jste
žila s babičkou v domácnosti v okamžiku její smrti a zároveň nemáte
vlastní byt, tak na vás přechází nájem
bytu. Vzhledem k tomu, že jste vnučkou nájemnice, tak k tomuto přechodu
není ani třeba souhlas pronajímatele.
66

Zároveň ale platí, že pokud se s pronajímatelem nedohodnete jinak a zároveň vám je více než 18 a méně než 70
roků, tak nájem skončí do dvou let od
přechodu nájmu. Na tuto dobu se tedy
nemusíte bát, že by vás pronajímatel
mohl jen tak z bytu vyhodit. Je možné
nájem jen vypovědět, k čemuž musí
mít pronajímatel některý z výpovědních důvodů, jako třeba, že nebudete
řádně platit nájem.
V obdobných případech mohou nastat ale i jiné situace. Nájem přechází
ze zákona na člena domácnosti a tedy
naopak v případě, když byste nechtěla
být sama nájemcem, tak nestačí jen tak
domácnost opustit, ale měla byste se
buď dohodnout s pronajímatelem na
ukončení nájmu nebo mu poslat do jednoho měsíce od smrti nájemce výpověď z nájmu s tím, že nájem pak končí
doručením takové výpovědi.
Konečně může nastat i taková situace, že nájemce žije v bytě sám. V takovém případě práva a povinnosti přecházejí na dědice zemřelého nájemce.
Ti mají právo nájem vypovědět. Toto
právo má ale zde i pronajímatel.

Pokud jde o vaši matku, tak zde občanský zákoník upřednostňuje, abyste
se novou nájemnicí díky přechodu
nájmu stala vy. Právo matky byt užívat
by nastupovalo až v případě, kdyby v
bytě bydlela babička sama. Pokud jde
o vašeho přítele, tak přechodem nájmu
se stáváte nájemnicí vy. Stejně jako jakýkoli jiný nájemník máte právo určit,
kdo s vámi bude byt užívat. Toto jen
musíte oznámit bez odkladu pronajímateli. Pokud byste tak neučinila do
dvou měsíců od nastěhování vašeho
přítele, jednalo by se o závažné porušení vašich povinností, což by mohlo
vést i k výpovědi z nájmu bytu.
Byt tedy můžete bez obav dále užívat i s vaším přítelem. Počítejte ale s
tím, že za dva roky nájem skončí, když
se vám nepodaří s pronajímatelem dohodnout jinak.
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

Žatecký zpravodaj

informace
kultura MěÚ

Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok
2019, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok
2019, a to sportovních a ostatních organizací, sdružujících
občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v
rámci žateckého regionu. Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec, na ﬁnančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách
Města Žatce. Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu do 28. 2. 2019 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na ﬁnančním odboru MěÚ Žatec.

Farmářské trhy a slavnosti v roce 2019
15. 3. pátek – farmářské trhy
13. 4. sobota - jarní
farmářská slavnost
24. 5. pátek – farmářské trhy
21. 6. pátek – farmářské trhy

21. 9. sobota - podzimní
farmářská slavnost
11. 10. pátek – farmářské
trhy
16. 11. sobota - posvícení

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. března.
Příjem inzerce končí 28. února. Kontakt: Příspěvky lze
předávat osobně každé úterý od 9 do 11 hodin v infocentru
radnice nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie
Sladovna, samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, samoobsluhy JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke.

Mateřská škola Žatec,
Otakara Březiny 2769, okres Louny

přijme školního asistenta
Kvaliﬁkace: učitelka MŠ (asistent pedagoga)
Nástup: 1.9.2019 Kontakt: tel. 415 740 572,
e-mail: msbreziny@gmail.com

Záměr Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu RD
v lokalitě Pod kamenným
vrškem, Žatec - 3. etapa
Zastupitelstvo města Žatce schválilo na svém zasedání
29. listopadu zveřejnění záměru prodat 18 pozemkových
parcel k výstavbě rodinných domků v lokalitě Pod
kamenným vrškem.
Výměra jednotlivých pozemků může být změněna po
dokončení a zaměření komunikací.
V případě více zájemců o jeden pozemek se uskuteční
dohadovací řízení o ceně.
Podrobnosti o nabídce a podmínkách prodeje najdou
zájemci na úřední desce na webových stránkách města
Žatec: www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/uredni-deska/
prodej-majetku/

7

inzerce/informace
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Tradiční škola
nabízí čtyři jazyky
Střední škola OA SOŠZE Žatec bude jako jediná v
novém školním roce 2019/
2020 nabízet výuku čtyř světových jazyků: AJ, NJ, RJ a
FJ! Domníváme se, že znalost jakéhokoli cizího jazyka výrazně zvyšuje šance na
atraktivní pracovní místo.
České republice se ekonomicky daří i v našem regionu, ﬁrmy živě obchodují se
světem a řada z nich působí i
globálně. Zde všude jsou potřeba zaměstnanci, kteří se
nejen domluví, ale zvládnou
v cizím jazyce obchodovat,
komunikovat a vést jednání.
To ocení ﬁrmy nejvíce.
Žatecká střední škola se
kvůli tomu zapojuje i do různých projektů, v jejichž rámci žáci využívají cizí jazyky
i v praxi – například při výjezdech do zahraničí. Má jít
například o projekt Erasmus+ realizovaný v angličtině v polském Krakově pro
studenty ekonomických oborů a lycea.
(jk)

86

Zámek Stekník otevře novou prohlídkovou trasu
Přestože loni na zámku
Stekník pokračovaly restaurátorské práce a památka tak stále nebyla plně otevřená, zvýšil se počet
návštěvníků na 12 100.
Zámek v blízkosti Žatce
mohl být s loňským zájmem
veřejnosti spokojený. „Jsem
velmi spokojená. Zámek navštívilo 12 100 návštěvníků,
což je proti předchozímu
roku nárůst o 1100 lidí.
Vzhledem k intenzívní stavební obnově, která probíhala uvnitř objektu během

celého roku, je nárůst návštěvnosti velmi potěšující,“ komentovala loňský rok
kastelánka Jana Zajíčková.
Po odchodu restaurátorů
letos zámek otevře novou

prohlídkovou trasu. Proběhnou akce, které se v minulosti osvědčily včetně veleúspěšné Rytířské slavnosti,
novinkami budou výstavy
„Nejlepší chmel rodí česká
zem“ a „Neobjevené tváře
památek“.
Hlavním úkolem pro nejbližší roky bude oprava fasády, která se naposledy
opravovala před 40 lety. Letos je v plánu příprava projektu, samotná realizace má
proběhnout v letech 2020 až
2022.
(kas)

Dny otevřených dveří na střední škole v Podbořanech
Na Gymnáziu a Střední odborné škole v
Podbořanech proběhly 10. a 11. ledna Dny
otevřených dveří. Škola prezentovala
všechny své prostory spojené s výukou,
ubytováním, stravováním i volnočasovými
aktivitami žáků a představovala 19 učebních a studijních oborů, které bude nabízet v
novém školním roce.
Za oba dny školu navštívilo 411 osob, z
toho 349 žáků. Celkem 297 žáků dorazilo z
pozvaných čtyř škol ze Žatce, dvou podbořanských škol, škol z Kadaně, Klášterce,

Měcholup, Lubence, Vilémova, Krásného
Dvora, Lenešic, Lipence, Kryr a Vroutku.
Škola se pochlubila zrekonstruovaným
stravovacím areálem. Jídelna i kuchyně
prošly stavebními úpravami a modernizací
celého kuchyňského provozu, který je nyní
nejmodernější v kraji.
Své dveře GSOŠ pro zájemce otevírá i
nadále, pravidelně každou středu od 12.00
do 16.00, kdy si lze prohlédnout školu,
dílny odborného výcviku i domov mládeže
v plném provozu.
Jitka Štolfová

kultura/inzerce
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Muzeum připravilo zvláštní výstavu o slavné žatecké továrně
Jedné z nejvýznamnějších továren v žatecké historii,
Šroubárně, je věnována výstava, která probíhá v hlavní
budově Regionálního muzea K. A. Polánka.
„Výstavu jsme koncipo- hřebíky. Materiály na výstavali tak, aby ukazovala hlav- vu zapůjčili sami bývalí zaně to, co pracovníci Šrou- městnanci.
bárny běžně prožívali vedle
K nim na vernisáži propráce,“ vysvětlila náplň ex- mluvil i bývalý ředitel Jan
pozice ředitelka muzea Rad- Prokeš, který Šroubárnu vemila Holodňáková. V něko- dl tři desítky let. „Všichni
lika místnostech návštěvní- jsme ve Šroubárně prožili
ci muzea vidí kroniky, ukáz- kus života, většinou v tom
ky sportovních i kulturních nejproduktivnějším věku.
aktivit nebo zábavy s dětmi. Máme hodně na co vzpomíNechybí ani reklamní před- nat. Potěšilo mne, že se dala
měty Šroubárny Žatec, ale k dohromady parta lidí, kteří
vidění jsou také věci, které dokázali takovouto výstavu
továrna vyráběla – šrouby a připravit,“ řekl Jan Prokeš.

Přednáška o Toltécích a Aztécích
První akcí pro veřejnost
v nově otevřených zrekonstruovaných prostorách potěšila Městská knihovna Žatec zejména návštěvníky cestopisných přednášek.
Marek Kovář, student
ČVUT a VŠE v Praze, vášnivý cestovatel a dobrodruh

řídící se heslem „Co nejvíce
vidět za co nejméně peněz“
rád potkává nové lidi, kultury a místa, což přináší mnoho zajímavých zážitků.
Žateckým posluchačům
zprostředkoval 6000 km
dlouhý okruh Mexikem,
Guatemalou a Belizí. (mkž)

Výstava připomíná také
předchůdce Šroubárny, jimiž byla Bechertova drátovna, Telatko nebo Mendlova továrna. Ze spojení
těchto závodů po druhé světové válce vznikla Šroubárna. V dobách největší slávy
zaměstnávala téměř 1400 lidí, což bylo v roce 1960.

Historii průmyslových
podniků v Žatci už se věnuje
stálá expozice ve Staré papírně. „Za tři roky její existence přišla řada lidí, kteří
na Šroubárnu vzpomínali.
Na jejich popud jsme se rozhodli vytvořit výstavu, která
se bude Šroubárně věnovat
více,“ vysvětlil Martin Čížek, jeden ze spoluautorů,
jak výstava vznikla.
Lidé si ji mohou prohlížet do 24. března. Muzeum
k ní připravilo i doprovodnou akci, besedu o Šroubárně, která se uskuteční 28.
února.
Tomáš Kassal

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

dotace
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 2/2019.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 11. 2. 2019 do 16.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Děti dostanou hračku: Michala
Zábava, aktivní zapojení
do hry a zážitek s Michalem
z Kouzelné školky čeká na
děti, které se v sobotu 23.
února přijdou podívat do
Městského divadla Žatec na
představení Kouzelná školka – Michal na hraní!
Na to, jak si s Michalem
Nesvadbou hrát, je připravený i návod: „Michal umí
běhat, umí stát, umí mluvit i
tancovat. Kouzelný Michal
je první hračkou na světě,
která si může vybrat, kdo si
s ní bude hrát! Michal naučí
děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a
tak jsou od začátku až do
konce aktivně zapojeny do
magické hry s rekvizitami
vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Aby si Michal
mohl s dětmi hrát, ještě než
vyrazí na hřiště, musí se pře-

vléknout. Ani to u Michala
ale není jen tak!“
Michal Nesvadba a jeho
vystoupení představují jednoduchou formu humoru,
založenou na věcech, které
děti denně obklopují a jen
udiveně sledují, co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si v hlavách
hodně zajímavých nápadů,
které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.
(žz)
9
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Činohra – ochotnické představení – mimo předplatné
7.2. 19:00 LEGENDA O LESÍCH A LIDECH
Sága z norských hor začátku 19.století. DK Jirásek Česká
Lípa.
Pohádka pro děti - mimo předplatné
10.2. 15:00 NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Pohádky a soutěže, kterých se děti aktivně účastní. Skupina
Loudadlo.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
12.2. 19:00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
Přeložené představení z prosince 2018. Divadlo Na Jezerce, hrají J. Hrušínský, M. Šplechtová a další.
Galavečer - mimo předplatné
19.2. 18:00 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
OKRESU LOUNY 2018
V populární anketě budou oceněni nejlepší sportovci regionu. V programu vystoupí zpěvačka Sabina Křováková, artistka Klára Kaiserová, Postoloprtské mažoretky. Moderuje
Radek Šilhan.
Pohádka pro děti- mimo předplatné
23.2. 15:00 KOUZELNÁ ŠKOLKA
„MICHAL NA HRANÍ“
Oblíbené dětské představení, kde se Michal Nesvadba stává živou hračkou.
Koncert- mimo předplatné
25.2. 19:00 CLIFF STEVENS
„ERIC CLAPTON TRIBUTE“
Celosvětově ceněný Eric Clapton Tribute Band v čele se
slavným bluesovým kytaristou Cliﬀem Stevensem.
Činohra - mimo předplatné
26.2. 19:00 ŘÁDÍ JAKO
TAJFUN
Zběsilá komedie plná zvratů.
Divadlo R. Brzobohatého, hraje Ernesto Čekan a další.
Cestopisné večerní představení - mimo předplatné
28.2. 17:00 NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Nebezpečné a nejkrásnější město na světě je Rio de Janeirotady začíná naše cesta rozlehlou a nekonečnou zemí.
DIGITÁLNÍ KINO
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VÝSTAVY
Regionální muzeum
K. A. Polánka
do 24. 3. Šrouby, hřebíky,
dráty. Výstava o historii žateckého podniku Šroubárna.
Křížova vila
do 3. 3. Příběh Mattioliho herbáře, výstava herbářů ze
soukromé sbírky.
Stará papírna
do 30. 3. Netopýři tajemní a zranitelní
Galerie Sladovna
19. 2. Výstava umělecké tvorby žáků SOA Žatec, Galerie
Sladovna, do 3. 3.
do 31. 12. 7. návštěva sbírky manželů Zemanových
do 31. 12. Historie (ne)obyčejné tužky sběratele Emanuela Petráně
OSTATNÍ
7. 2. Z Texasu do Colorada, Křížova vila, přednáška pěstitele mrazuvzdorných kaktusů Jana Műllera, 17:00.
8. 2. Spinkání ve stopách Báry Špotákové, 3. ZŠ.
9. 2. Masopust a zabijačkové hody, náměstí Svobody,
8:00.
13. 2. Za hranicemi možností, Galerie Sladovna, promítání ﬁlmu, 17:30.
15. 2. Z temnoty duše...světlo, Galerie Sladovna, projekce
ﬁlmu a beseda s Viliamem Poltikovičem, 18:00.
16. 2. Bohémská sněkulakiáda, výlet na Boží Dar pořádá
spolek Bohemia sport Žatec.
17. 2. Čtvrtﬁnále Zimní ligy dorostenek v národní házené, hala OA Žatec.
20. 2. Proč je tělo kyselé? Městská knihovna, beseda,
17:00
21. 2. Život netopýrů, Polánkovo muzeum v Husově ulici,
přednáška Dity Weinfurtové s ukázkou ochočených živých
netopýrů, 17:00.
22. 2. Spinkání ve stopách Báry Špotákové, 5. ZŠ.
27. 2. Piripkura, Galerie Sladovna, promítání ﬁlmu, 17:30.
28. 2. Vzpomínky na práci ve Šroubárně, Polánkovo muzeum v Husově ulici, beseda k výstavě, 17:00.
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Volejbalový klub Sever Žatec se stal jedničkou v celém kraji
Pád a vzestup prožil v posledních zhruba dvaceti letech český volejbal. K propadu zájmu došlo v 90. letech, poté tradiční český
sport opět začal sílit. Stejnou křivkou prošel i Volejbalový klub Sever Žatec.
Zaměřuje se na výchovu
mládeže a má aktuálně
přes 120 členů.
„Máme za cíl být úspěšní
nejen na krajské úrovni, ale i
na republikové,“ věří v další
úspěchy klubu jeho předseda Karel Krčmárik.
Jaká je členská základna a kdo ji tvoří?
Aktuální členská základna VK Sever Žatec (VK) je
92 dětí a 33 dospělých. Počet dospělých se proti roku
předcházejícímu navýšil díky příchodu dalších trenérů
a dále proto, že juniorky se
vzhledem k svému věku dostaly do kategorie dospělých. Zaznamenali jsme odliv dětí z předpřípravky. Tu
zakládal Jaroslav Vrbata ml.
v době, kdy byla poptávka
po kroužcích pro děti předškolního věku, jenže od té
doby se v Žatci otevřela řada
jiných kroužků. V posledních 10 letech VK v práci s
mládeží výsledkově stoupá
a usadil se jako jednička v
kraji.
Který tým hraje nejvyšší soutěž a kolik družstev má VK Sever celkem?
Nedá se uvést, kdo hraje
nejvyšší soutěž. V roce 2018
starší žákyně, díky dobrým
výsledkům, postoupily do
celorepublikového ﬁnále,
kde skončily na 15. místě z

více jak 200 klubů. V klubu
máme předpřípravky a přípravky. Ve spolupráci s některými školami jsou připravovány děti na vstup do
kategorie mladších žákyň.
Po kratší odmlce se opět
utvořilo družstvo dorostenek. Problém je v tom, že po
skončení základní školy některá děvčata odejdou do
škol mimo město a okres a
nelze tak sestavit kompletní
družstvo. Stane se, že se takovéto družstvo rozpadne.
Jaké jsou sportovní ambice oddílu?
Samozřejmě, že máme
za cíl být úspěšní nejen na
krajské úrovni, ale i na republikové. V Ústeckém kraji VK svými výsledky patří
mezi nejlepší. Pokud se bude dařit, je cílem opětovná
účast na celorepublikovém
ﬁnále starších žákyň. Volejbal se stal profesionálním
sportem a vytvoření sportovních center s talentovaným dorostem je logickým
vyvrcholením. Pro nás, klub
na malém městě, se změnila
role a od dorosteneckých kategorií se spíš počítá s tím,
že talentované dívky předáme do těchto center. Vytvoření barevného minivolejbalu přilkalo celorepublikově veliké množství dětí a republiková základna děvčat
se vrací na číslo před úpadkem v 90. letech. Pokud máte na mysli mužský a ženský
tým jako takový, tak možné
je všechno. Zhruba před 5 lety v klubu působil i oddíl
starších dorostenců, ten se
však rozpadl. U dorostenců
je stejný důvod ukončení čin-

nosti, jako tomu bylo u dorostenek.
Jaké je zázemí oddílu?
Zápasy hrajete jen v hale
Sever? Tam i trénujete?
VK trénuje pouze v hale TJ
Sever Žatec, v letních měsících pak na venkovních kurtech. Domácí zápasy se rovněž hrají výhradně v areálu
TJ Sever Žatec..
V čem vidíte rezervy?
Co byste potřebovali zlepšit? Máte dost trenérů, pomůcek?
Trenéři jsou základním
pilířem činnosti klubu, bez
nich by nešlo dělat nic. Nesmí se zapomínat, že kromě
tréninků se děvčatům věnují
o sobotách a nedělích, kdy
se jezdí na mistrovské turnaje. Kromě volejbalu se trenéři účastní letních a zimních soustředění a vodáckých výcviků. Když se zmiňuji o trenérech, mám tím na
mysli i trenérky, ty se věnují
nejmenším dětem. V souvislosti s trenéry je zapotřebí vyzvednou trpělivost a oddanost této činnosti ze strany jejich životních partnerů.
Bez jejich podpory by to dělat nemohli. Nechci, aby to
vypadalo, že je všechno ideální, musím však konstato-

vat, že díky dnes již dobré
spolupráci s TJ Sever Žatec
máme přijatelné zázemí. Pokud se týká ﬁnancování, je
zapotřebí za prostředky poděkovat městu Žatec, Ústeckému kraji a MŠMT, od kterého jsme v roce 2018 získali první dotaci. Máme i sponzory z řad podnikatelů.
Volejbal v Žatci udržuje dlouhou tradici, ale přesto už nyní tak silným oddílem, jako dříve. Čím to
podle vás je? Konkurencí
jiných sportů, jinými zájmy mládeže?
VK již 27 let není součástí TJ Sever Žatec. VK je
pokračovatelem práce s mládeží, který plně využívá
sportovní zařízení TJ. Díky
tomu, že VK využívá zařízení ve prospěch mládeže,
může TJ žádat město o příspěvek na energie. Protože
VK není součástí TJ, budí to
dojem, že nejsme silným klubem. Neznám statistiku z dřívějších let, domnívám se
však, že volejbal nikdy neměl tolik členů, jako má v poslední době. Tomáš Kassal

Seriál
Sportovní kluby a spolky:
VK Sever Žatec
Volejbalový klub byl
společně s lyžaři zakládajícím členem TJ Sever Žatec
v roce 1962.
První hřiště měli volejbalisté na škváře v Podměs . Poté vznikly kurty u
Plzeňské silnice. V 70. letech tam vyrostla v Akci „Z”
i sportovní hala Sever.

Squashista Marek Koutník nedal doma v Mostě Australanovi šanci
Na začátku ledna se žatecký Marek
Koutník zúčastnil squashového turnaje můžu kategorie B v Mostě, kde jako
squashista působí. Do turnaje, kterého
se zúčastnilo 32 hráčů, vstupoval jako
dvojka, ale nakonec ho celý vyhrál.
Ve ﬁnále na domácích kurtech v
Mostě nastoupil proti Australanovi Jasonu Turnerovi. „Jason přiletěl na rok

do Prahy, aby zde trénoval a mohl létat
ze středu Evropy po světových turnajích. Momentálně mu patří 350. místo
na světovém žebříčku mužů,“ popsal
svého soupeře Marek Koutník. Jako
domácí hráč Australanovi ve ﬁnále dal
velmi rychle najevo, kdo bude na kurtu
pánem a zvítězil 3:0 po setech 11:9,
11:6 a 11:7 a mohl se radovat z výhry.

„Titul na domácím turnaji v maturitním roce pro mě znamená velmi
mnoho, strašně rád bych ho věnoval Jaroslavu Neubaerovi, který bohužel mezi námi už není, který mě naučil hrát tenis a já se tak mohu věnovat naplno
oběma sportům,“ poděkoval po turnaji
Marek Koutník, který tenis hraje za žatecký klub.
(red)
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Fotbalistou roku
je Jan Zimola
Desátý ročník žatecké ankety Fotbalista roku byl v
lednu vyhlášen v Hospůdce
U nás za přítomnosti předsedy OFS Louny Milana
Sklenky a místostarosty Žatce Radima Laibla. Nejprestižnější kategorii mužů
vyhrál Jan Zimola, mezi dorostenci měl nejvíc hlasů
Gustav Suchan.
(pm)

Úspěch v Německu
Skvělých výsledků dosáhli mladí žatečtí fotbalisté
na halových turnajích v Norimberku. Starší junioři turnaj sedmi týmů vyhráli se
ziskem 16 bodů a skóre
27:5. Mladší junioři byli s 9
body a celkovým skóre
15:13 třetí.
(pm)

Florbalový postup
Lednové turnaje ve ﬂorbale vyšly mladším i starším
žákům FbC Jazzmani Žatec.
Mladší žáci v domácím prostředí skončili druzí, když
jim k tomu stačila jedna výhra ze tří zápasů, starší žáci
v Ústí nad Labem vyhráli
všechna tři utkání a postoupili ze čtvrtého výkonnostního koše.
(red)

Tenista Radim Černý sbíral v lednu medaile
Na tenisovém turnaji kategorie C starších žáků v
Klášterci n. Ohří na konci
ledna uspěl nadějný žatecký tenista Radim Černý.
Ve svém druhém letošním ﬁnále Radim Černý (na
snímku) konečně uspěl,
když porazil domácího
Hroudu 6:1, 6:3 a radoval se
tak ze zaslouženého vítězství na turnaji. K ﬁnále ve
dvouhře přidal ještě Černý
spolu s Karasem další ﬁnále
čtyřhry, ve kterém po velkém boji podlehli domácí-

mu páru Hrouda - Cikán.
Nebyl to zdaleka jediný
úspěch mladých žateckých
tenistů v lednu. Početná skupina reprezentovala TK Žatec na turnajích v Praze a Jirkově. V Praze byl R. Černý
třetí a ve čtyřhře s Janem Karasem druzí. V Jirkově se
oba žatečtí hráči střetli v semiﬁnále, R. Černý pak ve ﬁnále prohrál s Novákem z
Teplice. Žatecká dvojice vybojovala i stříbro ve čtyřhře,
když podlehla až ve ﬁnále
Novákovi s Bodnárem.

Mladé kuželkářky přebornicemi kraje
Historického úspěchu dosáhli kuželkáři Lokomotivy
Žatec na krajských přeborech. Ze šesti účastníků postoupili tři na mistrovství republiky. Zasloužily se o to
hráčky mládežnických kategorií. V dorostenkách zvítězila Pavla Vacinková (na
snímku) výkonem 565 kuželek. Tento výkon by patřil k

nejlepším i v
kategorii žen. V kategorii mladší žákyně zvítězila Nela Šuterová výkonem 249 kuželek,
druhá skončila Anna Rajtmajerová výkonem 215 kuželek, i ony postoupily na
MČR.
(jj)

Na turnaji mladších žáků
v Duchcově pak žatecký Denis Braun získal stříbro,
když prohrál až ve ﬁnále s
prvním nasazeným Červenkou.
(jk)
Zaměstnanci Městského
úřadu v Žatci se stali vítězi
volejbalového turnaje měst
Ústeckého kraje, který se konal v lednu ve sportovní hale
v Roudnici nad Labem. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev – dvě z Roudnice a Lovosic, po jednom ze Žatce,
Bíliny a Varnsdorfu. Žatečtí
se zúčastnili sedmi turnajů,
pět z nich vyhráli.
(žz)

Volejbalistky gymnázia
ovládly okres i kraj
Národní házenkářky TJ Žatec zahájily rok účastí ve
Středoškolské hry okrečtvrtﬁnále 45. ročníku Českého poháru v Plzni. Turnaje se su Louny ve volejbalu hostizúčastnilo pět týmů. Žatec nejprve porazil Přeštice B, ale la v lednu OA SOŠZE Žapak tři zápasy prohrál, i když dva jen těsně, a skončil na ne- tec. Kategorii chlapců vypostupovém 4. místě.
(jp) hrál domácí tým, kategorii
dívek Gymnázium Žatec.
Bojové sporty v Žatci: box a aikido získaly oblibu
Žatecké gymnazistky poVznik současného oddí- ké váze, a Petr Gyenge ve váté vyhrály také krajské kolo,
lu Box Žatec se datuje do ze do 75k). Klub s podporou
když porazily Děčín, Most,
roku 2015, kdy klub s níz- města Žatce má otevřené
Ústí nad Labem i Litoměřikou členskou základnou 15 dveře komukoli, kdo by
ce. Ve ﬁnále se dívky utkaly
aktivních členů převzal Vla- chtěl zkusit tento závodně či
s neporaženým Gymnáziem
dislav Naporowski a s pomo- kondičně.
Teplice, kterému vrátily poKlub tradičního japoncí žateckého rodáka Martina
rážku ze skupiny. „Naše
Hnízdila (oba jsou trenéry ského bojového umění aikigymnázium sklízí plody
V aikido nejsou soutěže, dobré práce celého žateckéklubu a mají bohatou boxer- do založila v Žatci v roskou historii) dovedli klub ce1995 parta nadšenců. V proto se pořádají pravidelné ho volejbalu,“ zdůraznil
do nynější podoby čítající až současné době má klub 3 stá- semináře s různými učiteli zdejší volejbalovou tradici
lé trenéry, držitele černých jak z Čech, tak i ciziny, aby ředitel gymnázia Miroslav
50 aktivních členů.
Žatecký oddíl byl v roce pásů. Zhruba osm let už se aikidisté své dovednosti Řebíček.
2018 vyhlášen jako 3. nej- ale pod hlavičkou Aikido mohli pořád zlepšovat. O boSestava Došková, Jančílepší boxerský klub v juni- Clubu Žatec necvičí jen sa- jové umění a sporty je zá- ková, Kovářová, Pechová,
orské kategorii v kraji. Mezi motné aikido, ale přidala se i jem, klub má 40 členů a dě- Radilová, sestry Rodovy a
momentálně nejúspěšnější reálná sebeobrana na ulici a kuje svému městu za jeho Wiedová postoupila do únozávodníky patří Jan Milen- na zlepšení fyzické kondice pravidelnou ﬁnanční pod- rové republikové kvaliﬁkaporu.
(ns, lš) ce v Praze.
(gž)
ko, vicemistr ČR v supertěž- kruhové tréninky.

Házenkářky začaly rok výhrou v Plzni
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