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Halovým sportům v Žatci
má sloužit nová aréna, o jejímž vybudování se uvažuje na jižním kraji města
vedle silnice směrem k Holedeči. Aby mohla vzniknout, musí žatečtí zastupitelé schválit změnu územního plánu.
Poprvé změnu projednávali na svém prosincovém
jednání, ale protože nepřijali žádné usnesení, hned v lednu se záměrem budou zabývat znovu. Konkrétní místo,
tedy na poli vlevo od silnice
na Holedeč, navrhují úředníci odboru rozvoje města a
sportovní komise. „O nové
sportovní hale se v Žatci
mluví patnáct let. Původně
jsme vybírali z osmi variant,

tato se jeví jako nejvýhod- postupně i menší sportovišnější,“ řekl místostarosta tě. I tato varianta ale vyžaŽatce Radim Laibl.
duje schválení změny územAby se sportovní hala ního plánu.
mohla stavět právě na zmíProběhnou i další příněném místě, je v první řadě pravné kroky pro stavbu hanutná změna územního plá- ly. Chystá se průzkum, jaký
nu. Ten současný počítá s vliv na okolí bude mít velká
tím, že v lokalitě
budova s nezbytmohou vznikat jen Rozměry
ným zázemím
hrací plochy
bytové domy.
včetně parkovišJiná varianta v nové sportovní tě.
navrhuje, aby se hale v metrech:
Musí se také
tam bytové domy
připravit ﬁnanopravdu stavěly a
cování, a to jak
sportovní hala vysamotné stavby,
rostla ve stejné lotak jejího následkalitě, ale na opačného provozu.
né straně silnice. Tam město Zvažovat se bude také to,
do budoucna plánuje nový zda lze halu využívat i pro
park, jehož součástí by byla kulturní akce, třeba koncerjak velká sportovní hala, tak ty.
Tomáš Kassal
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Žatec bude hospodařit s více než půlmiliardou
Hodnocení
podzimu
Slavoje
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S vyrovnaným rozpočtem 512,46 milionu korun bude letos hospodařit město Žatec.
Proti výdajům 512 460 000 Kč stojí v rozpočtu plánované příjmy ve výši 450 890
000 Kč. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryje záloha přebytku hospodaření za rok

2019,“ vysvětlila vedoucí ﬁnančního odboru Renata Sedláková.
Investiční fond na rok 2020 počítá s částkou 70 milionů Kč. Dalších 13 milionů korun má Žatec připravených na spoluﬁnancování dotačních titulů.
(žz)
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Nové parkoviště pod hradbami uleví historickému centru
Vybudovat nové parkoviště pod Nákladní ulicí v místě,
kde je nyní U-rampa, chce město Žatec. Plocha pro zhruba sedmdesát aut má ulevit historickému středu města.
Nyní se jedná o tom, zda chceme řešit zpoplatněním.
se kvůli parkovišti bude no- Nechceme to ale udělat,
vý skatepark stavět jinde, ne- aniž bychom nabídli nábo se rovněž vejde do pro- hradní řešení,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Špička.
storu pod hradbami.
Náhradním řešením má
Vedení města plánuje, že
bude v centru Žatce daleko být právě záchytné parkovíce placených parkovacích viště pod hradbami. Že Žamíst. Má se tak ulevit histo- tec takové parkoviště potřerickému středu, kam mnozí buje už teď, ale do budoucna
lidé ráno zaparkují auto, od- bude ještě nutnější, upozorjedou do práce a vozidla si ňují dopravní odborníci.
Proti rušení současného
vyzvednou až večer. „Parkování v centru města je skateparku ovšem protestují
dlouhodobý problém, který jeho současní i bývalí uživa-

telé, protože jde pro mladé lidi pro snadno dostupnou lokalitu. Město už slíbilo, že
postaví nový skatepark, ale
navrhovaná lokalita u řeky
se mladým lidem nezdá.
Sami proto přišli s kompromisním řešením, aby se
nový skatepark postavil ve
stejné lokalitě, jen o kus dál,
hned vedle nového parkoviště, které by bylo menší.
Další kompromisní variantou je, že se postaví parkoviště podle navrhovaného
záměru města a skatepark se
posunu o desítky metrů dál,
nad Rákosníčkovo hřiště.

Příprava pěší cesty
kolem hradeb města

Mimořádný
úřední den
Sobota 1. února,
8.00 až 12.00

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 23.
ledna od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)
Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec

Kavárna s duší

To si ale vyžaduje důkladné
zmapování podloží. Kvůli
bezpečnosti musí být jasné,
co vše se ukrývá pod zemí.
Různé varianty pro stavbu parkoviště a skateparku
se začaly diskutovat loni v
listopadu a prosinci v souvislosti s projednáváním
změny územního plánu v zastupitelstvu města. Aby se
pod Nákladní ulicí mohlo
postavit parkoviště, musí se
územní plán upravit. V současné podobě parkování neumožňuje, počítá jen s občanským vybavením v podobě
sportu.
Tomáš Kassal

Šest domečků pro hmyz vyrobili žáci elektrotechnické průmyslovky ze Žatce. Úředníci města domečky na jaře umís
na vybraná veřejná místa. Na snímku zleva při předání domečků místostarosta Jaroslav Špička, vedoucí oddělení životního prostředí Kateřina Frýdová a žáci školy Adam
Běhal a Lukáš Hurt.
Foto: Tomáš Kassal

Vytvoření Hradebního
okruhu, tedy pěší cesty v prostoru podél hradeb kolem celého historického centra, připravuje město Žatec. Konkrétní řešení navrhuje připravovaná studie, která má
ukázat jak procházkovou trasu kolem hradeb, tak kompletní úpravu svahů nad ulicemi Nákladní, Pod Střelnicí
a v lokalitě Červenka nad zahradnictvím Cinke. Práce by
mohly začít už letos na podzim první etapou, na niž je
připraveno osm milionů korun. V rozpočtu je i 1,5 milionu Kč na projektovou přípravu dalších dvou etap. (žz)

Radnice sbírá informace, kolik by stál nákup
a provoz Lidového domu či Moskvy
Útulnou Kavárnu s duší
otevřela v prosinci na náměstí Svobody městská organizace Kamarád-LORM.
Klienti organizace, jež pečuje o lidi s kombinovaným postižením, pomáhají v kavárně s obsluhou, úklidem či v
kuchyni. Zároveň jsou zde k
vidění a ke koupi jejich výrobky. Městská organizace
tak pokračuje ve své snaze
začlenit co nejvíce klienty s
různým stupněm postižení
do běžného života.
(kas)
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Bude mít město vlastní
kulturní dům? A bude to
Moskva, nebo Lidový dům?
Nebo nekoupí žádný? Odpovědi na tyto otázky dají nejbližší týdny nebo měsíce.
Na podzim dostala žatecká radnice nabídku na odkoupení Lidového domu, brzy poté městu nabídli svůj
objekt i majitelé Kulturního
domu Moskva. Pro koupi
každého z objektů existují
důležité argumenty, stejně
tak ale mají své důvody ti,
kdo navrhují, aby město ne-

kupovalo žádnou z nabízených nemovitostí.
Rozhodnutí bude na zastupitelstvu města. To bude
mít před diskuzí a hlasováním nejen čas na rozmýšlení, ale také věcné argumenty. Už na konci minulého
roku totiž úředníci městského úřadu začali shromažďovat informace důležité pro
rozhodování. Město chce
totiž vědět nejen, za kolik
současní majitelé oba objektu nabízejí, tedy jaká je
kupní cena.

Také ale potřebuje znát,
v jakém technickém stavu
budovy jsou. Z toho vyplyne, jaké případné investice
by který kulturní dům vyžadoval. Také se z toho dá usuzovat, jaké budou následné
provozní náklady.
Část zastupitelů i občanů
je přesvědčená, že město by
svůj kulturní dům mělo mít.
Odpůrci ale argumentují
tím, že Žatec má už nyní
dost budov, které nejsou v
dobrém stavu a potřebují velké investice.
(kas)
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První sociální projekty mají pomáhat s dluhy a bydlením
Sociální služby nejsou jen
pro chudé. A je třeba je v
Žatci stále vylepšovat, aby
to přineslo užitek celému
městu.
I o tom mluví v rozhovoru vedoucí odboru sociálních věcí žatecké radnice Kamila Sulíková, přestože původním tématem povídání
byla spolupráce města a
Agentury pro sociální začleňování (ASZ). Žatec a agentura už mají od letošního léta
podepsané memorandum o
spolupráci, kterou upřesní
vznikající strategický plán.
Vládní agentura může Žatci
velmi pomoci, třebaže je spojována hlavně s činností v sociálně vyloučených lokalitách. „Přesně řečeno se agentura zaměřuje hlavně pomoc
osobám, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením. Ty
nemusí žít vyloženě ve vyloučených lokalitách, které
si většina lidí představuje jako ghetta,“ vysvětlila Kamila Sulíková (na snímku).
Jak je to v Žatci? Vyloučené lokality tu nejsou?
Časem se mění označení
toho, co je vyloučená lokalita. Vyloučené lokality v pravém slova smyslu nemáme,
v kontextu Žatce hovoříme o
vyloučených adresách. U
nás jsou nyní taková místa
třeba v ulici Volyňských Čechů, Osvoboditelů, Boženy
Němcové a okolí nebo v Písečné a dr. Kůrky.
Spolupráce s ASZ má
za cíl řešit tyto vyloučené
adresy, nebo se spíš zabývat sociálními záležitostmi
celkově?
Já si myslím, že věci se
musí řešit v souvislostech.
Agentura prosazuje společenskou změnu směřující k
ukončení sociálního vyloučení. Celkově není cílem řešit v našem městě jen vyloučené adresy, ale řešit věci
systémově, koncepčně.
Začátkem spolupráce s
agenturou bude analýza?
Aby si město samo uvědo-

milo, co se musí řešit?
Ano, pokud chceme něco
měnit, musíme vědět, jak
jsme na tom – co funguje
dobře a kde je změna žádoucí. Analýza v sociální oblasti
je už hotová a zveřejněná, aktuálně byla dokončena analýza v oblasti vzdělávání.
Obě prováděli výzkumníci z
agentury. My jsme chtěli analýzu udělat už před lety v
rámci komunitního plánování, ale dosud jsme na to nenašli kapacity.
Myslím, že je dobré si
uvědomit, jaká je tu situace.
Často slyšíme: V Žatci se
špatně žije. Je tady problém
s těmi nebo tamtěmi. Ale co
je to konkrétně za problémy? Trestná činnost? Nebo
se „jen“ špatně cítíme? Podle statistik počet trestných
činů klesá, počet přestupků
není závratný, přesto lidé stále cítí nejasné obavy. Proto
potřebujeme znát výchozí
stav, pojmenovat problémy,
stanovit plán a podle toho
říct, zda máme instituce a
služby, které jsou schopné si
s tím poradit. Nebo je musíme hledat? Nezměníme systémové věci, ale leccos na lokální úrovni lze.
Už víte, co řešit?
Začínáme mít přesnější
představu díky přípravě strategického plánu v této oblasti. Plán, který sepisuje agentura s naší pomocí, není ideální, má omezenou podobu,
a to kvůli tomu, že nemáme
čas. Jestli chceme rozjet
aspoň nějaké projekty a zís-

kat ještě v tomto dotačním
období nějaké peníze, musíme strategický plán připravit velmi rychle, aby ho
mohl schválit úřad vlády a
zastupitelstvo města. Příští
rok můžeme udělat jeho revizi a doplnit další věci.
S jakými projekty se bude žádat o peníze?
V prvé řadě je třeba říct,
kdo bude žádat o peníze. Nebude to město, ale jednotlivé
služby. Aktuálně jsou zpracovávány tři projekty tří služeb. První je na dluhovou
problematiku. To je v Žatci
velký problém, i když si to
možná ne každý uvědomuje.
Zásadní bod číslo dva je bydlení. Nedostatek bytů nepociťují jen chudí nebo vyloučení, ale lidé napříč společenským spektrem. Jsou to
třeba i běžné rodiny, ve kterých se rodiče rozvádí, rozchází – potřebují další byt,
ale byty nejsou. Třetí projekt
má být na zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež.
Má Žatec dostatek sociálních služeb? Stále jich
přibývá…
Záleží, jak bychom to posuzovali. Dost ve vztahu k
čemu? Není to jen o počtu
služeb, ale také o kvalitě a
potřebnosti. I díky analýze
ASZ už víme, že potřebujeme např. právě to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Chybí psychologové,

psychiatři pro děti i dospělé.
Chybí služby ve vztahu k
rozvádějícím se rodičům. A
našla bych další.
Problémem bývá také
personální zajištění v sociálních službách. Je to jen
otázka peněz, které by tedy mohla spolupráce s
ASZ přinést?
Schopného člověka je samozřejmě potřeba najít a
dobře zaplatit. Ale není to
jen o penězích, je to i podpoře okolí, respektu, uznání.
Někdy peníze nejsou to jediné. Práce v sociální oblasti je
vysilující a nemůže ji dělat
každý. Často je nejdůležitější, aby byl člověk přesvědčený, že jeho práce dává
smysl.
Když tedy město chce
spolupracovat s ASZ, vzkazuje tím lidem, že je potřebuje, respektuje?
Dalo by se to tak vysvětlit. Byla bych ráda, kdyby
všichni pochopili jednu věc:
Chudoba není jen otázka sociálního odboru. A pomáhat
není třeba jen chudým, pečovat se musí o všechny obyvatele města. Je třeba lidem
něco nabízet, ukázat, že jim
vytváříme podmínky, aby v
Žatci chtěli žít, aby se sem
třeba vracely děti z vysokých škol. I bohatý člověk se
může dostat do problémů,
které neumí sám řešit. A i
pro takové lidi mají být sociální služby. Tomáš Kassal

Téma
Projekty, které by mohly získat podporu
díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování:
Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež: Služba, která pomáhá například se smysluplným trávením volného času,
ale třeba i s přípravou do školy. V minulos už ve městě byla, ale skončila kvůli nedostatku vhodného personálu.
Dluhové poradenství: Chybí akreditovaná poradna, která
by zajis la oddlužení od začátku až do konce. Kvůli dokončení insolvence musí lidé jezdit do jiných měst.
Prostupné bydlení: Nová služba nabídne bydlení lidem,
kteří za m na normální byt nemohou myslet. Například
když po časově omezeném pobytu musí opus t azylový
dům. Tady se naučí, jak se o byt starat, aby se mohli časem
posunout do běžného nájmu.
3
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Žatec provedl v roce 2019 investice za desítky milionů korun
Více než 100 milionů korun vložilo
město Žatec v roce 2019 do investic a
oprav veřejných komunikací, budov či prostranství.
Část z těchto akcí se bude dokončovat v roce 2020. Další investice ještě
nebyly zahájeny, přestože původně se
měly provést či alespoň s nimi začít.
Důvody těchto odkladů jsou různé,
většinou je ale město a jeho úředníci
ani nemohou ovlivnit. U řady investic
do oprav komunikací se stává, že se
musejí odkládat, protože navazují na
rekonstrukce inženýrských sítí, jako je
voda, kanalizace či plyn, které realizují jiné subjekty než samotné město.
Například s budováním parkovacích míst v ulicích Pekárenská a Stavbařů se nezačalo proto, že se čeká na
dořešení součinnosti při přeložce elektrického vedení. K odložení stavby fotbalové tribuny došlo kvůli tomu, že se
objevila možnost získání dotace a na
výsledek se čeká.
Termíny provedení jiných investičních akcí váznou kvůli nedostatku ﬁrem, které by je realizovaly. „Například rekonstrukce elektroinstalace v
Mateřské škole U Jezu se odkládá už několik let, protože nemáme zhotovitele.
Vyhlásili jsme již pětkrát výběrové řízení na zhotovitele, ale nikdo nabídku nepodal,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Konec signálu DVB-T
Druhá vlna televizní digitalizace se týká všech obyvatel, kteří přijímají signál
prostřednictvím antény. První stanicí, jejíž programy postupně zmizí ze starého signálu DVB-T, je Česká televize. Ta proto nabízí veřejnosti pomoc. Dotazy ohledně termínů vypínání vysílačů, přeladění televizorů nebo technických problémů je
možné volat na telefonní
centrum ČT na čísle 261 136
113 nebo psát na e-mail info@ceskatelevize.cz.
Ve starém standardu přestávají vysílat k 30. lednu
2020 vysílače Buková a Jedlová hora na Ústecku, 4. února 2020 vysílače Krašov a
Vraní Vrch na Plzeňsku a
12. února Klínovec a Zelená
hora na Karlovarsku. (red)
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Opravená Nákladní ulice a předzahrádky na Hošťálkově náměs . Foto:(kas)
U zahájených investic se zase často
stává, že se objeví odchylky od projektové dokumentace, které nebylo možné
zjistit před zahájením prací. To je třeba
případ stavebních úprav kolem památníku obětem Českého Malína před hřbitovem. „Objem prací se rozšířil o obnovu schodiště, které je ve velmi špatném
stavu a navazuje na opravený chodník
podél komunikace v ulici Pražská,“ popsala K. Mazánková. Tomáš Kassal
Příklady dokončených
investičních akcí:
Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem 3. etapa – 21 milionů Kč
Rekonstrukce příjezdové cesty ke
hřišti v Bezděkově – 5 milionů Kč
Rozšíření sběrné sítě odpadů (podzemní a polopodzemní kontejnery na
tříděný odpad) – 10 milionů Kč

Úprava parkovacích stání v Poděbradově ulici - 2,9 milionu Kč
Nerudovo nám., I. etapa - 10,5 mil. Kč
Rekonstrukce Nákladní – 20 mil. Kč
Obnova Husova nám. - 4,5 mil. Kč
Oživení Hošťálkova nám. - 0,8 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Klostermannova –
3,2 milionu Kč.
Příklady zahájených investic,
které pokračují v roce 2020:
Úprava ceremoniálních ploch a okolí
památníku obětem Českého Malína –
1 milion Kč - dokončení v první polovině roku 2020
Veřejné osvětlení Denisova – 840 000
Kč - dokončení v březnu 2020
Rekonstrukce chodníků Pražská – 10
mil. Kč - dokončení v květnu 2020
Obnova budovy radnice – 44 mil. Kč
– dokončení v druhé polovině 2020.

Ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání
s komunálními odpady města Žatce na rok 2020

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Město některé investice brzy zahájí, další bude připravovat
Se zahájením řady investičních akcí, ale i projektovou přípravou dalších budoucích staveb počítá investiční plán města Žatec pro rok 2020.
Návrh investičního plánu schválilo
zastupitelstva města v prosinci jednomyslně.
Konkrétní přehled realizací investičních akcí se bude tvořit až v průběhu
roku 2020. Zatímco s některými investicemi se počítá už nyní, jiné závisí na
tom, zda bude dokončena jejich příprava nebo zda bude zajištěné jejich ﬁnancování.
Například revitalizace Husitského
náměstí, předláždění ulice Volyňských
Čechů v úseku u pošty nebo opravy dalších ulic jsou závislé na tom, jak budou
probíhat předchozí rekonstrukce kanalizace či vodovodu, které budou provádět vlastníci těchto inženýrských sítí. Oprava Svatováclavské ulice či rekonstrukce objektu bývalých papíren
na archív městského úřadu a kuželnu
zase závisí na případném získání ﬁnančních prostředků z evropských či
národních dotačních titulů.

Všechny připravované akce, které
obsahuje návrh investičního plánu, projednal před schválením příslušný minirozpočtový výbor, kde byli přítomni zastupitelé a odborníci z městského úřadu, na svém říjnovém jednání. Do dokumentu byly zapracovány také aktuální informace správců inženýrských
sítí, které odbor rozvoje města získal
na koordinační schůzce v listopadu. „Veškeré investiční akce jsou v souladu
se schváleným Strategickým plánem
rozvoje města Žatce a dalšími strategickými dokumenty,“ připomněla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina
Mazánková.
(kas)
Příklad investic, s jejichž
zahájením se počítá v roce 2020:
Rekonstrukce Nerudova náměstí – 9,5
mil. Kč – II. etapa, zahájení je možné v
polovině roku;
Doplnění zeleně a parkovacích ploch v
ulici Stavbařů – 15 mil. Kč – zahájení
je možné ve druhé polovině roku;
Regenerace panelových sídlišť – 6 milionů Kč;
Rekonstrukce sociálních zařízení Ka-

marád-LORM – 3,5 mil. Kč ;
Expozice ve věži radnice – 2,2 mil. Kč;
Záchytné parkoviště pod ul. Nákladní
– 2 mil. Kč ;
Rekonstrukce výtahů na poliklinice –
2,5 mil. Kč.
Některé akce, kde je potřeba připravit
projektové dokumentace:
Kanalizace v obci Bezděkov
Lüdersdorfova vila u Lidlu
Revitalizace hradeb II. a III. etapa
Bývalá věznice (využití objektu na
startovací byty)
Víceúčelová sportovní hala (studie).

Studie proměny bývalé posádkové
věznice na startovací byty.

Důležité termíny Městského úřadu Žatec v letošním roce
Jednání
Rady města Žatce
(neveřejná):
13. a 27. ledna
10. a 24. února
9. a 23. března
6. a 27. dubna
11. a 25. května
15. června
13. července

3. a 31. srpna
21. září
5. a 26. října
9. a 23. listopadu
7. prosince
Jednání Zastupitelstva
města Žatce
(veřejná, od 17.30 hodin):
23. ledna
5. března

2. dubna
21. května
25. června
10. září
19. listopadu
17. prosince
Plánované úřední soboty
(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika, pokladna, řidič.

průkazy, registr vozidel):
1. února
7. března
4. dubna
6. června
8. srpna
12. září
3. října
7. listopadu
12. prosince

Akce v roce 2020 (Data jsou předběžná a mohou se v některých případech měnit!)
Pátek 31.ledna – POLOLETNÍ ŘÁDĚNÍ NA LEDĚ,
nám. Svobody
Sobota 8. února – MASOPUST, nám. Svobody
Pátek 20.března – FARMÁŘSKÉ TRHY, nám. Svobody
Sobota 11. dubna – VELIKONOČNÍ FARMÁŘSKÁ
SLAVNOST, nám. Svobody
Čtvrtek 30. dubna – ČARODĚJNICE, Letní kino, zahrada u jídelny v Komenského alej
Sobota 9. května – CHMELFEST
Sobota 9. května – FESTIVAL MAŽORETEK, nám.
Svobody, průvod Letní kino – náměstí a zpět
Pátek 15. května – FARMÁŘSKÉ TRHY, nám. Svobody
Sobota 16. května – OSLAVY 150 LET ZALOŽENÍ
SBORU, SDH Žatec, nám. Prokopa Velkého
Sobota 23. května – OPEN AIR OPERA – CARMEN,
letní kino
Středa 27. května – JAZZOVÝ FESTIVAL orchestrů
ZUŠ – JAZZ FEST COMPETITION, letní kino
Sobota 6. června – DĚTSKÝ DEN

Pátek 12. června – FARMÁŘSKÉ TRHY
Červenec (termín bude upřesněn) – KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ
Pátek 4. září – sobota 5. září - 63. DOČESNÁ, nám. Svobody a další tradičně využívané plochy města, příprava
od středy 2. 9. 2020
Pátek 18. září – FARMÁŘSKÉ TRHY
Sobota 19. září – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sobota 24. října – PODZIMNÍ FARMÁŘSKÁ SLAVNOST
Sobota 21. listopadu – ZÁVĚREČNÝ FARMÁŘSKÝ
TRH
Neděle 29. listopadu - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU + školní vánoční akademie + doprovodný hudební program + adventní trhy, nám. Svobody
Pondělí 30. listopadu – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU + školní vánoční akademie + doprovodný hudební program + adventní trhy, nám. Svobody
Sobota 5. prosince – MIKULÁŠ, nám. Svobody. (red)
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Divadelní představení jsou mezi seniory velmi oblíbená
Časté návštěvy divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů se
uskutečňují v rámci volnočasových aktivit seniorů.
Velmi oblíbené jsou návštěvy Městského divadla v
Mostě, kam jezdíme již několik let. Měli jsme možnost
zhlédnout mnoho kvalitních
představení, veselohry, komedie nebo muzikály. Mezi
nejúspěšnější patří Starci na
chmelu, Zpívání v dešti, Někdo to rád horké a letos na
podzim Škola základ života.
Také návštěva Vrchlického divadla v Lounech přinesla našim lidem krásné zážitky, např. z koncertu dámského operního tria A. Kalivodové, T. Mátlové a P. Senič, moc se líbil pořad věno-

vaný seniorům k jejich svátku v podání Yvetty Simonové, Milana Drobného a
Karla Bláhy. Při tomto koncertu zvláště Y. Simonová
potěšila seniory, kdy navzdory vysokému věku nejen zpívala své nezapomenutelné hity, ale bavila také
diváky historkami. Příjemné prostředí v divadelní kavárně ve Vrchlického diva-

Oblíbenými jsou pořady Aleše Cibulky, tradiční koncerty k přivítání jara a k výročí
vzniku ČSR, ale také cestopisné promítání Kateřiny a
Miloše Motani z jejich dobrodružných výprav.
Za kulturou vyjíždíme také do Prahy, navštívili jsme
již divadlo Na Vinohradech,
Karlínské divadlo, Divadlo
Broadway, plánujeme v budle si naši senioři velmi oblí- doucnu i Národní divadlo.
Naši senioři nemusí mít
bili. Po koncertech Zpěvem
obavy
ze stárnutí. Pokus se
k srdci nebo Věřím anděříká,
že
humor je lék, pak v
lům, v podání Veroniky Stunašem
případě
přidáváme dené a Katky Ondryášové,
kultura
je
lék.
Doufejme,
že
si naši lidé odnáší vskutku
tento
lék
bude
mít
možnost
silné zážitky
Stálým zpříjemněním dál fungovat tak jako dopopro naše seniory je samo- sud za ﬁnanční podpory měszřejmě Městské divadlo v ta Žatec – děkujeme.
Stanislava Žitníková,
Žatci, nejraději navštěvují
Seniorcentrum Žatec
koncerty a zábavné pořady.

Právní poradna: Bezpečnostní kamery versus soukromí nájemníků
Advokát radí

matel by tedy například neměl užívat
skryté kamery a měl by v prostorách
Dotaz: Mám smlouvu na dobu ne- umístit informace o provozu kamerourčitou v nájemním bytě. Celý dům vého systému, účelu včetně kontaktu
před časem koupil nový majitel, zvý- na osobu, která za něj odpovídá. Nakošil nám nájem, ale pořád platíme na nec je třeba také zajistit právní titul. Typoměry celkem přijatelnou částku. picky zde půjde o právní titul spočívaCo mi ale vadí více, je to, že do domu jící v ochraně oprávněných zájmů
namontoval celkem deset bezpeč- (ochrana majetku) pronajímatele či dalnostních kamer. Nejen ke vchodu do ších osob. Zde je ale důležitá podmínka
domu, ale i na chodby jednotlivých klíčová pro posuzování v konkrétních
pater, takže jsou vidět vchody do by- případech, že toto zpracování osobních
tů, také na dvůr a do sklepa. Zázna- údajů musí převážit nad právem na
my z kamer pak na nás pronajímatel ochranu soukromí sledovaných osob.
vytahuje s tím, že třeba nedostatečně
Právě to, co je účelem kamerového
třídíme odpad, že za námi chodí moc sledování, je klíčové pro posouzení
návštěv, které zatěžují dům využívá- oprávněnosti instalace kamerového
ním výtahu a svícením apod. Nikdo systému, ale i umístění a nastavení jedse nás neptal na žádný souhlas s tako- notlivých kamer v bytovém domě. Stavým sledováním. Má na to vůbec pro- noveného účelu by se měl pronajímanajímatel právo? Nejen mě, ale i dal- tel držet. Pokud je účelem ochrana maší nájemníky to dost obtěžuje.
jetku, pak využívání kamerových záOdpověď: Pořizování záznamů bez- znamů ke sledování toho, kdo jak třídí
pečnostními kamerami a další nakládá- odpad nebo kdo má kolik návštěv, toní s nimi je zpracování osobních údajů muto účelu zjevně neodpovídá a může
a je regulováno obecným nařízením o tak jít o porušení zákona.
ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Problematické je také použití kaKaždé zpracování osobních údajů by mer v různých částech budovy, protomělo ctít řadu zásad. Předně by mělo že v rámci domu jsou místa s různou
být přiměřené účelu, který má naplnit. mírou ochrany soukromí. U vchodoTypicky takovým účelem je u kamero- vých dveří do domu může být umístění
vých systémů ochrana majetku prona- kamery z důvodu ochrany majetku
jímatele či dalších osob. Dále by zpra- oprávněné, pokud například nelze zacování mělo být transparentní. Pronají- jistit bezpečnost jinak – typicky třeba
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úpravou pravidel zamykání domu. Naopak monitorování chodeb se vstupy
do jednotlivých bytů je řádově větším
zásahem do soukromí a může být odůvodnitelné jen velmi obtížně.
Ačkoli každý případ je třeba posuzovat v kontextu, zejména se dívat na
bezpečnostní situaci v domě, opakování incidentů, jako jsou vloupání, ničení
zařízení domu apod. či možnosti méně
invazivních řešení (např. upravit pravidla zamykání domu, zbavení se jeho
problémových obyvatel), tak lze říci,
že ve vašem případě dost pravděpodobně pronajímatel jakožto správce kamerového systému porušuje zákon.
Pokud kamery vadí více nájemníkům, lze jen doporučit, abyste se se
svým problémem obrátili na pronajímatele a žádali odstranění či alespoň
omezení kamerového sledování. Pokud by vám pronajímatel nevyhověl,
tak je zde možnost obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se bránit cestou občanskoprávní žaloby, kde se budete domáhat
odstranění kamer.
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

inzerce/životní událos /ak vity občanů

Inzerce
● Výuka klasického tance
zdarma po celý rok. Věk není omezen. Hledám taneční
partnerku do 35 let – zaučím. Místo konání Stará papírna v Žatci. Pohovor nutný. Tel. 797 700 942 (Jan).
● 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.

Žatecký zpravodaj

tem manželé Marie a Břetislav Chlupovi – dlouholetí
obyvatelé Žatce. Oslava diamantové svatby se uskutečnila v překrásné kapli na hradě Valdštejn. Hodně zdraví
na další společné cestě přejí
děti, vnoučata a pravnouček. Synové Břetislav a Petr
Chlupovi.

Poděkování

● Jménem ZOSBTS a SSK
Žatec puškoví oddíl, chci
touto cestou poděkovat Městu Žatec za ﬁnanční příspěvek na rok 2019, určený pro
činnost a rozvoj mládeže našeho klubu. Věřím, že svými
Blahopřání
sportovními výsledky si tu● Dne 19.12.2019 oslavili to podporu zasloužíme.
60 let na společné cestě živoZa klub Karel Dyršmíd

Rozloučení
Zesnulí 26.11. až 30.12.:
Olga Maláková
Jiřina Kubovská
Hana Šollerová
Josef Svěcený
Zbyněk Hotový
Jan Slavík
Božena Borčová
Lubomír Buršík
Pavel Pinkr
Andrej Peter
Danuše Neprašová
Václav Valoušek
Ludmila Píchová

94
77
81
75
66
73
90
83
79
75
71
69
86

Evžen Končický
František Holomek
Petr Lev
Marie Šohajková
Miroslav Škvaro
Zdeněk Krampera
Jaroslav Drazinský
Alena Legátová
Brigita Nováková
Jana Jahodová
Josef Weber
Zdenka Sodomková
René Poštulka
Věra Stloukalová
Jana Matyášová
Jaroslava Čížková
Anna Bílková
Melanie Muselová
Antonie Krouzová
Zdenka Kotlárová
Jaroslava Poděbradská
Jiří Krejčí

85
75
75
69
71
76
68
91
84
68
75
71
49
86
55
92
63
77
82
77
77
64

Žatecký zpravodaj vyjde 6. února.
Příjem inzerce končí 30. ledna. Kontakt: Osobně vždy v
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.

Hledáme nové spolupracovníky

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

● Žatecký příležitostní sbor
děkuje Městu Žatec za ﬁnanční podporu k oslavě výročí 25 let zpívání.
A. Urbancová

Očekáváme:
- ﬂexibilitu
- chuť se
rozvíjet
- bezúhonnost

Pro organizátory akcí
Sestavujeme seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách
www. infozatec.cz. Rádi pomůžeme s propagací i vám!
Informace zasílejte do Turistického informačního centra městského úřadu, nejlépe e-mailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte uvést: datum, název, čas a místo konání
akce, její popis a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla či webových stránek.
V případě dotazů volejte 415 736 156.

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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Celoroční činnost OO SPCCH Louny se sídlem v Žatci
Program našeho spolku byl v roce
2019 velmi pestrý. Začal v březnu výroční schůzí společnou se základní organizací Svazu postižených civilizačními
chorobami (SPCCH) Žatec, která byla
zpestřena vystoupením dětí.
V témže měsíci jsme zahájili celoroční akci „Rozchodíme civilky“ pod
vedením M. Smetanové, které patří náš
dík za přípravu a organizaci jednotlivých výšlapů. V rámci této akce jsme se
zúčastnili pochodu v Libočanech včetně návštěvy muzea a zámku, navštívili

jsme Zoopark v Chomutově, prochodili jsme důkladně okolí Žatce a v prosinci jsme si vyjeli na prohlídku předvánoční Prahy, kde jsme se prošli Staroměstským náměstím, po Karlově mostě a navštívili Betlémskou kapli.
V dubnu se konal první ozdravný pobyt v hotelu „Zátiší“ ve Františkových
Lázních pod vedením J. Vostré a I. Komárkové. V červnu byl ozdravný pobyt
v Jesenici u Rakovníka pod vedením I.
Komárkové, místopředsedkyně naší organizace. V září jsme uskutečnili o-

zdravný pobyt v hotelu „Brdy“ ve Spáleném Poříčí pod vedením J. Vostré a I.
Komárkové. Z důvodu velkého zájmu
našich členů jsme uvedený ozdravný
pobyt zopakovali počátkem prosince.
Tentokrát pod vedením J. Vostré.
Kromě uvedených ozdravných pobytů a výšlapů jsme se věnovali i kulturním zážitkům v divadle v Žatci.
Městu Žatec tímto velmi děkujeme
za ﬁnanční příspěvky, kterými podpořilo naše akce.
J. Koubková,
OO SPCCH Louny se sídlem v Žatci
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Dobří holubi se vrátili na gymnázium a viděli nový almanach
Na gymnáziu v Žatci bylo v sobotu
30. 11. 2019 rušno od samého rána.
Učitelé se svými studenty otevřeli
bránu školy dokořán.
Pozváni byli nejen absolventi, ale i
široká veřejnost, zkrátka všichni, kteří
mají naši školu rádi.
Velké setkání se konalo u příležitosti vydání almanachu Ad astra, který
mapuje úspěchy svých hvězdných absolventů, ale zároveň se věnuje životu
současných žáků s důrazem na léta
2014 - 2019. Do školy byli speciálně
pozváni absolventi a bývalí členové pedagogického sboru. Někteří z nich
usedli do křesla pro hosta v rámci be-

sed na Slovíčko s… Postupně na otázky moderátora, gymnaziálního učitele
českého jazyka Mgr. Pavla Barocha odpovídali PhDr. Marta Krumphanzlová,
Mgr. Hana Rubešová, RNDr. Oldřich
Hlad a významný scénárista a herec
Zdeněk Svěrák, který na našem gymnáziu dva roky vyučoval. Mnozí z nich
měli v publiku oporu ve svých bývalých žácích. Do horkého křesla v aule
usedli také absolventi Jakub Urbanec a
Dominik Stroukal.
Celá sobota se nesla v příjemném
adventním duchu. V aule, která se proměnila v kavárnu, se vystřídaly stovky
návštěvníků a při kávě a dobrém zá-

Návštěva Policie ČR v MŠ

Projekt Dynamická inkluze pomáhá učitelům
i dětem a vstupuje do své poslední třetiny

Mateřskou
školu U Jezu navštívili v rámci
přednášky pro děti příslušníci Policie ČR ze Žatce.
Děti se seznámily se základními
pravidly a činností policie, která nás
chrání a stará se o bezpečnost v našem
městě. Děti si vyzkoušely, jak se snímají otisky prstů a policejní výstroj a
výzbroj. Na závěr jako dárek děti dostaly omalovánky a prohlédly si policejní auto. Náš pedagogický kolektiv
děkuje Policii ČR za interaktivní přednášku, která nás obohatila o zajímavé
zkušenosti a postřehy z její služby.
Lucie Staňková, MŠ U Jezu

V září 2017 vyšla v platnost novela
školského zákona, která mimo jiné
upravuje podmínky vzdělávání v ČR.
V této době se velmi intenzivně začal
skloňovat pojem inkluze ve školství –
tedy stav, kdy jsou do běžné výuky zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Téma inkluze od počátku vyvolává
mezi širokou veřejností rozporuplné
reakce. Jedni jsou pro a jiní proti. Argumentů na jedné i druhé straně je
spousta. Pravdou je, že jsou kladeny
mnohem vyšší nároky na učitele.
Projekt Dynamické inkluze přichází s pomocí pro učitele, kteří mají ve třídě děti se speciálními vzdělávacími po-

kusku se hodně debatovalo, smálo a
vzpomínalo. Tímto bychom chtěli vyjádřit veliké díky žákům a jejich rodičům, kteří pomohli připravit pohoštění
a přispěli tak ke krásné vánoční atmosféře.
Za pedagogický sbor žateckého
gymnázia Mgr. Kamila Kuﬀová

třebami. Základem je dobře připravit
učitele na novou formu práce se skupinami žáků, kdy každá z nich má jinou
dynamiku, jinak reaguje na podněty a
vyžaduje odlišný přístup a způsob práce. Probíhá v šesti školách našeho kraje, mezi nimiž je i ZŠ Měcholupy.
Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší se spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody práce. Nejdůležitější je pozitivní
přínos pro samotné pro žáky. Projekt
Dynamická inkluze končí v říjnu letošního roku.
(kn)

Novoroční ohlédnutí Mateřské školy speciální v Žatci
Přelom roku bývá dobou
zklidnění a rozjímání. Prosím, zastavte se a přečtěte si,
co vše se událo u nás, v Mateřské škole speciální v Žatci, v tomto školním roce.
Měsíc září je ve znamení
poznávání, budování důvěry a vzájemného respektu.
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Děti si zvykají na odloučení
od rodičů, sžívají se s novými kamarády, novým prostředím. Také si společně
tvoříme pravidla a stanovujeme hranice, aby se nám
dobře spolupracovalo.
V září děti navštívily
Sportovní dopoledne na

Mládí, zúčastnily se Sbírkových dnů pro Světlušku a
hasičského dopoledne Soptík. Do školky přišla akrobatka Klára, která žonglovala a naučila děti pár akrobatických kousků.
Na začátku října děti jely
vlakem do Sádku u Žatce do
lesa na houby. U předškoláků začala pravidelná Metoda dobrého startu a polytechnický program pro mateřské školy – Malá technická univerzita. Děti také odstartovaly docházku na předplavecký výcvik a dětské
masáže v MŠ. Čekala je i řada dalších aktivit včetně zahájení Čtenářského klubu v
Městské knihovně Žatec.

V listopadu děti sbíraly
kaštany pro lesní zvěř, užily
si drakiádu na Rané. Ve třídách děti pekly perníčky a
připravovaly svá vystoupení na adventní akce.
V prosinci děti navštívil
Mikuláš s nadílkou. Zkusily
si také zahrát bowling a představily se na závěrečné Vánoční slavností v MŠ.
Závěrem patří velký dík
městu Žatec a Komunitnímu plánu města Žatec, z jejichž projektů můžeme čerpat ﬁnanční prostředky. Děkujeme také všem, kteří nás
podporují a věříme, že nám
zachovají přízeň i v dalším
roce.
František Holý,
MŠS Žatec

ak vity občanů

Žatecký zpravodaj

Poděkování dobrovolných hasičů za ﬁnanční podporu ze strany města
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěl
velice poděkovat vedení
města Žatec za poskytnutou
ﬁnanční částku pro ostatní
organizace za rok 2019, která měla pomoci při činnostech a nákupu prostředků
pro Sbor dobrovolných hasičů města Žatec SH ČMS.
Z poskytnutých ﬁnančních prostředků byly nakoupeny především osobní
ochranné prostředky pro čle-

ny sboru, přenosný počítač
k zpracování podkladů na
přednáškové a školící činnosti, materiály pro propagaci města a požární ochrany.
Jsem velice rád, že vedení města Žatec podporuje
činnosti a aktivity Sboru
dobrovolných hasičů města
Žatec a doufám, že i v blízké
budoucnosti se bude naše
spolupráce kladně rozvíjet.
Již tradičně v loňském ro-

ce proběhla akce Den otevřených dveří v požární
zbrojnici, které se zúčastnil i
místostarosta královského
města Žatec pan Jaroslav
Špička. Během dne jsme prezentovali požární techniku,
vybavení a zázemí hasičů.
Svojí činnost zde předvedl
také Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje z požární stanice Žatec a Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje z výjezdo-

vé základny Žatec.
V roce 2020 oslaví žatečtí dobrovolní hasiči významné výročí 150 let od založení sboru. Tímto bych
Vás chtěl všechny srdečně
pozvat na konání oslav, které se uskuteční dne 16. května 2020 na náměstí Prokopa
Velkého v Žatci.
Závěrem chci všem spoluobčanům popřát úspěšný
vstup do roku 2020.
Lukáš Job, starosta sboru

Nový směr pomohl zaměstnat desítky lidí

Od září do prosince se každé pondělí a čtvrtek od šes do
sedmi hodin večer scházeli ženy, dívky i muži v tělocvičně
3. ZŠ na nám. 28. října v Podměs , aby si protáhli tělo. Cvičení pořádá TJ Sever Žatec, asociace Sport pro všechny. V
novém roce se cvičenci poprvé opět sešli 6. ledna .

Dvouletý projekt s názvem Nový směr ukončilo letos v
prosinci žatecké Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. Během dvou let pomohlo s hledáním práce desítkám lidí z celého okresu, dlouhodobě hledajícím zaměstnání.
Celý projekt probíhal postupně v devíti cyklech. Předčasně jej ukončilo 22 účastníků, úspěšně jej dokončilo 55 lidí. Účastníci projektu se dozvěděli, jak se ucházet o zaměstnání, měli motivační program a speciální podporu. Součástí
aktivit byly také rekvaliﬁkační kurzy, například pro pracovníky v sociálních službách, obsluhu počítače, strážné i pro
chůvy pro děti nebo asistenty pedagoga.
Celkem 24 lidem pomohl projekt k dotovanému zaměstnání a deset z nich zůstalo na své pracovní pozici i po ukončení dotace. Šest dalších účastníků projektu získalo zaměstnání nedotované.
(kas)

Společnost Koito Czech ﬁnišuje se stavbou nové haly
Po 13 měsících od slavnostního zahájení samotné stavby nové výrobní
haly Koito – Fáze 2 jsou připraveny a
dokončeny všechny hlavní součásti
projektu. Nyní probíhají dle plánu instalace výrobních zařízení v hale o rozměrech 66 krát 216 metrů, kde již jsou
nainstalovány krom všech rozvodů
energií i mostové jeřáby a samohasící
zařízení tzv. sprinclary.
Kromě haly byla dokončena v areálu Na Astře i stavba energocentra 1,
energomostu, skladu nebezpečných látek, parkoviště a přilehlých komunikací. Zkapacitněny byly též všechny nezbytné podzemní sítě.
Kolaudační rozhodnutí již chybí
pouze na rozšíření expedice na západní straně areálu. V roce 2020 plánuje
Koito ve Fázi 2 rozběhnutí nových projektů pro automobilky předních světových značek.
V nové výrobní hale Koito Czech
s.r.o. bude výhledově pracovat až 500
nových zaměstnanců, kteří se mohou
těšit na komfortní prostředí umožňující zvládat nároky automotive. Celková

investice se vyšplhala zhruba na 2,3 miliardy Kč s plánem vyrábět ročně až
1,7 milionu setů reﬂektorů pro automobily předních světových značek.
Společnost Koito má v celém světě
14 závodů ve 12 zemích. Její žatecká
část od letoška vyrábí nejen přední
světlomety, ale také zadní, a to díky zakázce pro společnost TPCA. Odběrateli zdejších světlometů jsou ze 70 procent japonské automobily Nissan a
Toyota, ale reﬂektory ze Žatce odebírají i další světoznámé automobilky, jako jsou i Renault, Daimler, Porsche,
Suzuki či Land Rover.

Firma je dlouhodobě největším zaměstnavatelem v Žatci a přilehlém regionu, ale také se snaží chovat jako odpovědná lokální ﬁrma. Koito ﬁnančně
podporuje žatecké školky a školy, sportovní či kulturní akce včetně Dočesné.
Nejvíce se zaměřujeme na školství,
protože i nás trápí nedostatek technických pracovníků. Proto jsme zahájili
spolupráci s Obchodní akademií a
Střední zemědělskou školou Žatec,
kde před třemi lety vznikl obor elektromechanik. V minulých dvou letech
už jeho žáci chodili k nám na praxi a ty
nejlepší zaměstnáváme.
(jn)
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Na výstavy do muzea za loutkářem A. Müllerem i Hansem Kudlichem
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci zve na první letošní výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků, která bude zahájena ve čtvrtek 16.
ledna od 17 hodin v prostorách Staré papírny.
Putovní výstavu připravilo v roce 2017 Oblastní
muzeum v Chomutově ke
stému výročí úmrtí Hanse
Kudlicha. „Na 25 výstav- život H. Kudlicha, osvoboních panelech představíme zení sedláků, revoluční udá-

losti roku 1848 v Rakousku
a celé Evropě. Jeden z jeho
pomníků stával i v Žatci,“
nastínil obsah výstavy Martin Čížek, pracovník pro
styk s veřejností. Výstava
potrvá do 28. března 2020.
V hlavní budově muzea
v Husově ulici už od prosince probíhá výstava Za loutkami Antonína Műllera, která potrvá do 23. února.
„Představují se dřevěné
loutky - marionety z dílny ža-

teckého rodáka Antonína
Műllera, jejich návrhy i to,
jak loutky vznikají,“ řekla o
výstavě pracovnice muzea
Jitka Krouzová.
Antonín Műller se narodil v Žatci v roce 1953. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze,
pracoval třeba ve Studiu Jiřího Trnky. Jeho výrobky vyhledávány v zahraničí, je
spolupracovníkem Divadla
Spejbla a Hurvínka. (rmž)

Program kulturních a společenských akcí

DIVADLO
11. 1. Alban Berg: Vojcek, přenos z MET opery, 18.45
13. 1. Lucerna, činohra, klasické dílo Aloise Jiráska uvede
Docela velké divadlo Litvínov, 19.00
19. 1. O princezně, která ráčkovala, pro děti, 15.00
20. 1. Novoroční taneční představení ZUŠ Podbořany,
18.00
22. 1. Velká pošťácká pohádka, pohádka pro děti, 14.00
23. 1. Maja, činoha, uvádí divadelní spolek z Děčína, 19.00
25. 1. Tobogán živě, zábavný pořad, přímý přenos zábavné
talk show Aleše Cibulky, živě vysílá Český rohlas Dvojka
29. 1. Hexenšus, činohra, hrají M. Bittnerová. D. Rous, L.
Langmajer a další, 19.00
30. 1. Diva Baara, koncert Báry Vaculíkové, 19.00
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 2. 2. Žatecký listopad a co přišlo poté, výstava k událostem před 30 lety
Křížova vila
do 23. 2. Za loutkami Antonína Müllera, výstava loutek z
dílny žateckého rodáka
Stará papírna
16. 1. Hans Kudlich – Osvoboditel sedláků, zahájení putovní výstavy, 17.00
Galerie Sladovna
DIGITÁLNÍ KINO
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do 2. 2. Moudrost těla, výstava obrazů E. I. Novotné
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
do 31. 12. Sladovnictví
OSTATNÍ
12. 1. Příběh umění, Křížova vila, přednáška,15.00
15. 1. Tvoření pro děti, Městská knihovna, 15.00
16. 1. Knihomolík, Městská knihovna, 14.30
18. 1. Vlci v Krušných horách, Galerie Sladovna, přednáška, 18.00
21. 1. 4. Žákovský koncert, ZUŠ Žatec, 18.00
22. 1. Velká trojka Karibiku, Městská knihovna, cestovatelská přednáška, 17.00
23. 1. Jak se efektivně učit!, Stará papírna, přednáška psycholožky Zuzky Nemčíkové
25. 1. Lednový ledový běh Bohemů, Městské koupaliště,
běžecké závody pro všechny věkové kategorie, prezentace
od 9.00
28. 1. Besedy pro veřejnost: Bolesti břicha, zasedací místnost Nemocnice Žatec, 15.00
29. 1. Deskovky, Městská knihovna, 15.00
29. 1. Tvoření 15+, Městská knihovna, 16.00
29. 1. 5. Večerní klub Žatecko, 18.00
30. 1. USA – Echinocereusy Arizony, přednáška o kaktusech, 17.00
31. 1. Pololetní řádění na ledě, kluziště před radnicí, 14.00

sport

Žatecký zpravodaj

Skvělé vystoupení plavců na MČR dorostu a dospělých
Výprava žateckých plavců ve složení: Svěcená, Bešíková, Límová, Mach a Balon odjela v polovině prosince na
Zimní MČR do Plzně pro kategorii dorost a dospělí.
V obrovské konkurenci Mach a získal velmi dobré
nejlepších plavců a velkých 13. místo.
plaveckých oddílů se naši
Z dorostenců zazářili
plavci vůbec neztratili, ba všichni účastníci: Lenka Benaopak, dali o sobě opět vý- šíková v 15 letech porazila
razně vědět.
celou českou špičku včetně
Nejvíce medailí získala 16letých plavkyň a získala tizkušená reprezentantka Lu- tul mistr ČR na 50VZ! Bylo
cie Svěcená, která po ME to příjemné překvapení, ktestále držela výbornou for- ré mělo pokračování. V dalmu. V Plzni získala 5 medai- ší silné disciplíně na 100Z
lí: zlato na 50 a 100M, bronz Lenka opět zaplavala skvěle
na 50Z, 100Z a 200M. a v novém osobním rekordu
Lucka se v současnosti při- 1:03,12 dohmátla na drupravuje v Praze, kde studuje hém místě za starší MaVŠ. Z dalších plavců v kate- toškovou z Liberce. Posledgorii dospělých zaplaval ní medaili do sbírky přidala
osobní rekord na 50P Filip Lenka ještě na poloviční tra-

hého místa. Ve ﬁnále držel
vedení, ale dlouhým dohmatem na obrátce a v cíli
neudržel a dohmátl na výborném, ale smolném třetím
místě. Přesto má pro nás tato
medaile z dorostu velkou
hodnotu. Kristián se probojoval do ﬁnále také na trati
ti 50Z, kde v nabité konku- 100P, kde vyplaval solidní
renci opět bodovala skvě- 7. místo.
Poslední účastnicí byla
lým třetím místem. Lenka
je členkou české reprezenta- juniorka Lucie Límová, ta
ce a její vystoupení na MČR obhajovala letní účast ve ﬁbylo fenomenální.
nále a tedy postup mezi 10
Dalším želízkem v ohni nejlepších z celé ČR. Toto se
byl nadějný Kristián Balon, ji vydařilo na trati 100Z v nokterý v kategorii dorostu pat- vém rekordu a ziskem 10.
ří mezi nejrychlejší prsaře v místa ve ﬁnále. Všem plavrepublice. Po rozplavbách cům přejeme úspěšný rok
postupoval do ﬁnále z dru- 2020.
(jk)

Anna Trnková: stříbro, bronz a postup na MS!
Stříbrnou a bronzovou medaili získala
žatecká Anna Trnková na Mistrovství ČR v
twirlingu. Závody nejvyšší výkonnostní třídy se uskutečnily v sobotu 7. prosince ve
Spořicích u Chomutova.
Úspěšná žatecká twirlerka (cvičení s hůlkou) závodila v kategorii junior starší A - solo 1 hůlka, které pro ni sestavil jeden z nejlepších trenérů, trenér italské reprezentace
Pieter A. Hazeu. Druhou kategorií, v níž se
Anička představila, bylo rytmické taneční
sólo, které sestavil jeden z nejúspěšnějších
twirlerů v historii, mistr světa v twirlingu,
Tihomir Bendelja z Chorvatska.
Anička měla velikou výhodu před soupeřkami, protože v této hale pravidelně trénuje a sóla měla postavená přesně na
prostor haly. Proto nastoupila do ranního semiﬁnále hodně sebevědomě a klidně. Vybojovala s přehledem postup do odpoledních ﬁnálových kol.

Na ﬁnálové vystoupení se domluvila s
trenérkou Terezou Vimrovou, že zařadí pod
výhozem trojitou podmetenku tzv. triple a
vyplatilo se: Anička vybojovala dva cenné
kovy. V sole 1 hůlka získala stříbrnou medaili a v rytmickém sóle získala bronzovou
medaili.
Zároveň s tímto krásným umístěním získala nominaci na mistrovství světa, které se
bude konat v Holandsku ve městě Eindhoven v dubnu 2020.
Petra Havelková

Florbalisté výhrami
ladili na Vánoce
Tři turnaje absolvovaly
před Vánoci tři nejmladší
ﬂorbalové týmy ze Žatce a
všem se nadmíru dařilo,
když slavily tři turnajová vítězství.
Přípravka vyhrála všechny tři zápasy v Chomutově,
mladší žáci všechna tři utkání na domácí půdě obchodní
akademie. Tam hráli i elévové se dvěma celky – Green
turnaj vyhráli, Yelow získali
první vítězství.
Dorostenci se představili
na turnaji v Krupce, kde porazili Chomutov B, ale prohráli s Teplicemi. Podrobnosti na https://www.fbcja
zzmani.cz/.
(kas)

Do Žatce se po deseti letech vrátil soutěžní boxerský turnaj
Během boxerského odpoledne se
Žatci uskutečnilo celkem 31 zápasů a
to v rámci oblastního kola. Ve vojenské budově K-500 se představilo hned
sedm boxerů z klubu BOX ŽATEC.
Například Amiriddin Abdullaev a
Tomáš Šindler zde prožili své první zápasy, ale bohužel prohráli. Do dalšího
duelu nastoupil nadějný 13letý Matěj
Hlaváč, který nenechal nic náhodě a jako v předchozích zápasech do svého
soupeře nastoupil hned od začátku.
Svými pohyby a rychlostí nedal svému
soupeři šanci a ukončil soupeře ve dru-

hém kole RSC.
Svůj útočný styl předvedl Tomáš
Nedvěd, který publiku ukázal pořádnou show a výhra ho neminula.
Další boxerský um ukázal Josef Ježek. Měl za úkol udržet nervy na uzdě
a s radou využívat zvedáky na žebra a
to splnil stoprocentně. S ledovým klidem přistupoval k soupeři a jednoduchou kombinací poslal soupeře již po
30 vteřinách boje k zemi. Stal se tím vítězem utkání a od publika si zasloužil
obrovské ovace.
V mužích nastoupil Dominik Urma

proti zkušenému borci, ale nezalekl se
ho. V prvním kole vyhrál, ve druhém
soupeř odstoupil pro poranění ruky,
V úplném závěru nastoupil do boje
Honza Milenko, jako zlatý hřeb celého
turnaje a své publikum nezklamal. Od
začátku se na vyššího soupeře tvrdě tlačil a svou tvrdostí neponechal nic náhodě. Vyhrál a potvrdil pozici jedničky žateckého klubu. Touto cestou klub děkujeme za ﬁnanční podporu města Žatec,
bez které by se talentová mládež a liga
mužů nemohla uskutečnit a předvést
se na domácí půdě.
(np)
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Slavoj čekají v zimě dvě krátká soustředění, doma a v Chebu
Fotbalisté Slavoje Žatec měli po skončené podzimní části krajského přeboru pět týdnů volna, než zahájili po Novém roce zimní přípravu na jarní odvety. Přezimují na
10. místě tabulky, což je trochu horší umístění, než si s
příznivci přáli.
Nový trenér Libor Klíč ta mužstva tak opět visí na
zahájil v létě sezónu se 23 osvědčeném kanonýrovi Pethráči bez větších posil. Nej- ru Klincovi, který na podvětší změnou bylo vytvoření zim skóroval v 11 přípanové stoperské dvojice, Petr dech. Dobře se vedle něj uvePinkr s Jakubem Zmrhalem dl nováček, trenérův teprve
se postupně rozehráli a spl- 17letý syn Pavel, který zejnili očekávání. To umožnilo ména při zranění Klince v
vysunutí Jana Zimoly do úvodu sezóny dokázal zatístředové řady, která dokáže žit konta soupeřů pěti góly a
hrát dobře kombinačně. Přes- na dalších pěti brankách se
tože často soupeře přehrává, podílel asistencí.
Bodový zisk by mohl být
na výraznějším zápisu do
střelecké listiny se její hráči podstatně vyšší, ale proměmoc nepodílejí. Produktivi- ňování šancí zůstává stále

Bílina vrátila
porážku
V polovině prosince kuželkáři Lokomotivy Žatec
předehrávali 14. kolo krajského přeboru a přivítali
tým SKK Bílina A, který
před 14 dny na jeho kuželně
porazili. Hosté přijeli v nejsilnější sestavě a Lokomotivě prohru vrátili. Domácím
utekl úvod a navíc někteří z
hráčů Bíliny předvedli výkon, který se neočekával.
Žatec je po 14 kolech s
vyrovnanou bilancí 7 výher
a 7 porážek se 14 body na 9.
místě ze 14 celků.
Žatec – Bílina 3:5 (2491:
2523). Body: Ptáček ml.
398, Tajbl 406, Uhlíková
409, Jarolím 423, Ptáček st.
436, Ptáčková 419.
(jj)

velkou slabinou mužstva.
Zklamáním podzimu byly tři porážky na domácím
hřišti, v nichž Slavoj nevstřelil jediný gól. Nejlepším zápasem bylo to s Mostem, který Žatec vyhrál 3:1.
„Potěšila mě tréninková
účast našich hráčů, která se
pohybovala kolem 90 procent,“ pochvaloval si přístup kolektivu trenér Klíč,
který v minulosti odehrál za
Slavoj několik povedených
let. Před návratem do FK
Slavoj trénoval v Mostě.
„Do zimní přípravy bychom chtěli zařadit naše nejaktivnější dorostence, záleží však jen na jejich chuti a

přístupu k tomu, něco ve fotbale dosáhnout,“ prohlásil
před zahájením zimní přípravy trenér. „Zahájíme soustředěním v domácích podmínkách, druhé soustředění
nás čeká v únoru v Chebu,
kde sehrajeme také čtyři přípravná utkání.“
První zimní zápas čeká
Žatec 18. 1. 2020 v Souši a
dalších šest utkání ještě sehraje doma. Tím posledním
před zahájením KP bude 1.
března střetnutí se Slavií
Karlovy Vary. Mistrovskou
část o body zahájí o týden
později v Srbicích a u Ohře
se příznivcům představí
14.3. proti J. Jílové. (jak)

Žatecké fotbalové naděje společně v Rakovníku
Na fotbalovém turnaji starších přípravek
v Rakovníku se dařilo týmu SKJ Junior Žatec, který skončil po ﬁnálové porážce s domácím celkem druhý.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů ze 3 krajů,
které pořadatelé rozlosovali do dvou skupin. Do závěrečných bojů postoupil ze skupiny A suverénně favorizovaný domácí tým
Tatran Rakovník. O druhém postupujícím
rozhodlo skóre ve prospěch Slavoje Žatec
před Slovanem Kladno. Ze skupiny B s přehledem postoupil z prvního místa SKJ Junior Žatec a z druhého místa SK Lhota.
Ve ﬁnálové “Zlaté” skupině tak došlo k
žateckému derby, v němž SKJ Junior Žatec
porazil FC Slavoj Žatec jednoznačně 4:0.
Shodou náhod se na závěr tedy stalo, že
v posledním zápase turnaje na sebe narazily
dvě nejlepší mužstva. V tomto vyvrcholení
turnaje se v přímém souboji o vítěze turnaje
utkaly Tatran Rakovník a SKJ Junior Žatec.
Po vyrovnaném úvodu se lepším projevem

v prostřední části zápasu prosadil 3 góly domácí tým a při závěrečném náporu Žateckých, kdy již hráli s velkým rizikem, vstřelil
Tatran Rakovník ještě jeden gól a zvítězil
tak 4:0 a tím se stal vítězem turnaje.
Druhé místo obsadil SKJ Junior Žatec,
třetí nakonec vybojovali kluci z FC Slavoj
Žatec. Závěrem je třeba vyzdvihnout vzájemnou přátelskou atmosféru ze strany
obou žateckých týmů. Bylo krásné pozorovat, jak se hráči obou týmu vzájemně povzbuzovali při zápasech, po turnaji se pak
společně vyfotili.
Radek Vokráčka

Volejbalistky mají za sebou vydařenou polovinu sezony
Volejbalová sezona je ve své polovině a žatecké dorostenky si zatím vedou velmi dobře. V krajském přeboru
kadetek odehrály holky deset utkání a
neztratily ani jedno. V tabulce jim patří
třetí místo, ale jen pro to, že mají odehráno o čtyři utkání méně než jejich
soupeřky. Na jaře tak budou bojovat o
obhajobu zlatých medailí.
V KP juniorek hrají holky doplněné

o Klárku Weidischovou a vedou si podobně. V této kategorii sice patří mezi
nejmladší, ale přesto zvítězily ve
všech dvanácti zápasech a soutěž vedou s velkým bodovým náskokem.
Poslední soutěží je Český pohár juniorek, v němž o víkendu odehrály druhé kolo mezi osmi nejlepšími týmy soutěže. Vzhledem k tomu, že turnaj absolvovaly oslabené o první nahrávač-

ku a dvě blokařky, bylo naším cílem pokusit se udržet mezi nejlepšími i pro
příští kolo. Turnaj byl v našem podání
jako na houpačce, špatné zápasy střídaly lepší a tak poslední utkání s Přerovem bylo přímým soubojem o udržení.
Žatecké holky zvládly zápas skvěle a po vítězství si vybojovaly právo
startovat mezi nejlepšími i ve třetím kole.
Jaroslav Vrbata
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