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Výtvarnice Iva Mo lová ukazuje při EHD v Žatci, jak se maluje s využi m poklopů s městským znakem při Výtvarném dvorku. Více o EHD na straně 13.
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Víkendové krajské a senátní volby ovlivní současná koronavirová pravidla. Ve volebních místnostech i před nimi se musí občané připravit na zvýšená hygienická opatření. Vše je ale připraveno tak, aby mohly volby v 18 žateckých obvodech úspěšně proběhnout.
Většiny žateckých voli- ný, jako bývá u všech voleb:
čů se budou týkat očekáva- Volič si vezme zpět občanná a všeobecná hygienická ský průkaz, za zástěnou proopatření. To znamená, že bu- vede potřebné povolené
de nutné dodržovat rozestu- úpravy lístku a ten pak vhopy před vstupem do volební dí do volebních schránky.
místnosti. Do ní bude možNěkteří občané se však do
né vstoupit pouze v roušce a volebních místností nebudou
u vstupu bude připravená moci dostavit. Pro ně byla přidezinfekce. „Volič předá ko- pravena náhradní řešení:
misi občanský průkaz a po1) Volič může požádat ze
odstoupí na vzdálenost závažných, zejména zdradvou metrů. Poté může být votních důvodů, aby mohl
vyzván, aby kvůli přesné hlasovat mimo volební místidentiﬁkaci na nezbytnou do- nost. To je možné jen v
bu sejmul roušku,“ popsala územním obvodu volebního
kontrolu totožnosti u voleb okrsku, kam volič podle své
Monika Dušková z Měst- adresy patří. Je nutné se na
ského úřadu Žatec.
tom nejprve telefonicky doDalší postup bude stej- mluvit: před volbami telefo-

nicky na čísle 415 736 301
nebo v den voleb zavoláním
do příslušné volební místnosti (kontakty na str. 12).
S těmito občany se domluví zapisovatel z příslušného okrsku, kdy k němu členové volební komise s přenosnou urnou mohou přijít.
2)Volit už mohli lidé, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě. Ti ale museli jet do
Loun, které byly určené jako
volební místnost pro všechny voliče okresu, již nemohli kvůli karanténě zamířit do
volební místnosti ve své obci. Volební stanoviště bylo
už 30. září na výstavišti a volilo se metodou drive-in, tedy přímo z automobilu.
Stejná pravidla budou
platit i v případě druhého kola senátních voleb v okrese
Louny, které by se konalo 9.
a 10. října. Tomáš Kassal
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SVS zahájila
rekonstrukci vodovodu
v Klášterní ulici
V Klášterní ulici v Žatci
zahájili v září pracovníci Severočeské vodárenské společnosti (SVS) rekonstrukci
dožilého poruchového vodovodu. Podle smlouvy má být
stavba dokončená do 31. října 2020.
V lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu, který
byl uveden do provozu v roce 1975. Řad je již dožilý, s
narůstajícím počtem poruch. Řad zásobuje cca 80 napojených obyvatel. Z uvedených technických důvodů
rozhodla SVS o provedení
rekonstrukce vodovodu v
celkové délce 149,60 metrů.
Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem a
zčásti bezvýkopově.
V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu vedeného v
komunikaci v majetku města Žatec. Součástí stavby je
přepojení 6 ks vodovodních
přípojek.
Mario Böhme

na náměstí Svobody
Sobota 24. 10. od 8.00

Participativní rozpočet: Tvoříme pro Žatec
Zastupitelstvo města schválilo Pravidla participativího
rozpočtu města Žatec na
rok 2021.
Jde o historicky první participativní rozpočet v Žatci,
tedy plán, díky kterému mohou sami obyvatelé města navrhnout projekty, jež ve městě chybí, a které budou ﬁnancovány z městského rozpočtu.
Schválený dokument s
názvem Tvoříme pro Žatec
určuje pravidla participativního rozpočtu v roce 2021.
Své návrhy na projekty mohou podávat občané města
Žatce i jeho místních částí,
tedy Velichova, Bezděkova,

Milčevsi, Radíčevsi, Trnovan a Záhoří. Kompletní pravidla jsou zveřejněná na
www.mesto-zatec.cz.
Na ﬁnancování zastupitelé schválili 600 tisíc korun.
Náklady na jeden projekt
musí být aspoň 20 000 Kč a
nesmí přesáhnout 200 tisíc
Kč, a to včetně projektové
dokumentace. Vybrané návrhy budou realizovány do 1
roku od schválení zastupitelstvem a musí být udržitelné po dobou 3 let.
„Návrhy mohou podávat
jen fyzické osoby starší 15
let ze Žatce a jeho místních
částích. Každý může podat
nejvýše tři návrhy,“ uvedla

vedoucí Kanceláře úřadu Simona Schellová. Po formální
kontrole návrhů se bude posuzovat jejich realizovatelnost.
Autoři vybraných návrhů je
budou moci veřejně prezentovat a také propagovat.
Samotné hlasování budou probíhat v období ledna
až února 2021, a to pouze prostřednictvím webových stránek www.mesto-zatec.cz.
Na základě hlasování
vznikne pořadí nejlepších návrhů, mezi něž se rozdělí peníze. „Nevybrané návrhy budou zařazany do zásobníku
projektů města Žatec k dalšímu posouzení,“ dodala Simona Schellová.
(kas)

Parkoviště se připravuje, ale parkování už je lepší
Improvizované parkování v ulicích Stavbařů a Pekárenská, kde stojí desítky aut mezi vozovkou a okrajem pole, se od začátku
září zlepšilo. Město zajistilo zpevnění krajnice. Zároveň pokračují přípravy vybudování skutečného parkoviště podél silnice.
Zpevnění krajnice zajistil Odbor místního hospodářství a majetku města. Cílem bylo zajistit komfortnější stání vozidel, především odstranit bláto a louže pod stojícími
vozidly, než vznikne nové, oﬁciální parkoviště.
To se plánuje už několik let, přípravy ale
prodlužuje skutečnost, že pod povrchem budoucího parkoviště je elektrické vedení.
Kvůli tomu město opakovaně jednalo se společností ČEZ. „Proběhlo několik jednání a v
současné době se upravuje projektová dokumentace a bude požádáno o stavební povolení. V průběhu povolovacího procesu budeme připravovat zadávací dokumentaci pro

výběr dodavatele,“ vysvětlila vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
Pokud vše půjde bez dalších komplikace, stavba nového parkoviště včetně pásu,
který je oddělí od sousedního pole, proběhne v příštím roce.
(kas)

Loutková Jitřenka zavřená, město hledá náhradní prostory
Špatný technický stav objektu je důvodem, proč město Žatec muselo
uzavřít Jitřenku. Společně s hereckými
soubory, které tam měly zázemí, nyní
město hledá náhradní prostory pro
zkoušky i vystoupení.
Budova Jitřenky, postavená před desítkami let, se potýká s řadou technických potíží. Aktuálně nemá objekt revizi na plyn, ale v objektu dlouhodobě nevyhovují ani další podmínky, třeba elektroinstalace nebo protipožární opatření.
Město si nechalo udělat posudek objektu, který všechny problémy popisuje.
Město Žatec jako majitel objektu
2

bude osud Jitřenky řešit a hledat nejlepší variantu, jak jediný prostor v Žatci, kde lze uvádět hry s loutkami na nitích, znovu využívat.
V současné situaci je ale nutné zajistit zázemí pro loutkoherce i činoherní spolek Opera. „V tuto chvíli chceme
hlavně zachovat činnost spolků, které
tam fungovaly,“ zdůraznila starostka
Zdeňka Hamousová. Musí se najít především prostor, kde by herecké soubory mohly zkoušet.
Zároveň se bude řešit, kde by v budoucnu mohla loutková sdružení i činoherní spolek působit znovu trvale. Jed-

nou z variant může být kompletní přestavba současné Jitřenky, k níž mají
loutkoherci historicky blízko, protože
tam pod hlavičkou Šroubárny začínali.
Uvažovalo se také o vile u papíren,
která ale není patrně pro všechny spolky dost prostorná, nebo prostorách bývalého posádkového domu. „V něm by
se ale musely dělat poměrně velké stavební úpravy, ať už v podobě bourání
některých částí nebo stavby jiných.
Podle slov architekta by to bylo umělé
řešení, které není příliš vhodné. Nezdá
se ani památkářům,“ vysvětlila starostka Z. Hamousová. Tomáš Kassal
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Úklid odhalil chutě nepořádníků. Vypijí vodku, energiťáky, obaly pak zahodí
Sedmnáct pytlů odpadků a celkově přes osm set kilogramů posbírala v sobotu 19. září desítka žateckých
dobrovolníků v parku pod Zeyerovou ulicí v rámci celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Na úklidu se podíleli čle- se našlo i několik injekčních
nové spolku žateckých rodá- stříkaček. Během sběru odků, kteří tvořili většinu bri- padků se mimo jiné ukázalo,
gádníků. O odvoz odpadků co Žatečanům chutná. Sklese pak postarala Technická něné lahve byly převážně od
různých druhů vodky, z plespráva města Žatce.
Mezi odpadky převláda- chovek vévodily energeticly skleněné i PET lahve, ple- ké nápoje a pivo Kozel.
Celý park čekají v buchovky, papíry, ale nechyběl ani balík starých letáků, doucnu velké změny, město
bota, nějaké oblečení a další chystá kompletní revitalizazajímavosti jako třeba zá- ci všech jeho částí.
Už nyní se v něm ale dělá
chodové prkénko. Bohužel

Pozvánka
Město Žatec ve spolupráci
s Vojenskou posádkou Žatec
Vás zvou u příležitosti
102. výročí vzniku samostatného
československého státu
na slavnostní vzpomínkový akt,
který se uskuteční
dne 28. 10. 2020 v 11.00 hod
u památníku na Kruhovém náměstí v Žatci.

10.45
11.00
11.05
11.15

Program:
setkání účastníků vzpomínkového aktu
položení věnců a kytic k památníku
projev starostky města a ostatních řečníků
státní hymna

nová stezka pro kočárky a
cyklisty, která bude hotová
za pár týdnů. Zkrášlování se
věnují i obyvatelé města: členové spolku ŽOK (Žatecký

okrašlovací kolektiv) minulý týden vrátili na kamennou kostku nápis věnovaný
zakladateli parku Johannu
Nožiczkovi.
(kas)

Dětský bazén na koupališti
má být hotový v květnu
Město Žatec už zná ﬁrmu, která zajistí stavbu nového bazénu na koupališti, i cenu tohoto dětského neplaveckého bazénu. Samotná stavba může začít poté, co na ni schválilo peníze zastupitelstvo města.
Dětský bazén postaví společnost Centroprojekt Group
ze Zlína, která vzešla z výběrového řízení, jež probíhalo metodou design and build – to znamená, že zhotovitel zpracuje
projektovou dokumentaci na základě zadaných parametrů a
podle ní poté zhotoví dílo. Cena stavby je 15,5 milionu Kč
bez DPH.
Po schválení potřebné částky zastupitelstvem bude podepsána smlouva s dodavatelskou ﬁrmou. Zpracuje se projektová dokumentace, která by měla být hotová na přelomu
roku, vyřídí se stavební povolení a poté může začít samotná
stavba. „Výstavba nového dětského bazénu včetně zajištění
rozhodnutí o zkušebním provozu a dodání dalších nezbytných podkladů má být dokončena do 31. května 2021,“
uvedla vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
(kas)

Nová stezka parkem pro kočárky
Nová stezka, po které budou moci jezdit kočárky či
cyklisté, se v polovině září
začala stavět v městském
parku nad silnicí v ulici Boženy Kunětické-Vikové.
Stezka se buduje i díky
podpoře Žatečanů, kteří se
zúčastnili hlasování v soutěži Ahoj, krásné Česko a na realizaci stezky tak pomohli
získat 100 tisíc korun. Práce
budou hotové během několika týdnů, slavnostní otevření stezky se plánuje na konec října.
Trasa nové stezky byla
zvolena tak, aby lidé překo-

návali co nejmenší převýšení a cesta parkem pro ně byla co nejpříjemnější. Práce
provádí ﬁrma Morávek, která nejprve srovná povrch budoucí stezky a poté na ni položí mlatový povrch.
Město Žatec plánuje i další úpravy v parcích pod nemocnicí, postupně se budou
dělat nové cestičky, schodiště, upravovat zeleň a další práce včetně zadržování
vody v parcích. To vše bude
obsahovat velký projekt na
revitalizaci městských parků, jenž se připravuje na
příští roky.
(kas)

Slavnostní otevření nové stezky v parku proběhne 28.
října 2020.
3
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Výstava ukazuje, jak se může proměnit Havlíčkovo náměstí
Představy architektů, jak by mohlo vypadat žatecké
Podměstí za pár let, představila výstava, která probíhala v září v Galerii U Radnice.
Architektonickou soutěž dilo. „Jako porota jsme nevyhlásilo město Žatec a její měli jednoduchý úkol, větvýsledky mohli občané vi- šina z deseti návrhů byla veldět v rámci výstavy. Stále se mi povedená. Na prvních
ale jedná jen o návrhy. S nej- třech místech se umístili zálepšími třemi, jimiž byli Ob- stupci mladší generace, ktejektor architekti, Neuhasl ří přišli s určitou mírou radiHunal a skupina architektů, kality, kterou jsme ocenili,“
nyní může městský úřad jed- uvedla při páteční vernisáži
nat o přípravě projektové do- předsedkyně odborné porokumentace. Ta by mohla být ty Markéta Zdobská.
Nejlepší návrhy přitom
připravená příští rok. Samotná revitalizace Havlíč- neřešily jen samotné Havkova náměstí i celého okolí líčkovo náměstí, což bylo zadání soutěže, ale pojali celé
má probíhat postupně.
Od soutěže architektů si území jako celek. Proto z
město slibovalo různé po- těchto prací může vycházet
hledy na řešení centra loka- městský úřad při postupném
lity i celého Podměstí. To se oživování celého Podměstí.
Například vítězný návrh
při posuzování prací potvr-

Dotace na obnovu památek
Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o ﬁnanční příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok 2021 a z Fondu regenerace
Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec na rok 2021.
Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 23. 10.
2020, místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace: Městský úřad Žatec, Odbor rozvoje města, dotace,
Ing. Iva Fínová, email: ﬁnova@mesto-zatec.cz, tel. 415 736
126, nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce Eslužby úřadu, Žádosti a formuláře – odbor rozvoje města).

společnosti Objektor architekti se zabýval celým územím už od 3. ZŠ a třeba běžeckou trasou ho propojuje
až s prostorem u řeky. Do návrhu začlenil i kostelík sv.
Václava, počítá s množstvím
zeleně i vodním prvkem. „K
samotnému náměstí jsme přistoupili tak, že jsme chtěli

prostor vyčistit, řekli si, co
tam má být a poté řešili i propojování různých zón,“ komentoval návrh Václav Šuba, jeden z autorů.
Zda v konečné projektové dokumentaci převládnou
prvky vítězného návrhu, či
dalších dvou, se ukáže v příštích měsících. Tomáš Kassal

Záměr města Žatce
pronajmout ze svého majetku
nebytový prostor – garážový box č. 1
v budově e.č. 2406 ul. Třebízského v Žatci,
postavené na pozemku st.p.č. 3184/5 v k.ú. Žatec,
za minimální měsíční nájemné 900,00 Kč + 21% DPH.
nebytový prostor – garážový box č. 4
v budově e.č. 2406 ul. Třebízského v Žatci,
postavené na pozemku st.p.č. 3184/5 v k.ú. Žatec,
za minimální měsíční nájemné 900,00 Kč + 21% DPH.
Více informací
na odboru místního hospodářství a majetku,
tel. 415 736 265, e-mail: jelinek@mesto-zatec.cz.

Květiny a hymna oslavily hrdiny. Novodobé letce připomíná muzeum
Položením věnců a květin u Památníku letců v Podměstí účastníci tradiční vzpomínkové akce uctili 12. září památku severočeských pilotů, kteří bojovali na obou frontách druhé světové
války. Vzpomínková akce se koná každoročně v září, kdy byl v roce 2012 památník v Podměstí odhalen.
Akci každoročně pořádají spolek
Letci Žatec a město Žatec. Městský
úřad dnes zastupovala při kladení věnců Drahomíra Beranová, neboť vedení
města je v karanténě v souvislosti s koronavirem. Město se opět dočkalo poděkování za to, jak v roce 2012 podpořilo vznik památníku. „Městskému úřadu Žatec patří poděkování i za to, jak
se o památník celé roky stará,“ zdůraznil Josef Novotný, bývalý starosta Toužetína na Lounsku, který se pietních le4

ČR, který se s mnoha válečnými piloty
znal. „Vždy vzpomínám, s jakou důstojností užívali slova vlast, vlastenectví a odvaha. Je na nás, abychom dalším generacím předávali odkaz a vzpomínku na tyto hrdiny, kteří za svobodu
naší vlasti mnohdy položili to nejcennější, svůj život,“ řekl gen. František
Padělek (na snímku).
Slavnostní akce u památníku v Podměstí zakončila česká státní hymna v
teckých akcí pravidelně zúčastňuje. Po- podání žáků Základní umělecké školy
dílel se i na vzniku žateckého památní- Žatec.
ku, neboť z Donína, místní části TouJeště před setkáním u Památníku
žetína, pocházel jeden z válečných hr- letců se mnozí členové a příznivci spoldinů, generál František Fajtl.
ku Letci Žatec sešli v Bezděkově, kde
O významu památníku i odkazu vá- se uskutečnilo slavnostní odhalení nolečných hrdinů mluvil při vzpomínko- vé fasády Leteckého muzea. O novou
vé akci generál František Padělek, bý- podobu fasády se zasloužil žatecký vývalý velitel Vzdušných sil Armády tvarník Tomáš Reida.
(kas)
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Spolek Vavřinec pomáhá rodinám, které jsou v nouzi, jak bydlet
První bydlení neboli Housing First. Tak se jmenuje
projekt, kterým spolek Vavřinec od letošního jara pomáhá i rodinám v Žatci.
Hlavním smyslem projektu je naučit rodiče, kteří
to zatím moc neumí, fungovat jako ostatní a aby nebyli
závislí na podpoře státu.
„Naším cílem je zabydlet
co nejvíce rodin a zároveň s
nimi pracovat tak, aby si nově získané bydlení rodiny udržely i po skončení podpory
Housing First.
Chtěli bychom
rodiny začlenit do společnosti tak, aby fungovaly jako
většinová společnost, to je,
aby děti chodily řádně do školy, rodiče pracovali, hradili
své závazky a nebyli závislí
na sociálním systému,“ vysvětluje v rozhovoru ředitelka spolku Vavřinec Miroslava Hrdličková (na snímku).
Proč jste se do projektu
Housing First pustili?
Za „odrazový můstek“
pro rodiny v nouzi jednoznačně považujeme vhodné
bydlení, které odpovídá potřebám konkrétní rodiny. V
rámci sociálních služeb, které nabízíme, se sice snažíme
potřebu bydlení rodinám naplnit, avšak nejsme všemocní a neumíme rodinám pomoci překonat překážky, kterými jsou předsudky pronajímatelů vůči početným nebo romským rodinám, vysoké kauce před podpisem nájemní smlouvy a podobně.
Housing First nabízí možnost zřídit garanční fond,
kterým lze rodiny při vstupu
do nájemního bydlení podpořit. Bonusem pro podpořené rodiny je samozřejmě
podpora sociálním pracovníkem a dalšími členy týmu.
To nás přesvědčilo, abychom se do projektu pustili.
Kolika rodinám už takto pomáháte?
Zatím máme 7 bytů v Žat-

ci a Lounech, to je sedm podporovaných rodin. Jedna z
nich už je dokonce ve fázi,
kdy rodiče pracují a děti chodí do mateřské školy.
V Žatci jako spolek působíte už řadu let, nyní
podporujete další rodiny.
Podporuje naopak vás nějak město Žatec?
Město Žatec každoročně
podporuje námi realizované
služby pro rodiny s dětmi v
terénu a v azylovém domě ﬁnančním příspěvkem skrze
Komunitní plánování. Dále
jsme s městem Žatec vešli v
jednání ohledně zajištění bytů do projektu Housing First.
Město nám schválilo čtyři
byty, které bychom mohli v
projektu využít, nicméně
prozatím nám byl předán jeden. Předpokládám, že je to
z důvodu postupného uvolňování bytů, což úředníci bohužel nemohou ovlivnit.
Obecným problémem je velmi malý či žádný bytový
fond měst v regionu.
Jak konkrétně rodinám zapojeným do projektu pomáháte?
Pracovníci projektu jsou
průvodci podpořené rodiny,
nejedná se pouze o monitoring. Každá rodina potřebuje podporu v jiné míře a v jiné oblasti. Nejdůležitější je,
aby si udrželi bydlení, tzn.
hradili nájem a byli dobrými
sousedy. S tím souvisí konkrétní podpora při získání zaměstnání, popř. vyřízení so-

ciálních dávek, jedná-li se
např. o matky na rodičovské
dovolené atd. Pomáháme s
vyřízením takových záležitostí, jako například přepis
elektřiny, jak se vyznat ve
vyúčtování za úhrady spojené s nájmem, zajištěním školy a školky pro děti, zajištěním lékařů, řešením dluhů z
minulosti a podobně.
Jak dlouho může rodina zapojená do projektu
využívat pronajatý byt?
Do bytu je umístěna rodina, jejímž potřebám byt vyhovuje. Cílem je rodinu zabydlet a stabilizovat tak, aby
si nájemní bydlení v bytě
udržela i po skončení projektu. Pokud se však rodina
rozhodne odstěhovat, je to
její volba.
Měli jste nějaké podklady, podle kterých jste
projekt připravovali?
Před zahájením realizace
projektu jsme velké povědomí o tomto typu pomoci neměli. Viděli jsme zde konkrétní potřebu podpory rodin
v tísni a nabídku řešení skrze

Téma
Spolek Vavřinec a Housing First
Vavřinec, z.s. je nestátní nezisková organizace. Od roku
2015 zaměřuje svou činnost na podporu potřebných rodin s dětmi. V regionu provozuje dvě sociální služby - Azylový dům pro rodiny s dětmi v Žatci a Sociálně ak vizační
služba pro rodiny s dětmi v lounském okrese.
Cílem spolku je pomáhat rodinám v nouzi opětovně se začlenit do společnos a dávat dobrý příklad dětem, aby další
generace nebyla automa cky závislá na sociálním systému.
Projekt Housing First začal 1. 2. 2020 a potrvá do 30. 6.
2022. Jde o jeden z třinác realizovaných projektů v Česku.
V lounském okrese má podporovat 12 domácností. Sedm
rodin už bylo vybráno a zabydlují se v nových bytech.

dotační titul. Z důvodu vládních opatření a potíží souvisejících s koronavirem jsme
doposud neměli ani možnost
absolvovat stáž v obdobném
projektu. Naše znalosti principů Housing First vyplývají
z nastudování informací z internetu a zejména se řídíme
vlastní intuicí a znalostí vycházející z naší dosavadní
praxe s cílovou skupinou v
rámci poskytování sociálních služeb. Jednoduše by se
dalo říci, že projektem částečně nahrazujeme absenci
sociálních bytů v lokalitě.
Jak jste vybírali nebo
vybíráte rodiny do bytů?
Původně jsme při výběru
metody váhali. Po konzultacích jsme se rozhodli držet
doporučení a zájemce losovat, abychom zachovali
transparentnost. Vycházeli
jsme z předpokladu, že
všechny rodiny, které splní
podmínku cílové skupiny, potřebují uspokojit potřebu bydlení. Jsou mapovány další potřeby rodin (byt v konkrétním městě, bezbariérovost
bytu, apod.) a vycházíme také z dispozic konkrétního bytu, který se nám podaří získat
a z podmínek, které majitel
bytu nastaví (např. maximální počet osob v bytě, možnost ubytování se psem...).
Touto selekcí dojdeme k určitému počtu zájemců, kteří
jsou vhodní do konkrétního
bytu, a z nich losujeme. Nutno říci, že v koronavirové době se opakovaně stalo, že do
konkrétního bytu nám selekcí vyšla jedna rodina a k losování nedošlo. Tomáš Kassal
5
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Podzemní kontejnery: Tříděný odpad je potřeba co nejvíc zmenšit
Od dubna loňského roku
jsou na sedmi stanovištích
separovaného odpadu v provozu podzemní kontejnery.
Třídí se základní složky
komunálního odpadu, a to
papír, plast a sklo. Objem
každého kontejneru je 3 m3,
tedy skoro jako kapacita tří
nadzemních kontejnerů.
Často se však setkáváme
s tím, že obyvatelé odkládají
vytříděný odpad vedle kontejneru. Vhozové otvory

pírové krabice roztrhat či
rozřezat, vytříděné plastové
obaly či PET lahve v pytlích
do otvoru vysypávat). Pokud je krabice pouze rozložená a sešlapaná, v některých případech ani to ne,
ucpe otvor a další odpady se
do kontejneru nedostanou.
Složitější a časově delší
jsou veliké 44 x 33 cm, pro- je také výsyp kontejnerů.
to je potřeba vytříděné odpa- Svozová ﬁrma musí nejprve
dy do kontejneru připravit odklidit nahromaděné odpatak, aby otvorem prošly (pa- dy odložené okolo vhozu a

DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Nevyzvedávám
si doporučené dopisy na poště. Ochráním se před exekutory a dluhy?
Odpověď: Neochráníte
se. Přebírání pošty a správná
doručovací adresa je základ
při řešení závazků. Nepřevzetím písemnosti totiž dochází v mnoha případech
dle § 49 zákona č. 99/1963
Sb. v platném znění, k tzv.
ﬁkci doručení, což v praxi
znamená, že poslední den
uložené zásilky na poště se
bere jako den doručení dluž-

níkovi. Ošidíte se tak o možnost vyjádřit se k návrhům,
odvolat se či se účastnit ústního projednání věci. Bohužel s delším odstupem času
se pak složitěji řeší dluhy a
případně i jejich neoprávněné vymáhání.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro
rodinu, z.ú.
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

následně vysypává poloprázdný kontejner.
Dále upozorňujeme, že
veřejná stanoviště na separovaný odpad slouží pouze obyvatelům města, nikoliv živnostníkům a ﬁrmám. Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, musí mít odvoz odpadu
zajištěn vlastní cestou. A to
se týká jak směsného komunálního odpadu, tak i složek
separovaného odpadu. (sjt)

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou
s možností prodloužení na dobu neurčitou:

investice
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 21. 10. 2020 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Školáci budou opět uklízet nepořádek u řeky
Žáci IX. třídy ZŠ 28. října opět pečlivě uklidí v rámci plánovaného podzimního úklidu (projekt 72 hodin) oba břehy
řeky Ohře od hřišť FK Slavoj Žatec po železný most.
Akce proběhne 15. 10. dopoledne.
(žz)

Právní poradna: Řidičák a exekuce
Advokát radí
Dotaz: Bývalý manžel dlouhodobě neplatí výživné na syna, ten už
chodí na vysokou školu, a musí pracovat, místo aby studoval. Já jsem
už v důchodovém věku, takže mu nijak moc vypomáhat nemohu. Ačkoli
bývalý manžel má dost peněz, tak se
ani exekutorovi nedaří z něj peníze
dostat, protože všechny příjmy jsou
jen z ruky do ruky, je OSVČ a oﬁciálně má příjem minimální. Slyšela
jsem ale, že prý lze odebrat řidičský
průkaz, dokud nezačne platit a pokud by řídil, tak může jít i do vězení.
Co je na tom pravdy? Bývalý manžel se živí jako řidič kamionu, takže
by ho to mohlo donutit, aby platil.
Odpověď: Informace, které máte,
jsou správné. Skutečně exekuci lze
dnes vést i tak, že se pozastaví řidičské
oprávnění. Je tomu tak v případech,
kdy je vymáháno výživné na děti, týká
se to ale i zletilých do 26 let věku, pokud se připravují na budoucí povolání,
6

tedy pravděpodobně i vašeho syna, pokud řádně studuje vysokou školu a vyživovací povinnost tedy trvá.
Vše probíhá tak, že exekutor vydá
exekuční příkaz, kterým pozastaví řidičské oprávnění. Řidič od okamžiku
doručení nesmí řídit. Pokud by přesto
dál řídil, tak se ale nejedná o trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí, jako by tomu bylo v případě, kdyby měl
uložený například zákaz řízení. Jak konstatoval v publikovaném rozhodnutí z
konce minulého roku i Krajský soud v
Praze, takové jednání by bylo potřeba
hodnotit jako přestupek dle zákona o silničním provozu. I tak by mu ale za takové jednání hrozil jednak zákaz řízení až
na jeden rok, za jehož porušení už by
mohlo přijít i trestní stíhání, zároveň
pak i pokuta až 10 000 Kč.
V daném případě by mohl být ale
problém s tím, že se bývalý manžel živí
jako šofér. Zákon totiž říká, že exekutor
zruší příkaz k provedení exekuce tímto
způsobem, pokud povinný prokáže, že
k uspokojování základních životních

potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje
své řidičské oprávnění. A k řízení kamionu nepochybně řidičské oprávnění potřeba je. Vydaný exekuční příkaz tedy
nemusí mít dlouhého trvání.
Pro úplnost je ještě třeba doplnit, že
druhým případem, kdy se zruší exekuční příkaz je ten, kdy o to zažádá povinný poté, co doplatil dlužné výživné.
Nezbývá než popřát, aby prováděná
exekuce skončila právě takto.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna
Iuridicum Remedium, z.s.,
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

inzerce/životní událos /upozornění

Inzerce
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
-typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 19 týdnů, 169 - 229,- Kč/ks.
Prodej: Žatec - u vlak. Nádraží-západ – 15. 10. 2020 17.30 hod.Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840.
● Koupím nebo pronajmu
menší zahrádku v Žatci za
koupalištěm nebo u Spáleného mlýna. Platím hotově.
Nabídněte. Tel. 725408389.
● Pronajmu byt 1+1 v Žatci JIH, částečně zařízen (není podmínkou), cena: 7.000
+ energie. Kauce nutná. Pouze pracujícím. Tel. 728 554
994.
● Pronajmu v centru Žatce
byt 2+1. Nájem 9.500 Kč +
poplatky. Kauce nutná. Pronajmu v centru Žatce byt
2+1 2np. Nájem 8.500 Kč +
poplatky. Kauce nutná! Tel:
415 710 890.
● Pronajmu byt 2+1. Původní jádro. Zateplený, plastová okna. Ulice Bratří Čapků Žatec. Tel: 607 938 476.

Žatecký zpravodaj

Vzpomínka
● Dne 13. 10.
2020 uplyne 7
let, co nás opustil pan Ladislav Merda
ze Žatce. S láskou vzpomínají manželka Vlasta a synové Láďa a Mirek s rodinami.

Eva Hnidzíková
Jindřich Holeček
Libuše Pecháčková
Libuše Bejčková
Irena Borlová
Andrea Podroužková
Hana Brdičková

63
71
69
94
88
28
77

Luděk Lisa
David Frumar
Marie Princová
Anna Vaňková
Antonín Slapnička
Emilie Nowaková
Karel Voráček

70
45
75
92
81
88
78

Oznámení
Zrušení výroční schůze
Klubu vojenských
důchodců v Žatci
Na základě rozhodnutí výboru KVD v Žatci se ruší výroční schůze klubu plánovaná na 15. října 2020. Dárkové balíčky jubilantům budou zaslány prostřednictvím MO AČR.
Za KVD Žatec
Pleticha Bohumil

Rozloučení
Zesnulí 25.8. - 20.9. 2020:
Jana Štická
77
Václav Holič
92
Jaroslav Slabý
81
David Pilař
44
Milan Hošek
92
Vlasta Plocová
90
Růžena Zahradníková 80
PhDr. Bohumír Roedl 91
Emílie Babičíková
86
Ilsa Sapíková
89

Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 5. listopadu.
Příjem inzerce do 29. října.
Kontakt: e-mail zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736
156. Osobní kontakt: Každé úterý od 9 do 11 hodin v prostorách Turistického a informačního centra, náměstí Svobody 149.
Odběrná místa: MěÚ, Městská knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna,
Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, JIP (ul. Pražská,
Podměstí), pasáž Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna
Obránců míru, Kavárna S duší, Městské divadlo, autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

Město Žatec, Městský úřad Žatec, vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody, možný ihned.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám personalistky do 21.
10. 2020 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Bezplatná právní pomoc seniorům
Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu,
a nevíte, jak se jí zbavit? Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých
exekutor vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který jednorázově
navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne 13. 10. 2020. Do „mobilní poradny“ je nutno se předem objednat na tel. 776 703 170.
Mobilní poradnu naleznete dne 13. 10. 2020 na Městském úřadě v
Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro, č. dveří 104. Podrobnější informace tel. 415 736 409.
Iuridicum Remedium, z. s.
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volby 2020

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu ČR
Starostka města Žatec podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a § 15. odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu ČR se uskuteční v pátek 9.
října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je v městě Žatci 18. okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní
občanství České republiky prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Náhradní
doklad (doklad vydaný při ztrátě nebo odcizení) není průkazem prokázání totožnosti a státního občanství.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
5. Hlasovací lístky na případné druhé kolo voleb do Senátu ČR volič obdrží ve volební místnosti.
V průběhu konání voleb volič může požádat o vydání hlasovacích lístků i ve volební místnosti. Upozorňujeme na
změnu sídla volebního okrsku č. 16 - nově SčVK (objekt ČOV) Klostermannova ulice 3190, Žatec.
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Nová akce knihovny pro veřejnost: Popletený podzim
Městská knihovna Žatec připravila nejen pro čtenářskou
veřejnost projekt s názvem „Popletený podzim“, který zahajuje právě v těchto dnech blížícího se podzimu.
Zapojit se může každý, na vámi vyrobené čtverce.
kdo má doma zbytky přízí a
A proč to všechno? Zpříchuť tvořit. Principem celé- jemníte si chladné podvečeho projektu je háčkování ne- ry a ještě přispějete dobré věbo pletení základních čtver- ci. Čtverce sešijeme a vyroců o rozměrech 15 x 15 cm. bíme z nich deky, které buNávod si můžete vyzved- dou sloužit našim čtenářům
nout v knihovně, stáhnout v době konání knihovnicna našem webu nebo face- kých akcí (pikniky, akce na
booku, nebo zvolit i motiv terase, nocování a jiné).
vlastní. Tvořit můžete z poVěříme, že společná práhodlí svého domova po celý ce stmeluje, a to i navzdory
podzim i zimu a své výrob- situaci. Budeme rádi, když
ky pak donést k nám do se zapojí široká veřejnost,
knihovny. U výdejních pul- protože práce vlastních rutů je připraven speciální box kou hřeje dvojnásob. (měk)

Příspěvek zastupitele: Přejmenovávání žateckých ulic
Poslední dobou se hodně diskutuje
o možném přejmenování Nerudova náměstí, Žižkova náměstí a také o přejmenování náměstí 5. května. Podle pracovní skupiny by se měla jmenovat Hrnčířské náměstí nebo Náměstí Oskara
Brázdy, Loretánské a Floriánské. Jsou
to údajně historicky doložitelné názvy.
Nevím, čím se provinil Jan Neruda,
že chce někdo ,,jeho“ náměstí přejmenovat a vypadá to dokonce jako by se
5. května stalo něco, co se již dnes nehodí. Stejně tak je, podle mého soudu,
dehonestující měnit název náměstí Jana Žižky. Podle jednoho zastupitele
byl ,,banditou“, jak napsal v rozhovoru

s tiskem. Hrubě nesouhlasím! Vůdce
husitského revolučního hnutí si to
opravdu nezaslouží. Období husitství
je jednou z nejslavnějších epizod české historie a projevem vlastenectví.
A nyní k praktickým otázkám: Na
těchto náměstích mají sídlo ﬁrmy a
jsou zde i adresy občanů. Znamenalo
by to pro ně výměnu veškerých dokladů a starosti s tím spojené. V jednom
ze severočeských měst (Meziboří) se
název náměstí měnil třikrát a ohlasy
obyvatel byly víc než negativní. V Žatci se již v několika případech měnily
názvy ulic a reakce byly v řadě případů
též negativní. Dodnes chodí pošta s ad-

resou Pionýrů, Rudé armády apod. Jde
zkrátka i o zvyk.
Myslím si že, Oskar Brázda si rozhodně zaslouží, aby po něm byla pojmenována ulice, a jsou i další takové
osobnosti. Pojmenujme tak ale ulice
nově vznikající, třeba na Kamenném
vršku. Abychom se v budoucnu vyvarovali dalším diskusím, nazývejme ulice podle květin či stromů.
Jsem důrazně proti přejmenovávání,
na prvním místě je občan a jeho komfort.
Petr Kubeš, zastupitel města
(Příspěvek byl zveřejněn podle tiskového zákona. Jde o osobní názor člena Zastupitelstva města Žatce.)

Telefonické spojení do jednotlivých volebních místností. Není určené pro lidi v karanténě!
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Dnům evropského dědictví chybělo zahájení, památky přesto lákaly
Tradiční Dny evropského dědictví
(EHD) v Žatci v sobotu 19. září poznamenala koronavirová omezení.
Přesto městem korzovaly stovky lidí,
aby se pobavily na dvorcích měšťanských domů, kam se třeba jinak nedostanou, a dozvěděly se něco nového.
Pořádající Regionální muzeum K.
A. Polánka letošní EHD opět zaměřilo
na Žatecké dvorky, zároveň se věnovalo celostátnímu tématu Památky a
vzdělávání. Také se ale pořadatelé museli vypořádat s různými omezeními.
„Neuspořádali jsme žádné společné zahájení právě proto, aby se lidé příliš neshromažďovali. A některé body
programu nám odpadly, jako třeba koncert Vladimíra Hrona v Letním kině,

dí se opakoval Výtvarný dvorek, loni
úspěšný,“ dodala R. Holodňáková.
K novinkám patřil program v Letním kině zaměřený na zemědělskou
techniku nebo závodním autům. Poprvé mohli lidé v rámci EHD navštívit
Muzeum pivovarnictví nebo Vodárenskou věž v areálu Žateckého pivovaru.
Na zahradě samotného muzea se konaly
Retrohrátky, které návštěvníkům
ﬂoristická dílna nebo zůstal zavřený
umožnily
zábavu, již si lidé užívali v miděkanský chrám,“ vysvětlila ředitelka
nulosti
–
tedy
různé hry, kvízy či vystřimuzea Radmila Holodňáková.
Samotnou nabídku Žateckých dvor- hovánky, které si mohli sami vyrobit.
Odpolední program EHD skončil
ků ovšem koronaviru neomezil. Muzejníci jich připravili dvanáct, při vět- večerním koncertem na Hudebním
ším počtu lidé ani nestihnou všechny dvorku na Hošťálkově náměstí a besenavštívit. „Novým dvorkem byl Pří- dou s účastníky Rallye Dakar 2020 v
Tomáš Kassal
rodní v Masarykově ulici. Na žádost li- Letním kině.

Galerie a chrám letos nabízejí desítky různých akcí
ještě před koncertem v Kavárně S Duší,
kde s ním natočili příjemný rozhovor.
Pod hlavičkou Chrámu chmele a piva se uskutečnil letní Multižánrový Orloj s koncerty, Slam poetry, harmonikářem a prohlídky expozic s Homolupuly. Zažít jste mohli první live stream
z Chmelového majáku, jedinečnou akci z nadčasové žatecké dominanty. Ke
kulturním vrcholům letošního léta patřil koncert skupiny Zrní v Klášterní zahradě. V září se ve spolupráci s MMR
navíc uskutečnil Den otevřených dveří
Chrámu chmele a piva.
A co chrám s galerií do konce roku
Ve Sladovně se od začátku roku ještě chystají? Už 2. října se můžete těuskutečnily pro velký zájem hned dvě šit na celovečerní stand-up vystoupení
besedy o vlcích v Krušných horách, ta- Jiřího Charváta - "Komika, který neeneční vystoupení i seberozvojový ví- xistuje". V říjnu proběhne výstava
kend, přednášky či promítání. Vedle vý- ZUŠ a 28. října pak Chmelouween, což
stav o Češích z Volyně a Pravěku v Žat- bude stezka se strašidelnými živými obci patřil k nejatraktivnějším akcím razy, kvízem o ceny a další zábava pro
dvouhodinový koncert Mirka Kemela děti i dospělé. V listopadu Sladovnu vya Vladimíra Javorského. S hercem V. Ja- plní moderní umění, konkrétně obrazy
(kas)
vorským se pracovníci galerie setkali malířky Radky Brůnové.
Bohatou nabídku kulturních akcí v
letošním roce nabídly Galerie Sladovna a Chrám chmele a piva. Několik zajímavých programů na návštěvníky v
tomto roce ještě čeká.

Výstava a beseda přiblíží
život Volyňských Čechů
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na
výstavu Volyňští
Češi po roce 1945
v Žatci, která bude
slavnostně zahájena ve čtvrtek 1. října od 17 hodin v
hlavní budově muzea v Husově ulici.
„Výstava ukáže „obyčejné - neobyčejné“ předměty používané v rodinách Jindřicha Fialy, Jaroslava Báči,
Danuše Manové a dalších. Na výstavě
se podílí Československá obec legionářská – Jednota Žatec a Sdružení Čechů z Volyně Chomutov,“ řekla Zdeňka Vondráčková, kurátorka výstavy,
jež potrvá do 30. prosince 2020.
Jako doprovodný program k výstavě je připravena beseda s pamětníky,
která se uskuteční 15. října od 17 hodin v prostorách přednáškového sálu,
v hlavní budově muzea.
(rmž)

Místní sdružení SPCCH: Pozdní léto v Mariánských Lázních
Prožili jsme krásný zářijový týden v hotelu Ferdinand. Počasí nám přálo, všude plno květin, v hotelu milá
a ochotná obsluha. Mnoho
účastníků vzalo hole a poznávali nejbližší okolí, park
a malou kolonádu v Ušovicích. Ti s pohybovými obtížemi využívali při poznávání
lázeňského města trolejbusy.
Byli jsme u Krakonoše a
obdivovali miniatury více
než 70 hradů, zámků, rozhle-

den a mostů ve zmenšení
1:25 m. Je to nádhera. Komentovaná prohlídka parkem nás upozornila na stromy staré 200 let a pana Skalníka, který park zakládal.
Někteří členové SPCCH
(Svaz postižených civilizačními chorobami) byli už na léčebných procedurách, které
hotel poskytuje. Proto 2. den
jim o pozoruhodnostech parku vyprávěla vedoucí našeho
zájezdu Irena Komárková.

Na kolonádě jsme popíjeli léčebné prameny a pohled na
zpívající fontánu zahřál u srdce. Jeden večer jsme poslouchali příjemné melodie zdejšího muzikanta a na závěr
jsme ukázali, že i my ze Žatce
umíme zazpívat. Svátek slavily tři Marie a naše vedoucí
jim popřála hodně zdravíčka
a úsměv na líčka. Děkujeme
sponzorům: paní starostce Z.
Hamousové a J. Martínkovi,
díky nimž jsme měli léčebné

procedury zdarma.
Na závěr pobytu byla
možnost zúčastnit se koncertu Západočeského symf. orchestru se sólistou s modrými houslemi, virtuózem světového renomé, Pavlem
Šporclem. O přestávce podepsal zájemcům program a dokonce souhlasil s fotografováním. Byla to krásná tečka
za naším týdenním pobytem.
Drahomíra Málková,
Mirka Svobodová
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program kulturních a společenských událos

lerie Sladovna, 19.00
2. 10. Líčení a péče o pleť, DDM Žatec, 16.00
3. 10. Den architektury, Nerudovo náměstí, 14.00
3. 10. Tvořivá dílna LDO, sál ZUŠ Žatec,9.00 – 18.00
5. 10. Svépomocné skupinky, Klíčenka (u pošty), 16.00
6. 10. Povídání na téma partnerství,
Sedmikráska (kreativní dílna), 17.30
7. 10. Výstava Ostrovy blízké i vzdálené, Galerie Sladovna, 10.00
7. 10. Noc literatury, 17.00
9.
10. Podzimní věnec na dveře,
10. 10. G. Donizetti: Don Pasquale,
DDM
Žatec, 16.00
přenos opery, 18.00
9.
10.
Čarodějnické ponocování,
11. 10. Sněhová královna v ledovém
Městská
knihovna Žatec, 17.00
království, muzik. pohádka, 15.00
10.
10.
Tvořivá
dílna VO, sál ZUŠ Ža13. 10. Vzhůru dolů, činohra, 19.00
tec,10.00
–
14.00
16. 10. Tohle není Maryša, ochotnic10. 10. Výroba draků, DDM Žatec,
ké představení, 19.00
16.00
20. 10. Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče
11. 10. Trénink je rozhovor, Plzeňská
není Čech, celovečerní speciál, 19.00
2787,
seminář,10.00 – 16.30
23. 10. Bee Bakare trio, koncert,
11.
10.
Feuersteinova metoda VI.:
19.00
Návrat
Koštovačky, Budík, work26. 10. Scény z manželského života,
shop,
14.00
– 18.00
činohra, 19.00
14.
10.
Tvořivé
dílny 15+, Městská
29. 10. Louis Armstrong „Tribute“,
knihovna,
papír
s
příběhem,
16.00
hudební projekt, 19.00
14. 10. Hry pro rozvoj všímavosti,
Sedmikráska, 17.30
OSTATNÍ
VÝSTAVY
1. 10. 4. SWAP v Žatci, Dvůr U Svaté- 15. 10. Učitelský koncert, sál ZUŠ ŽaChrám chmele a piva
tec, 17.00
stálé prohlídky: Chmelový maják, ho Jakuba, 10.00 – 18.00
15. 10. Podzimní večer pro ženy, Sed1.
10.
ADHD
porucha
pozornosti
s
chmelový labyrint, pracovna alchymikráska,
19.00
hyperaktivitou,
Sedmikráska,
17.30
misty, erbovní síň, úterý až neděle,
16.
10.
Zážitkový
kurz první pomo2.
10.
Myslíme
na
děti,
Sociální
cent10.00 – 17.00
ci,
DDM
Žatec,
16.00
rum pro rodinu, 16.00
Chmelařské muzeum
stálá výstava: největší expozice na 2. 10. Stand up Jiřího Charváta, Ga- 17. 10. Sochaření, DDM Žatec, 9.00
17.10 Galavečer Bojových
sportů,
Lidový dům, 17.00
DIGITÁLNÍ KINO
20.
10.
Čaj s právníkem:
Aktuální program najdete vždy na www.divadlozatec.cz, kde pořídíte i vstupenky on-line.
Výhry a nabídky přes telefon, DPS Písečná, pro seniory, 10.00
20. 10. 1. Žákovský koncert, sál ZUŠ Žatec, 17.00
21. 10. Skály a kameny Českého středohoří, Městská
knihovna, přednáška, 17.00
24. 10. Podzimní farmářská
slavnost, nám. Svobody, 8.00
24. 10. Strašidelný les, Park
pod nemocnicí (ateliér M),
17.00 – 20.00
24. 10. Našrot, Svině!,
Stamp Out System, koncert, klub Banán, 19.00
29. 10. Tvořivé dílny 15+,
Městská knihovna Žatec,
16.00
31. 10. Halloween, Letní kino, 17.00
MĚSTSKÉ DIVADLO
3. 10. Vlasta Redl s kapelou, koncert,
19.00
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světě o pěstování chmele a historii
chmelařství, úterý až neděle, 10.00 –
17.00
Regionální muzeum K. A. Polánka
1. 10. Volyňští Češi po roce 1945 v
Žatci, vernisáž od 17.00
do 22. 11. ...k rubáši, zahájení druhé
části výstavy Od košilky k rubáši.
Stálé výstavy: Pravěk středního Poohří, Žatecký stroj času a další.
Křížova vila
do 15. 11. Emil Holub – Tam za řekou Zambezi
Stará papírna
do 5. 12. Co skrývá něžná krása květin, putovní výstava
Restaurace U Zlatého beránka
3., 10., 17., 24., 31. 10. Jedová chýše,
prohlídka žateckého podzemí a hororové expozice, 11.00 – 17.30
3., 10., 17., 24., 31. 10. Historie obchodování, výstava obchodování z časů našich prababiček na Hošťálkově
nám v čp. 66, 11.00 – 17.30
stálá výstava: Retro Computer, expozice počítačů ze 70. - 90. let
Letecké muzeum v Bezděkově
3. 10. Expozice o vojenském letišti,
od 9 do 16.00

Žatecký zpravodaj

Žatecká Dočesná jinak

Ohřínek v Klášterní zahradě.

Žatec dříve a dnes na nám. Svobody.

Tradiční soutěže na nám. Svobody.

Slavnos chmele a piva letos probíhaly v Žatci jinak od července až do podzimu.
Žatecká Dočesná jinak se konala na více místech a v různých termínech. Ale co bylo
Hudba, rozhovory, chmel, pivo a zábava před radnicí.
hlavní: lidé se bavili.

Rockový nálet v Klášterní zahradě.

Chmelový dvorek ve
Chmelařském muzeu.

Akce na Chmelařském náměs .
Rozloučení s prázdninami v Žateckém pivovaru. Kvůli koronavirovým omezením
teprve při této akci proběhl také Memoriál Lojzy Lupulína, který se v jiných letech koná v květnu v rámci Chmelfestu.

Dočesná jinak u Budíku.

Rodáci a přátelé Záhoří se sešli 15. 8.
Stovce účastníků hrál Karel Kahovec,
k tanci skupina JB Lekce Jos. Beneše.

Jednou z opakovaných akcí v rámci Žatecké Dočesné jinak byly projížďky městem v kočáře taženém koňmi.

Na konci prázdnin proběhla především pro dě akce s Hopíkem u Leteckého muzea v Bezděkově.
15
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sport

Plavci L. Bešíková a J. Dvořák zazářili na VC Chomutově
před závodnicí z Plzně.
Na Velkou Cenu Chomutova se sjelo
Druhou hvězdou byl Jakub Dvořá350 plavců z celé ČR a nechyběli ani
k,
který
po návratu do plaveckých soureprezentanti. Z našeho žateckého
těží
ukazuje
skvělou formu, když dvaoddílu se závodů účastnilo celkem
krát získal stříbro na 100P a 200P v ka18 plavců a všichni byli úspěšní.
tegorii
open. Ve ﬁnále na 50P byl JaKromě osobních rekordů se ve velkub
dokonce
pět setin od zisku zlaté
ké konkurenci dostali nejen do první
medaile,
když
prohrál v dohmatu a
desítky, ale také do ﬁnálových rozplabyl
celkově
druhý.
veb a dokonce i na stupně vítězů. MeVe ﬁnále na 50P mu skvěle sekunzi nejúspěšnější plavce patřili: Lenka dosáhli dokonce na stupně nejvyšší.
doval
také Filip Mach, který doplaval
Lenka ovládla v kategorii open disBešíková, Jakub Dvořák, Kristián Bana
slušném
5. místě. Ve ﬁnále na 50P
ciplíny: 100VZ a 100Z, kde porazila i
lon, Filip Mach, Jan Lím, Kristýna
chyběl
další
žatecký favorit Kristián
starší soupeřky a stala se vítězkou VelDvořáková, Johana Rábová a Jakub
ké ceny. Vítězství přidala také ve str- Balon, který postoupil z 3. místa, ale
Kroulík. Tito plavci se prosadili do
kvůli zdravotním problémům do ﬁnáhujícím ﬁnále na 50VZ, kde skvělým
první desítky všech plavců a Lenka
le nenastoupil.
(jk)
ﬁnišem v čase 0:26,84 získala zlato
Bešíková spolu s Jakubem Dvořákem
Osm medailí mladých
Mezi fotbalovými veterány se neztratil ani Slavoj
kickboxerů ze Žatce
Na šestém místě skončila stará garda fot- vítěznými Karlovými Vary.
Česká asociace amatér- balového Slavoje Žatec při Republikovém ﬁV boji o 5. místo hrál Žatec znovu s Hněského kickboxu uspořádala nále Veteránského fotbalu, které se letos hrá- votínem, znovu prohrál 2:3 a skončil celkově
v sobotu 19. září mistrovství lo v Olomouci. Žatecký tým dosáhl výborné- šestý. „I tak je to velký úspěch vzhledem ke
republiky. Klání se zúčast- ho umístění ve velké konkurenci, soupeři mě- konkurenci, která se sešla,“ chválil tým žanili i borci z žateckého klu- li ve svém středu bývalé ligové hráče či do- tecký trenér Jiří Plečinda. „Všem hráčům mubu G-titán.
sím poděkovat za jejich přístup a výkony. Pokonce reprezentanty.
Nejlépe si vedl Erik GreiCesta do ﬁnále vedla přes krajská kola, to děkování patří i panu Markupovi, který nás
siger, který jako starší žák vy- severočeské se hrálo v srpnu v Souši. Slavoj zaštítil ﬁnančně,“ dodal J. Plečinda. (kas)
bojoval zlato mezi juniory. Žatec tam remizoval se Souší (hrál třeba P. JoTitul mistra republiky si v žá- hana) 2:2, porazil Teplice (J. Sláma, P. Vakovské kategorii přivezli po choušek) 2:1 a Litoměřicko 3:1.
dvou vyhraných zápasech
Ještě nabitější konkurence pak byla v OloAlex Králík a Tobias Greisi- mouci, kde bylo 16 týmů rozděleno do 4 skuger. Stříbrné medaile z vý- pin. V té své Slavoj prohrál s Hněvotínem, za
pravy přivezli Honza Babka, nějž hrál Marek Heinz, 2:3, porazil Světlou
Sam Šnokhous, Bruno Učík. nad Sázavou 2:1 a Bosonohy 4:0. Ze druhéBronz vybojovali Jakub Kap- ho místa postoupil do čtvrtﬁnále, kde ale 2:3
ras a David Jarolímek. (jg) prohrál s Polankou, jež prohrála až ve ﬁnále s

Jazzmani začali novou sezónu
v divizi dvěma porážkami
S těžšími soupeři než v minulých sezónách se od září potýkají muži ﬂorbalového týmu FbC Jazzmani Žatec, kteří
nově postoupili do divize a soutěž začali dvěma domácími
porážkami.
V prvním utkání nové soutěže prohráli vysoko 1:9 s Florbalem Teplice, když do zápasu vstoupili s příliš velkým respektem.
Ve druhém kole byl soupeřem Florbal Sokolov a Jazzmani podali mnohem lepší výkon. Svému soupeři natříleli
sedm branek, přesto se bodů znovu nedočkali a prohráli
7:13. Ve třetím kole v Teplicích s místním Dynamem…
V novém ročníku ﬂorbalových soutěží se musejí Jazzmani potýkat nejen s těžšími soupeři. Stále, stejně jako v
minulých letech,, vstupují i do každého domácího zápasu s
handicapem, neboť nemohou hrát skutečně doma. V Žatci
chybí sportovní hala s potřebnými rozměry, proto hraji
muži své domácí zápasy v nedaleké Kadani.
(kas)

Dvě ﬁnále národních házenkářek
Dva ﬁnálové turnaje Poháru ČR sehrály žatecké národní házenkářky v Tymákově. Na konci srpna se tam
představily dorostenky, které skončily páté, v září pak
starší žačky skončily čtvrté.
Turnaje dorostenek se zúčastnilo šest týmů, ten žatecký odjel v oslabené sestavě,
když ve dvou ze tří dnů chyběly brankářky, v útoku byly
jen dvě hráčky základní sestavy. Žatec uhrál jeden bod
a skončil pátý, vítězem byly
hráčky Přeštic.
Starší žačky začaly výhrou nad Ostravou-Svino-

vem 10:5 a prohrály s týmem
Nezvěstic 7:9. Druhý den Žatec nestačil na Sokol Krčín
15:21, ale porazil dalšího favorita z Humpolce 17:8. Děvčata zklamaná z prvního zápasu dne se chtěla ukázat
před rodiči a z nadšeného výkonu se zrodila cenná výhra.
Žatec ještě prohrál s domácím Tymákovem 13:19, na
závěr porazil Čakovice 9:8.
V turnaji skončil na krásném čtvrtém místě. Brankářka Laura Hammerová byla
vyhlášena nejlepší brankářkou. Velký dík patří fandícím rodičům. Josef Popelka
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