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Placené parkování má ulevit centru od aut
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Zpoplatnit parkování v
centru města a auta z historického středu přesunout na odstavná parkoviště v jeho blízkosti. Takový je záměr města.
V současnosti je Žatec
jedním z mála měst, v jehož
centru se parkuje téměř bezplatně. Jedinou výjimkou je
prostor u zelené lékárny.
V centru neparkují jen jeho obyvatelé, ale také lidé,
kteří tam odstaví vůz a pak
jsou celý den v práci.
Řešením problému má

být placené parkování. Aby
ale lidem město nabídlo
možnost přesunout vozidla
jinam, chce nejprve připravit odstavné plochy.
Proto se má parkování
zpoplatňovat po etapách. V
té první se bude platit na části náměstí Svobody mezi lékárnou a chmelničkou, a to
možná už v prvním pololetí
roku. Pro auta, která tam stávají nyní, je prostor v opravené Nákladní ulici.
„Podle návrhu z dopravní komise by první půlhodi-

na stání v centru byla zdarma,“ řekla starostka Zdeňka
Hamousová.
Další placená místa v
centru se objeví postupně. Z
velké části se mají auta ze
středu Žatce přesunout na
nové parkoviště pod hradbami, kde bude šest desítek
míst. Pro jeho stavbu je ale
nutná změna územního plánu. Tu zastupitelé chtějí udělat nejpozději 2. dubna. Do
té doby se má vyjasnit umístění nového skateparku.
Tomáš Kassal

Dvě první letošní vítání nových žateckých občánků proběhla v lednu v Křížově vile. Na další bude zvát matrika městského úřadu v březnu.
Foto: Tomáš Kassal
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Vážení čtenáři,
Žatecký zpravodaj mírně změnil svou
graﬁckou podobu. Důvodem je snaha zpravodaj zpestřit, k čemuž slouží i nové městské logo, a přiblížit městskému webu.
Nové webové stránky pro vás připravil
Městský úřad Žatec. Na základě doporučení
provozovatele došlo k přechodu na novou
verzi už začátkem ledna. I poté ale probíhají

další úpravy internetových stránek města.
Nejedná se o deﬁnitivní podobu webu.
Na tvorbě konečné tváře stránek se můžete
podílet i vy. Své připomínky můžete posílat
na e-mailovou adresu: podnety@mestozatec.cz. Při případných problémech s vyhledáváním informací na novém webu můžete kontaktovat pracovnice infocentra
(415 736 156), které vám rády poradí. (red)
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První debaty o tom, kde bude a jak má vypadat sportovní hala
Nová sportovní hala v Žatci by měla pravidelně sloužit
potřebám asi patnácti stovek registrovaných dětí a dospělých. Sportovci ji chtějí využívat pro tréninky, ale
hlavně pro pořádání oﬁciálních turnajů a soutěží.
Vhodné prostory napří- ní stadion. „Kapacita těloklad pro ﬂorbal, házenou, cvičen a hal, které můžeme
basketbal či fotbal a futsal využívat, už je téměř plná.
chybí. Nejvíce využívané ha- Nemáme kam umístit trély na Severu či nad bazénem ninky dalších kategorií,“
obchodní akademie jsou upozornil Dušan Volráb za
totiž velikostně omezené a ﬂorbalový klub Jazzmani.
navíc jim chybí dostatečné Podobné komplikace řeší i vat na svém březnovém jednání. Sportovní komise a odzázemí, především v podo- další sportovci.
První krokem pro přípra- bor rozvoje města navrhují
bě parkoviště.
To je část informací, kte- vu stavby sportovní haly mu- lokalitu Kamenný vršek.
ré zazněly během ledna na sí být změna územního plá- Druhou možností je rovněž
dvou debatách s veřejností, nu. „Změna se musí udělat, oblast Jihu, a to v prostoru
kde se o plánované sportov- ať se rozhodneme pro ja- plánovaného parku Lipovka
ní hale diskutovalo. Ze stra- koukoliv lokalitu. Sportovní v ulici Stavbařů. Zároveň už
ny sportovců například za- hala není nikde v současném se dávají dohromady další inznělo upozornění včetně sta- územním plánu města,“ upo- formace pro stavbu haly: jak
tistického přehledu, že Ža- zornila Gabriela Becková z by mohla fungovat, co by
měla obsahovat, jaké motec je jediným větším měs- odboru rozvoje města.
O změně územního plá- hou být provozní náklady a
tem Ústeckého kraje, které
nemá sportovní halu ani zim- nu budou zastupitelé hlaso- další nutné informace.
Lva si chtějí Doksy
Rekordní žádost o Kotlikové dotace
nadále ponechat
Ve třech vlnách požáda- způsobený nejspíše souběSocha žateckého lva, ktelo
v
Žatci o Kotlíkovou dota- hem několika okolností: Lirý stával před válkou na podci
43
lidí. V poslední čtvrté dé často počítají s tím, že jde
stavci v místě dnešní chmelvlně
si
loni podalo žádost 61 o poslední vlnu dotace; můničky, by měla zůstat v Dokmajitelů,
kteří chtějí mít mo- že působit hrozba pokut
sech u Máchova jezera. Vytěm, kdo kotle nevymění;
dernější
vytápění.
plývá to z vyjádření tamější
Z
nich
31
žádá
prostředpomohla i podpora města.
starostky. Obyvatelé Doks
nictvím
města
o
kotlíkovou
Ne každý, kdo o dotaci
považují lva za svého, propůjčku,
což
by
vyneslo
zhrupožádal,
peníze dostane. V
tože v obci stojí desítky let a
dokonce je používaný v mís- ba šest milionů korun na in- kraji bylo žádostí tolik, že
topisu obce. Na lednovém vestice do životního pro- 160 milionů bylo okamžitě
jednání zastupitelů o tom in- středí v Žatci díky spoluprá- rozebraných. Kraj požádal o
další peníze, schvalování
formovala žatecká starostka ci se státním fondem.
Zvýšený zájem je v Žatci příspěvků dál probíhá. (kas)
Zdeňka Hamousová. (red)

Pro vedení města je stavba sportovní haly jednou z
priorit. Zároveň ale na debatách s veřejností zaznělo, že
ne všichni občané vidí stavbu haly jako nutnost. Je také
pravda, že peníze na opravy
potřebují i současná sportoviště, ať už v majetku města
nebo sportovních klubů. Vedení města ale ujistilo, že řeší i další potřeby Žatce,
nejen ty sportovní .
Tomáš Kassal

Technický klub
bude, ale asi ne v září
Technický klub, o kterém jednají zástupci Žatce a
Ústeckého kraje, by měl ve
městě opravdu fungovat.
Nejspíše ale nebude otevřený už v září 2020, jak se původně plánovalo. Projekt
technických klubů se týká řady měst, přípravy jsou tak
komplikovanější. Kraj zatím ještě nepřevzal ani dohodnuté peníze na ﬁnancování klubů. Jejich vznik se
tím neruší, jen posouvá. (žz)

Nemocnice hospodaří se ziskem. Personální problémy trvají
Výkony městské Nemocnice Žatec
v roce 2019 dále rostly, starala z větší
části o pacienty mimo město a potvrdila, že plní funkci okresní nemocnice.
Ekonomicky je nemocnice stabilní. Personální problémy způsobené
zhroucením pracovního trhu ale trvají
a zlepšení nelze očekávat.
Největším problémem nemocnice
je, že z původní spádové oblasti města
zajišťuje zdravotní péči pro celý okres
Louny. Za rok 2019 Nemocnice Žatec
hospitalizovala celkem 6475 pacientů, z nich žije 69% mimo Žatec. Podobný poměr, tedy 56%, byl u pacientů ošetřených na ambulancích nemocnice. Takové byly základní informace,
2

které na lednovém jednání předložil žateckým zastupitelům ředitel Nemocnice Žatec Jindřich Zetek.
Nemocnice Žatec stále řeší personální otázku. „Dvacet sester budeme
přijímat z Ukrajiny, jejich nástup ale
zdržuje poměrně složitá administrativa na straně ministerstev,“ uvedl Jindřich Zetek. Pokud by se podařilo získat zdravotní sestry a ideálně i několik
lékařů, hospodaření nemocnice to
moc neovlivní. „Zvýšené mzdové náklady budou z velké části kompenzovány tím, že se sníží počet přesčasových hodin,“ vysvětlil ředitel.
Nemocnice za loňský rok dosáhne
zisk kolem 5 milionu korun, nemá žád-

né závazky po lhůtě splatnosti. „Nemocnice výkonnostně významně překračuje hodnoty referenčního období,“ uvedl dále J. Zetek. „Hlavní zásluhu na výsledcích má samozřejmě kolektiv zdravotníků, kteří i v těžkých
podmínkách dokáží poskytovat zdravotní služby v takovém rozsahu.“
V loňském roce žatecké nemocnici
slíbil a letos poslal šest milionů korun
Ústecký kraj. Peníze poslouží k rozvoji zdravotnického zařízení. Konkrétní
využití bude teprve určené, ale nemocnice by je ráda využila například k
rekonstrukci výtahů, nákupu operačního stolu nebo rekonstrukci koupelen
na oddělení následné péče.
(kas)
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Všechno tady souvisí s chmelem. Ve světě to nemá obdobu
Historicky i architektonicky je Žatec unikátní město, které si zaslouží
světovou pozornost. To říkají nejen
patrioté Žatce, ale i odborníci.
K nim patří pracovnice Národního
památkového ústavu Lucie Radová,
která se podílí na přípravě nominační
dokumentace pro UNESCO. Žatec sleduje už třináct let jako památkářka, je
také členkou komise pro výstavbu a regeneraci MPR. „Majitelé domů potřebují
podporu. Zvelebují
své majetky, ale zároveň uchovávají společné dědictví pro budoucnost,“ zdůrazňuje Lucie Radová (na snímku) v rozhovoru pro zpravodaj.
Je Žatec opravdu stavebně tak
mimořádné město? Tolik jiné, než
ostatní města v kraji či republice?
Určitě. Už to, že máme první názory odborníků na nominaci na Seznam
světového dědictví UNESCO, ukazuje, že je Žatec výjimečný nejen v republice, ale i v celosvětovém kontextu. UNESCO má zájem chránit jen věci, kterou jsou výjimečné. Žatec je speciﬁcký nejen stavebně. Celý organismus města i návaznost na okolí je
ovlivněný chmelem. Sem se chmel svážel, tady se značkoval, odtud expedoval do světa. Ovlivnilo to strukturu
města, centrum s památkovou rezervací, Pražské předměstí, chráněné jako
památková zóna, ale i okolí. Všechny
stavby jsou nějak navázané na chmel.
A to není nikde jinde na světě. Proto je
zde to, čemu UNESCO říká univerzální hodnota, kterou má cenu chránit.
Žatec byl díky chmelu bohaté
město. Jak se to projevovalo?
Město poskytovalo exkluzivní zázemí. Byly tu dobré hotely. Obchodníci
byli závislí na informacích, proto se
sem rychle zaváděl telegraf, telefon.
Řada z nich brzy vlastnila auto, proto
je ve městě spousta garáží. Ani to v jiných městech není.
Mně se ale zdá, že tu unikátnost
ani moc nevnímáme…
Asi to tak je, ale neumím říct, čím
to je. Jestli se to málo zdůrazňuje? Nebo když v takovém prostředí žijete, tak
ty věci považujete za mnohem samozřejmější… Já to tak také měla. Mně
by unikátnost žateckých střech asi také
nenapadla, kdybych nedělala památkáře i v Litoměřicích. Najednou jsem

si všimla, že žatecké střechy jsou jiné a
začali jsme pátrat po příčinách.
A sami majitelé domů si toho historického dědictví váží víc? Jste členkou komise regenerace, která žádala o zvýšení příspěvku na opravy domů. Usilují o ně majitelé častěji?
Funguje to tak. Když se v Žatci při
privatizaci prodávaly domy, měli noví
majitelé za povinnost opravit střechu a
čelní fasádu. Což většina udělala a proto to dnes vypadá, že centrum je celkem v pořádku. Kdo není památkář,
těžko se dovnitř těch domů dostane.
Takže málokdo ví, jak jsou ty domy obrovské, že nejde o šest, osm oken, která
jsou vidět z ulice, ale je jich tam třeba
šedesát! Protože ve dvoře je další zástavba. Ve skutečnosti jsou tedy ty příspěvky velmi malé.
Majitelé si vzali velké břemeno a
zaslouží si pomoc?
Nepochybně to je břemeno. A pokud to chtějí dělat pořádně, pak to stojí
dost peněz – jde o středověké konstrukce domů, často zděné zdejší nekvalitní opukou. Opravy potřebují čas
a jiné postupy, než jsou obvyklé. Majitelé domů potřebují podporu. Zvelebují své majetky, ale zároveň uchovávají
společné dědictví pro budoucnost.
Takže ani nemají tolik problém
dodržovat pravidla pro opravy v historickém centru?
I lidé, kteří sem přišli odjinud a pořídili si tady nemovitost, už vnímají, že
Žatec to má nastavené jinak a často se
tomu přizpůsobují. Respektují to. Je cítit, že politická reprezentace města a
úředníci dodržují nějaká pravidla. Nefunguje to samospádem.
Říkáte, že to tady funguje. Ale často se řeší kritika, že se opraví fasáda,
a za pár měsíců je poničená. Kde je
chyba? U památkářů, úředníků, u
stavebních ﬁrem, majitelů domů?
Abych odpověděla neutrálně, je to

K nejpovedenějším rekonstrukcím
budov v Žatci patří dům na Kruhovém
náměs s kvě nářstvím. Foto: (kas)
chyba doby. Když si tady koupíte dům,
nebude nikdy takový jako v satelitním
městečku. Doprava je velmi blízko objektů, v zimním období se silnice solí sůl vzlíná do zdiva a ničí omítky,
zejména v těch soklových částech. Domy jsou z materiálů, ke kterým už se neumíme chovat, to je třeba ta nešťastná
opuka. Domy nejsou odizolované, což
nemusí být špatně. Ale my na ně máme
úplně jiné nároky. Dnes je trend, že
když máte sklep, uděláte tam třeba kavárnu. Historicky ale byly sklepy vlhké kvůli uchování ovoce a zeleniny.
Když je začnete vysoušet kvůli kavárně, konstrukce začínají praskat. Je také
málo projektantů a ﬁrem, ne každý
umí pracovat se starými objekty.
Je to daň za unikátnost?
Já bych řekla, že to je daň za to, že
tu máme dochované objekty středověkého původu vyzděné původními postupy. My už tyto domy neumíme poslouchat, snažíme se jim vnutit nové
využití. To je logické, ale musíme se
smířit s tím, že ani moderní materiály
nezvládnou všechno. Tomáš Kassal

Téma
Péče o památky v Žatci
Majitelé nemovitos v památkové rezervaci a zóně se musí při opravách domů
řídit závazným stanoviskem pověřené obce a doporučením památkové péče.
Protože to vyžaduje zvýšené náklady, mohou žádat o příspěvek.
Na péči o památky přispívá stát řadou dotačních programů, konkrétně Ministerstvo kultury například z Programu regenerace, i město Žatec z Fondu regenerace. V něm byla pro letošní rok částka navýšená na 5 milionů korun, aby pokryla zájem majitelů nemovitos .
Žatec byl jedním z prvních měst v kraji, který podobný fond zřídil. Peníze lze žádat na rekonstrukci oken, dveří, fasády, krovů, střech či restaurátorské práce.
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Žatec má šanci na miliony, jež by pomohly s bydlením a zadlužeností
Desítky milionů korun mohou během dvou let získat některé žatecké organizace a spolky. Umožní jim to projekty, které vznikly jako opatření vyplývající ze Strategického plánu sociálního začleňování města Žatce na
roky 2020 až 2022. Plán schválili zastupitelé.
Součástí plánu jsou čtyři Agenturou pro sociální zakonkrétní projekty: Nízko- čleňování (ASZ), je na tyto
prahové zařízení pro děti a projekty předem připraveno
mládež, Podpora rodin v téměř 38 milionů korun. „To
nouzi prostřednictvím Hou- jsou peníze na dva roky. Busing First (bydlení přede- deme pomáhat i s tím, jak zavším), Dluhová poradna s jistit ﬁnance na další obdoakreditací Ministerstva spra- bí,“ slíbila zastupitelům lovedlnosti ČR, Tréninková kální konzultantka ASZ Kapracovní místa.
teřina Kubíčková.
Díky projektům vznikZastupitelé strategický
nou aktivity, které nyní v plán chválili. „Takové mateŽatci chybí. Zároveň to udě- riály město potřebuje. Díky
lají bez ﬁnanční spoluúčasti němu vidíme, kde nás tlačí
města. Peníze se budou čer- bota, co potřebujeme vyřepat z Operačního programu šit, navíc strategický plán neZaměstnanost a díky tomu, čerpá ﬁnance města,“ řekl naže město spolupracuje s příklad zastupitel Jiří Karas.

„Při plánování jsme si
mohli určit, čemu se má výzkum agentury věnovat.
Rozhodli jsme se například
pro oblasti bydlení a zadluženosti. Na to nemáme
vlastní zdroje, jak to zjistit,“
řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Zastupitelé města ocenili
nejen peníze na projekty, ale
také informace z předchozí
analýzy. Ta například potvrzuje, že v Žatci jsou velké
problémy se zadlužováním
a exekucemi. A také ukázala, že ve městě je kolem devíti set prázdných bytů, z vel-

ké části v centru. „Může to
být úkol i pro nás, pro město, abychom přesvědčovali
investory, že mají své investice do bydlení přesouvat z
periferie do centra,“ upozornil zastupitel Martin Štross.
Připravuje se ještě Plán
inkluzivního vzdělávání a také komunikační strategie,
která se bude věnovat zapojení veřejnosti. „Pokud chceme problémy města řešit
komplexně, musíme to udělat i ve spolupráci s veřejností,“ dodala vedoucí odboru sociálních věcí Kamila
Sulíková. Tomáš Kassal

Reakce na článek „Teplárna s ředitelem a s ﬁnanční zátěží“
"Teplárna s ředitelem a s ﬁnanční
zátěží", takto je nazvaný článek v Žateckém zpravodaji číslo 12, ze dne 5.
prosince 2019. Pane redaktore, uvedením neúplných informací lze zkreslit
úplně všechno. Citujete předsedu představenstva pana Jaroslava Hladkého,
který uvedl: „Je to další problém minulého vedení, se kterým se musíme vypořádat“. Tím problémem, jak uvádí
Žatecký zpravodaj, bude zaplacení škody ve výši 12 milionů korun bývalému
dodavateli štěpky.
Pan Jaroslav Hladký, možná záměrně, možná z jiných pohnutek, neuvedl, kterého předchozího vedení se

problém týká. Vy sám to neupřesňujete, přestože bylo možné se pana předsedy představenstva zeptat, které předchozí vedení má na mysli. Ne každý,
možná nikdo, se nepodívá do obchodního rejstříku, aby zjistil, které vedení
před deseti lety smlouvu na dodávku
štěpky uzavřelo. Ono však ani nejde o
to, kdo ji uzavřel, ale o to, kdo ji vypověděl, protože vypovězení smlouvy je
předmětem soudního sporu.
Je nutné zdůraznit, že pod pojmem
"minulé vedení", není vedení Žatecké
teplárenské, a.s. (ŽT), kdy byl předsedou představenstva Ing. Petr Šmíd. Za
jeho vedení společnosti sporná smlou-

va uzavřena a ani vypovězena nebyla.
V příspěvku je opomenut fakt, že
ŽT má u jistého dodavatele technologie pohledávku ze smluvní pokuty,
téměř ve stejné výši jako bude závazek
z vypovězené smlouvy. Neúplné vyjádření současného předsedy představenstva působí dojmem krytí případného neúspěchu hospodaření v letošním, či příštím roce. Bude záležet pouze na tom, kdy ŽT z rozhodnutí soudu
zaplatí, co jí bylo uloženo.
Karel Krčmárik, zastupitel
(Příspěvek byl zveřejněn podle tiskového zákona. Jde o osobní názor člena
Zastupitelstva města Žatce.)

Vyjádření k příspěvku zastupitele Karla Krčmárika
Článek s názvem Teplárna s ředitelem a ﬁnanční zátěží byl do Žateckého zpravodaje v prosinci loňského
roku zařazen kvůli tomu,
aby obyvatelé města věděli
o nejdůležitějších novinkách v Žatecké teplárenské,
tedy městské společnosti.
Je pravda, že informace
o samotném soudním sporu,
který byl veden kvůli dodávce štěpky pro žateckou
teplárnu, mohly být podrobnější. Cílem článku ale nebylo podat všechny zevrubné
informace ohledně sporu,
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ale jen uvést výsledek soudu, který znamená pro městskou společnost povinnost
zaplatit škodu.
Celá kauza ohledně dodávek štěpky pro teplárnu je
velmi dlouhá. Začala uzavřením rámcové smlouvy v
roce 2008 a skončila loni rozhodnutím soudu. Od té doby
se smlouva nejen uzavřela,
ale také se vedly spory o dodávky štěpky a jejich kvalitu, pak byla smlouva vypovězena, řešila se mimosoudní dohoda, následně věc došla k soudu. Mezitím došlo k

třikrát výměně představenstva, měnili se ředitelé i složení dozorčí rady.
Mohl někdo z představitelů ﬁrmy spor ukončit?
Kdo, kdy a jak? O tom by se
asi dalo velmi dlouho diskutovat. To ale nebylo cílem
článku, na který upozorňuje
zastupitel Karel Krčmárik. V
každém případě jsou všechny tyto úvahy a dohady k ničemu: Městská teplárna
soud s dodavatelem štěpky
prohrála a je její povinností
uloženou částku zaplatit.
Zmiňovaný článek neře-

šil otázku míry zavinění. Jediné hodnocení, které v něm
zaznělo, bylo z úst současného předsedy představenstva pana Jaroslava Hladkého. A to se týkalo toho, že
podle jeho názoru mohli jeho předchůdci udělat víc pro
to, aby se věc vyřešila dříve
a s nižšími výdaji na náhradu škody ze strany teplárny.
Pro úplnost: Konečná náhrada škody činí 10,9 milionu korun a Žatecká teplárenská už částku uhradila.
Tomáš Kassal, redaktor
Žateckého zpravodaje

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce

Vzpomínka

●Dne 9. 2. uplyne smutný rok,
kdy nás opustila naše milovaná maminka,
babička, paní
Gizela Merklová. Kdo jste
ji měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku.
●Hledám ubytování pro stu- ●V těchto dnech by se dožidenta žatecké střední školy. la 80. narozeJeden pokoj s možností WC nin naše miloa koupelny. Ideálně u starší vaná Libuše Nopaní nebo manželského pá- v o t n á . S t á l e
ru. Ihned - na cca 2 roky. Ne- vzpomínají dcekuřák. 17 let. Nabídněte pro- ry Dana a Lensím mailem: lenkac@vol- ka s rodinami.
ny.cz nebo tel: 603950953.
Pozvánka
●Koupím byt v Žatci, nejlépe lokalita JIH, v OV – mů- ● Rada Klubu vojenských
že být 3+kk, 3+1, nejlépe důchodců v Žatci svolává na
před rekonstrukcí, bez RK den 5. března 2020 v 15 hocena dohodou Tel.: 604 167 din shromáždění svých čle321.
nů v Žatci a Podbořanech u
●Malování panelových příležitosti vyhodnocení činvchodů pro SVJ, bytů, do- nosti za uplynulý rok, pomů, kanceláří atd. Tel.: 736 blahopřání těm členům, kte741 967. Khol Miroslav.
ří dosáhli životního jubilea a
● 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.

popřání našim ženám k svátku MDŽ. Akce se koná v restauraci Václavka. Prezentace od 14.30 hodin. V průběhu jednání bude podáno
občerstvení. Zveme všechny členy KVD k příjemnému posezení.
Rada KVD Žatec

Rozloučení
Zesnulí do 26.1.2020:
Vladimír Roušar
Jiří Januška
Václav Havránek
Vojtěch Vajc
Petr Petr
Ludmila Pěničková
Nina Malínková
Anna Vojáčková
Emílie Zajícová

65
66
55
70
71
73
80
83
80

Věra Linhartová
Jaroslava Marečková
Alena Zapletalová
Marie Hermannová
Václav Havlík
Ludmila Říhová
Miloslav Ječmen
Rudolf Pova
Božena Kočková
Jaroslava Purkytová
Petr Tulach
Milan Holan "KIRI"
Jiří Zoul
Petr Danč
Robert Pejs
Václav Najman
Věra Navrátilová
Jaroslav Holeček
Marie Kotvaldová
František Kováč
František Říha

88
72
70
80
38
88
66
76
90
84
63
54
84
44
49
93
83
69
83
57
76

Žatecký zpravodaj vyjde 5. března.
Příjem inzerce končí 27. února. 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.
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Ceny za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok 2020
Rada města Žatce usnesením číslo
894/19 ze dne 16. 12. 2019 schválila
„Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2020“.
Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem pro rok 2020 ve
městě Žatci bude probíhat stejným způsobem jako v předchozím roce, přičemž dojde k navýšení cen za svoz nádob, a to o 3 % (viz. tabulka).
Občanům města Žatce a jeho místních částí, bydlícím v rodinných domech, bude koncem měsíce února 2020
doručena složenka, s uvedením ceny
pro rok 2020 a s VARIABILNÍM SYMBOLEM. Tento VS je nutno ze strany
občanů uvádět u všech typů plateb, a to
jak v hotovosti – prostřednictvím pokladen Městského úřadu Žatec (budova
radnice nám. Svobody č. p. 1 a detašované pracoviště tř. Obránců míru č. p.
295), tak bezhotovostním převodem na
účet města Žatce číslo 3183490287
/0100 nebo prostřednictvím České
pošty, s.p. Veškeré platby je nutno za-

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

platit nejpozději ke dni 31. 3. 2020.
Po uhrazení složenky se automaticky aktualizuje služba vývozu pro rok
2020 s tím, že barevné štítky na nádobách zůstávají. Mění se pouze v případě
změny objemu nádoby nebo četnosti vývozu. Pokud občan požaduje výše uvedenou změnu, je nutné dostavit se se složenkou a občanským průkazem na
Městský úřad v Žatci, náměstí Svobody
1, číslo dveří K 9 –Ing. Světlana Jane-

Cena na rok 2020

gová Tőkőliová, kde mu bude požadovaná změna na počkání provedena. Výměny nádob a jejich olepení pak následně provádí svozová ﬁrma.
Občané bydlící v panelových či nájemních domech budou stejně jako v
předchozím roce řešeni individuálně
prostřednictvím správců bytových domů nebo vlastníků bytů (např. realitních kanceláří, správou domů, společenstvím vlastníků bytů).
(sjt)

Právní poradna: Přihlášení trvalého pobytu v nájemním bytě
Advokát radí
Dotaz: Uzavřela jsem nájemní
smlouvu a nevšimla jsem si, že v ní stojí, že v případě přehlášení si trvalého
pobytu do bytu musím zaplatit
smluvní pokutu 10 000,- Kč. Problém
je, že trvalý pobyt potřebuji k tomu,
abych mohla získat povolení k parkování pro rezidenty.
Zkoušela jsem se dohodnout s
pronajímatelem, ale ten je neoblomný, má prý špatné zkušenosti s člověkem, který se odstěhoval a po domě pak chodili exekutoři, protože si
nezměnil trvalý pobyt. Dá se s tím něco dělat?
Odpověď: Podobná ustanovení lze
najít v řadě nájemních smluv. Je
nicméně nutné zdůraznit, že nájemce
nepotřebuje k přihlášení údaje o trvalém pobytu souhlas pronajímatele. Přihlášení trvalého pobytu přímo ze zákona nezakládá žádné právo k užívání nemovitosti, jde pouze o evidenční údaj
zejména pro stát. Pro vás může být důležitý soulad trvalého pobytu s tím skutečným nejen kvůli parkování, ale třeba i doručování pošty, pro registraci do
zdravotnických či školských zařízení a
v řadě dalších životních situacích.
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Nahlášení trvalého pobytu je upraveno v zákoně o evidenci obyvatel a
rodných číslech. Vedle vyplněného formuláře a prokázání totožnosti musíte
doložit i vlastnictví bytu nebo domu,
případně své právo byt či dům užívat.
Pokud tedy máte nájemní smlouvu, tak
žádný souhlas pronajímatele nepotřebujete a stačí vám tato nájemní smlouva. Úřad se nebude obdobnými zákazy
a smluvními pokutami ve smlouvě řídit a postačuje mu pro přepis předložení platné nájemní smlouvy.
Podobná situace by ovšem neměla
platit pouze u vlastníků či nájemců, ale
i u oprávněných z věcných břemen (například právo doživotně bezplatně užívat byt) nebo podnájemníků (tedy těch, co si byt podnajímají od nájemníků). Bohužel právě u podnájemníků je
praxe obecních úřadů dosti nejednotná, některé vyžadují souhlas nájemce,
který byt podnajímá, některé souhlas
vlastníka bytu. Každopádně zákon zná
pouze povinnost doložit oprávněnost
užívání bytu, v případě podnájmu by tedy mělo jít o předložení souhlasu
vlastníka bytu s podnájmem a podnájemní smlouvy.
V případě, že byt užíváte díky svolení někoho jiného (například bydlíte
bez smlouvy v bytě svého partnera či

příbuzného), pak budete potřebovat jeho souhlas s ověřeným podpisem, případně s vámi bude muset zajít na ohlašovnu osobně.
Co se týče zákazu přehlášení trvalého pobytu ve smlouvě a hrozbu
smluvní pokuty, tak takové ujednání
by velmi pravděpodobně v případě sporu shledal soud jako neplatné. Občanský zákoník totiž zakazuje jednak výslovně smluvní pokuty v nájemních
smlouvách, a dále také ujednání, ukládající nájemcům povinnosti, které jsou
zjevně nepřiměřené. Za to lze dle mého názoru považovat i zákaz přehlášení trvalého pobytu.
Ačkoli tedy takový zákaz v nájemní smlouvě respektovat nemusíte, je
vždy lepší se s pronajímatelem dohodnout, zejména pokud máte smlouvu na
dobu určitou a hodláte v bytě bydlet
delší dobu. Kompromisním řešením
může být třeba dohoda vtělená do nájemní smlouvy, že po ukončení nájmu
trvalý pobyt přehlásíte jinam.
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/ak vity občanů
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Studenti z obchodní akademie ovládli regionální ﬁnále
Čtvrtý ročník Soutěž &
Podnikej poznal osmého
regionálního ﬁnalistu.
Stal se jím projekt Ticker
Print, za kterým stojí mladý
pár David Reininger (maturant OA Žatec z loňského
roku) a Monika Starečková
(žákyně 3. ročníku OA Žatec oboru sociální činnost).
V Ústí nad Labem dokázali
zvítězit v konkurenci dalších sedmi projektů.
Myšlenka vítězného nápadu je prostá – 3D tisk pomůcek, které využívají při
výuce základní a střední školy. „Vytváříme anatomicky

přesné 3D modely a výukové pomůcky pro základní a
střední školy za využití 3D
tiskárny. Jedním z našich cílů je tímto způsobem zefektivnit české školství,” vy-

světluje David Reininger.
Albert Štika zase nabízí
řešení pro počítačové fajnšmekry. Vaše vysněné PC
vám sestaví na míru, přesně
podle vašich požadavků a
speciﬁkací. Na třetím místě
se umístil projekt s názvem
VoKno. Jejich snahou je zaktivizovat žáky základních a
středních škol a namotivovat je hravou formou ke studiu.
Regionální ﬁnále v Ústí
nad Labem se konalo ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Soutěžící hodnotila odborná po-

rota ve složení Tomáš Holub
(Adler), Jana Hodboďová
(Vodafone Nápad roku) a
Martin Mata (ICUK).
Soutěž a Podnikej je tříměsíční program pro středoškoláky, který vrcholí oceněním nejlepších projektů.
Má mladým lidem ukázat,
jak pracovat na nápadu, pomůže dát nápadům správný
směr a dodávat jim odvahu
nápady realizovat.
Do celostátního pražského ﬁnále postoupily nejlepší
týmy z předchozích regionálních kol v osmi krajských městech.
(sap)

Z celoroční práce pobočného spolku diabetiků v Žatci
Jsme pobočný spolek Svazu diabetiků ČR v Žatci. Je nás v současné době
88 členů. Pro naše členy organizujeme
edukace a přednášky, ve kterých diabetiky poučujeme, jak s diabetem žít.
V naší činnosti jsou edukační přednášky, oslavu MDŽ, plavání v městském bazénu, pochod městem v Den
Diabetu, členské a výborové schůze a
také rekondice.
Tyto rekondice jsou sedmidenní
ozdravné pobyty v přírodě. V roce
2019 jsme byli celkem na 3 rekondicích. První byla v Mariánských Lázních, kde bylo každodenní cvičení, pla-

vání v bazénu a různé procházky nebo
výlety autobusem v okolí. Druhý pobyt byl ve Strážném v Krkonoších, kde
se také hodně cvičilo a chodili jsme na
dlouhé procházky přírodou. Třetí rekondice byla ve Vrbně pod Pradědem,
kde bylo překrásně. Na této rekondici
bylo hlavně dobré, že jsme měli celý týden k dispozici autobus od pana Danka
z Měcholup a super řidiče Františka,
který nás vozil po výletech. Navštívili
jsme Dlouhé Stráně – přečerpávací přehradu – unikát v ČR a také výlet na Praděd byl povedený. Výletů a procházek
bylo v této lokalitě dostatek a všichni

Hledáme nové spolupracovníky

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

Očekáváme:
- ﬂexibilitu
- chuť se
rozvíjet
- bezúhonnost

Za poctivou práci - poctivá odměna.
Generální agentura Daniela Kociánová
Studentská 1033, 438 01 Žatec
tel.: 736 763 755
e-mail:daniela.kocianova@obchod.uniqa.cz

jsme přijeli moc spokojení.
Naše rekondice jsou nejlevnější pobyty pro seniory. Tímto chceme moc
poděkovat za příspěvky od města Žatec, od Obce Libočany, od Seniorů Ústeckého kraje, ale hlavně od našeho
ústředí Svazu diabetiků ČR v Praze.
Chceme tak umožnit našim členům
pěkný pobyt v přírodě za menší obnos.
Také společně navštěvujeme akce
města Žatec v Křížově vile, v divadle,
v papírnách. Někteří členové jsou i ve
Svazu turistů a ve Svazu seniorů.
Věra Havlínová,
Jaroslav Kranda

Olympiáda vyjmenovaných slov
Žáci 4. ročníků Základní školy Žatec Komenského alej
se 27. až 30. 1. v rámci českého jazyka zúčastnili Olympiády vyjmenovaných slov. Ve skupině, dvojici či samostatně
řešili úkoly, ve kterých prokázali znalost řad vyjmenovaných slov či zdůvodňování pravopisu i/y po obojetných souhláskách. Z každé třídy byli vyhlášeni 3 nejlepší řešitelé a
potom celkově 5 nejlepších žáků ze všech čtvrťáčků. Zvítězil Šimon Végh, na druhém místě byla Ema Bučilová, třetí
Matyáš Vondráček, čtvrtý an Němec a pátý Olleksii Zamogylnyi. Všem gratulujeme.
Denisa Janíková

Dotační řízení 2020
Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok
2020, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok
2020, a to od sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v
rámci žateckého regionu. Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec, na ﬁnančním odboru
MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách města
Žatce (www.mesto-zatec.cz, v sekci Žádosti a formuláře Finanční odbor). Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu do 28. 2. 2020 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na
ﬁnančním odboru MěÚ Žatec.
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Poděkování Československé obce legionářské v Žatci
Význam naší organizace chápou velice dobře představitelé města Žatec a podporují ji každoročně ﬁnančním
příspěvkem na činnost. Tímto chci vzdát městu Žatec
velký dík za ﬁnanční příspěvek v roce 2019.
ním. Umožňuje to lepMoje další velší komunikaci s naké poděkování patšimi členy i styk s veří Armádě ČR. Miřejností a tím zkvalitnisterstvo obrany
nění naší činnosti.
ČR, generální štáb
ČsOL je organizaAČR a 4. brigáda
ce, která se snaží, aby
rychlého nasazení
se nenaplnilo heslo,
v Žatci nám vycháže národ, který zapozejí vstříc. V roce
mněl na svou minu2019 se spolupráce
lost, ji bude muset
prohloubila tím, že
nám AČR umožnila zařídit prožít znova.
Nechceme se setkat s posi v Žatci v jejích prostorách
samostatnou kancelář a po- dobnou hrůzou jako byly
mohla nám i s jejím vybave- dvě světové války ve 20. sto-

Novinky ze Žatce na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký Zpravodaj Město Žatec
Poděkování
● Děkujeme touto cestou městu Žatec za ﬁnanční příspěvek
v roce 2019, s jehož pomocí jsme mohli pro naše členy a rodinné příslušníky opět uspořádat tématický zájezd. Tentokrát jsme se vydali za poznáním zámků a zámeckých parků
Chyše, Manětín a Mariánská Týnice.
Za Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
předseda Miroslav Kaloš
● Klub českých turistů (KČT), odbor Žatec děkuje městu
Žatec za poskytnutý ﬁnanční příspěvek v roce 2019. V tomto roce jsme pořádali deset turistických akcí a z toho čtyři z
nich byly s dopravou díky příspěvku od města Žatec na místo konání akce autobusem. V únoru jsme si zajeli na Brtnické ledopády, květnu jsme u příležitosti 130. výročí první
značené trasy KČT navštívili NS Svatojánské proudy, v září Pravčickou bránu a začátkem října zámek Konopiště a Čapí hnízdo.
Jan Bělohlávek, předseda odboru
● Poděkování Spolku turistů žatecká chmelařská oblast. Děkujeme městu Žatec za poskytnutí ﬁnančního příspěvku. V minulém roce jsme za jeho přispění uspořádali
celkem devět turistických akcí. Z toho u čtyřech byla doprava autobusem: Doupovské hory, České Švýcarsko, SRN
a Cheb a Kokořínsko. Dvě z akcí byly vícedenní s vlastní dopravou: Prachovské skály v květnu a Krušné hory - Pernink
v září. Všechny akce byly zaměřeny na rodinnou turistiku,
protože téměř třetina našich členů jsou děti do 15 let.
Karel Řezáč předseda Spolku turistů ŽCHO
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letí, proto ČsOL v celostátním měřítku přibližuje historii občanům např. akcí Legiovlak, který už několik let
projíždí železnice naší republiky i zahraničí a je to
vlastně muzeum na kolejích, které naši mladou generaci působivě seznamuje s
válečnou historií. Letos navštíví krajská města.
V regionálním měřítku
kromě další činnosti po-

kračuje Jednota ČsOL Žatec v prezentaci výstav vytvořených ČsOL – v roce
2019 to byla v Galerii Sladovna výstava o tom, jak začínala 2. světová válka pro
naše vojáky, kteří na začátku okupace odcházeli do
Polska a odtud na západní i
východní frontu.
Za ČsOL Žatec
Mgr. Danuše Manová,
předsedkyně jednoty

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

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

Požadavky:
● ukončené vysokoškolské
vzdělání technického směru
(obor energetika výhodou)
● praxe v teplárenském zařízení
nejméně 6 let
● dobrá orientace v oblasti
ekonomiky a legislativy
v teplárenské oblasti
● znalost teplárenských technologií,
měření a regulace, ICT
● praxe v řídící funkci
minimálně 5 let
● strategické myšlení, schopnost
koncepční a metodické práce
● dobré komunikační
a organizační schopnosti
● řidičský průkaz sk. B

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 17.02. 2020 na výše
uvedenou adresu k rukám Ing Pavla Jonáše.
Obálku označit slovy „NEOTVÍRAT - výběrové řízení
náměstek/náměstkyně Žatecká teplárenská, a.s.”

Bližší podmínky jsou uvedeny na www.ztas.cz.
Další informace podá Ing. Pavel Jonáš, tel. 731 452 134.

Žatecký zpravodaj

pozvánky

Výstava ukáže zvyky spojené s narozením dítěte
Dvě přednášky, pohádku
a zahájení nové výstavy si
na únor připravilo pro návštěvníky Regionální muzeum K. A. Polánka.
První přednáška Norské
lofoty - cestování za polární
září proběhne v Křížově vile
v Zeyerově ulici ve čtvrtek
13. února v 17 hodin.
Souostroví Lofoty patří k
nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. „S fotografem a cestovatelem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je u
nás spojen spíše s Islandem –
polární záři,“ pozval posluchače pracovník muzea Martin Čížek.
V Křížově vile bude k vidění 16. února od 15 hodin
pohádka O líném Honzovi
ve spolupráci s Loutkovým
divadlem Jitřenka. Pohádku
lze spojit s návštěvou probíhající výstavy loutek žateckého rodáka Antonína Műllera, která končí 23. února.

V hlavní budově Polánkova muzea v Husově ulici
proběhne ve čtvrtek 20. února od 17 hodin slavnostní zahájení první části výstavy
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové
kultuře.
Výstava přibližuje lidové
zvyky a obyčeje v lidském životě související z narozením
a úmrtím. Z našeho současného života vymizela většina
rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v existenci člověka. „Vzhledem k objemnosti
této putovní výstavy jsme
museli přistoupit k rozdělení
na dvě části. První část Od košilky... se věnuje narození dítěte, obsahuje období těhotenství, pokračuje přes porod, práci porodních babiček
až po období šestinedělí a
úkony, které souvisejí se
křtem,“ řekla Jitka Krouzová
ze žateckého muzea.
Výstava trvá do 24. května 2020. Na druhou část vý-

stavy K rubáši… se zájemci
mohou těšit od 10. září.
Nabídku muzea v únoru
doplní přednáška Hans Kudlich – osvoboditel sedláků,
která proběhne v prostorách
Staré papírny ve čtvrtek 27.
února od 17 hodin. Život významné osobnosti Hanse
Kudlicha přiblíží Jan Hirsch
z Oblastního muzea v Chomutově. Přednáška doplní
stejnojmennou výstavu probíhající ve Staré papírně do
soboty 28. 3. a v prodeji budou české katalogy k výstavě.
(rmž)

Hokejová tour
v Žatci se blíží
Na konci února využijí
kluziště před radnicí na náměstí Svobody hokejisté. Spolek Turnajový král přichystal
tradiční turnaj s novinkou.
Nebude se tentokrát jednat o jeden turnaj, jako to bylo poslední dva roky, ale o hokejovou tour. „Jelikož jsme
již při loňském ročníku cítili
veliký zájem o tento jedinečný turnaj, tak jsme se rozhodli ho trošku rozšířit. Budeme hrát dvě kvaliﬁkace,
jedna proběhne dne 23. 2. a
ta druhá hned o týden později, tj. 1. 3. Z každé kvaliﬁkace postoupí první 2 týmy do
ﬁnal four, kde si to rozdají o
putovní pohár,“ řekl předseda spolku Patrik Koutník.
Týmy budou hrát ve
třech hráčích plus brankář,
startovné je tisíc korun. Registrace a informace k turnaji je možné získat u Patrika Koutníka (e-mail: koutnik@turnajovykral.cz, tel.
739 237 575).
(kas)
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DIVADLO
6. 2. Záhadná a drsná Namibie, atraktivní téma přednášky z cestovatelského projektu Kouzelná planeta, 17.00
11. 2. Přelet nad kukaččím hnízdem, činohra, dramatizace knihy K. Keseyho, jejíž ﬁlmová adaptace Miloše Formana získala pět Oscarů, 19.00
21. 2. Zábavná talk show Ivo Šmoldase, hosté herečka Naďa Konvalinková a zpěvačka Hanka Křížková, 19.00
24. 2. Čarodějky v kuchyni, činohra, hrají V. Žilková, M.
Dolinová, V. Navrátil, M. Duchek, 19.00
26. 2. Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, pohádka, 14.00
29. 2. Agrippina, opera, satelitní přenos díla G. F. Händela
z MET opery, 18.45
KONCERTY
13. 2. Livin Free, Městské divadlo, 19.00
25. 2. Lubomír Brabec, Městské divadlo, 19.00
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
20. 2. Od košilky…,první část výstavy Od košilky k rubáši,
do 17. 5., vernisáž 17.00
Křížova vila
do 23. 2. Za loutkami A. Müllera
Stará papírna
do 28. 3. Hans Kudlich – osvoboditel sedláků
Galerie Sladovna
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
do 31. 12. Sladovnictví
OSTATNÍ
7. 2. Valentýnské tvoření pro rodiče a děti, DDM, 16.00
7. 2. 2. Společenský večer Nemocnice, KD Moskva, 20.00
8. 2. Farmářské trhy a Masopust, náměstí Svobody, 8.00
8. 2. Robotika Mindstorms, učebna programování O. Březiny 2895, zimní otevřené hodiny pro děti a veřejnost, 9.00
8. 2. Filcování pro veřejnost, DDM Žatec, 11.00
8. 2. StandArt Rebith, Galerie Sladovna, hudebně-taneční

vystoupení,18.00
9. 2. Příběh umění – gotika, Křížova vila, pátá přednáška z
osmidílného cyklu, 15.00
12. 2. Tvoření pro děti, Městská knihovna, 15.00
12. 2. Předporodní kurz, Sedmikráska Žatec – nám. Svobody 150, 16.00
12. 2. Workshop šití, Kreativní dílna – Hošťálkovo nám.
137, 18.00
13. 2. Knihomolík, Městská knihovna, 14.30
13. 2. Tvořivá dílna pro děti, Kreativní dílna – Hošťálkovo nám. 137, 16.00
13. 2. Norské lofoty , Křížova vila, přednáška, 17.00
15. 2. Baltík, učebna programování O. Březiny 2895, zimní otevřené hodiny pro děti a veřejnost, 9.00
15. 2. Bohémská sněhulakiáda III, Boží Dar, výlet autobusem – více na www.bohemisportzatec.cz
16. 2. O líném Honzovi, Křížova vila, nové zpracování pohádky Loutkového divadla Jitřenka, 15.00
17. 2. Příměstský jarní tábor, DDM Žatec, 8.00 – 16.00
19. 2. Předporodní kurz, Sedmikráska Žatec – nám. Svobody 150, 16.00
19. 2. Tuktukem z Thajska až na Moravu, Městská
knihovna, cestovatelská projekce, 17.00
22. 2. Karneval, DDM Žatec, 15.30
25. 2. Degenerativní onemocnění páteře a fyzioterapie,
Nemocnice Žatec, přednáška, 15.00
26. 2. Deskovky, Městská knihovna 15.00
26. 2. Tvořivé dílny 15+, Městská knihovna, 16.00
27. 2. Hans Kudlich – osvoboditel sedláků, Stará papírna,
doprovodná přednáška k výstavě, 17.00
27. 2. Osudové a karmické vztahy v rytmu současného
času, U Zlatého beránka, přednáška astroložky, 18.00
27. 2. Večer pro ženy, Kreativní dílna, 19.00
29. 2. Black and White rodinné focení, DDM Žatec, 10.30
29. 2. Den navíc, Nerudovo nám., 14.00 až 17.00
29. 2. Underground a Punk večírek, Music club Žatecký
Liďák, 18.00
29. 2. Na cestách s obyťnákem, Sladovna, beseda, 14.00

DIGITÁLNÍ KINO
DATUM

ČAS

NÁZEV

7.2. Pátek
15:00
15:00

ČAS

NÁZEV

17:30

Zakleté pírko

8.2. Sobota
9.2. Neděle
12.2. Středa
14.2. Pátek
15.2. Sobota

Super mazlíčci
Špióni v převleku

17:30
15:00

17:30
17:30
17:30
Cesta za živou vodou 20:00
Velké přání
17:30

16.2. Neděle
17.2. Pondělí

15:00
15:00

Super mazlíčci
Velké přání

17:30
17:30

18.2. Úterý

15:00

Ledové království 2

17:30

19.2. Středa

15:00

17:30

20.2. Čtvrtek
22.2. Sobota
23.2. Neděle
26.2. Středa
27.2. Čtvrtek
28.2. Pátek

15:00
15:00
15:00

Tlapková patrola:
Vždy ve střehu
Super mazlíčci
Zakleté pírko
Špióni v převleku

1. 3. Neděle
10

15:00

Mosley

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

ČAS

NÁZEV

20:00 Birds of Prey
(Podivuhodná proměna Harley Quinn)
Příliš osobní známost 20:00 Modelář
Modelář
20:00 Daria
Příliš osobní známost 20:00 Vlastníci
Chlap na střídačku
Chlap na střídačku
20:00 Birds of Prey
(Podivuhodná proměna...)
Chlap na střídačku
20:00 Fantasy Island
Zakleté pírko
20:00 Star Wars: Vzestup
Skywalkera
Cesta za živou vodou 20:00 Birds of Prey
(Podivuhodná proměna...)
Dolittle
20:00 Attila
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Modelář
Mosley
Ježek Sonic
Případ mrtvého
nebožtíka
Ježek Sonic

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Případ mrtvého nebožtíka
Příliš osobní známost
Chlap na střídačku
Judy
1917
Birds of Prey
(Podivuhodná proměna...)

Setkání s veřejnos

Žatecký zpravodaj
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sport

První ledový běh přilákal v lednu ke koupališti desítky dětí
Velmi dobrou účast měl premiérový Lednový ledový
běh Bohémů, který se startem a cílem u koupaliště uspořádal sportovní oddíl Bohemia sport Žatec v sobotu 25.
ledna. Celkem se jej zúčastnilo 72 běžců, více než třetinu tvořily děti do 10 let.
Velká většina účastníků nejstarším byl Jiří Sládek
byla za Žatce, což se týkalo (59 let) z Hopman Teamu,
hlavně dětských kategorií. který uběhl nejdelší trasu
Nechyběli ale ani běžci z dlouho 12,6 kilometru.
Podbořan, Bíliny, Loun či Z výsledkové listiny:
Mostu. Nejpočetnější za- Rodiče s dětmi – 60 m: 1.
stoupení měly domácí oddí- Jan Kotěborský
ly Hopman Team Žatec, AK Předpřípravka dívky – 300
Žatec a Bohemia sport Ža- m: 1. Eliška Janíková, 2.
tec. Z pořadatelského oddílu Adéla Bauerová, 3. Linda
bylo nejvíce dětí, což je Blažková.
vzhledem k zaměření spol- Předpřípravka hoši – 300 m:
ku na mládež pochopitelné. 1. Jan Stejskal, 2. Tobiáš DrNejmladším účastníkem nec, 3. Antonín Stejskal.
byl tříletý Jan Kotěborský Přípravka dívky – 500 m: 1.
na trati na 60 metrů. Naopak Natálie Koutecká, 2. Tereza

Kateřina Vrábíková.
Starší žáci – 1000 m: 1. Václav Urbánek.
Dorostenky – 5,2 km: 1. Tereza Kelnerová.
Šťastná, 3. Eliška Návojová. Vložená kategorie (dívky
Přípravka hoši – 500 m: 1. 2008-09) – 5,2 km: 1. BarMichal Šupol, 2. Štěpán Bla- bora Ullrichová.
Ženy – 5,2 km: 1. Petra Šmežek, 3. Robin Šimek.
ráková,
2. Lucie Smeková,
Starší přípravka dívky - 500
3.
Kateřina
Stejskalová.
m: 1. Iva Blažková, 2. Barbora Ullrichová, 3. Adéla Ženy – 12,6 km: 1. Petra Bulecová, 2. Zuzana Vítková,
Bauchnerová.
Starší přípravka hoši – 500 3. Věra Mrnková.
m: 1. Tomáš Laurich, 2. Ma- Muži – 5,2 km: 1. Filip Urbatouš Kelner, 3. Lukáš Mencl. n, 2. Jan Bajbora, 3. Jiří
Mladší žákyně – 750 m: 1. Hess.
Muži – 12,6 km: 1. Michal
Valentýna Cermanová.
Mladší žáci – 750 m: 1. Ladi- Šupol, 2. Miroslav Sapoušek, 3. Miroslav Urban.
slav Mihaly.
Tomáš Kassal
Starší žákyně – 1000 m: 1.

Zlato a stříbro dorostenců v tenisu Žatečtí kuželkáři se na krajských
Na tenisovém turnaji dorostenců v Chomutově v lednu přeborech výsledkově neztratili

reprezentovali Tenisový klub Žatec Tom Hänel a Dominik
Martinovský. Pro Dominika bohužel turnaj ve dvouhře
skončil už v prvním kole, za to Tomovi se podařilo celý turnaj vyhrát, když ve ﬁnále porazil nasazenou jedničku turnaje Jakuba Valouška poměrem 6:4, 4:6 a 10:7.
Dominik s Tomem společně vytvořili dvojici pro
čtyřhru, ve které se jim podařilo dojít až do ﬁnále, kde bohužel nestačili na pár Holzer - Valoušek poměrem 2:6, 0:6. Na
turnaji tak obsadili druhé místo.
(tk)

Přípravka Jazzmanů bojovala
a bodovala navzdory nemocím
Přípravka v Lounech a
starší žáci v Chomutově hráli poslední lednový víkend
své ﬂorbalové turnaje.
Starší žáci hráli svůj turnaj na Březenecké v Chomutově na speciálním ﬂorbalovém povrchu. Ze tří zápasů
tam žatečtí Jazzmani
vyhráli jeden zápas.
Nejprve podlehli ve
vyrovnaném zápase
Lovosicím 1:3, poté
Chomutovu 3:4, když ztratili dvoubrankové vedení. Na
závěr pak porazili Jirkov 9:7
v zápase mnoha chyb a
spousty gólů.
Přípravka se na turnaji v
Lounech představila ve vel-

mi omezeném počtu, když
kvůli nemocem dorazilo
pouze pět hráčů plus brankářka Klárka Wágnerová.
Nejmladší Jazzmani přesto
předvedli skvělý výkon a po
úvodní prohře s Litvínovem následně
porazili Chomutov
i Kadaň. Hlavně v
posledním zápase
pak předvedli i velmi pěkné kombinační akce. Střelecky táhl tým Vojtěch Škrdle,
za bojovnost si ale zasloužila pochvalu celá šestice!
Podrobné výsledky ﬂorbalových týmů a aktuality
na webu www.fbcjazzmani.cz.
(kas)

Krajské přebory kuželkářů proběhly o víkendu 25.
a 26. ledna v Teplicích a Duchcově. Dařilo se tam zástupcům lounského okresu,
kteří získali několik postupů
na Mistrovství ČR.
V kategorii seniorů obsadil Vladimír Šána z Podbořan 2. místo a vybojoval postup na Mistrovství ČR.
František Pfeifer z Loun po
dobrém výkonu skončil 9. a
žatecký Jiří Jarolím to po
špatném úvodu dotáhl alespoň na 19. místo.
V kategorii žen postou-

pila I. Ptáčková z Lokomotivy Žatec do užšího ﬁnále,
kde nakonec vybojovala výborné 5. místo a je první náhradnicí na MČR. V kategorii dorostenek vyhrála Pavlína Vacinková z Lokomotivy Žatec a postoupila na
MČR.
V Podbořanech a Lounech mají proti Žatci výborné zázemí, a tak úspěch hráčů Žatce je o to cennější. Na
stařičké kuželně je to opravdu zázrak, že dovedou konkurovat i hráčům z ligových
oddílů.
(jj)

Karatisté rozvíjejí dovednosti mládeže
Sakura Karate-do Žatec
děkuje za ﬁnanční podporu
města Žatec v roce 2019, díky které můžeme fungovat,
rozvíjet se a také umožnit dětem a mládeži, a nejen jim,
zprostředkovat cvičení, které je udržuje ve zdravém pohybu a také je učí bránit.
Ovšem nejsou to jen tréninky během školního
roku, ale také výjezdy na závody a semináře s japonskými instruktory, na kte-

rých můžeme reprezentovat naše město.
Nejsme aktivní jen ve
školním roce, ale i o letních
prázdninách. Další dík patří
i samotným žákům za jejich
píli a také rodičům. V neposlední řadě bychom rádi popřáli mnoho zdaru všem čtenářům i městu, aby tento rok
2020 byl ještě úspěšnější
než předešlý, plný pohody,
radosti a hlavně zdraví.
Sakura Karate-do Žatec
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