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Předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Dagmar Mar nková při vernisáži výstavy Návraty Volyňských Čechů v Galerii Sladovna. O zahájení výstavy
čtěte více na straně 11.
Foto: Tomáš Kassal
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Zastupitelé Žatce na své květnové schůzi rozhodli, že
město pomůže pokrýt ﬁnanční ztrátu, která vznikla
Chrámu chmele a piva při uzavření chrámové restaurace U Orloje. Zároveň chtějí externí audit, jenž má zjistit, jak vznikl dluh vůči státu kvůli neplacení poplatků
na sociální zabezpečení.
Kvůli pandemii koronaviru a přijatým mimořádným opatřením došlo k uzavření restaurace U Orloje.
Chrámu chmele a piva
(CHCHP) tak vznikla ztráta,
která může být osudová.
„Rozhodnutí se nesmí odkládat, jinak třeba hrozí uzavření restaurace,“ upozornil
zastupující ředitel CHCHP
Ondřej Baštýř.
Zastupitelé proto schvá-

lili příspěvek CHCHP ve výši 1,7 milionu Kč z rezervního fondu města. Pokud by to
neudělali, mohlo by to ohrozit fungování významného
turistického cíle, jehož součástí je nejen restaurace U
Orloje, ale také samotný
chrám s prohlídkovou trasou, klášterní zahrada či Galerie Sladovna.
Chrám chmele je příspěvkovou organizací měs-

ta. Proto nemá nárok na různá kompenzační opatření,
která stát kvůli Covid-19 dává ﬁrmám a živnostníkům.
Příspěvek města ve výši
1,743 milionu Kč
pomůže pokrýt ztrátu
CHCHP kvůli koronaviru
Zastupitelstvo města se v
dlouhé debatě zabývalo tím,
že Chrám chmele a piva musí uhradit vysokou částku
Okresní správě sociálního
zabezpečení za nedoplatky
a penále. O splátkovém kalendáři se v současné době
jedná.
Dokončení na straně 3
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Teplárna plánuje rozšířit sklad paliva ve svém areálu v Perči
Žatecká teplárenská, městská společnost, splnila v roce
2019 plánovaný zisk a překročila ho o milion korun. Vyplynulo to ze zprávy, kterou zastupitelům v květnu předložilo představenstvo společnosti.
Předseda současného
Kladný hospodářský výsledek teplárna dosáhla díky představenstva Žatecké tepúsporám, a to přesto, že výro- lárenské Jaroslav Hladký zaba tepla ani elektřina nebyla stupitele ale také upozornil,
loni splněna na sto procent. že v minulosti společnost
Pro město jako jediného ak- proplatila fakturu na 10 milicionáře společnosti je důle- onů korun za práce na režitá také informace, že tep- konstrukci kotlů, které byly
lárna plní včas všechny své uhrazeny už v jiné faktuře.
Záležitost se bude pravdězávazky i úvěry.

Úřední sobota
Mimořádný úřední den
se uskuteční v sobotu 6. června od 8 do 12 hodin.
Otevřená pracoviště
MěÚ Žatec:
Budova radnice, nám.
Svobody 1 - pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek občanských průkazů a
cestovních dokladů.
Budova Obránců míru
295 - pokladna, registr vozidel a řidičů.
Následující mimořádný
úřední den bude 8.8. (red)

Zastupitelstvo
Jednání Zastupitelstva
města Žatce je naplánované
na 25. června se začátkem
od 17. 30 hodin ve velkém
zasedacím sále radnice. (žz)

podobně řešit soudní cestou.
Teplárna předložila městu Žatec plán údržby a investic na letošní rok. V diskuzi během zastupitelstva
zaznělo, že budou probíhat
jednání na koordinaci investic města a teplárny. To by
například mělo zabránit,
aby se kvůli investicím teplárny do výměníkových stanic nemusely předělávat
chodníky, které by město
mezitím nechalo opravit na

sídlištích.
O další spolupráci požádal J. Hladký jako předseda
představenstva přímo na zastupitelstvu. Teplárna podle
něj potřebuje pomoc města
při zajištění pozemku vedle
areálu v Perči.
Pozemek teplárna potřebuje k tomu, aby si mohla v
zimě udělat větší zásoby paliva, protože současná kapacita skladu není dostatečná a
potřebuje rozšířit.
(kas)

Vzpomínka na konec války s omezením
Výročí 75 let od konce
druhé světové války připomněly v Žatci 8. května
vzpomínkové akce u pomníků na městském hřbitově a na Kruhovém náměstí.
Kvůli mimořádným opatřením měly omezený počet
účastníků i program.
Věnce k oběma pomníkům položili nejprve zástupci města a žatecké posádky. Slavnostní ráz vzpomínkovým akcím dodala
nastoupená vojenská čestná stráž. Krátký program
bez projevů ukončila státní
hymna.
Květiny a věnce položili
také zástupci spolků, organizací i jednotlivci. Toho využili například zastupitelé
KSČM i dalších stran, ale ta-

ké členové Československé
obce legionářské, Českého
svazu bojovníků za svobodu
nebo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
K výročí zároveň zveřej-

nila televize OK+ svůj dokument o žateckých památnících, který připravila ve spolupráci s Regionálním muzeem Karla Aloise Polánka v
Žatci.
(kas)

Epidemie připravila nemocnici o peníze, zabránila příjezdu sester
Omezení kvůli epidemiologické situaci související s koronavirem způsobí Nemocnici Žatec ztrátu za zhruba
23 milionů korun. Zastupitelům to
oznámil ředitel nemocnice Jindřich Zetek při předložení zprávy o činnosti.
Nemocnice musela zaplatit 5 milionů korun na nákup osobních ochranných pomůcek v době pandemie. Ještě
vyšší ztráty způsobil fakt, že zdravotníci nemohli provést výkony, které následně proplácí zdravotní pojišťovny.
„Nevíme, jak budeme situaci řešit.
Snad se připravuje kompenzační zákon,“ doufá ředitel Jindřich Zetek v pomoc státu.
Finanční problémy přitom mohou
nemocnici, která se loni dokázali hospodářsky stabilizovat, pronásledovat i
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příští rok. Kdyby totiž zdravotní pojišťovny nezohlednily výpadky kvůli
pandemii, bude nemocnice mít příští
rok nižší příjmy – platby zdravotní pojišťovny provádějí za odvedené zdravotnické výkony v předchozím roce.
Naplno až od září
„Na sto procent se letos asi rozjedeme až v druhé polovině září,“ uvedl
ředitel nemocnice. Nyní se ještě pacienti často obávají jít do nemocnice na
plánované zákroky kvůli koronaviru, v
létě se pak obecně zdravotnictví využívá méně. Důležitou pomocí pro nemocnici v současné době tak je dotace
10 milionů korun od Ústeckého kraje.
Mimořádná opatření kvůli koronaviru dopadla na žateckou nemocnici
negativně i personálně. Nedostatek

zdravotníků chtěla nemocnice řešit přijetím dvou desítek sester z Ukrajiny.
Ty ale dorazí nejspíše až koncem roku.
„Nyní k nám nepřijdou, protože nesmí
přicestovat,“ vysvětlil J. Zetek.
Starostka Zdeňka Hamousová na
zastupitelstva poděkovala řediteli, jak
nemocnice zvládla celou epidemiologickou situaci. „Poděkování musí mířit hlavně na personál. Všichni zaměstnanci museli začít pracovat v jiném režimu. Při nedostatku osobních ochranných pomůcek se nenašel nikdo, kdo
by rozporoval striktní opatření. A pracují i dnes, ta práce zdaleka neskončila. My děkujeme za podporu ze strany
města,“ ocenil naopak J. Zetek práci
zdravotníků i pomoc města.
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Pomník obětem Českého Malína prošel úpravami, bude osvětlen
Město Žatec dokončilo na konci dubna úpravu pomníku obětem Českého Malína před hřbitovem. Všechny
práce stály 1,4 milionu korun, projekt podpořil částkou
100 tisíc korun Fond Ústeckého kraje.
Cílem prací bylo zvele- také sadové úpravy okolí
bit významný prostor, který včetně výsadby nových stropřipomíná tragické vypálení mů. „Akce se začala realizoa vyvraždění Českého Malí- vat na podzim 2019, kdy byna, obce na Volyni. Právě z la zrestaurována socha. Poté
Volyně se po druhé světové začaly stavební práce včetválce vrátily do Českoslo- ně úprav okolí. Práce byly
venska desítky tisíc Čechů, dokončeny 30. 4. 2020,“
nejvíce jich zamířilo do Žat- uvedla vedoucí odboru rozce a okolí.
voje města Kateřina MazánÚprava pomníku se týka- ková. Z celkové částky 1,4
la jak restaurování samotné milionu korun stály 110 tisíc
sochy, tak úpravy okolí. No- Kč samotné restaurátorské
vá je ceremoniální plocha práce při úpravě monumenkolem pomníku (na snímku tální sochy.
po opravě), jsou doplněné
V současné době probíhá
koše a lavičky, provedly se ještě stavební řízení pro po-

volení nasvícení sochy. Po
osazení světla a jeho propojení s veřejným osvětlením
budou všechny práce hoto-

Zastupitelé chtějí audit v chrámu chmele
Pokračování ze strany 1
Velký podiv vyvolala především skutečnost, že k neplacení sociálního pojištění
mohlo docházet delší dobu.
Někteří zastupitelé se kvůli
tomu obrátili na radu města
se žádostí o jasné vyjádření.
„Nemyslím, že za to může
rada města, prioritně jsem
odpovědný já. Nikdo do světa tu sumu nekřičel, ale byla
součástí různých materiálů.
Mělo se to řešit jinak, mohu
za to já,“ přijal odpovědnost

Odběrové centrum
Covid-19 se ruší,
zákaz návštěv trvá
Nemocnice Žatec zrušila od 1. června služby Odběrového centra – Covid-19.
Poslední odběry bylo možné objednat na pátek 29.
května. V případě potřeby
je možné využít odběrové
centrum v Chomutově (tel.
603 392 206) nebo v Mostě
(tel. 603 392 209).
V Nemocnici Žatec stále
trvá zákaz návštěv. Chod nemocnice totiž neumožňuje
dodržení podmínek Ministerstva zdravotnictví, aby
mohly být návštěvy povoleny.
(jo)

za problém zastupující ředitel CHCHP Ondřej Baštýř.
Externí audit provede ﬁrma, již vyberou sami zastupitelé. Měl by jim říct, jak k
vysokému nedoplatku došlo,
jak dlouho situace trvala a také může ukázat, jak vylepšit
kontrolní mechanismy.
Změny v souvislosti s
CHCHP už ale probíhají i
bez auditu. Město bude zvažovat, jak jinak může fungovat restaurace U Orloje po
skončení procesu udržitel-

nosti, který byl podmínkou
udělení dotace na výstavbu
chrámu. Chrám či restaurace
se například mohou stát obchodní společností nebo se také může restaurace pronajmout. O tom všem se bude v
nejbližších týdnech jednat.
Ondřej Baštýř rezignoval na svou funkci, v níž
skončil posledního května.
Jeho nástupcem je Karel Havelka, který měl předtím v
CHCHP na starost sekci turismu.
Tomáš Kassal

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Žatec pro veřejnost
PONDĚLÍ
STŘEDA
ÚTERÝ

08:00 - 11:45
08:00 - 11:45

12:45 - 17:00
12:45 - 17:00

08:00 - 11:00
12:00 - 13:00
pouze na REZERVACI
vždy je nutné se nejprve objednat

(telefonicky, e-mailem nebo přes rezervační systém)
Ústředna: 415 736 111, e-mailové kontakty: www.mestozatec.cz/radnice/odbory-uradu
rezervační systém: www.mesto-zatec.cz/radnice/rezervace

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
provozní doba: ÚT - NE, 10 - 16 HOD
nám. Svobody 149 (vedle chmelničky

vé. Pro důstojné pořádání
vzpomínkových akcí je ale
celý památník přichystaný
už nyní.
(kas)

Vyjádření k příspěvku
člena Zastupitelstva
města Žatce:
Místostarosta města Jaroslav Špička doplňuje svou
reakci na vyjádření zastupitele Karla Krčmárika v minulém čísle Žateckého zpravodaje, kde v souvislosti s
kritikou kvůli neplacení sociálního pojištění v Chrámu
chmele a piva uvedl: „...
Před více než rokem nás jako Radu města upozornil interní audit na tento nedostatek. Za účasti interní auditorky a zastupujícího ředitele jsme diskutovali opatření,
která musí přijít...“ Svou tehdejší reakci upřesňuje:
Nové vyjádření:
„Vnímám potřebu dovysvětlit a omluvit se členům
Rady města za výše uvedenou reakci, která vyznívá nepřesně. Z jednání rady města z července 2019 jsem si
osobně odnesl informaci, jako někteří přítomní, o nedoplatcích sociálního pojištění. Při diskusi nad organizací nebyla uvedena výše nedoplatku, ale informace o doporučení řediteli organizace, aby uzavřel s institucí
splátkový kalendář a problém řešil,“ uvádí Jaroslav
Špička.
(red)
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Norské fondy by mohly pomoci s rekonstrukcí kláštera
Město Žatec podalo žádost o dotaci z Norských fondů
na rekonstrukci Kapucínského kláštera. V případě
úspěšné žádosti může Žatec získat až 90 procent z celkové částky 38,5 milionu Kč způsobilých nákladů, což je
34,6 milionu Kč.
O oživení Kapucínského kud by se ale podařilo získat
kláštera se město snaží už ně- dotaci z Norských fondů, obkolik let. Loni podalo žádost nova kláštera by byla rycho dotaci z Integrovaného regi- lejší a pro město ﬁnančně přionálního operačního progra- jatelnější. „Povedlo se nám
mu, ale i když byla žádost v také sehnat zahraničního
pořádku, Žatec se mezi pod- partnera, který je velkým bonusem pro získání dotace.
pořené projekty nedostal.
Proto došlo k úpravě pro- Nyní budeme čekat několik
jektové dokumentace re- měsíců na vyhodnocení žákonstrukce historického ob- dosti a potom by případně zajektu tak, aby se mohla pro- čalo výběrové řízení na zhovádět na několik etap a měs- tovitele a samotná realizace.
to je případně postupně za- Ta by proběhla v příštích
platilo z vlastních zdrojů. Po- dvou letech,“ popsala další
Dne 13.6.2020 proběhne ve městě „sběrová sobota“.
V době od 8 do 12 hod. bude možné do velkoobjemových kontejnerů odložit objemný odpad a elektroodpad.
Stanoviště sběrové soboty:
- ul. U Jezu (u dětského hřiště),
- roh ul. Arbesova a Nádražní schody,
- ul. Rafaela Ungara,
- nám. 5. května,
- roh ul. Lva Tolstého a Puškinova,
- ul. Dvořákova,
- ul. Družstevní,
- ul. Dukelská,
- roh ul. Přátelství a U Flory,
- ul. Příkrá.
!UPOZORNĚNÍ!
Nepřijímáme následující druhy odpadů:
- nebezpečný odpad, pneumatiky, stavební odpad,
biologicky rozložitelný odpad .

postup vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
Město už bylo úspěšné v
souvislosti s klášterem s jednou žádostí o dotaci. Od
MAS Vladař získalo 5,7 mi-

lionu korun na vybavení Regionálního technologického
centra robotiky, které bude
součástí opraveného kláštera. Robotické centrum se bude dělat hned v první etapě
rekonstrukce.
(kas)

Krátce
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila od
1. června první etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v Purkyněho ulice. Část ulice včetně navazujícího úseku Rooseveltovy třídy bude kvůli tomu do 30. září zcela uzavřená, úsek u vlakového nádraží se bude objíždět ulicí Jana ze
Žatce.
SVS provádí další rekonstrukci v Komenského aleji a
ulici Volyňských Čechů. Práce mají skončit do 31. srpna.
DDM Žatec připravil na letní prázdniny program pro děti. Příměstské tábory pro předškoláky začnou v týdenních
turnusech od 13. července – přihlášku je nutné podat do 30.
6. Letní akce pro děti předškolního věku a 1. stupeň proběhnou od 1. do 10. července, přihlášky do 15. 6.
Domov pro seniory v Žatci je od 25. května otevřený s
určitým omezením pro návštěvy. Od 8. června budou moci
klienti domova chodit na vycházky.
(red)

Mapu Žatce by mohly změnit (staro)nové názvy ulic či náměstí
Sedm jiných nebo zcela nových názvů ulic či náměstí by se mohlo časem
objevit na mapě Žatce. Návrhy se zabývala pracovní skupina, již tvoří zástupci muzea, knihovny či městského úřadu a rady města. Ve všech případech se
jedná o pracovní návrhy, o kterých se
bude dál jednat. O schválení názvu ulice, náměstí či jiného veřejného místa
musí rozhodnout zastupitelstvo města.
Pracovní skupina například projednala návrh žateckých občanů na přejmenování stadionu Mládí, který by
mohl nést jméno významného místního pedagoga Karla Heidenreicha. Skupina se shodla na možném názvu MLÁDÍ – stadion Karla Heidenreicha.
I další témata se týkala přejmenování, a to několika náměstí ve městě.
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Konkrétně náměstí 5. května by se
mohlo jmenovat Floriánské, současné
Nerudovo náměstí by mohlo být Hrnčířským a Žižkovo náměstí by se změnilo v Loretánské. Ve skutečnosti by nešlo o nové názvy, ale o návrat ke
jménům, která už tato náměstí kdysi
měla a která jsou historicky doložená.
Další názvy by se měly na žatecké
mapě objevit zcela nově. Nová ulice v
Bezděkově, která na své pojmenování
čeká, by mohla nést jméno Žateckých
letců. Pro nově vznikající ulici v lokalitě Kamenný vršek se čeká na návrhy
jména. Vzejít by mohlo i od obyvatel,
kteří v ní koupili parcely a staví si tam
své domky.
Poslední změna by se měla týkat významného žateckého lékaře a historika

Adolfa Seiferta. Letos si město bude
připomínat 110. výročí jeho úmrtí.
Podle členky pracovní skupiny a ředitelky regionálního muzea by si doktor
Seifert zasloužil, aby některá ulice ve
městě nesla jeho jméno. Která by to ale
mohla být, zatím není jasné.
Pokud budou zastupitelé o nových
názvech ulic a náměstí ve městě rozhodovat, budou mít k dispozici i další důležité podklady. Například počty osob
či ﬁrem, které v těchto lokalitách nyní
bydlí nebo mají své sídlo a kterých by
se přejmenování nejvíce dotklo kvůli
změnám dokladů a listin. Například na
náměstích Nerudově, 5. května a Žižkově má své sídlo přihlášeno dohromady půl stovky ﬁrem a bydliště dvě
stovky osob.
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Muzeum připomene letiště Korea, ale i slavnou Tygří letku
Nové muzeum letectví vzniká v Bezděkově u Žatce. Otevře se 20. června. Představí historii československého letectva, ale také připomene vojenské letiště u Žatce.
O provoz muzea se bu- saryka a M. R. Štefánika.
dou starat bývalí vojenští pi- Druhá část se věnuje nedávloti. Jeden z členů pozemní- né historii, poválečné histoho personálu někdejšího le- rii, tedy až do roku 1993, kdy
tiště, kde byl dislokován 11. bylo žatecké letiště zavřené.
Co v hale lidé uvidí?
stíhací letecký pluk v Žatci,
Expozice ve velké hale
František Blahout, s nápadem na vytvoření muzea při- má několik částí. Tou největšel, poté pro něj nabídl i svůj ší je 24 panelů, na kterých je
vlastní objekt. „Měl jsem zaznamenaná celá historie leprostor volný a hledal způ- tiště Korea. Je to psaný text i
sob jeho využití. Řekl jsem fotograﬁe, takže různé dokukolegům, že je ostuda, když menty. A k tomu, protože se
tady bylo skoro padesát let le- zachovalo mnoho artefaktů,
tiště, a že se po něm zem tak jsou tady vystavené také.
slehla,“ vysvětlil František Třeba z toho, co měli chlapi
doma – přilby, stejnokroje,
Blahout (na snímku).
Žatecké letiště bylo nej- nášivky a další věci.
Bude to nějak dělené?
modernější v ČeskoslovenVše bude ve vitrínách kosku. Připomínat ho bude muzeum s názvem Merkur – Ko- lem dokola a každá vitrína
rea. Proč? „Protože Merkur má být příběhem konkrétníbyl volací znak pro letouny, ho člověka nebo služby. Takkteré tady přistávaly nebo že jsou tam nejen piloti, ale i
vzlétaly. A Korea, to byl neo- mechanici, padáčkáři, meteﬁciální název letiště, který orologové... Významná exvznikl v 50. letech,“ připo- pozice připomene utajovamněl F. Blahout. Nové muze- nou akci DI, což znamená
um má být podle něj přede- Důvěrné Izrael. V roce 1947
vším muzeem příběhů a lidí. se letiště v Žatci stalo letecCo lidé uvidí, když při- kým mostem do Izraele, kam
se převážel vojenský materijdou do nového muzea?
V první řadě tu máme ál pro nově vzniklý stát. Česvstupní místnost, jež vznikla koslovensko jediné v rámci
díky Českému svazu letec- akce známé i jako Hagana potví, ve kterém nás bylo hod- mohlo Izraeli, aby se mohl
ně ze žatecké organizace. bránit arabským státům.
Trendem dneška jsou inSvaz měl původně svou základnu v hotelu Duo v Praze, teraktivní muzea. Půjdete
který patřil příslušníku RAF touto cestou také?
Snažím se, aby muzeum
Janu Horalovi. Když pan Horal zemřel, jeho synové žijící bylo nejen o příbězích, ale tave Švédsku se svazem neob- ké trochu interaktivní. To je
novili smlouvu a zůstaly růz- dnes moderní, je jasné, že liné věci, které se věnují pře- dé chtějí i něco zažít. My nadevším historii našeho letec- bídneme zážitky z letectví,
tví. My tehdy přišli se zámě- třeba možnost usednout do serem otevřít muzeum, tak dadla pilota. U akce Hagana
jsme si řekli, proč ty věci ne- bude možné si pustit rozhovor s pamětníkem. To byl člopřesunout sem?
Takže spojujete historii věk, který se narodil přímo v
českého letectví a historii Bezděkově, mechanik, který
vojenského letiště v Žatci? vyzbrojoval bombardéry. V
Přesně tak. První expozi- roce 2010 s ním Petr Šimáce se věnuje letcům RAF, kte- ček ze spolku Rodáci Žatec
ří osvobozovali republiku, dělal v Izraeli rozhovor.
Co ještě ukážete?
máme tu i portréty T. G. Ma-

Získali jsme od armády
velitelské stanoviště řízení letů. Stávalo v Lažanech, my
jsme ho postavili přímo tady
v hale. Další expozice se věnuje Tygří letce. Ta naše byla
ve světě hodně proslavená.
Byli to kluci, kteří létali na
Delfínu, Mig-21 i na Mig29, a po roce 1989 se účastnili mezinárodních leteckých dnů, kde předváděli akrobacii. My měli nejlepšího
akrobatického pilota Václava Vaška, což je dnešní předseda spolku Letci-Žatec. Další část se věnuje modelářům.
A dominantou velké haly bude kabina Migu, kterou jsme
přivezli z Leteckého muzea
v Koněšíně u Náměště n.
Oslavou. Nejprve se musí obnovit, ale časem si budou moci návštěvníci sednout do kabiny Mig-21.
Muzeum ještě otevřené
není, ale školáci už sem
mohli chodit dříve?
Protože tu máme letecký
trenažér, kde cvičíme děti.

Než přišel koronavirus, měli
jsme tu osm workshopů s dětmi ze škol z celé republiky.
Učíme je nejen létat, ale i další věci, které k tomu patří, třeba orientaci v prostoru. Připravujeme velkou akci, kdy
chceme s dětmi na trenažéru
dopravního letadla L-410 oblétnout zeměkouli. Budeme
mít několik posádek z různých škol, děti absolvují skutečný let s mezipřistáními kolem celé Země. Mělo by k tomu dojít na podzim.
Letecký trenažér bude
také patřit k interaktivním
prvkům muzea?
Má to být jedna z jeho
součástí. V budoucnu ho
chceme napojit na restaurovaný Mig-21 a umožníme ve
virtuální realitě noční nebo
akrobatický let. Kdo sem přijde, dozví se o historii, něco
zažije. Ale také se dozví něco
o skutečném životě na letišti,
protože tu budou provázet
skuteční piloti, kteří na letišti
Korea létali. Tomáš Kassal

Téma
Muzeum letectví v Bezděkově
Otevře se 20. června. Od 11 hodin pro zvané hosty, od 14
hodin pro veřejnost. Poté bude až do září otevřené každou první sobotu od 9 do 16 hodin. Návštěva skupin bude
po domluvě možná kdykoliv.
Provozovatelem muzea je spolek Letci-Žatec. Muzeum
vzniká v objektu bývalé hospody, který patří Fran šku Blahoutovi, ten jej spolku pronajímá bezplatně.
K zajímavostem budou patřit expozice Tygří letky, kosmonau ky či řízení leteckého provozu. Mimo jiné připomene i poslední válečný letecký souboj v Evropě, který začal startem na žateckém le š .
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Letní příměstské tábory zdarma budou pod vedením skautů
Karanténa pomalu končí a letní
prázdniny už se blíží. Pokud chcete dopřát svým dětem program plný her a zábavy, pak je můžete přihlásit na oblíbený nepobytový příměstský tábor
pod vedením zkušených vedoucích ze
skautského oddílu v Žatci. Děti si přes
celý den užijí legraci, přiučí se spoustě
užitečných věcí a rozhodně se s námi
nudit nebudou.
Letní příměstské tábory jsou určeny pro děti 1. stupně (1.-5. třída) základních škol a jsou zcela ZDARMA.
Tábory budou probíhat v šesti turnu-

Tábory pořádá Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, z.s. v rámci projektu ﬁnancovaného z ESF a státního rozpočtu. O celodenní zábavné i naučné
aktivity se postarají zkušení vedoucí
každý všední den s provozní dobou od
7 do 17 hodin. Pro děti je připraven
atraktivní a tematicky zaměřený program, originální hry, soutěže, sportovsech v průběhu měsíce července a srp- ní aktivity i zábavné výlety po okolí.
na. Dítě můžete přihlásit i na více turPřihlášku a další informace naleznusů. Nutné je pouze zajistit svým dě- nete na stránkách www.vcp-zatec.cz
tem stravu na celý den a v případě výle- nebo nás kontaktujte na emailu dettů uhradit jízdné a vstupné.
skyklubzatec@seznam.cz.
(red)

Dětské kluby - pomoc rodičům dětí 1. stupně základních škol v Žatci
Od září 2020 se díky projektu „Spokojenost v práci a
rodině “ rozšíří možnost pro
zaměstnané rodiče, kam
umístit své dítě po skončení
školního vyučování.
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s. opět otevře
díky podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost a
za spolupráce s 1. ZŠ a 3. ZŠ
v Žatci dva tzv. Dětské

kluby. Kapacita jednoho klubu bude maximálně 15 dětí.
Dětské kluby budou otevřeny v průběhu celého školního roku v odpoledních hodinách denně od 12:30 hodin
až do 17:30 hodin a ve
dnech vyhlášeného ředitelského volna od 7:00 – 17:00
hodin. Dle potřeb rodičů je
možné provoz klubů zahájit
dříve či dobu i prodloužit.

Provozní doba bude jistě
vyhovovat hlavně rodičům,
kteří mají časově náročnější
povolání. Dále projekt rodičům nabídne i možnost přihlášení svého dítěte na nepobytové Příměstské tábory v
době jarních prázdnin a v době hlavních letních prázdnin
(od 7.00 hodin do 17.00 hodin). Do klubů mohou docházet i děti, které navštěvu-

jí školní družinu, ale pouze
po ukončení provozu školní
družiny.
Všechny poskytované
služby jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.
Bližší informace o projektu a přihlášku do Dětských klubů a Příměstských
táborů mohou rodiče získat
na internetových stránkách
www.vcp-zatec.cz.
(vš)

Právní poradna: Dluh za vyúčtování od telefonního operátora. Co s tím?
zováním služeb. To, že v budoucnu vyjde najevo, že jste měli pravdu, nic neDotaz: Obdržel jsem od svého mo- mění na tom, že vám to může po určibilního operátora vyúčtování, se kte- tou dobu přinést řadu komplikací. Sarým ale vůbec nesouhlasím, zejmé- mozřejmě pokud je účtovaná částka řána účtovaná data podle mého názo- dově větší, než by měla být, tak je spíše
ru vůbec neodpovídají skutečnosti. na místě zvolit druhou možnost i při věNavíc telefon, který jsem si u posky- domí těchto možných komplikací. V tatovatele koupil, mi koncem měsíce kovém případě je dobré zvážit i možvypověděl službu. Jak můžu pro- nost požádat o přiznání odkladného
účinku Český telekomunikační úřad,
blém řešit?
který
je k tomu oprávněn.
Odpověď: Váš problém je třeba
Reklamaci
telekomunikačních sluhned od počátku rozdělit na dvě rovižeb
je
třeba
provést
do dvou měsíců
ny. Jednak jde o chybné vyúčtování a
dále o poruchový mobilní telefon. V ode dne vyúčtování. Reklamace by
obou případech je na místě přistoupit k pak měla být vyřízena nejpozději do
reklamaci. V obou případech je ten, u jednoho měsíce od jejího podání, příkoho budete reklamovat, váš mobilní padně do dvou měsíců, pokud je třeba
operátor. Reklamační řízení se nicmé- dožádat informace od zahraničních poskytovatelů služeb. V případě, že openě v mnohém liší.
Pokud jde o dluh za účtované služ- rátor reklamaci nevyhoví, je zde možby, tak je na vašem zvážení, zda vy- nost podat námitky k Českému telekoúčtování zaplatit a pak případně žádat munikačnímu úřadu. Podávají se do
peníze zpět, když v reklamačním říze- jednoho měsíce od doručení vyjádření
ní uspějete, nebo naopak neplatit a za- k reklamaci, případně do jednoho měsíplatit až částku, která vyjde jako správ- ce od okamžiku, kdy se nejpozději opená z reklamačního řízení, čímž ovšem rátor vyjádřit měl.
budete riskovat, že operátor přistoupí
I zde platí, že podání námitek nemá
k procesu vymáhání, případně vám bu- odkladný účinek, pokud jde o povindou hrozit komplikace spojené s ome- nost za služby zaplatit, i zde ale může

Advokát radí
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ČTÚ odkladný účinek přiznat. Co se týče nákladů, tak námitkové řízení je zpoplatněno 100,- Kč, je ale třeba také počítat, že v případě neúspěchu a využití
služeb advokáta operátorem můžete
mít povinnost platit náklady za právní
zastoupení protistrany.
Od uvedeného postupu je třeba odlišit reklamaci telefonu. Zde se postupuje stejně jako u jakékoli jiné reklamace
v obchodě podle občanského zákoníku. Reklamaci je třeba podat bez zbytečného odkladu, nicméně není to tak,
že by po dvou měsících vaše právo reklamovat zaniklo, jako ve výše uvedeném případě. V případě neuznání reklamace zde není příslušným pro další
řešení ČTÚ, ale soud. Před soudním řešením nicméně určitě zvažte i mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím České obchodní inspekce a tzv. systému ADR (více na
webových stránkách ČOI).
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org

inzerce/životní událos

Inzerce
● Servis a opravy oken a
dveří. Josef Honauer, tel.
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, promazání a seřízení kování,
výměna skel, těsnění, klik,
oprava žaluzií, výměna
oken či dveří při neopravitelných závadách.
● 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 - 219,Kč/ks. Prodej: Žatec - u
vlak. Nádraží-západ –
22.6.2020 - 17.30 hod. Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.601 576 270, 728 605
840.
● Pronajmu garáž v Žatci
ve Francouzské ulici. Rolovací vrata, elektřina. Pouze
na menší auto. Cena 1.000,Kč. Tel. 728554994.

Žatecký zpravodaj

● Dáme do užívání byt
2+1, zařízený v centru Žatce. Bez kauce. Pro osamocenou ženu! Mobil: 607 282
961 po celý den volat.
● Pronajmu byt po rekonstrukci 3+1 v Žatci, Růžová
ul. Solventnímu nájemci, ne
RK. Přihlášení trvalého pobytu možné. Volný od 1. 6.
2020. Informace na č. Tel.
606680008.

Poděkování
● Děkujeme za dlouholetou a pečlivou práci paní Miluši Dastichové, která se více než dvacet let starala o
mandlování prádla.

Rozloučení
Zesnulí 30.4. až 24.5.:
Eva Zemanová
84
Helena Gösslová
59

Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 2. července.
Příjem inzerce do 25. června.
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 (pokud nebudou uzavřená z důvodu mimořádných opatření): Městský úřad - radnice na náměstí
Svobody, budova Obránců míru 295, 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.

Alena Krobotová
Marie Jílková
Soňa Nunhardtová
Květoslava Barešová
Ludmila Nociarová
Marta Magdičová
Jaroslava Franková
Marie Krausová
Jaroslav Hnidzík
Magda Řimnáčová
Ján Valko
Olga Harajdová
Anna Hajduková
Karel Kulhánek
Vlastimil Gunar
Eva Karaﬁátová
Vlasta Kadlecová
Soňa Šmídová
Jarmila Najmanová
Miroslav Najman

56
86
70
74
82
94
80
82
66
67
81
62
84
74
69
71
66
50
66
64

Novinky
ze Žatce
najdete na
www.mesto-zatec.cz
nebo
na facebooku:
Žatecký Zpravodaj Město Žatec

Bezplatná
právní pomoc seniorům

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

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?

referent
stavebního úřadu

Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který
jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne
26.6.2020. Do „mobilní poradny“ je nutno se předem objednat na tel. 776 703 170.
Mobilní poradnu naleznete dne 26.6.2020 na Městském úřadě v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru
295, 1. patro, č. dveří 104. Podrobnější informace tel. 415
736 409.
V této nouzové situaci nabízíme též seniorům možnost
telefonních konzultací. Telefonické právní poradenství v
oblasti dluhů, exekucí, bydlení - pro osoby 50 a více let
Zájemci si mohou zavolat v pracovních dnech Po – Pá
9:00 - 17:00 na naše tel. číslo 776 703 170, kde si domluví
datum a čas, kdy by jim pan advokát mohl zavolat.
Iuridicum Remedium, z. s.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
nástup ihned/dohodou.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 8. 6. 2020 do 16.00 hod.
Podrobné informace na úřední desce MěÚ.

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

pracovník
sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 6/2020.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 15. 6. 2020 do 16.00 hod.
Podrobné informace na úřední desce MěÚ.
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Děkujeme! Nemocnice ocenila přístup a pomoc v nouzovém stavu
Svým zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří pomáhali s kontrolami příchozích v době mimořádných
opatření, děkuje Nemocnice Žatec.
Za obětavou práci a profesionální přístup zaměstnancům, ale také za pomoc
všem dobrovolníkům poděkovala hlavní sestra nemocnice Růžena Srbová na webových stránkách městské
nemocnice.
„30 dobrovolníků laiků i
profesionálů obětovalo svůj
volný čas a i v ne vždy příznivém počasí pomáhalo se
zajištěním těchto stanovišť.
Obětavost, profesionalita,
ﬂexibilita a obdivuhodná solidarita, to vše nám dobro-

volníci a spolupráce s nimi
ukázala,“ vyzdvihla Růžena
Srbová, která byla zároveň
koordinátorkou dobrovolníků. Oﬁciální poděkování
dobrovolníkům proběhlo
12. května v zasedací místnosti nemocnice.

nost nebo nějakou mlsku
pro hlídku na již zmíněných stanovištích. Všichni
tito lidé mají náš veliký dík,
uznání a úctu,“ dodala Růžena Srbová.
Dobrovolníky, kteří pomáhali u vstupu na polikliniku a vjezdu do nemocnice,
byli jak žatečtí občané, včetně studentů a důchodců, tak
i lidé z jiných okresů. „Velice nám pomohli dobrovolní záchranáři a určitě byla
„Nechci však také zapo- výborná spolupráce na stramenout na další občany, kte- ně městské policie, která
ré nikdo neviděl, a přesto podpořila autoritu těchto hlíjsou důležitým článkem ve dek, zejména pak při vjezdu
zvládání nouzového stavu. do areálu nemocnice,“ dodaTi, kteří pomáhali šít ústen- la Jana Olšanová, manažerky, vyrábět štíty, vařit a ka kvality Nemocnice Ža(kas)
péct nebo jen koupili drob- tec.

Ochranné štíty ze Sedmikrásky pomohly při znovuotevření MŠ
Mateřské školy v Žatci se znovu otevřely v pondělí 18. května.S dodržováním potřebných preventivních opatření pomohlo školkám i sdružení Sedmikráska, které na své 3D tiskárně během
pár týdnů natisklo už stovky ochranných štítů. Desítky těchto štítů pomohly právě v mateřských školách.
Při pobytu v mateřské škole nemusely mít děti a a učitelé zakrytý nos a
ústa, jako tomu bylo v té době ještě jinde. Přesto pracovníci MŠ ochranné štíty uvítali. Například při komunikaci s
rodiči, kteří roušku měli mít. Ze strany
učitelek proto bylo vhodné mít také
nos a ústa zakryté.

Důvodů pro využívání ochranných
štítů je ale ještě více. „Prvotním důvodem je ochrana zaměstnanců, jelikož
při ranním přebírání a odpoledním vydávání dětí jsou samozřejmě ve styku s
rodiči. Také provozní zaměstnanci
jsou v riziku - například při přebírání
zásob do školní jídelny, poštovních balíků... Také je můžeme při komunikaci
s rodiči nabídnout i jim. A vzhledem k
neustále se měnícím podmínkám myslím, že není na škodu mít štíty připravené po ruce,“ popsal tyto potřeby ředitel MŠ Speciální František Holý.
Sedmikráska Žatec ochranné štíty
tiskla několik týdnů, 3D tiskárnu zís-

kala díky grantu od ČEZ. Štíty dostali
pracovníci různých organizací a profesí, o desítky štítů požádaly také školy i
školky, a to nejen ze Žatce. Ve městě je
mají od Sedmikrásky třeba MŠ Speciální, MŠ Bratří Čapků (Alergo), MŠ O.
Březiny nebo MŠ Studentská.
Mateřinky v Žatci přitom počítají s
tím, že štíty od Sedmikrásky nevyužijí
jen v současném mimořádném období.
Mohou posloužit i v budoucnu třeba
při různých hrách. „Ale třeba také při
různých pokusech nebo didaktických
činnostech, třeba po připevnění barevné fólie,“ doplnil další možné využití
štítů František Holý. Tomáš Kassal

Amazon doručil radost do dětských domovů, a to i v Žatci
Společnost Amazon připravila radostný den pro děti a zaměstnance z dětských
domovů Ústeckého a Středočeského kraje, kterým věnovala hračky, knížky nebo
hygienické vybavení do domácnosti. Dar je součástí darovacího programu společnosti, který vychází ze snahy o udržitelnost a využití
neprodejného zboží pro dobré účely.
Mezi obdarované dětské
domovy patří Dětský domov Most, Dětský domov
Žatec a Dětský domov Nové
Strašecí. Součástí zásilek z
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kosmetika, potraviny, kancelářské potřeby nebo kuchyňské vybavení, které
nejen potěší zdejší děti, ale
také pomohou při běžném
provozu domovů.
„Dny jsou v době koronavirové infekce dlouhé, a
proto naše děti ocenily
zejména společenské hry,
kterými se nyní zabaví. Děkujeme společnosti Amazon
také za vybavení do naší kuchyňky. Snažíme se vést děAmazonu byla široká škála ti k samostatnosti, takže s
věcných darů, jako jsou hrač- přípravou pokrmů pomáhají
ky, plyšáci, stavebnice LE- a poskytnuté dary tak využiGO, knihy, chytré hodinky, jeme na maximum,“ prozra-

dila Lenka Woloszczuková,
ředitelka Dětského domova
Žatec.
Za iniciativou celé akce
stojí Zaměstnanecké fórum
společnosti ve spolupráci s
HR oddělením. Vedení společnosti se touto cestou zároveň snaží o naplnění svých
závazků k udržitelné budoucnosti, kdy daruje produkty, které jsou jinak neprodejné. „Jsme nesmírně rádi, když se nám podaří spojit
síly a udělat radost tam, kde
je to nejvíce třeba, říká PR
manažerka Amazonu Miroslava Jozová.
(md)

kultura

Žatecký zpravodaj

Setkání s psycholožkou a spisovatelkou Zuzanou Nemčíkovou
Psycholožka Zuzana Nemčíková je v Žatci známá tím,
že pro veřejnost pořádá
přednášky na témata spojená s lidskou psychikou.
Otevírá také témata, která jsou pro některé stále ještě tabu. Myšleno rakovina,
recidiva či metastázy. Svým
výjimečným přístupem a humorem sobě vlastním nyní
vydává vlastní knihu právě
na toto téma. Ani zmínka o
Žatci v této knize nebude
chybět.
Kniha ABCDa zvládání
rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz je jiná než většina z těch, které jste četli.
„Výjimečná tématem, zpracováním, osobností autorky
i jejím přístupem. Je to text
velice osobní, intimní a emotivní. A právě díky tomu také mimořádně silný a působivý,“ je přesvědčen Robert

jdete kapitoly „B jako Bolest“, „S jako Smutek“ či „R
jako Rakovina“, ale poznáte
i to, jak důležité jsou „L jako
Láska“, „N jako Naděje“ nebo „Š jako Štěstí“. A až dočtete až k poslední kapitole
„Ž jako Život“, uvědomíte
si, jak zajímavou osobnost
před sebou máte.
Můžete zde najít inspiraci, poučení, návod k procvičení či praktické doporučení. Ti starší si mohou zavzpomínat a mladí zase uvědomit, že je třeba myslet na
sebe i v době, kdy má člověk
Čásenský, šéfredaktor maga- ještě spoustu sil. Všem je určeno upozornění, že sílu na
zínu Reportér.
Jednotlivé kapitoly jsou zvládání těžkostí máme kažpojmenovány jako slovní- dý uvnitř. Proto je vhodné si
ková hesla. Hned první „A v uspěchané době udělat kažjako Armáda“ naznačuje, že dý den chvilku pro sebe a
životní dráha Zuzany Nem- být sami sebou jako autorka
číkové nepatřila mezi ty oby- v této knize.
„Dovede v lidi věřit dalečejné a očekávatelné. Na-

Výzva organizátorům akcí
Prosíme všechny organizátory akcí pro veřejnost, aby na adresu infocentrum@mesto-zatec.cz
nebo zpravodaj@mesto-zatec.cz posílali akce, které se chystají uskutečnit. Rádi vaši akci zdarma
zveřejníme v Kalendáři akcí na webu města Žatec
a v městském měsíčníku Žatecký zpravodaj.
Zároveň prosíme o aktualizaci údajů akcí, které se mají konat v nejbližší době a které už byly v
městském Kalendáři akcí zveřejněny.
(red)

ko víc, než v sebe věří oni sami,“ píše Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva spolku Revenium,
jehož pobočkou v Žatci je
právě kancelář psychologického poradenství dr. Nemčíkové. „Neznám mnoho jiných, kteří by tak přirozeně
a spontánně sdíleli hodnoty,
jež my ostatní považujeme
za příliš vysoké, abychom si
je pouštěli do vlastního života. Cítí vazbu na minulost a
zodpovědnost za přítomnost, vnímá a autenticky žije
to, o čem my občas jen mluvíme. A ona si tak žije jako
nic, jako by to byla ta nejpřirozenější, nejzajímavější a
nejjednodušší věc na světě.“
Na povídání s autorkou a
autogramiádu se můžete těšit na TERASE Městské
knihovny ve středu 24. června v 16 hodin.
(red)

Terasa na hradbách opět otevřena
Ve středu 27. května byla po sezónní a koronavirové pauze opět
otevřena terasa knihovny na hradbách. Její otevření se konalo v
rámci programu Zelená knihovna za slunečného počasí. Děti pomohly se sázením bylinek, vyrobily si zápichy do květináčů a lapače dešťové vody v duchu upcyk-

lace. Největšími novinkami na terase jsou hmyzí domečky, ptačí
budka a bylinkové truhlíky, které
budou sloužit k okrase i dalšímu
využití v rámci jiných aktivit.
Terasa je otevřena během otevírací doby knihovny a nabízí
krásné zákoutí pro odpočinek a
posezení s knihou…
(měk)

Legionářský vlak přijede v červnu na žatecké nádraží
Nádraží Žatec je druhou
zastávkou legionářského
vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti
bude Legiovlak v Žatci přístupný zdarma od úterý 9. až
do neděle 14. června. Ve
všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin.
Legiovlak se skládá ze
14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se
desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920
napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd
si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak
se skládá z vozů polní pošty,

těplušky, zdravotního, ﬁlmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a
dvou plošinových vozů. Ve
všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotograﬁí na panelech mapujících historii čs. legií.
Zvýšená hygiena
S ohledem na prevenci
před šířením epidemie COVID-19 platí v rámci celé expozice Legiovlaku bezpečností opatření v podobě dez-

infekce rukou před vstupem
do expozice, vstupu pouze
se zakrytými ústy a nosem,
dodržování odstupů ve vzdálenosti 2 metry a s dodržováním kapacity návštěvní-

ků. Veškeré bezpečnostní pokyny pro návštěvníky budou uvedeny na místě expozice. Omlouváme se za
vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. (red)
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Opera Carmen v Letním kině byla přesunuta na září

na náměstí Svobody
Pátek 12. 6. 2020
od 8 hodin
Těšit se můžete na
sadbu, zeleninu,
čerstvé pečivo, uzeniny,
sýry, ryby, med
a další nabídku.

Mimořádná opatření vyhlášená kvůli
pandemii nového koronavira znemožnila v původním květnovém termínu uspořádat třetí open air operu. Představení
Carmen se uskuteční 11. září.
Pořádající Městské divadlo Žatec přesunulo představení po dohodě s účinkujícím
souborem opery, baletu a orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem.
Toto mistrovské dílo neustále fascinuje
nádhernou barevností orchestru, strhující
dramatičností i úžasnými áriemi. Libretisté
Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou novelou Prospera Meriméea
- příběhem hrdé a sebevědomé femme fatale, raﬁnovaně předvádějící svou ženskost a
smyslnost, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku. Vášně převedené

Bizetem mistrně do tónů dávají lehce zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak
ji se smrtícím účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.
Představení začne ve 20.30 hodin, areál se
otevře v 19 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Do 31. srpna lze zakoupit
vstupenky za zvýhodněnou cenu. Nákup nebo případné vrácení již dříve zakoupených
vstupenek lze dohodnout na tel. 415 710 519.
Sledujte: www.operazivevzatci.cz, www.
divadlozatec.cz, facebook.com/divadlo.zatec.
(měd)
Vstupné
Do 30. 8.: I. kategorie 650 Kč, II. kategorie
550 Kč.
Do 11. 9.: I. kategorie 750 Kč, II. kategorie
650 Kč.

Program kulturních a společenských událos
LETNÍ KINO
4.6. čtvrtek
5.6. pátek
6.6. sobota
7.6. neděle
11.6. čtvrtek
12.6. pátek
13.6. sobota
14.6. neděle
18.6. čtvrtek
19.6. pátek
20.6. sobota
21.6. neděle
25.6. čtvrtek
26.6. pátek
27.6. sobota
28.6. neděle

Králíček Jojo
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Chlap na střídačku
Poslouchej
#jsemtady
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Bourák
V síti
Kalifornský sen
Lassie se vrací
Bourák
Vlastníci
Emma
Bourák
3Bobule
Téměř dokonalá tajemství
Začátky ve 21.30 hodin.
Vstupenky lze zakoupit on-line na http://zatec.koupitvstupenku.cz nebo www.divadlozatec.cz.
Nejpozději však 1 hodinu před projekcí.
Pokladna bude otevřena vždy 1 hod před projekcí. Zakoupení vstupenky v pokladně je možné, preferujeme bezhotovostní úhradu platební kartou.
Vstupenky nelze z domova rezervovat!

Zároveň prosíme o neprodlené opuštění areálu z důvodu
zajištění následné hygienické dezinfekce pořadatelem.
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
11. 6. Dámy a pánové, držte si klobouky! Výstava klobouků a pokrývek hlavy připravena ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, trvá do 23. 8.
Křížova vila
do 23. 8. Šikovné ruce našich babiček, sbírka vyšívaných
kuchařek Milady Bláhové z Prahy a háčkované, paličkované dečky, záclony, přehozy a další exponáty našich babiček
ze sbírky RM Žatec.
Stará papírna
25. 6. Keramika trochu jinak, druhá výstava keramické
tvorby žatecké obyvatelky Emilie Neubauerové, do 22. 8.
Galerie Sladovna
do 7. 6. Návraty Volyňských Čechů
18. 6. Pravěk v Žatci, výstava obrazů do 18. 8.
do 31. 12. Sladovnictví a Tvořím s NeObyčejnou tužkou
Galerie U radnice
13. 6. Židé na Žatecku, každá sobota do 31. 7., 14 až 17.00

OSTATNÍ
4. 6. 1. swap v Žatci, Dvůr U svatého Jakuba, výměna oblečení, potřeb pro domácnost a jiných věcí, 10.00 – 18.00
5. 6. Noc kostelů, kostel sv. Václava v Radíčevsi, 18.00
ORGANIZAČNÍ ŘÁD LETNÍHO KINA
Z bezpečnostních důvodů je omezena kapacita areálu na 9. 6. Čaj s právníkem: Dluhy v rodině, DPS Písečná, pořá300 sedadel a od 8.6. na 475 sedadel. Diváci mohou sedět dá Sociální centrum pro rodinu, pro seniory, od 10.00
nejvýše dva vedle sebe a mezi nimi do strany je vynechané 10. 6. Božítělová posejpka, Regionální muzeum Žatec v
jedno prázdné sedadlo. Zároveň se obsazuje každá druhá řa- Husově ulici, 14.00
da, takže směrem dopředu i dozadu je vynechaná celá řada. 10. 6. Tvořivé dílny pro děti, Městská knihovna, 14.00
Diváci musí mít po celou dobu představení a pohybu v areá- 11. 6. Tvořivé dílny 15+, Městská knihovna, 16.00
12. 6. Farmářský trh, náměstí Svobody, 8.00
lu na obličeji roušku. Občerstvení bude otevřeno.
Stojany s bezkontaktním dávkováním dezinfekce jsou 13. 6. Loutková zahrada, Klášterní zahrada, 9.00 - 19.00
umístěny u vchodu a u toalet.V provozu jsou toalety. Vstu- 13. - 14. 6. Oﬀroad Bezděkov, 10.00 – 18.00
17. 6. Knihomolík, Městská knihovna, 14.00
pujte jednotlivě, k dispozici je pouze jedna kabinka.
Prosíme návštěvníky o dodržování 2m bezpečnostních 20. 6. Muzeum letectví, Bezděkov, otevření, 14.00
rozestupů mezi sebou. Po konci projekce žádáme návštěv- 24. 6. Se Zuzkou Nemčíkovou o její knize, Městská
knihovna, 16.00
níky o postupné opuštění prostou od zadní řady po přední.
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Zahájení výstavy zdůraznilo vazby Žatce a Čechů z Volyně
Desítky lidí zaplnily 26. května odpoledne sál Galerie
Sladovna při vernisáži výstavy Návraty Volyňských Čechů, která připomíná 75 let od konce války i návratu části krajanů z Volyně do Čech.
Do Československa se bude přesně 150 let, co ruspostupně vrátily desítky ti- ký car Alexandr II. přijal čessíc Volyňských Čechů, je- ké kolonizátory na Volyni.
Vzhledem ke vztahu Vojich prvním cílem byl právě
Žatec. „Z tohoto regionu lyňských Čechů k Žatci nehodně Čechů původně ode- bylo překvapivé, že včerejší
šlo do Ruska, právě sem se vernisáž a následná přednášjich velká část chtěla vrátit. I ka D. Martínkové sál Galeproto, že se mnozí věnovali rie Sladovny zcela zaplnily.
pěstování chmele,“ vysvět- Všechny hosty přivítala stalila při vernisáži Dagmar rostka a senátorka Zdeňka
Martínková, předsedkyně Hamousová, pod jejíž záštiSdružení Čechů z Volyně a tou probíhá výstava, trvající
až do 7. června. „Všichni víjejich přátel.
Další vazba na Žatec me, že Češi z Volyně sem do
vznikla pro „volyňáky“ pří- Žatce patří, jsou tady doma.
mo v roce 1945, když právě Vy jste pomáhali tvořit tento
zde byli jakou součást Čes- region, vy jste měli zásluhu
koslovenského armádního na tom, v jakém regionu žijesboru demobilizováni a me,“ zdůraznila vztah města
mnozí se rozhodli ve vlasti a Volyňských Čechů starostsvých rodičů zůstat. Mimo- ka Žatce.
Na stvrzení minulé i buchodem: letos v červenci to

doucí spolupráce podepsaly
Zdeňka Hamousová a Dagmar Martínková memorandum (na snímku). Jako na důkaz spolupráce D. Martínková upozornila na opravený pomník obětem Českého
Malína na Volyni, jehož rekonstrukce nyní končí a kterou zajistilo město Žatec.
Jedním z mnoha příkladů úzkého vztahu Volyňských Čechů a Žatec je také

samotná probíhající výstava, i když poněkud kuriózně: Vernisáž ve Sladovně
měla proběhnout už v březnu, ale musela být zrušena
kvůli koronavirovým opatřením. Když se tato opatření
uvolňují, stalo se zahájení
výstavy o historii a návratech Volyňských Čechů první vernisáží a vůbec společenskou akcí, která v Žatci
proběhla. Tomáš Kassal

Klobouky, tvořivost i zvyky pozdního jara nabízí Regionální muzeum
Polánkovo muzeum v Žatci nabízí
ve svých třech budovách pestrou nabídku nových i pokračujících výstav.
Při jejich návštěvě si mohou lidé zároveň prohlédnout i výstavy stálé.
V Křížově vile začala 26. května výstava Šikovné ruce našich babiček, kterou lze rovněž vidět při návštěvě dalších expozic. Výstava dává prostor ručním pracím. „Milada Bláhová z Prahy
zapůjčela svoji sbírku vyšívaných kuchařek a žatečtí muzejníci výstavu doplnili svými „poklady“. Ukazujeme
dečky, záclony, přehozy a ubrusy vyrobené různými technikami, např. háčkováním či paličkováním. Dozvíte se
také historii vzniku vyšívaných kuchařek a přiblížíme více jednotlivé motivy,“ řekla o výstavě Monika Merdová.
Zvyky pozdního jara
Božítělovou slavnost a téměř zapomenutou tradici tvoření obrazců z
okvětních lístků představí Regionální
muzeum K. A. Polánka ve středu 10.
června od 14 hodin v muzejní zahradě. „Tzv. Božítělová posejpka doprovází křesťanské oslavy Božího Těla,
které připomínají stanovení přijímaní
Těla a Krve Páně v podobě chleba a vína. V předvečer slavnosti se před vchody domů stelou obrazce z okvětních

Držte si klobouky!
Novou výstavou v hlavní budově
muzea v Husově ulici bude od 11. června Dámy a pánové držte si klobouky!
„Expozice ukáže návštěvníkům na
sto padesát klobouků z doby od poloviny 19. století z různých částí světa,
např. z Asie, Ameriky a cizokrajných
destinací. Kromě pánských a dámských pokrývek hlavy budou k vidění
lístků, větviček a listů,” vysvětluje M. také vojenské, církevní, civilní, lázeňské či koupací čepice a také podivuMerdová.
V muzeu si letos tento malebný hodné kousky,“ přiblížila Jitka Krouzvyk vyzkouší poprvé a zvou k ná- zová ze žateckého muzea.
Pro děti i dospělé je připraven kouvštěvě. Kromě možnosti vytvořit si
vlastní květinový obrázek, se návštěv- tek, kde si mohou vyrobit čepce zdraníci dozví, jak se svátek slavil na Ža- votních sestřiček, večerníčkové čepitecku a jaké další zvyky se k tomuto ob- ce, kšiltovky a jiné pokrývky.
Putovní výstavu připravilo Muzedobí vážou.
Muzejníci navíc vyzývají k zapoje- um Novojičínska a v Žatci potrvá do
ní se i na vlastních zahrádkách, chod- 23. srpna 2020.
Keramika trochu jinak
níčcích a zápražích. Stačí na procházVýstava s tímto názvem začne 25.
ce přírodou nebo z vlastní květeny načervna
ve Staré papírně. „Podruhé v
sbírat jakékoliv květy, lístky nebo proumuzejních
prostorách (poprvé v roce
tí a zapojit svou fantazii. Kdo se chce
2018
v
Křížově
vile) představíme keravlastní posejpkou pochlubit, ať fotomické
výrobky
žatecké obyvatelky
graﬁe výtvorů pošle na merdova@muEmilie
Neubauerové,
která se touto činzeumzatec.cz nebo na sociálních sítích
ností
zabývá
již
několik
let,“ řekl o výoznačí příspěvek hashtagem #posejpstavě
Martin
Čížek.
Výstava
potrvá do
ka. Vstupné na tuto první červnovou
22. srpna 2020.
(rmž)
akci je zdarma.
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Letošní půlmaraton se změnil ve virtuální závod

Vzhledem k pandemické situaci a zásadním omezením
Kvůli mimořádným opat- hromadných sportovních akcí proběhl letošní 8. ročník
řením v souvislosti s pande- Žateckého půlmaratonu a žatecké desítky v odlišné pomií koronaviru byly zrušeny době. Každý běžec si proběhl závodní trať individuálně
všechny tenisové soutěže na a následně vložil svůj výkon do databáze závodu.
Virtuální podoby závodu mou. Kompletní informace a
severu Čech, kde se má odese
v
období od 11. 4. do 1. 5. výsledky naleznete na stránhrát pouze 1. divize dospěaktivně
zúčastnilo 155 běž- ce www.hopmantriatlon.cz.
lých. Tenisový klub Žatec si
ců
ze
Žatce
i okolních měst.
proto připravil pro všechny
Početní
převahu
měli domáamatéry i závodní tenisty nácí
borci
z
Hopman
teamu,
hradní program – Žateckou
ale
blýskli
se
i
reprezentanti
tenisovou ligu. Soutěž dvouher odstartovala 23. května AK Žatec.
Někteří běželi opakovaa potrvá do srpna. Slavnostní vyhlášení výsledků pro- ně a také využili i možnost
běhne 29. srpna od 18 hodin běžet obě distance, jak desítku, tak i půlmaraton. Na
v klubovně TK Žatec.
Tenisový klub připravil i trati podél řeky Ohře bylo běsoutěž čtyřher, uskuteční se hem měsíce dubna pěkně
13. června.
(red) rušno. I přes individuální formu závodu dokázali běžci Přehled nejlepších běžců
V pondělí 25. 5. se otevřel podat hodnotné výkony. letošního ročníku
pro veřejnost krytý bazén Místo startovného přispěla Půlmaraton - oﬁciální trať
Bazén v budově obchod- řada účastníků na charitativ- 1. Martin Sýkora (Rafting
ní akademie ve Studentské ní účet města. Děkujeme!
Ohře) 2. Marek Smištík (Fbc
ulici se od pondělí 25. květDoufáme, že další akce le- Jazzmani Žatec) 3. Filip Urna opět otevřel pro veřej- tošního roku, tradiční letní tri- ban (Hopman Team Žatec)
nost. Návštěvníci musí stále atlon 4. července na Nechra- 1. Gabriela Korbášová (BK
dodržovat zvýšená hygie- nické přehradě, již proběhne Žatec) 2. Petra Šmeráková
nická opatření.
(žz) klasickou „kontaktní“ for- (Hopman Team Žatec) 3. He-

lena Hudáková (Hopman)
Desítka - oﬁciální trať 1. Jan
Kárník (T. J. Sokol Unhošť)
2. Natanael Procházka (AK
Škoda Plzeň) 3. Luboš Krátký (Ak Žatec)
1. Anežka Ševčíková (Kome
Kraslice) 2. Gabriela Korbášová (BK Žatec) 3. Petra
Šmeráková (Hopman Team
Žatec)
Půlmaraton - neoﬁciální
trať 1. Bohdan Hofreiter (ACES Team Karlovy Vary) 2.
Filip Škorvaga (Louny) 3.
Marcel Vltavský (ACES
Karlovy Vary)
1. Marie Kunstátová (Šneci
v běhu) 2. Ivana Vávrů (TJ
VTŽ Chomutov)
Desítka - neoﬁciální trať 1.
Petr Bláha (Veslaři Bohemians) 2. Filip Škorvaga (Louny) 3. Marcel Vltavský (ACES Karlovy Vary)
1. Simona Nekolová (MK
Kladno) 2. Renata Fišerová
(BK Běkodo Teplice) 3. Kristýna Kroftová (Praha).
Mirek Urban

Ohřecká Osmička, zábava pro běžce i turisty, odstartuje v červnu
První etapa Ohřecké Osmičky – novinky, kterou pro sportovce pro sezónu
2020 připravila Destinační agentura
Dolní Poohří - měla odstartovat v sobotu 26. dubna. Zákaz hromadných akcí
však začátek posune. Osmidílný seriál
sportovně-turistických akcí odstartuje
v červnu na Podbořansku. O žádnou z
osmi etap běžci letos nepřijdou.
„Zvažovali jsme různé varianty a
nakonec jsme se rozhodli pro změnu
termínů. Nechceme sportovce zklamat. Od prvních zpráv, že tuto novinku
letos chystáme, jsme zaznamenali velký zájem. Na první etapu už jsme měli
26 přihlášených,“ říká ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing.
Lukáš Pichlík.
První etapa se měla konat 26. dubna v Klášterci nad Ohří, další byly naplánovány zpravidla jednou měsíčně.
První tři však bylo nutno z důvodu kolize s vládními nařízeními zrušit. „Rozhodli jsme se najít pro ně nové termíny.
Podstatou seriálu je totiž absolvovat

všech osm etap a poskládat osm dílků
mapy,“ vysvětluje Lukáš Pichlík. Nyní
začne seriál až 21. června v Krásném
Dvoře na Podbořansku a každý měsíc
se poběží hned dva závody, až do září.
Ohřecká Osmička je osmidílný

sportovně-rekreační seriál, kterým
chce Destinační agentura ukázat sportovcům zajímavá a méně známá místa
Poohří. Trasy v délkách od 4 do 8 kilometrů jsou svou nenáročností určeny
rekreačním běžcům či chodcům s nordic walking holemi. Trasu ale bude
možné projít též pěšky. Seriál je totiž
nezávodní, nerozhoduje čas v cíli, ale
účast.
„Účastníci od nás dostanou slepou
mapu Dolního Poohří. Po absolvování
každé z tras pak získají jeden ústřižek
k doplnění mapy. Ty, kteří poskládají
celou mapu, hodnotně odměníme a ti
nejlepší získají titul Běžec Poohří,“ vysvětluje princip soutěže ředitel agentury L. Pichlík.
Na jednotlivé etapy je možné se přihlašovat předem na www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka. Přihláška předem není povinná, registrace je bezplatná a možná i v místě startu. Nawebu naleznou zájemci i podrobné propozice seriálu. Kateřina Táborská
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