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V Bezděkově bylo otevřené Letecké muzeum. Při slavnostním zahájení se mimo jiné sešli
velitel Vzdušných sil Armády ČR gen. Petr Hromek (vlevo) a poslední velitel s hacího pluku v Žatci Václav Vašek. Více o muzeu na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal

Město pomůže chrámu vyřešit problém s dluhem

Pozvánka na
Žatecké
sochání
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Město Žatec poskytne půjčku Chrámu
chmele a piva (CHCHP) ve výši 2,189 milionu Kč.
Chrám jako příspěvková organizace města bude moci jednorázově uhradit nedoplatek za sociální pojištění, který dluží Okresní
správě sociálního zabezpečení.
Dluh vznikl poté, co Chrám chmele a piva dlouhodobě neplnil tuto svou povinnost.

V dubnu OSSZ Louny evidovala nedoplatek na pojistném za zaměstnance 2,189 milionu Kč a dluh za penále přes milion korun.
Zvolenou variantu doporučil ﬁnanční odbor jako nejlepší, aby byl závazek vůči státu
uhrazen co nejdříve. Nebude se tím dál navyšovat penále, navíc splacení nedoplatku za
sociální pojištění umožňuje podat žádost o
prominutí dluhu za penále.
(kas)

Obnova fotbalového areálu Slavoje u řeky začala

Nejlepší
sportovci
za rok 2019
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Dlouho očekávaná rekonstrukce fotbalového areálu včetně výstavby nové tribuny ve fotbalovém areálu
Slavoje Žatec začala v červnu. Pracovníci společnosti
STAVMAX Group s.r.o. dokončili demontáž zbytku tribuny a brzy bude následovat
výstavba nové konstrukce

tribuny. Celková investice je
17,34 milionu korun, z níž
70% pokryje dotace MŠMT
z výzvy V4 Sport pro kluby
a jednoty.
Celá rekonstrukce areálu
u řeky probíhá za spolupráce
města a fotbalového klubu.
„Příjemcem dotace je FK
Slavoj, povinnou spoluúčast

bude hradit město Žatec,“ popsala součinnost vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina
Mazánková.
Práce byly zahájeny v polovině června a musí být dokončeny do konce letošního
roku, jak je v podmínkách
poskytovatele dotace.
Podrobnosti na str. 12
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Sportovní hala by se měla stavět v lokalitě Kamenný vršek
Zastupitelstvo města Žatce na své červnové schůzi rozhodlo o místě, kde má vyrůst nová sportovní hala. Zastupitelé schválili zadání změny územního plánu, díky
které má hala vyrůst na jihu města v lokalitě Kamenný
vršek. Dosud je plocha určená pro kolektivní bydlení.
Zastupitelé před schváJde o lokalitu, kterou jako nejvýhodnější už loni na lením změny územního plápodzim doporučila Komise nu dostali také informace,
tělovýchovy a sportu. Jedná které shrnuly základní údase o území, jehož příprava je, jež by hala měla splňopro stavbu sportovní haly je vat. Sportovní plocha má
nejvíc rozpracovaná – změ- mít rozměry alespoň 45 x 25
nu územního plánu zkráce- metrů a výšku 9 metrů.
Při velikosti takové haly
ným způsobem schválil Odbor životního prostředí a ze- se počítá se počítá s hledišmědělství Ústeckého kraje. těm pro 300 až 500 diváků,

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Žatec
pro veřejnost
PONDĚLÍ 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
STŘEDA 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
ÚTERÝ 08:00 - 11:00
12:00 - 13:00
pouze na REZERVACI
vždy je nutné
se nejprve objednat

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
provozní doba:
PO - PÁ 8.00 - 17.00
SO - NE 10.00 - 16.00
nám. Svobody 149
(vedle chmelničky)
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dy. Ta bude následně využita při péči o okolní zelené
plochy.
Předběžný odhad nákladů počítá s cenou zhruba
100 milionů korun za stavbu
sportovní haly.
Pokud by město chtělo
stavět halu multifunkční, o
čemž se také uvažovalo, náklady by se mohly zvýšit až
k 500 milionům Kč. Byla by
potřeba zástavba větší plochy, a to jak samotné haly,
tak potřebného parkoviště.
Tomáš Kassal

Skatepark, nebo parkoviště? Teprve se rozhodne
ném Večerním klubu Žatecko. „Byli bychom rádi, kdyby se prostor zachoval na
současném místě a nepřesouval se někam na periferii,“ vysvětlil moderátor večera Daniel Nociar.
Nezpochybňoval přitom
potřebu parkoviště, ale za sebe a své přátele nabízel kompromis – aby pod hradbami
bylo obojí, tedy parkoviště i
skatepark. „Jsme rádi, že
město
uvažuje o vybudováO tom, zda pod hradbami
Prostor pod Nákladní uliní
nového
skateparku. Ten
cí, kde je nyní skatepark, by v Nákladní ulici má být parsoučasný
je
na hraně použimohl být využitý i pro par- koviště, které by ulevilo centelnosti,“
dodal
další člen
kování aut. Stalo by se tak v tru města i lidem v Podměssdružení
Pavel
Broum.
případě, že by zastupitelstvo tí, nebo skatepark, se diskuZachování skateparku, naměsta přijalo tuto kompro- tuje od loňska. Návrh, aby
misní variantu. V červnu ji tam bylo obojí, přednesli víc v nové podobě, umožní,
ale neschválilo, protože ně- členové Občasného sdruže- aby se v prostoru konaly sporkterým zastupitelům chybě- ní, kteří se brání odsunutí tovní a společenské akce. Prálo více informací. Jednat o prostoru, kde se schází hlav- vě Občasné sdružení tam pořádá festival Underwall nebo
tom budou znovu na své záři- ně -náctiletí, za město.
(kas)
Mluvili o tom na nedáv- Skatečesnou.
jové schůzi.

Nemocnici kvůli pandemii Covid-19
chybí peníze, pomůže město i kraj
Zastupitelstvo města Žatce schválilo poskytnutí půjčky Nemocnici Žatec ve výši
5 milionů Kč. Jde o podporu
při ﬁnancování provozních
nákladů městské nemocnice
v souvislosti s epidemií Covid-19.
O ﬁnanční podporu požádal město ředitel Nemocnice Žatec Jindřich Zetek.
Kvůli nemoci Covid-19 bylo utlumeno poskytování

což je potřeba minimálně 50
parkovacích míst.
„Ze zkušenosti z hal, které jsou již v provozu, tento
počet nestačí. Doporučujeme počet parkovacích míst s
ohledem na velikost haly a
tak, aby parkování mohli využívat i občané z okolí,“
uvedla vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
Už dopředu se například
počítá s tím, že zároveň s halou vzniknou retenční nádrže na zadržování dešťové vo-

zdravotní péče, snížení tržeb se projevilo jak na jednotlivých odděleních, tak i v
tržbách lékárny. Podle ředitele se provoz zdravotnického zařízení naplno obnoví
až po prázdninách.
Splatnost návratné ﬁnanční výpomoci městu je
nejpozději do 31. 12. 2020.
Pomoc žatecké nemocnici přislíbil formou dotace
také Ústecký kraj.
(kas)

Krátkodobé uzavření interny
Nemocnice Žatec oznamuje krátkodobé uzavření provozu interního oddělení. Vzhledem k nutným stavebním opravám na interním oddělení, které znemožňují příjem pacientů v akutním stádiu nemoci, a to jak v intenzivní i standardní
péči o ně, oznamujeme, že od středy 8. července 2020 od
00:00 do pondělí 20. července 2020 do 9:00 nebude možné
z technických důvodů přijímat žádné pacienty k hospitalizaci na interním oddělení včetně jednotky intenzivní péče,
ani ošetřovat pacienty na interní příjmové ambulanci.
Provoz interní ambulance Nemocnice Žatec, o.p.s. bude
zachován a provozní doba je stanovena od 7:00 do 15:00 od
pondělí do pátku. V interní ambulanci budou ošetřeni výhradně objednaní pacienti. Objednávat pacienty k internímu vyšetření lze na tel. č. 414 110 354.
Jana Olšanová

Žatecký zpravodaj
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Malí školáci ZŠ Jižní už používali nové dětské hřiště u družiny
Zatím jen ze dvou třetin je hotové nové dětské hřiště
vedle družiny ZŠ Jižní. Už před prázdninami jej ale
mohly používat děti prvního stupně, které po uvolnění
mimořádných opatření začaly znovu chodit do školy.
Děti mohou využívat vel- škola opět zaplatit ze svého
kou prolézačku v podobě pi- investičního fondu.
„Hřiště je primárně určerátské lodi, pískoviště a další
herní prvky. Zcela dokonče- no pro žáky naší školy od 1.
né bude hřiště nejspíše na do 3. třídy, především pro
podzim, jeho celková cena školní družinu. Na konci
má být asi 580 tisíc Kč. Do- školního roku ho mohly vyuminantu hřiště, loď, zaplatila žívat odpolední školní skuškola ze svého investičního piny,“ popsal ředitel ZŠ Jižfondu. Menší herní prvky, ja- ní Martin Hnízdil.
Oﬁciálně má být hřiště
ko je pískoviště, lávka či tabule, platilo město z účelové otevřeno po dokončení, tedy
neinvestiční dotace. Zbytek, nejspíše na podzim. Je možtedy závěsně houpačky, chce né, že ho pak budou moci v

dopoledních hodinách využívat i mateřské školy z blízkého okolí. Ředitel základní
školy bude o této možnosti

jednat s městem jako zřizovatelem i oběma školkami,
MŠ Alergo a MŠ O. Březiny.
(kas)

Radnicí chybí jen dokončení soklu a expozice ve věži
Už pouze sokl obvodového pláště radnice a nová
expozice ve věži chybí k tomu, aby skončily současné
práce na rekonstrukci historické žatecké radnice. Většina prací za 47 milionů korun
už je ale hotová.

Úplná uzavírka
Rekonstrukce radnice postupně opravit kanalizač- části Husovy ulice

probíhala za běžného provozu, což s sebou neslo různá
omezení a snížení komfortu
pro návštěvníky městského
úřadu i jeho zaměstnance.
Přesto se bez větších komplikací povedlo podle plánu

ní rozvody v historické budově, udělat novou vzduchotechniku, prodloužit výtah
do podkroví, vyměnit okna
a dveře v celé budově, nově
zakrýt atrium a udělat novou
fasádu.
„V současné době se už
jen dokončuje sokl obvodového pláště. Používá se technologie předepsaná památkovou péčí, která si vyžaduje přesný technologický postup, který trvá déle. Předpoklad dokončení je v září letošního roku,“ uvedla vedoucí Odboru rozvoje města
Kateřina Mazánková. Ostatní stavební práce už jsou dokončené a převzaté.
Na dokončení čeká ještě
expozice ve věži, která by se
pro veřejnost mohla otevřít
v průběhu podzimu. (red)

Z důvodu stavebních prací při pokládce horkovodu
proběhne úplná uzavírka
části ulice Husova, a to v termínu od 24. června do 24.
července 2020. Úplná uzavírka Husovy ulice bude v
úseku od okružní křižovatky u evangelického kostela
po křižovatku s ulicí Studentská. Řidiči, včetně vozů
MHD, musí úsek objíždět
vyznačenými trasami. (žz)

Oprava chodníků
Město připravilo opravu
části chodníků na Jihu. První
etapa prací bude probíhat nejspíše od září v ulicích Javorová, Jabloňová a Lípová.
Cena prací bez DPH je 3,9
milionu Kč. Druhá etapa, při
níž se v těchto ulicích dokončí zbývající část chodníků, proběhne příští rok. (žz)

Průjezd parkem i griloviště u řeky pomohla získat veřejnost
Ve dvou různých soutěžích, v nichž
hlasovala veřejnost, uspělo v minulých měsících město Žatec. Díky tomu
získalo příspěvek 100 tisíc Kč na nové
schody v městském parku a vznikne veřejné griloviště u cyklostezky podél
Ohře.
Griloviště vyhrál Žatec v jarní soutěži společnosti Vitana a v hlasování jejích zákazníků. Prostor na grilování
vznikne v nejbližších týdnech u řeky
naproti hale Sever. Vedle Žatce získala
největší počet hlasů a veřejné grilovací

místo ještě města Jílové a Albrechtice.
V průběhu prázdnin dojde také k vybudování nových schodů v městském
parku na trase, kudy se chodí směrem k
obchodní zóně u Kauﬂandu nebo do
Podměstí. Vedle schodů vznikne rovněž bezbariérová pěšina pro kočárky či
cyklisty. Právě bezbariérový průjezd
parkem veřejnosti chybí.
Jeho vybudování urychlil úspěch
Žatce v soutěži Ahoj krásné Česko, kterou pořádaly společnosti Unilever, Architekti bez hranic a Lepší místo. V hla-

sování veřejnosti mohli lidé volit zlepšení veřejného prostoru v některém ze
dvou desítek měst, přičemž tři nejlepší
získala příspěvek 100 tisíc Kč. Nejvíce
hlasů obdržel Jeseník, druhý byl Žatec, třetí Čelákovice.
„Oprava schodů v parku a vytvoření cesty pro kočárky či cyklisty byla v
plánu města už několik let. Hlasování
lidí a úspěch v soutěži urychlil realizaci, žatecké veřejnosti patří velký dík za
její aktivitu,“ prohlásila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
(kas)
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Nové Letecké muzeum připomíná vojenské letiště u Žatce
Novým muzeem se může chlubit Žatec. V Bezděkově bylo slavnostně otevřeno Letecké muzeum Korea – Merkur, které připomíná historii žateckého vojenského letiště, ale také historii československého letectví.
Muzeum vytvořili členo- ké budoucnosti je doplní revé spolku Letci Žatec, což konstruované letadlo Mig,
jsou především členové bý- ale plánuje se postupně i dalvalého 11. stíhacího letec- ší rozvoj expozic. „Možná
kého pluku Žatec nebo pra- se budou muset další prostocovníci personálu letiště. Le- ry přistavět, protože materitiště mělo neoﬁciální název álů máme už nyní dost.
Korea a volací znak Merkur, Chceme, aby muzeum žilo a
což dalo název i muzeu, kte- rozvíjelo se,“ potvrdil další
ré ukazuje historii letiště, záměry člen Letců Žatec Jiří
pluku, jeho příslušníků. Ta- Rámeš, který spolu s předké ale připomíná slavnou sedou spolku a posledním
Tygří letku nebo letecký velitelem 11. slp Václavem
most Žatec – Ekron, který Vaškem všechny přítomné
měl podíl na vzniku státu Iz- při otevření přivítal.
Červnové otevření murael.
„Chtěli jsme, aby to bylo zea mělo slavnostní ráz. O
muzeum lidských příběhů, zahájení se postaral průlet
ale také příběhů techniky,“ gripenů, stíhaček českého lezdůraznil František Bla- tectva, a řada významných
hout, jeden z členů spolku hostů. Mezi nimi byl napříLetci Žatec a hlavní osoba klad bývalý velitel slovenpři přípravách muzea. V blíz- ského letectva gen. Štefan

Gombík, žatecký pilot a
možný druhý český kosmonaut Oldřich Pelčák, jeden z
velitelů 11. slp Josef Macek
a řada dalších hostů včetně
žatecké starostky a senátorky Zdeňky Hamousové.
Letecké muzeum Korea

– Merkur bude pro veřejnost
otevřené až do září každou
první sobotu v měsíci od 9
do 16 hodin. Zavítat do muzea mohou i různě velké skupiny po předchozí domluvě
na telefonu 736 613 081.
Tomáš Kassal

Židé na Žatecku v nové galerii
Unikátní model letadla
Avia S-199 je dominantou
přesunuté výstavy Židé na
Žatecku. Tu mohli návštěvníci původně vidět v synagoze. Ta se ale začíná opravovat, a tak se výstava přesunula do nově otevřené Galerie
U Radnice. Do 31. července v ní bude právě expozice Židé
na Žatecku, poté ji nahradí výstava nová.
Nová galerie s vernisáží staronové výstavy se otevřela
13. června odpoledne. Hlavním smyslem výstavy je ukázat,
jak židovské obyvatelstvo v minulosti na Žatecku nejen žilo, ale také jeho podobu významně ovlivnilo. „Velká část významných chmelařských budov byla postavena právě Židy,“ připomněl kurátor výstavy Otokar Löbl z Nadačního
spolku Saaz/Žatec. Právě tento spolek a Spolek Rodáci Žatec výstavu připravili.
(kas)

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
region Žatec
pod záštitou starostky města Žatec Mgr. Zdeňky Hamousové
CV SČVP, MěÚ Žatec,
KVV Ústí nad Labem, Vojenská posádka Žatec, ČSBS OV
Žatec

Vás zve na pietní akt

77. výročí
vypálení Českého Malína na Volyni
v neděli 12. července 2020 od 10 hodin
k památníku u hřbitova v Žatci
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POZVÁNKA
Konfederace politických vězňů ČR a město Žatec zvou u
příležitosti popravy členů skupiny Praha - Žatec na
vzpomínkový akt, který se uskuteční
v pátek 17. července 2020 od 12 hodin
ve vestibulu radnice na nám. Svobody 1.
Pamětní akt bude pokračovat ve 12.45 hodin u pamětní
desky kpt. Sabely na Nákladní ulici 397.
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Kvůli insolvenci už není nutné jezdit ze Žatce do jiných měst
Kompletní dluhové poradenství zajišťuje od začátku
června nezisková organizace Sociální centrum pro rodinu, která má svou dluhovou poradnu ve druhém patře
polikliniky. Nově je sociální centrum schopné dát i návrh na insolvence, a tak dotáhnout celý proces oddlužení až do konce.
Až dosud nebylo nic tako- tec a organizacemi v Žatci.
Největší změnou je tevého možné, protože Sociální centrum pro rodinu ne- dy to, že kvůli podání inmělo potřebnou akreditaci. solvence nemusí lidé ze
Tu získalo díky spolupráci Žatce jezdit jinam.
Přesně tak. V okrese byla
města Žatec s Agenturou pro
sociální začleňování (ASZ). dosud jediná akreditovaná
Díky spolupráci města s poradna, a to v Lounech. Ne- Lenka Mangová Mo lová (vpravo) a Ivana Benešová ze
agenturou mohly různé orga- bo jsme zkoušeli poslat kli- Sociálního centra pro rodinu v dluhové poradně na poFoto: Tomáš Kassal
nizace připravit své projek- enty do sousedních okresů, liklinice.
ty, na které stát prostřednic- ale výsledek byl všude ne- němuž ne vždy musí dojít. musejí řešit a není vhodné je
tvím ASZ poskytl ﬁnance. jistý – mohli jejich problém Důležitá je komunikace s vě- odkládat. Pak se totiž může
Právě toho využilo Sociální řešit, ale také nemuseli, pro- řiteli, snaha se dohodnout. A stát, že z pokuty za 200 Kč je
centrum pro rodinu. „Vždy tože byli přetížení. Nyní v tom jsme našim klientům kvůli odkládání a penále třebyl problém sehnat ﬁnanční jsme schopní řešit dluhové pomáhali vždy. Nyní máme ba dluh ve výši tisíců korun.
podporu pro naše dluhové poradenství kompletně tady. díky akreditaci možnost zvo- A také už se lidé naučili k
poradenství. Přitom právě
Proč to dosud nešlo?
lit i tu krajní variantu, tedy nám chodit, přibylo těch,
dluhy, a vůbec ﬁnanční proProblém nebyl, že by- insolvenci.
kteří nás znají a ví, že se jim
blémy, jsou velkou kompli- chom to neuměli. Ale v tom,
Co se bude dít, když při- snažíme pomoci.
kací pro rodiny. Ale třeba i že s akreditací jsou nutné vý- jdu do poradny a budu
Poradnu dál děláte sapro začínající vztahy mla- daje. A ty jsme neměli z če- chtít pomoci?
mi ? A jak je ﬁnancovaná?
dých lidí, kteří se mají rádi a ho pokrýt, nebyl na to žádný
Probereme s vámi vaši siPokud se bavíme o dluchtějí si rodinu založit. I grant, žádná podpora. Pro- tuaci a navrhneme řešení jak hové poradně, tak odborné
když lidé chtějí začít nový ži- jekt vytvořený za podpory aktuálního problému, který personální zajištění máme.
vot, zbavit se dluhů, tak čas- Agentury pro sociální začle- vám nedá spát a dále navrh- Finanční podpora dluhovéto nemohou, protože chybí ňování nám to nyní umož- neme komplexnější dlouho- ho poradenství je díky Propodpora, bez níž se většinou ňuje.
dobé řešení. Jak s kolegyně- jektu Žatec bez dluhů z Evneobejdou,“ vysvětlila LenProjekty ale bývají ča- mi říkáme, každý dluh má ropské unie, Evropského soka Mangová Mottlová ze So- sově omezené?
své řešení. Důležité je ho ale ciálního fondu, operačního
ciálního centra pro rodinu.
Ano, tento platí 25 měsí- začít řešit, ne o něm jen mlu- programu Zaměstnanost a
Vy jste dluhové pora- ců, takže dva roky. Uděláme vit. A to se nám, myslím da- dále také podpoře města Žadenství dělali. Co je jinak? všechno, budeme hledat dal- ří. Již několik let se touto tec. Každý projekt totiž podSociální centrum pro ro- ší zdroje, abychom komletní problematikou zabýváme a poruje pouze určitou cílodinu omezeně poskytovalo dluhové poradenství nabí- klienti se již naučili přijít a vou skupinu a my poradendluhové poradenství jako zeli i potom. Ale je dobré zeptat, než něco podepíší.
ství poskytujeme všem.
součást poradny, kde řeší- zdůraznit jednu věc.
Jakou má dluhová poZnamená to, že se situme péči o dítě a jeho výchoradna podporu od města a
Jakou?
ace zlepšuje?
vu, partnerství, majetek či
Že ne všechny ﬁnanční
Z naší zkušenosti lze říci, od ASZ?
pracovněprávní témata. Od závazky je nutné řešit insol- že lidé si už častěji uvědoPodpora města Žatec a
1. června již poskytujeme vencí. To je krajní řešení, k mují, že tyto problémy se Komunitního plánování
rozšířené dluhové poradenměsta Žatec je dlouhodobá.
ství a můžeme tak nabídDěkujeme
za ni a pevně věříTéma
nout komplexní nabídku
me, že bude i nadále zejmépodpory v oblasti dluhů Sociální centrum pro rodinu a dluhová poradna
na pro okruh osob, které nezdarma, a to pro osoby ve vě- Nezisková organizace se snaží pomáhat lidem ve složité si- spadají do projektu Žatec
kové kategorii 15 až 65 let. tuaci. Nabízí různé služby, například pro pěstouny, psy- bez dluhů. Jde o seniory a děKromě rozšíření dluhové po- chologické i právní poradenství či vzdělávání. Věnuje se ta- ti. Ve spolupráci s ASZ jsme
radny již budeme mít také ké dluhovému poradenství, což je oblast, která často sou- připravili projekt, který byl
akreditaci a budeme podá- visí s různými dalšími problémy rodin.
podpořen, a tak můžeme vyvat insolvenční návrhy dlužDluhy mívají nega vní dopad i na rodiny se středními či užít ﬁnanční podpory Evníků tady v Žatci. Dále buropské unie, Evropského sodeme pořádat dluhové a ﬁ- vyššími příjmy, nejsou tedy problémem jen sociálně slab- ciálního fondu, operačního
nanční kurzy, přednášky a ších skupin. Starší nevyřešené dluhy mohou například programu Zaměstnanost.
spolupracovat s městem Ža- komplikovat i dědické řízení.
Tomáš Kassal
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Odstávka tepla
v několika ulicích

služby občanům

Anketa: Oblíbené informační centrum roku 2020

Asociace turistických informačních center. ČR vyhlašuje anketu popularity turistických informačních center. Hlasovat tak můžete i pro TIC Žatec, které sídlí
vedle chmelničky na náměstí Svobody.
Anketu ve spolupráci s při hlasování jako identiﬁasociací zajistí společnost kátor použit e-mail hlasujíKam po Česku s.r.o., na je- cího. Hlasovat bude možné
jichž webových stránkách jen jednou v každém z krajů.
V soutěži bude rovněž vywww.kampocesku.cz hlasování probíhá do 31. srpna losováno 14 hlasujících, kte2020. Informace o anketě bu- ří budou odměněni pěknou
dou zveřejněny na webu aso- cenou zajištěnou členy rady
ATIC z jednotlivých krajů.
ciace www.aticcr.cz.
Hlas bude možné poslat Vítězná informační centra v
Koupaliště má
jednomu z více než 450 cer- každém z krajů budou slavzměnu v ceníku
tiﬁkovaných informačních nostně vyhlášena a oceněna.
V loňském roce 2019 se
Letní koupaliště v Žatci center, tedy takovému, které
je otevřené od úterý 16. červ- máte v oblibě, které vám po- hlasy rozdělovaly mezi 449
na. Pro letošní rok je uprave- mohlo, příjemně překvapilo certiﬁkovaných TIC, celná provozní doba, a to od 9 na cestách atp. Pro eliminaci kem bylo odevzdáno 15 672
do 20 hodin. Mírně se také vícečetného hlasování bude platných hlasů. Alespoň jezměnil ceník vstupného, není v něm odpolední zlevněVzhledem k tomu, že s Úřední hodiny MěÚ Žatec
ný vstup. Celodenní vstupné
ukončením
nouzového sta- Pondělí a středa
pro dospělé a děti nad 150
vu
již
nejsou
neplatné do- 08:00 – 11:45 12:45 – 17:00
cm je 60 Kč, zlevněné vstupDále nabízíme možnost
ně pro děti, seniory či ZTP je klady institucemi k proká40 Kč. Zlevněné dopolední zání totožnosti uznávány, vy- objednat se prostřednictvím
vstupné od 9 do 12 hodin je zýváme tímto občany, aby si internetových stránek města
20 Kč za osobu. Kompletní své doklady, jejichž platnost Žatec na úterý a tam si vyceník a služby na webu skončila, v co nejkratší době brat přesný čas rezervace.
O vydání OP i CD je možwww.tsmzatec.cz.
(žz) vyměnili.
Žatecká teplárenská kvůli
plánované údržbě horkovodu
omezila dodávky tepelné
energie na konci června. Od
7. do 9. července pak ještě dojde k dočasnému odstavení
horkovodu z ulice Družstevní
směrem k Smetanovu náměstí, konkrétně se jedná o objekty ul. Černobýla 2553 2555, areál Nemocnice, Bratří Čapků 2152 - 2153, Husova 2643 – 2648.
(red)

den hlas v anketě získalo 64
% infocenter. Z České republiky bylo přiděleno 15
199 hlasů. Dalších 473 hlasů pocházelo ze zahraničí,
nejvíce pak ze Slovenska.
Jan Matouš

Nezapomeňte na výměnu osobních dokladů!
né požádat na kterémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností, tedy nejen v místě
svého trvalého pobytu.
S případnými dotazy se
můžete obrátit na pracovnice úseku OP a CD na telefonních číslech: 415 736
302, 303 a 309.
(ak)

Právní poradna: Jak se vrací kauce u nájemního bytu?
né jistoty, protože jistota přechází do
vlastnictví pronajímatele a nájemci
Dotaz: Když jsem před rokem pouze vzniká nárok na její vrácení. Pouzavírala nájemní smlouvu, zaplati- kud se tedy s pronajímatelem nedola jsem kauci ve výši dvojnásobku hodne na tom, v jaké výši by měla být
nájmu. Před dvěma měsíci jsem ná- vrácena, musel by věc rozhodnout
jem ukončila, ale pronajímatel mi soud.
Klíčovým momentem je okamžik
vrátil kauci jenom za jeden nájem.
Když jsem se ho ptala proč, tak mi je- ukončení nájmu. V tu chvíli může pronom řekl, že jsem měla při ukončení najímatel započíst své pohledávky vůči nájemci spojené s nájmem bytu. Můnájmu vymalovat.
Přitom jsem byt přebírala vyma- že jít o pohledávky na nezaplaceném
lovaný a po tom roce, co jsem v něm nájmu či službách, ale třeba i náhradu
bydlela, byla výmalba v pořádku. škody, kterou v pronajatém bytě náMá na takový postup právo?
jemce způsobil.
Odpověď: S vybíráním kaucí, nebo
Otázkou tedy je, jestli musí nájemsprávně jistot, se u nájmu bytu lze se- ce vymalovat byt v okamžiku, kdy z bytkat pravidelně. Maximální výše tako- tu odchází. A následně jestli tím, že pové jistoty by měla být v souladu s ob- rušil povinnost byt vymalovat, vznikla
čanským zákoníkem maximálně ve vý- pronajímateli škoda spočívající v tom,
ši trojnásobku nájmu. Vyšší jistota, i že vymalování zaplatil sám. Pokud by
pokud by vyplývala ze smlouvy, by by- taková povinnost vyplývala ze smloula v rozporu se zákonem.
vy, bylo by třeba se smlouvou řídit, ale
Nový občanský zákoník zjednodu- jak je to, pokud o malování ve smlouvě
šil možnosti čerpání peněz ze zaplace- nic není?

Advokát radí
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Malování v bytě lze považovat za
běžnou údržbu bytu, kterou má obecně
za úkol provádět nájemce. Jak ale ve
svém dotaze píšete, tak jste byt přebírala vymalovaný a během roku, co jste v
bytě bydlela, byla výmalba v pořádku.
Asi se obecně shodneme, že není běžné
v bytě malovat každý rok, pokud k tomu tedy nebyl důvod třeba kvůli znečištění stěn, což by ale nepochybně pronajímatel zachytil v předávacím protokolu k bytu. Proto se domnívám, že nelze po nájemci požadovat, aby výmalbu
provedl, protože nejde o nutnou údržbu. Pokud tedy pronajímatel nemá jiný
důvod, proč část jistoty zadržuje, měl
by ji vrátit. Pokud tak neučiní, tak je na
místě poslat mu předžalobní výzvu a následně se případně obrátit na soud.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna
Iuridicum Remedium, z.s.,
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3
Online poradna na www.iure.org

inzerce/životní událos

Žatecký zpravodaj

Inzerce

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

● Hledá se
kocour jménem Felix.
Stáří 3 roky,
ztracen v Žatci, plemeno
ruská modrá,
bílé znaky. Odměna 1000,Kč. Kontakt 777 32 71 32.

Rozloučení
Zesnulí 29.5. až 19.6.:
René Wawrečka
Jitka Brázdová
Leon Marek Tatar
Josef Sladký
Oluše Macanová
Vladimír Svoboda
Vladimír Kaskoun
Ladislav Valentin
Josef Beckert
Petr Syrovátko
Věra Mixová
Josef Pergler
Marie Blaškovičová
Václav Hejl
Ladislav Cach
Rainer Binder
Adolf Berka
Václav Pazderník
František Tůma
Květoslava Poustecká
František Repko

50
70
5
92
88
71
86
82
73
45
91
60
81
77
65
80
66
54
76
54
65

zastoupený tajemnicí, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

administrátor,
správce počítačové sítě
Místo výkonu práce:
Městský úřad Žatec, nástup dle dohody.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat
k rukám personalistky nejpozději do
8. 7. 2020 do 16.00 hod.
Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

přestupky
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup
dle dohody. Písemné přihlášky s
přílohami dodat k rukám personalistky
do 20. 7. 2020 do 16.00 hod.
Podrobosti na úřední desce MěÚ.

Žatecký zpravodaj vyjde
6. srpna. Příjem inzerce do
30. července. Kontakt: email zpravodaj@mestozatec.cz, tel. 415 736 156.
Osobně: Každé úterý v 9 až
11 hod. v prostorách TIC Žatec, náměstí Svobody 149.

Letní provoz knihovny dál nabízí možnost Expresního balíčku
Knihovna poskytuje v plném rozsahu veškeré své
služby, tedy výpůjční služby
absenčně i prezenčně, přístup na internet i reprograﬁcké služby (kopírování,
scanování, tisk), pořádá akce pro veřejnost.
Všechny vypůjčené dokumenty je možné vracet přímo u výpůjčních pultů. Nadále lze pro vracení výpůjček z hlavní knihovny využívat návratový box (Bibliobox) umístěný v podloubí
čp. 52 náměstí Svobody, který je k dispozici nepřetržitě

24 hodin denně. Knihy vrácené do boxu jsou čtenářům
odepsány z jejich čtenářských kont následující pracovní den.
Prodlužování vypůjčených dokumentů je možné
osobně, telefonicky nebo emailem.
Nadále je možné využívat službu „Expres balíček“
a objednat si knihy emailem
k přednostnímu vyzvednutí
do následujícího pracovního dne. V objednávce je nutné uvést jméno a příjmení
čtenáře, číslo průkazu, tele-

fonní kontakt a seznam knih. Doporučujeme dostupnost knih ověřit v on-line katalogu na našem webu.
V knihovně musí čtenáři a návštěvníci používat
dezinfekci na ruce. Ochrana dýchacích cest a dodržování rozestupů nejsou povinné, závisí na uvážení návštěvníků.
Letní akce pro děti od 6
do 15 let: podrobné informace na našem webu www.
mekzatec.cz nebo osobně v
knihovně.
Kontakty: telefon: 415

243 243 (případně 725 877
781), e-mail: knihovna@
mekzatec.cz.
(měk)
Otevírací doba knihovny
Hlavní budova
Po
9 – 11 12 – 17
St
9 – 11 12 – 18
Čt
9 – 11 12 – 15
Pá
9 – 11 12 – 15
So
9 – 12 (sudý týden)
Pobočka Jih
Po
9 – 12 13 – 17
Pá
9 – 12 13 – 16
Pobočka PD Jih
Čt
9 – 11 (lichý týden)
Pobočka PD Podměstí
Čt
8 – 11 (sudý týden)
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu určitou (1 rok) s možností
prodloužení na dobu neurčitou

ARCHITEKT
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
- Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb.,NV č.
341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 11
- platové rozpětí 11. platové třídy v závislosti na praxi
22.980,-Kč až 33.790,- Kč
Nabízíme:
- pružnou pracovní dobu,
- 5 týdnů dovolené,
- stravenky/stravenkové karty,
- 4 dny zdravotního volna (indispozice),
- osobní příplatek,
- vzdělávání v rámci prohlubování kvaliﬁkace
- možnost profesního růstu
- pravidelný růst platu,
- příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a
vzdělávání,
- příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,
- příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,
- možnost účasti na sportovních turnajích v rámci
reprezentace Města Žatec,
. společensko kulturní aktivity,
- stabilní a profesionální zázemí,
- přátelský kolektiv.
Popis činnosti pracovního místa:
- architektonická a urbanistická řešení jednoduchých staveb
na vymezeném území podle podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní projektovou dokumentací,
- posuzování projektových úkolů všech staveb na území
města z hlediska urbanistické koncepce oblasti nebo místa
stavby,
- řešení rozmístění obytné výstavby, občanské vybavenosti
a služeb,
- zpracovávání urbanistických návrhů, legislativnětechnických podkladů a dokumentace a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně graﬁckého znázornění,
- spolupráce s ostatními odbory MěÚ, institucemi,
- překládání návrhů radě města,
- příprava a realizace rozvojových studií a jejich návrhů,
- posuzování a vyjadřování se k předkládaným materiálům
pro jednání rady města – zaměření se na kvalitu městských
investic,
- podílí se na přípravě zadání studií a projektů investičních
záměrů,
- spolupráce při zadávání a řešení změn územně plánovací
dokumentace rozvojových projektů města,
- konzultační činnost při investičních záměrech na území
města a místních částí,
- pracovník se aktivně účastní agendy strategického a rozvojového plánování města,
- zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko Města
8

inzerce

Žatce k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení
(EIA, SEA), a předkládá radě města ke schválení,
- spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými institucemi z hlediska urbanismu, veřejného prostoru a architektury.
Ostatní předpoklady:
- VŠ vzdělání v oboru architektura
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a navazujících
prováděcích předpisů, výhodou;
- znalost práce v programech Adobe a AutoCAD
- znalost 3D programů a GIS výhodou
- aktivní zájem o rozvoj města Žatce
- autorizace v oboru architekt výhodou
- praxe v oboru min. v délce 5 let
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 9/2020
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních
příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích
státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na
Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice,
- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- telefonické spojení, e-mailovou adresu,
- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu,
- číslo řidičského průkazu,
- datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než
3 měsíce
- doložení přehledu vlastní projekční a další
(konzultační a publikační) činnosti (včetně ukázky
konkrétního projektu)
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na
adresu: Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám personalistky nejpozději do 03.08. 2020 do
10:00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „ ARCHITEKT “.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení
včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na
příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
Žatec 25.06.2020

inzerce

Žatecký zpravodaj

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu určitou (1 rok) s možností
prodloužení na dobu neurčitou

UNESCO
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
- Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006
Sb.,NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová
třída 10
- platové rozpětí 10. platové třídy v závislosti na
praxi 21.260,-Kč až 31.240,- Kč
Nabízíme:
- pružnou pracovní dobu,
- 5 týdnů dovolené,
- stravenky/stravenkové karty,
- 4 dny zdravotního volna (indispozice),
- osobní příplatek,
- vzdělávání v rámci prohlubování kvaliﬁkace,
- možnost profesního růstu,
- pravidelný růst platu,
- příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a
vzdělávání,
- příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,
- příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,
- možnost účasti na sportovních turnajích v rámci
reprezentace Města Žatec,
- společensko kulturní aktivity,
- stabilní a profesionální zázemí, přátelský
kolektiv.
Popis činnosti pracovního místa:
- činnosti spojené s deﬁnovaným cílem a opatřením,
Strategického plánu (2015 – 2020), Kritická oblast č. 5
UNESCO,
- orientace v Metodických principech přípravy nominací k
zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady
uchování hodnot těchto statků
- pracovník se aktivně účastní agendy nominační
dokumentace a dalších strategických dokumentů s ní
souvisejících,
- působí jako koordinátor mezi všemi dotčenými subjekty a
institucemi pro nominaci a v návazných pracovních
skupinách,
- vede agendu UNESCO podle aktuálního vývoje –
pravidelně ji aktualizuje, spolupracuje na její aktualizaci s
dotčenými institucemi (např. ICOMOS, NPÚ, MKČR)
- aktivně vyhledává dotační možnosti a koordinuje
jednotlivé projekty,
- přehled a znalosti o problematice světového dědictví
nejen v ČR, ale i na globální úrovni, managementu statku,

- přehled v agendě památkové péče, stavebních řízení a
dotační politice a projektovém řízení,
- spolupráce na propagaci Světového dědictví v rámci
regionu,
Ostatní předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- znalost zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje
- znalost Úmluvy o ochraně světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO
- aktivní zájem o historii města Žatec
- aktivní znalost AJ
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 9/2020
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích
státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích
státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na
Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice,
- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- telefonické spojení, e-mailovou adresu,
- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu,
- číslo řidičského průkazu,
- datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než
3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na
adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám personalistky
nejpozději do 23. 07. 2020 do 11:00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „ UNESCO “.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu
toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení
včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve
výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti
na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se
zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v
přihlášce a jednotlivých přílohách.
Žatec 24. 06. 2020
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Začátečníci i pokročilí mohou opět tvořit sochy v Křížově vile
Žatecké sochání, výtvarná dílna pod širým nebem, kterou již tradičně připravuje Regionální muzeum K. A.
Polánka, se odehraje v zahradě Křížovy vily v Žatci 18.
července 2020 od 13 hodin.
Každý zájemce je vítán tak vhodný i pro začátečníky.
na sochařské dílně, kde se na- Na Žatecké sochání jezdím
učí (případně se zdokonalí) rád, protože podobných akcí,
sochat do pórobetonu. Díl- kde se může zapojit široká venou tradičně provází sochař řejnost, není zas tolik.“
Pro účastníky nevyžaduJosef Šporgy: „Pórobeton je
měkký materiál, se kterým je Žatecké sochání žádnou
se velmi dobře pracuje. Je přípravu předem, stačí prostě

dorazit a nechat se vést vlastní kreativitou.
„Pórobetonové tvárnice
budou k dispozici pro každého účastníka zdarma. I potřebné náčiní máme volně k
zapůjčení. Avšak prosíme návštěvníky, aby mysleli na
ochranné pomůcky jako jsou
brýle či rukavice. Vysochat
si vlastní skulpturu, kterou si
lze odnést domů, trvá mini-

málně dvě hodiny, proto dorazte včas,“ doplňuje Monika Merdová ze žateckého
muzea.
Akce se koná popáté, cestu na ni si nacházejí jak rodiče s dětmi, tak výtvarně aktivní Žatečané. Vstupné: dospělí 50/děti 25 Kč. Případné dotazy pište na merdova
@muzeumzatec.cz nebo volejte na 608 832 299. (rmž)

Program kulturních a společenských událos
VÝSTAVY
Chrám chmele a piva
stálé prohlídky: Chmelový maják, chmelový labyrint,
pracovna alchymisty, erbovní síň, úterý až neděle, 10.00
– 17.00
Chmelařské muzeum
stálá výstava: největší expozice na světě o pěstování
chmele a historii chmelařství, úterý - neděle, 10 – 17.00
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 23. 8. Dámy a pánové, držte si klobouky! Výstavy klobouků a pokrývek hlavy.
Křížova vila
do 23. 8. Šikovné ruce našich babiček, sbírka vyšívaných
kuchaře, háčkova a paličkované věci
Stará papírna
do 22. 8. Keramika trochu jinak, druhá výstava keramické tvorby Emilie Neubauerové ze Žatce
Galerie Sladovna
do 6. 9. Pravěk v Žatci, výstava obrazů
Galerie U Radnice
4., 11., 18. a 25. 7. Židé na Žatecku, od 14.00 do 17.00
Restaurace U Zlatého beránka
4., 11., 18. a 25. 7. Jedová chýše, prohlídka žateckého podzemí a hororové expozice, 11.00 – 17.30
4., 11., 18. a 25. 7. Historie obchodování, na Hošťálkově
nám v čp. 66, 11.00 – 17.30
stálá výstava: Retro Computer, expozice počítačů ze 70. 90. let
Letecké muzeum Korea – Merkur, Bezděkov
4. 7. Historie čs. letectví a žateckého voj. letiště, 9 – 16.00
OSTATNÍ
3., 17. a 31. 7. Hudba v podloubí, bývalá spořitelny, 18.00
3. 7. Saiwala, Restaurace U Orloje, koncert, 20.00
4. 7. Hopman triatlon, Nechranická přehrada, 8.00
5. - 6. 7. Kostýmované prohlídky, zámek Stekník, 10.00 –
16.30
9. 7. Příběh tantry, Galerie Sladovna, promítání ﬁlmu a setkání s autorem Viliamem Poltikovičem, 19.00
11. 7. Tenisový turnaj čtyřher, areál TK Žatec ve Studentské ulici, od 8.30
11. a 18. 7. Harmonikář František Hroš, Restaurace U Orloje, živá hudba, 19.00
11. 7. Noční prohlídka výstavy Pravěk v Žatci s výstupem
na Maják s Homolupuly, Chmelový maják, 20.00
14. - 17. 7. Kinematograf bratří Čadíků, náměstí Svobo10

dy, 21.30 nebo po setmění.
18. 7. Sochání V., Křížova vila, pátý ročník výtvarné dílny
pod širým nebem, 13.00 – 17.00
18. 7. Noční prohlídky výstavy Pravěk v Žatci s výstupem
na Maják s Homolupuly, Chmelový maják, 20.00
24. 7. Slam Poetry Exhibice, Restaurace U Orloje, 19.00
26. 7. Pošli dál...pokojovky, Politických vězňů 942 – ve
dvoře, výměna rostlin, 14.00
1. 8. Haj hou, Restaurace U Orloje, koncert kapely, 20.00

LETNÍ KINO
2.7. čtvrtek
3.7. pátek
4.7. sobota
5.7. neděle
9.7. čtvrtek
10.7. pátek
11.7. sobota
12.7. neděle
16.7. čtvrtek
17.7. pátek
18.7. sobota
19.7. neděle
23.7. čtvrtek
24.7. pátek
25.7. sobota
26.7. neděle
30.7. čtvrtek
31.7. pátek
1.8. sobota
2.8. neděle

Raoul Taburin
Samotáři (Restaurovaná verze)
3Bobule
Modelář
Meky
Postřižiny (Restaurovaná verze)
3Bobule
Bourák
Frčíme
Téměř dokonalá tajemství
Případ mrtvého nebožtíka
Bourák
Lassie se vrací
Vzhůru za sny
Mulan
Havel
Velké dobrodružství malé pandy
Havel
3Bobule
Proxima
Začátky ve 21.30 hodin.

Žatecký zpravodaj
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Město ocenilo a odměnilo nejlepší sportovce roku 2019
Sportovní komise ocenila nejlepší
sportovce města za rok 2019. V Galerii Sladovna si ceny převzalo pět
sportovců z kategorie mládeže, tři
dospělí a tři kolektivy mládeže.
Osobností roku za dlouholetou aktivní činnost se stal předseda TJ Žatec Josef Popelka (na snímku).
Sportovcům při slavnostním podvečeru zazpívala Ráchel Pabiánová,
studentka Gymnázia Žatec, a pozdravila je starostka města Zdeňka Hamousová. „Myslím, že vítězi jste
všichni, kdo se věnujete sportu. Jste
zvyklí máknout, máte zažitou disciplínu, umíte pracovat v týmu. To všechno se vám bude hodit i v životě,“ řekla
Z. Hamousová.
K desítkám zúčastněných promluvil i předseda sportovní komise a zastupitel Jiří Karas, který na dotaz moderátora Patrika Koutníka prozradil, jaké
jsou nejbližší sportovní plány města.
„Plánuje se dokončení cyklostezky na
přehradu. Ve čtvrtek máme zastupitelstvo, kde budeme jednat i o sportovní
hale,“ řekl při slavnosti Jiří Karas.
Poté už byli vyhlášení nejlepší sportovci města za loňský rok. Převážně se
jedná o borce, kteří se prosazují na celo-

hou využít podle vlastního uvážení.
Pro většinu to bude na vybavení, cestovné a další výdaje, které provází jejich sportování, jímž reprezentují město Žatec.
Tomáš Kassal
Ocenění sportovci
Mládež
Lucie Nesnídalová, kanoistika
Kristián Balon, plavání
Lenka Bešíková, plavání
Štěpán Holák, fotbal
Tom Hänel, tenis

státní úrovni, ale i v zahraničí, protože
se jedná o reprezentanty. Úspěšné postupové sezóny za sebou mají ﬂorbalisté i volejbalistky, kteří se radují z postupů do vyšších soutěží – například
volejbalové juniorky do 1. ligy.
Všichni ocenění dostali vedle ceny
od sportovní komise také ﬁnanční příspěvek od města ve výši 5 tisíc korun.
„Je to odměna, kterou ale většina stejně využije pro své další sportování,
protože jejich výdaje nejsou malé,“ řekl Jiří Karas. Příspěvek sportovci mo-

Dospělí
Vladimír Slanina ml., kanoistika
Marek Koutník, squash
Lukáš Klíma, psí spřežení
Kolektivy
TJ Žatec národní házená
– mladší žáci
VK Sever Žatec volejbal – juniorky
FbC Jazzmani Žatec ﬂorbal
– dorostenci
Osobnost roku
Josef Popelka, dlouholetý trenér a
funkcionář národní házené, předseda
TJ Žatec

Hošťálkovo náměstí ožívá,
výstavu mohou tvořit i Žatečané
chceme je postupně nahradit
vlastními věcmi. Proto budeme rádi, pokud nám lidé pomohou a staré věci, zejména
z první republiky, které s obchodováním souvisí, nám zapůjčí,“ řekla Kateřina Malá
z restaurace U Zlatého beNebytové prostory dvou ránka.
bývalých obchodů v podZlatý beránek se stává
loubí na Hošťálkově náměs- středem života na Hošťálkotí jsou opět otevřené, něko- vě náměstí. Lidé se tam nají
lik dalších má alespoň nové nebo si dají kávu se zákusa zajímavé vývěsní štíty. kem. Pod restaurací je dvouCentrum Žatce ožívá, hlav- patrová Jedová chýše, první
ně Hošťálkovu náměstí změ- veřejně přístupný podzemní
ny poslední doby svědčí.
prostor v Žatci. Vedle restauNaposledy se otevřela v race je muzeum retro počítapodloubí nová expozice His- čů. A „Beránek“ nyní provotorie obchodování. Prostor zuje i expozici Historie obbývalé sýrárny ukazuje, jak chodování. „Inspirovalo nás
vypadaly obchody hlavně za natáčení seriálu Já, Mattoni.
první republiky. Výstavu za- Díky němu náměstí ožilo a
tím tvoří exponáty z Morav- přeneslo se zpátky do proského zemského muzea v Br- sperující minulosti, to se
ně, otevřená bude každou so- nám líbilo,“ popsala ideový
botu nebo na vyžádání. „Ale podnět Kateřina Malá. (kas)
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Tenisový turnaj rodin Family cup vyhráli Voráčovi a Hänelovi
Tenisový klub Žatec uspořádal v sobotu 13. června historicky první turnaj rodinných příslušníků ve čtyřhrách s názvem Family cup.
Pořadatelé se pro velký Lucii Švecovy. Na třetím
zájem přihlášených rozhodli místě se umístil Aleš Jelínek
uspořádat Family cup “A” a s dcerou Ester, čtvrté místo
Family cup “B. Ve Family cu- patřilo Nelle Štrossové s Barpu “B” bojovali ti nejmenší borou Blailovou. Ceny této
se svými rodiči a ve Family kategorii předával nový předcupu “A” již starší rodinní seda klubu Petr Doktor.
příslušníci. Celkem jsme měVe Family cupu “A”
li ve dvou skupinách 20 a 8 jsme mohli vidět už dospěpárů. Family cup se tak stal lácký a velmi vyrovnaný tezatím nejvíce obsazený tur- nis. Jedinou dětskou dvojicí
najem v našem klubu v počtu této kategorie byli bratři
56 hráčů.
Adam Dvorský a Matyáš
Vítězkami Family cupu Dvorský, kteří za svoji odva“B” se staly Šárka Voráčová hu vstoupit do turnaje dostase svojí dcerou Annou Vorá- li ocenění od klubu. Na čtvrčovou, když ve ﬁnále pomě- tém místě se umístili Aleš
rem 6:3 přehrály Kateřinu a Linka se svým strýcem Mila-

nem, když v zápase o 3. místo nestačili na Jiřího Karase
se synem Janem. Ve ﬁnále se
diváci mohli těšit na favority turnaje Toma Hänela a
Jense Hänela, kteří nastoupili proti bratrům Koutníkům. Hänelovi ukázali svoji
velikou zkušenost a ve ﬁnále přehráli Marka Koutníka

a Patrika Koutníka poměrem 6:3, stali se tak prvními
vítězi Family cupu “A”.
Tenisový klub Žatec by
chtěl především poděkovat
všem zúčastněným. Rekordní počet hráčů v turnaji
nám dělá velikou radost a je
vidět, že o tenis u nás roste
zájem.
(mk)

Obnova fotbalového areálu začala, Slavoj má hrát v Blšanech
Firma vybraná z výběrového řízení
nebude při revitalizaci Slavoje dělat
jen novou tribunu. Investice se věnuje
obnově většiny areálu. „Revitalizace
obsahuje novou, z části krytou tribunu
pro 540 sedících diváků. Dále se bude
revitalizovat travnaté hřiště s automa-

tickou zálivkou, nové branky, střídačky, oplocení okolo hřiště, oplocení kolem celého areálu a úpravy ostatních
ploch na stadionu,“ popsal rozsah prací Pavel Maňák z vedení FK Slavoj.
Do budoucna je navíc třeba vyřešit
ještě další stavební opravy – potřebují
je šatny a celé zázemí pro sportovce i
sousední restaurace Chaloupka. Ta neslouží jen návštěvníkům fotbalových
zápasů, ale také lidem na procházkách
kolem řeky.
Více než půlroční rekonstrukce fotbalového areálu si vynutí dočasné přesuny domácích zápasů fotbalistů, konkrétně A mužstva. „Jsme předběžně do-

Volejbalistky ukončily sezónu,
v srpnu zahájí přípravu na 1. ligu

mluvení, že domácí zápasy krajského
přeboru bychom hráli na stadionu v Blšanech. Víme, že ne každý z našich fanoušků se tam může dostat autem, proto domlouváme autobus. Ten by vyjížděl od Slavoje hodinu před úředním výkopem,“ popsal vstřícný krok k fanouškům Slavoje Pavel Maňák. První
mistrovský zápas by měl Slavoj Žatec
odehrát v Blšanech 22. srpna, kdy začne nová sezóna krajského přeboru.
Žatecká mládež o domácí prostředí
při mistrovských zápasech nepřijde.
Hrát bude na umělém trávníku za řekou a využívat může dál vlastní šatny.
Tomáš Kassal

V Bezděkově začaly závody oﬀroadů

Mistrovství republiky oﬀroadů
odstartovalo letos v BezPřes vynucenou pauzu zakončily žatecké volejbalistky
děkově,
první závod se jel v
sezónu, jak jsou zvyklé. Na začátku června absolvovaly i s
polovině
června.
trenéry vodácký kurz na Ohři. O týden později proběhl traCelý
seriál měl právě v
diční turnaj s rodiči zakončený táborákem, opékáním buřtů
Bezděkově
začít už v dubnu,
za účasti rekordního počtu 112 hráčů a hráček.
kvůli
zákazu
veřejných akcí v
Poslední akcí byl také tradiční turnaj juniorek a kadetek
souvislosti
s
koronavirem se
o Pohár Severu. Do turnaje deseti družstev jsme nasadili
ale
závody
uskutečnily
o dva
hned tři domácí týmy. Nejmladší C tým obsadil osmé místo.
měsíce
později.
Béčko tvořené budoucími kadetkami smolně v tie-breaku
Do Bezděkova se sjela
prohrálo souboj o třetí místo s Duchcovem. Áčko porazilo
padesátka
závodních strojů,
2:1 teplické ligové juniorky.
jejichž
řidiči
soutěžili v traHolky se hezky rozloučily s velmi úspěšnou sezonou.
dičních
pěti
sekcích
v areálu
Teď je čeká zasloužené volno a v polovině srpna už nám zau
rybníka.
Přestože
dvoučne příprava na ročník, ve kterém se kadetky i juniorky předdenní
program
poznamenal
staví v 1. lize.
Jaroslav Vrbata

déšť, účastníci soutěže i diváci se výborně bavili. Došlo i na oblíbené převrácení
vozidel. Jedno z nich divákům předvedl domácí Miroslav Kalbač .
(kas)
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