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Významné výročí 600 let od vítězství husitů nad II. křížovou výpravou si letos připomíná
Žatec. Tématu husitství se proto věnovaly i letošní Dny evropského dědictví v Žatci.
Podrobnos na straně 15.
Foto: Tomáš Kassal
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S rekonstrukcí bývalého kláštera pomůže úvěr
Město Žatec zahájí letos na podzim rekonstrukci bývalého Kapucínského kláštera a využije k tomu i revolvingový úvěr ve výši 39 milionů Kč. Jde o první investici, na
niž město hodlá využít cizí zdroje, tedy jiné než vlastní
rozpočet či dotace.
„K rozhodnutí jít cestou
K doﬁnancování investice s názvem Polyfunkční a úvěru nás přiměl výsledek
spolkové centrum – Regio- výběrového řízení na zhotonální technologické cent- vitele, kdy jsme se dostali na
rum robotiky v objektu Kláš- částku, která nebyla schváletera kapucínů v Žatci z ci- na zastupitelstvem města,“
zích zdrojů přistoupilo za- vysvětlila zastupitelům žástupitelstvo města na zákla- dost o schválení úvěru stadě výběrového řízení. Ko- rostka Zdeňka Hamousová.
nečná částka za rekonstruk- „K částce jsme dospěli po zaci bývalého kláštera, kterou počtení ﬁnančních toků v
má provádět společnost příštích letech, tedy včetně
Chládek & Tintěra, se vy- dotací na klášter, ale také s
šplhala na 95 milionů korun. využitím vlastních peněz a
Ještě nedávno se přitom od- jak budeme dostávat peníze
hadovaly výdaje za klášter z jiných dotací,“ dodala stana 80 milionů korun, ale ros- rostka města.
Financování rekonstruktoucí ceny ve stavebnictví
ce kláštera se bude skládat ze
cenu navýšily.

tří různých částek: 39 milionů zajistí revolvingový úvěr,
který bude vybrán podle nejvýhodnější nabídky; 40 milionů korun bude uvolněno z
rozpočtu města v letech
2022 a 2023; dohromady 24
milionů dostane město z dotací IROP na klášter a robotické centrum v něm.
Město nepočítá, že by celý úvěr potřebovalo najednou na opravu bývalého Kapucínského kláštera. Část
půjčky by mohlo v případě
potřeby využít například i
na další velkou investici, a
to revitalizaci spodní části
bývalých papíren – tam získalo dotaci 33,5 milionu korun na vybudování městského archivu a kuželny v celkové hodnotě zhruba 55 milionů korun. Tomáš Kassal
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Participativní rozpočet Tvoříme pro Žatec pro rok 2022
Zastupitelstvo města Žatce schválilo zásady druhého ročníku participativního rozpočtu s názvem Tvoříme pro Žatec.
V roce 2022 bude v rozpočtu vyčleněno na akce navržené občany celkem 800 tisíc Kč, což je o dvě stě tisíc
korun více než letos
Návrhy projektů partici-

Krátce
Společnost Žatecká teplárenská letos zatím hospodaří se ziskem. Příští rok připravuje s příslíbenou dotací
investici za 45 milionů Kč
do rozvodů na sídlišti Jih.
Možnosti využití Dreherova pivovaru má naznačit nová studie, na niž město
získalo dotaci. Získá tak
zpracovaný záměr pro rozvoj celé lokality.
Díky schválenému rozpočtovému opatření se za
2,5 milionu může začít stavět parkoviště pro zhruba 40
osobních aut v ulici U Hřiště, a to za objektem domu s
pečovatelskou službou.
Investiční dotaci 352 tisíc Kč dostane TJ Sever Žatec. Peníze jsou na projektovou dokumentaci, s níž hodlá žádat o dotace na modernizaci sportovní haly Sever. (r)

pativního rozpočtu mohou
obyvatelé města Žatce a jeho místních částí (Velichov,
Milčeves, Bezděkov, Záhoří, Radičeves a Trnovany)
podávat od 10. září do konce listopadu. Smyslem participativního rozpočtu je zapojení obyvatel do procesu
rozhodování o využití části
městského rozpočtu při zlep-

šování a oživování veřejných prostranství.
Občané města a jeho místních částí mohou nejprve navrhovat jednotlivé projekty.
Veřejnost pak bude o doporučených projektech hlasovat a vybírat ty nejlepší. Model a harmonogram bude podobný jako v prvním, letošním ročníku participativního

Očkovací centrum se přemístilo na polikliniku
Očkovací centrum, které provozovala
Nemocnice Žatec na náměstí Poperinge, se
od 20. září přemístilo do nových prostor, a
to do 1. patra polikliniky v Husově ulici.
Důvodem přesunu centra je významný
pokles denního počtu očkovaných pacientů.
Není proto nutné udržovat větší centrum,
které již není zcela využívané.
Zájemci o vakcínu budou nově chodit do
prostor 1. patra polikliniky do společné čekárny s MUDr. Molcarovou.
Od 20. září už je také možné očkování 3.
dávkou vakcíny proti koronaviru, které je

opět dobrovolné. Třetí očkování mohou dostat pacienti, u nichž uplynulo 8 měsíců od
dokončeného očkování. Podle doporučení
Rady vlády pro zdravotní rizika by měli 3.
dávku dostávat především lidé ve věku nad
60 let, zaměstnanci ve zdravotnických a sociálních službách a chronicky nemocní, jako jsou třeba pacienti po transplantacích nebo s pneumologickým onemocněním. U velmi ohrožených skupin lidí se může vakcína
navíc aplikovat už měsíc po dokončení očkování, ale jen na základě doporučení specializovaného lékaře.
(kas)

Uzavírky ulic

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 14. října 2021
od 17.30 hodin na radnici.

rozpočtu. Stejné zůstávají i
základní parametry, tedy cena každého projektu musí
být minimálně 20 000 Kč a
maximálně 200 000 Kč.
Prezentace projektů a hlasování veřejnosti bude probíhat na webu městského
úřadu (www.mesto-zatec.
cz) ve spolupráci se službou
Mobilní rozhlas.
(red)

Diskuze zástupců města s obyvateli ulic Písečná a Dr.
Kůrky o rozvoji sídliště Jih 3.
Foto: (kas)

Až do konce října byla
prodloužena uzavírka Husitského náměstí. Prodloužení uzavírky bylo nutné
kvůli dokončení rekonstrukce celého náměstí.
Dopravní uzavírka začala v ulici Politických vězňů,
kde pokračuje druhou etapou rekonstrukce ulice. Do
18. října je uzavřena část ulice mezi křižovatkami s ulicemi Sv. Čecha a V. Brožíka, poté je do 17. ledna uzavřen úsek mezi křižovatkami s ulicemi V. Brožíka a J.
Vrchlického.
(žz)

Zástupci města a lidé ze sídliště Jih 3 debatovali o rozvoji lokality
Debata zástupců města a Agentury
pro sociální začleňování s obyvateli
sídliště Jih 3, která se uskutečnila přímo na sídlišti, přinesla desítky zpráv a
podnětů. Všechny informace se zpracují a město s nimi bude dál pracovat.
Z debaty, ale i soupisu nápadů, jak
zlepšit prostředí na sídlišti, vznikl zápis, který poslouží k upřesnění plánů,
jak prostředí v ulicích Písečná a Dr.
Kůrky vylepšit. Některé nápady mohou sloužit pro rozpracování projektů
do rozpočtu města, jiné věci mohou navrhnout k realizaci sami obyvatelé síd2

liště v rámci participativního rozpočtu
Tvoříme pro Žatec. Některé záležitosti, například co se týče čistoty a údržby, se mohou provádět i operativně.
Součástí setkání byl také stručný
přehled projektů, které se v lokalitě provádí nebo chystají. Lidé se dozvěděli o
plánu na rozšíření zeleně v rámci participativního rozpočtu, o soukromé dostavbě panelového domu u TESCO a o
budování odpočinkové zóny u domu s
pečovatelskou službou, které začne ještě letos na podzim.
Akce Potkáme se u Normy nebyla

klasickým setkáním s veřejností.
Schůzku koordinovali pracovníci
Agentury pro sociální začleňování, kteří připravili model „world café“. Tedy
debaty v menších skupinách, z nichž
každá si dělala svůj zápis. Přitom si lidé mohli dát zákusek nebo kávu. Kdo
se nechtěl zapojit do sezení u stolů, diskutoval v okolí.
Díky službě CoolNa se nenudily
ani děti, které si mohly malovat nebo
hrát u jednoho ze stolů, takže rodiče se
v klidu věnovali debatě o rozvoji sídliště.
(kas)
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Další krok na cestě k zápisu na Seznam světového dědictví
Na konci srpna a začátkem září se uskutečnila mise mezinárodního výboru ICOMOS, která posuzovala připravenost nominace Žatce a krajiny žateckého chmele k
zápisu na Seznam světového dědictví.

Žatec a krajina žateckého chmele
Zhodnocení celé návštěvy, která trvala téměř celý týden, představuje site manager nominovaného statku
a zároveň místostarosta Jaroslav Špička.
Jak hodnotíte průběh
návštěvy experta ICOMOS? Máme již nějaké
předběžné náznaky, jakým způsobem se nominace vyvíjí?
Předně bych rád poděkoval všem pracovníkům
města, kteří se na organizaci
mise podíleli, všem členům
Steering Group, kteří aktivně vystupovali v rámci náročného programu, prezentovali a vysvětlovali, proč je
chmelařské dědictví jedinečné a jakým způsobem je
provázané nejen s městem,
ale také s okolní krajinou.
Dík patří oběma starostkám,
ze Žatce paní Hamousové a
ze Zálužic paní Cilcové, zástupcům chmelařských institucí, kteří zajistili přístup
do svých provozů uprostřed
sklizně, zástupcům všech paměťových organizací za jejich prezentace chmelařské
historie a rovněž místním
obyvatelům a spolkům, především pak naší Chmelobraně.
Mise byla náročná, každý
den programu byl pečlivě naplánován od rána až do večerních hodin. Hodnotitel při-

jel opravdu připravený, se zásobou velmi detailních otázek. V průběhu mise jsme se
snažili co nejvíce představit
obě nominované komponenty, území s chmelnicemi a také chmelařskými objekty,
které se v nich nachází. Experta zajímalo zejména, jakým způsobem jsme vymezili hranice obou komponent, ptal se také na další budoucnost chmelařských objektů...
Jaká je jejich budoucnost?
Ještě před několika desítkami let bylo vlastníkem
velké části chmelařských
skladů ve městě CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec.
V současné chvíli se již tyto
objekty nacházejí v rukách
soukromých majitelů, kteří
by měli mít zájem o to, aby
jejich objekty nechátraly.
Zde bych upozornil na to, že
město Žatec již několik let
vydává ze svého rozpočtu
poměrně vysokou částku na
program podpory pro obnovu těchto objektů. Do tzv.
Fondu regenerace města Žatec mohou podávat žádosti o
dotaci nejen vlastníci objektů, které jsou památkově
chráněny, ale také vlastníci,
jejichž objekty se nacházejí
v Městské památkové rezervaci a Městské památkové
zóně. Město se tak snaží cíle-

ně podporovat majitele těchto objektů v jejich snaze o péči a zachování.
Co dalšího zajímavého
jste expertovi ukázali?
Kromě chmelařských
skladů, sušáren, chmelařských půd měšťanských domů, chmelnic, turistických
tras a pohledových os na dominanty chmelařské krajiny
jsme se snažili vnést do programu také trochu recese,
která je nám zde vlastní. Takže například hned první den
výjezdu do terénu dostal expert pěkně guláš s těstovinami do ešusu, přesně jako
kdyby obědval na chmelnici
během sklizně. Také si zkusil jízdu s rudlíkem s naskládanými žoky. Průlez komínem chmelařského skladu sice odmítl, ale i tak si myslím, že zážitků měl víc než
dost. Navíc do programu
průběžně zasahovala Chmelobrana, na jejíž prezentaci
o historii Homolupulů v závěru mise se opravdu nedá
zapomenout. Experta také
velmi zaujala diskuze s místními.
To znamená, že expert
oslovoval místní obyvatele?

„Ne, že by je zastavoval
přímo na ulici, tedy aspoň
co víme, tak ne během oﬁciálního programu. Ale na jeho žádost jsme svolali jednání s místními obyvateli,
podnikateli a spolky. Diskuze trvala asi hodinu a půl. Co
nejvíc na hodnotitele zapůsobilo, byla hrdost obyvatel
na místní historii a památky,
které se zde dochovaly.
A co bude následovat?
Spousta další práce. Již
nyní pracujeme na doplňujících informacích, které si expert vyžádal. Do konce října
musí vytvořit zprávu z mise,
kterou odešle mezinárodnímu výboru ICOMOS. I když
odjížděl s pochopením a vyjádřil podporu našemu úsilí,
nesmíme zapomínat, že je
pouze jedním z mnoha posuzovatelů. Někteří možná právě teď jsou zde jako turisté.
Víc budeme vědět v listopadu, kdy se bude konat Panel
ICOMOS v Paříži. Je to taková diskuze mezi státem a odborníky, na které již budeme
moci vypozorovat, jakým
směrem se naše nominace
vydává. Pevně věříme, že
dobrým. Olga Bukovičová

Průjezd Žatcem zkrášlily nové středy dvou okružních křižovatek
Dvě okružní křižovatky v Plzeňské
ulici, u Kauﬂandu a pod pivovarem, mají deﬁnitivně novou podobu. Vedle květinové výzdoby získaly také nové dominanty, které jsou typické pro Žatec.
Kruhový objezd u Kauﬂandu, kudy
se mimo jiné jede i k výzkumnému
Chmelařskému institutu, zdobí symbol chmelnice. Dominantou křižovatky pod pivovarem je pak pivní sud s vyřezávaným znakem Žatce. „Na obou

okružních křižovatkách už byla dokončena i stálá květinová výsadba. Dosazovat se budou během podzimu už
jen cibuloviny, které vykvetou příští
rok na jaře,“ potvrdila dokončení proměny obou křižovatek Martina Mrázková, jež má na Městském úřadě v Žatci na starosti zeleň ve městě.
S proměnou okružních křižovatek
v Žatci začalo město už loni, kdy dostaly novou podobu středy kruhových

objezdů v Komenského aleji u Lidlu a
evangelického kostela.
Dokončená je také květinová výsadba v Husově ulici před poliklinikou. Stejně jako u kruhových objezdů
ji zajistila zahradnická ﬁrma z Rakovníka. Záhon u polikliniky by měl díky
různorodé výsadbě kvést od jara do
podzimu, o údržbu se v tomto případě
budou starat studenti žatecké zemědělské školy.
(kas)
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Platba poplatku za komunální odpad v Žatci v roce 2022
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, uložil od 1.1.2022 městům povinnost
výběru poplatku za komunální odpad. Obecně závaznou vyhláškou č.
5/2021(OZV) Město Žatec zavádí nový místní poplatek za komunální
odpad. Město Žatec má v současné době nastaven - smluvní vztah s
občany a s SVJ. Uvedený zákon tuto možnost vylučuje.

Kdo je poplatníkem?
K místnímu poplatku za komunální odpad pro rok 2022 a následující roky je povinna se přihlásit a
uhradit:

fyzická osoba přihlášená v obci Žatec nebo jeho místních částech, tj. Bezděkov, Milčeves,
Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří (i cizinci, přihlášení k pobytu v Žatci a jeho místních
částech);

každá fyzická osoba, která má na území města Žatec nebo místní části ve vlastnictví
nemovitost (stavbu pro individuální rekreaci, byt, rodinný dům...), i když v ní není nikdo přihlášen
k pobytu.

Poplatek na osobu pro rok 2022:
Termín splatnosti:

900 Kč
od 1. 1. do 30. 6. 2022

Ohlašovací povinnost
Každému poplatníkovi (obyvatel města či místní části) vzniká k 01.01.2022 povinnost:

uvést jméno, příjmení, místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a ostatní
náležitosti dle místní vyhlášky (nejpozději do 15.1.2022) a dále do 15 dnů ohlásit změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti.

Formulář pro oznamovací povinnost (článek. 3 OZV č.5/2021)


Bude možné od 01.11.2021 stáhnout na webu městského úřadu (www.mesto-zatec.cz),
osobně vyzvednout na podatelně či ﬁnančním odboru městského úřadu (daně a poplatky v
přízemí radnice na nám. Svobody 1) nebo vystřihnout v Žateckém zpravodaji.

Vyplněné přihlášky, prosíme, osobně doručit na ﬁnanční odbor – daně a poplatky – v
přízemí radnice nám. Svobody 1, Žatec, nebo poslat poštou (adresa: Finanční odbor, daně a
poplatky, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec) nebo dodat datovou schránkou na adresu q7ebuu4.

můžete od 01.11.2021 vložit do boxu umístěného v budovách Městského úřadu v Žatci.

Způsob úhrady poplatku:


bezhotovostně na číslo účtu: 3183490287/0100, variabilní symbol je rodné číslo bez
lomítka,

hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Žatec (nám. Svobody 1 nebo Obránců míru
295),

složenkou přes Českou poštu – složenky jsou k vyzvednutí na MěÚ Žatec, nám. Svobody 1.

Správa poplatku - Od 1. 10. 2021 zajišťuje Finanční odbor – Daně a poplatky
Michaela Šalounová,
tel. 415 736 212, e-mail: salounova@mesto-zatec.cz
Kateřina Oppelová, DiS., tel. 415 736 207, e-mail: oppelovak@mesto-zatec.cz
4
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Obyvatele Žatce čeká velká změna v placení za odpady
Zcela novou vyhlášku o místním poplatku za odpad
schválilo Zastupitelstva města Žatec. Odpady se budou
od ledna platit úplně jinak, a to paušální částkou za
každého občana.
Novinka byla vynucená me ho podle zákona i sankzákonem o odpadech, který cionovat, ale k takovému
nastavuje upravená pravidla kroku přistupovat nechcepro likvidaci odpadu v ce- me. Ten první rok bude nejlém Česku. Žatec se uprave- těžší pro všechny a uděláme
né legislativě musel přizpů- vše, aby se informace k lisobit. „Měníme celý systém dem dostaly. Chceme k tokvůli tomu, že nabývá účin- mu využít i realitní kancelánosti nový zákon o odpa- ře a sdružení vlastníků jeddech. Město mělo dvě vari- notek (SVJ) v panelových
domech, protože se budou
anty, tohle je
měnit nájemní výměry.
ta, která je
pro město opFormuláře musí být vytimální – pauplněné za každého člověšální poplaka? I za nejmenší děti?
tek na fyzicRS: Musí být vyplněné
kou osobu,“
údaje za každého poplatnívysvětlila v rozhovoru sta- ka, i za děti. Asi bude pro rorostka Žatce Zdeňka Ha- diny nejjednodušší, aby se
mousová (na snímku).
to vyplňovalo na jednom forPro obyvatele znamená muláři
nová vyhláška zátěž. MnoZ. Hamousová: Chceme
zí budou platit za odpady to pro obyvatele udělat co
víc, navíc se musí každý nejjednodušší. Daňový řád
zvlášť přihlašovat jako po- ukládá, že všichni se musí
platník. Jak to bude v pra- přihlásit městu do 15. ledna.
xi probíhat?
Ale lze to udělat i dřív, my
Začneme pro obyvatele připravíme možnosti, jak totím nejdostupnějším, Žatec- mu pomoci.
kým zpravodajem, který je
Jak se došlo u poplatku
cílený na všechny, i na ty, k částce 900 Kč?
kdo nemají internet. Lidé nyZH: Finanční odbor městní dostávají základní infor- ského úřadu na základě výmace a využijeme jeho počtů, porovnání příjmů a
stránky i k tomu, že zveřej- výdajů za odpady, navrhl
níme formulář, který vyplní, částku 900 korun na každou
podepíší a odevzdají. For- osobu, což zastupitelstvo
muláře budou součástí Ža- schválilo. Zákon ale umožteckého zpravodaje v listo- ňuje poplatek až 1200 Kč,
padu a prosinci.
tak vysokou částku požadoPro občany je to ale slo- vat nechceme.
žitější už proto, že se každý
Co vlastně způsobuje
musí k poplatku přihlásit. nový zákon o odpadech,
Renata Sedláková, ve- kvůli němuž se mění sysdoucí ﬁnančního odboru: tém platby za odpady v
Ano, ale je to jednorázový Žatci?
proces.
Důsledkem nového zákoA město bude lidem po- na bude, že se každý rok bumáhat, snažit se vše usnad- dou zvyšovat poplatky za
ňovat, podávat informace? uložení každé tuny odpady
RS: Určitě. Už tím, že na- na skládku. Cílem je co nejbízíme různé způsoby, jak in- víc třídit. I když se zdá, že
formace podávat – na inter- když každý zaplatí 900 konetu, v tisku, osobně. Po- run, nebude to občany k tříkud se někdo nepřihlásí, bu- dění motivovat, tak motivademe ho kontaktovat. Může- ce tady bude. Tím, že nákla-

Poplatky za odpad se dosud řešily platbami obyvatel
přímo svozové ﬁrmě. Nově bude platit smluvní vztah mezi
městem a každým občanem.
V souvislosti se změnou legislativy měly města a obce
nově dvě možnosti, jak platit za svoz a likvidaci odpadů.
Buď tzv. paušálním poplatkem, což je způsob, který je v
Česku nejběžnější. Nebo poplatkem za skutečné množství
vyprodukovaného odpadu.
Na základě odborných diskusí a doporučení, především
ministerstva vnitra, doporučila Rada města Žatce zvolit
paušální poplatek, což také zastupitelé schválili.
Roční paušální poplatek byl určen ve výší 900 Kč, což má
pokrýt náklady na svoz směsného komunálního odpadu a
částečné pokrytí nákladů sběrného dvora. Maximální
poplatek může být dle zákona 1200 Kč.
Skutečné náklady na odpadové hospodářství přepočtené
na jednoho občana přitom v Žatci mají být 1473 korun
ročně.
V Žatci lidé zatím platí za shromažďování, svoz a likvidaci
odpadků prostřednictvím plateb za popelnice a kontejnery.
Svozová společnost stanovila každý rok podle velikosti
nádoby na odpad a četnosti svozu cenu, již hradili majitelé
nemovitostí – tedy buď jednotlivě domácnosti v rodinných
domcích nebo společnými platbami lidé žijící v bytových
domech.
dy za ukládání na skládku bu- ký. Bude to tak, že v této cedou každý rok dražší, je po- ně by měly být i častější
třeba působit na obyvatele, svozy odpadu? A tím více
abychom třídění šli naproti. pořádku ve městě?
Svozy, které máme, by
Dá se to říci i tak, že
když budeme všichni dů- měly stačit. Ale v případě pokladně třídit, tak se v dal- třeby zajistíme větší četnost
ších letech nebude popla- svozů. Byli bychom rádi,
kdyby cenu nebylo nutné mitek muset zvyšovat?
Nemůžeme říct, že se ur- nimálně dva roky zvyšovat.
čitě nebude zvyšovat, ale bu- Pro panelové domy se to todeme dělat všechno pro to, lik nezvyšuje, spíš pro majiaby se zvyšovat nemusel. A tele rodinných domků. Těm
třídění je jedna z cest. Proto- se budeme snažit nabídnout
že například uložení tuny bi- další nádoby na třídění odpaoodpadu je značně levnější du, abychom jim třídění co
než uložení tuny směsného nejvíc ulehčili.
Přestože mnozí budou
komunálního odpadu. Třídění plastu, papíru, skla, bio- platit za odpady víc peněz,
odpadu a dalších komodit město bude stále na svoz a
směřuje k tomu, aby množ- likvidaci doplácet?
ství směsného odpadu bylo
Je potřeba říci, že město
v co nejmenším objemu. Do každý rok doplácí na odparoku 2023 má město dohodu dy kolem 10 milionů korun.
se svozovou společností, dí- A ta částka je vypočítaná
ky které bude cena tříděné- tak, že tato podpora města
ho odpadu zastropovaná ce- zůstává. Když se bude důnou na úrovni roku 2020.
sledně separovat, měla by
Mnoha lidem se popla- současná částka stačit.
tek 900 Kč zdá velmi vysoTomáš Kassal
5
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Dluhová platforma a téma poplatků za odpady
Již páté setkání dluhové platformy proběhlo v prostorách
klíčenky Sociálního centra pro rodinu v Žatci 14. září 2021.
V rámci projektu Žatec bez dluhů se probírala aktuální témata jako je řešení náhradního výživného v Žatci po 3 měsících od účinnosti, nárůst mobiliárních exekucí a s tím zvýšený zájem o zastavování či odklady exekucí či zavádění nového systému výběru poplatků za odpady v Žatci. Díky výborné spolupráci pracovníků města Žatec se Sociálním centrum
pro rodinu a dalšími zástupci organizací ve městě byly prodiskutovány otázky vybírání poplatků, motivace klientů,
podpory při vyplňování potřebných administrativních úkonů spojených s touto změnou i osvěta směrem k veřejnosti.
Otevřela se také témata spolupráce nad případným vznikem
dluhů a následné daňové exekuce vůči neplatičům.
Přítomní se na místě dohodli, že vytvoří maximální podmínky k tomu, aby podpořili své klienty, zajistili propagaci
a zvýšení povědomí o odpadové problematice. I zde se tak
nastavila úzká spolupráce s městem Žatec. Poslední setkání dluhové platformy v letošním roce proběhne 4. listopadu,
kdy se budeme i nadále věnovat aktuálním otázkám v Žatci.
Lenka Mangová Mottlová

Aktuální informace ze Žatce sledujte na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj - město Žatec

Dluhová poradna Žatec: Daňová exekuce

DLUŽÍM. Co s m?
hlédnout do spisu a pořídit si
kopie dokumentů.
To, že se úřad hned po
uplynutí lhůty pro zaplacení
Odpověď: Exekuci pro- dluhu neozve, neznamená
vádí soudní exekutoři. Ne- to, že dluh v budoucnu nebujsou ale jediní, kteří mají prá- de vymáhat. V případě, že
vo vymáhat dluhy. Dluhy na vám byla exekuce nařízena,
daních, místních poplatcích, můžete své výhrady uplatnit
pokutách od úřadů a plat- v námitce nebo v návrhu na
bách státu mohou úřady vy- zastavení exekuce.
S konkrétním řešením vamáhat samy v rámci daňové
exekuce. Příslušný úřad šeho případu nebo případvám musí nejprve uložit po- nými dotazy se můžete obravinnost úhrady. Tímto roz- cet na pracovníky dluhové
hodnutím může být plateb- poradny v Žatci.
ní výměr nebo příkaz. Po- Rubriku připravuje:
kud v dané lhůtě neuhradíte, Sociální centrum pro rodipak může úřad zahájit daňo- nu,z.ú, Mgr. Lenka Mangová Mottlová
vou exekuci.
Vždy je důležité si přebí- Husova 2796, Žatec
rat poštu a s úřadem komu- Projekt: Žatec bez dluhů
nikovat. Na základě vaší žádosti vám úřad sdělí, kolik
dlužíte, umožní vám také naDotaz: Daňová exekuce, co to je? Za jakých podmínek mi hrozí?

Právní poradna: Jak se bránit, když vás obtěžuje soused hlukem?
ní hlukem a dalšími tzv. imisemi, může
jít třeba o vibrace, cigaretový kouř, záDotaz: Bydlím v nájemním bytě a v pach a řadu dalších problémů, tak soudsousedním bytě bydlí člověk, který si ní řešení bychom měli volit asi až jako
pravidelně pouští hudbu a tím mě poslední. Předně jde často o běh na
obtěžuje. Většinou to dělá přes den, což dlouhou trať a rovněž dokazování před
je ovšem v době, kdy kvůli pandemii soudem může být dosti složité. Soud
trávím celé dny doma, dost nepříjem- se totiž jen těžko spokojí s výpovědí,
né. Co je ale horší, minimálně jednou kde popíšete, jak je hudba obtěžující,
do týdne si ji pouští i v noci. Nevím na ale bude žádat i další důkazy, mohou to
koho se obrátit, když jdu za sousedem, být svědecké výpovědi, ale třeba i mětak mi vždy slíbí, že se polepší, ale nic ření hlukové hladiny, které není nejse nestane, naposledy mi řekl, že byt je levnější a samozřejmě pokud nejde o
hluk kontinuální, tak se taky může stát,
jeho a může si v něm dělat, co chce.
Odpověď: Ačkoli podobné soused- že zrovna v den měření bude vše v poské spory jsou poměrně časté, tak jejich řádku. Samotné soudní rozhodnutí, kteřešení často vůbec nebývá jednoduché. rým soud nařídí, aby se dotyčný zdržel
Problémem jsou zejména obdobné pří- produkce hluku, pak může být dost obpady, kdy je vnímání problému do znač- tížně vymahatelné.
Nejdříve bych tedy doporučil obráné míry subjektivní a co jednomu může
přijít normální, jiného nepřiměřeně ob- tit se na pronajímatele vašeho bytu.
těžuje. Obtěžování hlukem by obecně Ten má povinnost zajistit vám bydlení
nemělo překračovat místní poměry. Jde v odpovídající kvalitě, ačkoli to není
o poměrně vágní pojem, který samo- on, kdo dělá hluk, tak u něj můžete žázřejmě bude znamenat něco jiného v dat slevu z nájmu, pokud hluk vede ke
centru rušného města a něco jiného na snížení kvality bydlení. To ho může dokraji vesnice. Bude záležet nejenom na nutit k tomu, aby věc řešil a případně
tom, jak je hudba hlasitá, ale i na tom, pak chtěl náhradu škody ve výši slevy
kdy ji soused pouští, ale také zda tak na- z nájmu po sousedovi.
příklad činí s cílem vás obtěžovat.
Pokud jsou v domě obtěžováni i dalAčkoli občanský zákoník obsahuje ší nájemníci či vlastníci, je dobré proustanovení, které přímo řeší obtěžová- střednictvím pronajímatele řešit pro-

Advokát radí
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blém i se společenstvím vlastníků jednotek případně s bytovým družstvem.
Zároveň bude vaše pozice lepší v případě řešení problému soudní cestou nebo přes hygienické stanice, protože se
nabízí více svědků, kteří mohou problém dosvědčit. Zejména u bytových
družstev obvykle stanovy obsahují také nástroje, které mohou pomoci problém řešit.
Další možností je obrátit se na hygienickou stanici, která může v bytě provést měření a v případě, že bude hladina hluku překračovat meze stanovené
v příslušném předpisu. Ne vždy je
ovšem hygiena vstřícná k tomu, aby
měření provedla a spíše je třeba počítat
s tím, že byste si měření musela zaplatit. Pokud by skutečně překračovalo limity, lze se pak na hygienu obrátit a ta
by měla zjednat nápravu, případně lze
výsledky takového měření použít u
soudu. Zejména pokud jde o obtěžování hudbou v nočních hodinách, pak může jít o přestupek a je na místě volat státní či městskou policii.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Online poradna na www.iure.org

inzerce/životní událos

Karel Kolář
67
Josef Dodok
69
● KOUPÍM RODINNÝ Petr Šturz
80
DŮM nebo CHALUPU v lo- Ludmila Hanzlíková
72
kalitě Žatec a okolí. Stav ne- Emilie Hofmannová
75
ní rozhodující, hezké místo Alžběta Tykalová
84
a zahrada. Tel.604215677 Hana Krátká
63
nebo gsrt@seznam.cz.
Viktor Novotný
88
● Pronajmu byt 2+1 1.p. v Gejza Gyenge
80
Žatci. Nájem 8.500,- Kč + Zdeňka Dörﬂerová
77
poplatky + kauce. Tel. 415 Ilse Iblová
75
710 890.
Bartolomej Berky
59
● Drůbež Červený Hrádek Vojtech Gunár
65
prodává slepičky typu Tetra Karel Dyršmíd
73
hnědá, Dominant všechny Jaroslava Glaserová
82
barvy, Green Shell-typu Jaroslav Mašinda
70
Araukana a Dark Shell-typu Stanislava Mlčáková 94
Maranska – 16 - 20 týdnů, Tereza Bothová
27
185 - 229,- Kč/ks. Žatec – u Marie Pásztorová
72
vlak. nádraží západ – 18.10. Zdeněk Loucký
72
v 17.30 hod. a 27.10. 2021 v Věra Chromá
57
15.40 hod. Info: Po-Pá 9.00 Vladimír Maňas
70
- 16.00 hod., tel. 601 5762 Anna Špatenková
66
70, 728 605 840, www.dru- Adéla Ondová
48
bezcervenyhradek.cz
Anna Procházková
73
Květoslava Purnochová 84
Vzpomínka
Jindřich Doleček
76
Štefánia Lišková
76
● Dne 13. 10.
Irena Grossmannová
84
2021 uplyne 8
let, co nás naPříští číslo Žateckého zpravždy opustil
vodaje vyjde 4. listopadu.
pan Ladislav
Příjem inzerce do 27. 10.
Merda ze ŽatKontakt: e-mail: zpravodaj
ce. S láskou vzpomínají
@mesto-zatec.cz, tel.: 415
manželka Vlasta a synové
736 156. Osobní kontakt:
Láďa a Mirek s rodinami.
Úterý 9 - 11 hodin, Turistické
● Dne 4. října
informační centrum Žatec,
uplynul 1 rok,
nám. Svobody 149.
kdy nás opustiOdběrná místa: Městský
la paní Ludmiúřad, knihovna, Domov pro
la Nosková.
seniory, poliklinika, Galerie
Stále vzpomíSladovna, Kauﬂand, samoná rodina.
obsluha nám. Poperinge, JIP
Pražská, Samoobsluha Zlatý
Rozloučení
chmel, Norma, Lékárna Na
Zesnulí 18. 8. až 26. 9.2 021: náměstí, Cukrárna Obr. míVěra Raisiglová
69 ru, divadlo, Kavárna S duší,
Vanda Josefa Kodetová 54 autobusové nádraží, vlakové
Václav Mach
64 nádraží, zahradnictví Cinke.

Inzerce
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Dotace na obnovu památek
Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o ﬁnanční příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok 2022 a z Fondu regenerace
města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec na rok 2022.
Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 27. 10.
2021, místem podání je podatelna Městského úřadu Žatec.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu regenerace: Městský úřad Žatec, Odbor rozvoje města, dotace,
Ing. Iva Fínová, email: ﬁnova@mesto-zatec.cz, tel. 415 736
126, nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce Žádosti a formuláře
– odbor rozvoje města).

MEMPHIS - ŠITÍ ODĚVŮ
RAMPASOVÁ SVĚTLANA
NÁM. SVOBODY 150, 438 01 ŽATEC
IČO: 477 91 764
TEL: 603 157 746

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

Správa lesů a myslivosti, veterinární
péče a ochrana zvířat, rybářství
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 18. 10. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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

Vodní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 18. 10. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

Vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí

Pracovník úseku
sociálně právní ochrany

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 19. 10. 2021 do 12.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 18. 10. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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volby

OZNÁMENÍ
Starostka města Žatec podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
9. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je v městě Žatci 18 okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem či platným občanským průkazem. Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Náhradní doklad /doklad vydaný při ztrátě nebo
odcizení/ není průkazem k prokázání totožnosti a státního občanství.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V průběhu konání voleb volič může
požádat o vydání hlasovacích lístků i ve volební místnosti. Upozorňujeme na změnu sídla volebního okrsku č. 16 - SčVK
(objekt ČOV) Klostermannova ulice 3190, Žatec.
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volby

Klostermannova 3190, Žatec
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Volby v Žatci proběhnou ve stejných volebních místnostech jako loni
Ve stálém počtu 18 okrsků
a ve stejných volebních místnostech jako před rokem, kdy
došlo ke změně místnosti u
16. okrsku, proběhnou v Žatci říjnové volby, které určí obsazení Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volby proběhnou v pátek 8. října od 14
do 20 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

V průběhu voleb bude
opět nutné dodržovat platná
epidemiologická opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Stejně jako loni při krajských volbách budou ve všech volebních místnostech povinné respirátory
a dodržování odstupů mezi
voliči.
Hlasovací lístky by měli

lidé dostat do 5. října. Kdo je
nedostane, může zavolat na
telefon 720 972 866 koordinátorce voleb v Žatci Monice Duškové. „Jinak ale bude
ve všech volebních místnostech dostatek náhradních volebních lístků,“ ujistila M.
Dušková.
Voliči, kteří mají potíže s
pohybem nebo jsou kvůli

Telefonické kontakty do volebních místností v jednotlivých okrscích:

zranění či nemoci upoutaní
na lůžko, mohou zavolat zapisovatelce svého volebního okrsku a zástupci volební
komise s přenosnou volební
urnou přijdou až k nim. Pozor – to se netýká obyvatel v
karanténě kvůli Covid-19!
Lidé v karanténě kvůli
onemocnění Covid-19 budou moci také volit, ale musí si zvláštní přenosnou volební schránku objednat
přes číslo Krajského úřadu v
Ústí nad Labem, který tuto
službu zajišťuje. Na telefon
775 868 535 je pro objednání mobilní schránky nutné
volat nejpozději 7. října.
Jediná novinka, která platí pro letošní volby, souvisí s
novelou zákona o občanských průkazech. Pověřené
úřady už nevydávají náhradní občanské průkazy pro případ voleb, kdo tedy nemá
platný občanský průkaz, nebude moci volit.
(kas)
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Společnost Nexen opět podpořila hasiče na Žatecku
Jihokorejský výrobce pneumatik Nexen
Tire Europe opět významě ﬁnančně podpořil hasiče v žateckém regionu.
Pořídil jim nákladní kontejner, nehodovou clonu s reﬂexními prvky nebo sadu popruhů pro pohodlné snášení pacientů. V případě potřeby bude toto moderní vybavení
sloužit nejen ﬁrmám ze strategické průmyslové zóny Triangle, včetně Nexen Tire, ale
celému regionu Žatecka.
Do nového vybavení společnost Nexen
Tire Europe investovala přes 110 tisíc korun. Hasiči tak získali nákladní kontejner
pro účely přepravy kusového materiálu a
sypkých hmot, sadu popruhů na snášení pacientů nebo blesk k fotoaparátu na zjišťování příčin požárů. Nově mohou využívat také
nehodovou clonu s reﬂexními prvky, která

Příměstský tábor
pro děti cizinců
Během letních prázdnin,
ve dnech 16. až 20. srpna,
proběhl již druhým rokem
příměstský tábor pro děti s
odlišným mateřským jazykem. Jeho pořadatelem bylo
město Žatec.
Jedná se o další podporu
dětí - cizinců, která je nabízena z projektu města Žatec.
Během tohoto týdne 15 dětí
různých věkových skupin a
národností navštívilo spoustu zajímavých míst v Žatci a
jeho okolí. Některé děti ovládaly češtinu minimálně, jiné
na průměrné úrovni.
Lektoři nenásilnou formou zařazovali i hry pro rozvoj a zdokonalení českého
jazyka. Brzy se ještě všichni
setkají na podzimním víkendovém pobytu.
(red)

slouží k rychlému zaclonění místa zásahu
zejména u dopravních nehod.
V minulosti podpořil Nexen krajské hasiče několikrát. Kromě hrazení části vybavení
nové hasičské stanice na průmyslové zóně
Triangle, která byla otevřena v dubnu 2019,
přispěl Nexen významnou měrou také na pořízení podpěr pro bezpečnou stabilizaci vozidel a zátěže při záchranných pracích, zásahových přileb, dýchacích přístrojů, motorových kotoučových pil nebo radiostanice a
výpočetní techniky.
Přes 30 tisíc korun Nexen v minulosti investoval také do pořízení AED deﬁbrilátoru, který pomáhá zachraňovat životy.
V loňském roce darovala společnost žatecké jednotce záchranářský člunu pro zásahy na vodní hladině.
Ivan Dzido

Službu osobní asistence
nabízí všem zájemcům žatecké centrum Maltézské pomoci. Od března letošního
roku se celý svět potýká s
pandemií zvanou COVID19. V centru Žatec, které poskytuje osobní asistenci převážně seniorům, je zatím situace poklidná. Všechny asistentky docházející do domácností našich klientů jsou
seznámeny s platnými hygienickými nařízeními, máme
dostatek ochranných prostředků. Vnášíme do jejich
domovů pocit klidu a bezpečí.
Renata Kubínková

Pěstounům patří dík, ale bude jich potřeba víc
kam mohou přijít, aby se dozvěděli nějaké informace,“ vysvětlila jeden cíl akce Monika
Křenková, která má na odboru sociálních věcí
MěÚ Žatec na starost náhradní rodinnou péči.
Odpolední akce byla zároveň poděkováním
všem dosavadním pěstounům.
V současné době na Žatecku pomáhá dětem téměř šest desítek pěstounů, od příštího
roku jich ale bude potřeba ještě více. Od 1.
ledna 2022 bude platit novela zákona o sociálně právní ochraně dětí a od té doby se děti
mladší 3 let nesmí dávat do ústavní výchoPrvní Den pěstounství v Žatci proběhl v pá- vy. Budou scházet hlavně tzv. profesionální
tek 24. září v Klášterní zahradě. Akce se usku- pěstouni. „Kdo se chce stát pěstounem, můtečnila jako poděkování pěstounům na Žatec- že přijít na odbor sociálních věcí a my mu ráku, ale zároveň oslovila další možné pěstouny, di pomůžeme,“ ujistila Monika Křenková.
kterých je nedostatek a kteří se mohli dozvěPro všechny pěstouny na Žatecku už nydět řadu podrobností.
ní existuje velmi dobře fungující zázemí,
„Setkání bylo určené pro širokou veřej- které zajišťuje orgán sociálně právní ochranost, která přemýšlí o tom, že by pomohla dě- ny dětí a doprovázející organizace.
tem, jež jsou v ústavním zařízení nebo nemoDen pěstounství, který se konal minulý
hou být v péči rodičů, a chtěla se o tom dozvě- týden, se konal v Žatci úplně poprvé, další
dět více. Protože jsme zjistili, že lidé ani neví, by ale měly časem následovat.
(kas)

Připomínka odvahy válečných letců
Vzpomínkové setkání u Památníku letců v Podměstí
uctilo ve středu 15. září odpoledne památku severočeských
letců, kteří bojovali ve druhé světové válce.
Právě k těmto bojovníkům za svobodu se ve svém projevu obracel Václav Vašek ze spolku Letci Žatec. Spolek společně s městem Žatec a zdejší vojenskou posádkou akci každý rok pořádá. Jde o tradiční akci, která jednak připomíná
odvahu letců, již bojovali za svobodu Československa, jednak připomíná září 2012, kdy byl pomník na jejich počest
odhalen.
Vedle Václava Vaška, bývalého velitele 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci, ocenil válečné hrdiny také Jan Štěpánek, velitel žatecké 4. brigády rychlého nasazení.
Slavnostní akci ukončila česká státní hymna, kterou zahráli žáci Základní umělecké školy Žatec.
(kas)
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Pozvánka
Město Žatec ve spolupráci
s Vojenskou posádkou Žatec
Vás zvou u příležitosti
103. výročí vzniku samostatného
československého státu
na slavnostní vzpomínkový akt,
který se uskuteční
dne 28. 10. 2021 v 11.00 hod
u památníku na Kruhovém náměstí v Žatci.
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Žatecký rodák Jiří Pazour vystoupí v říjnu s gratulačním koncertem
Gratulační koncert Jiřího Pazoura s názvem Můj život s
klavírem se koná v hudebníkově rodném městě, Žatci, u
příležitosti jeho kulatých narozenin, které umělec oslavil začátkem letošního roku.
Uskuteční se 19. října od zazní též originální zpraco19 hodin v městském diva- vání skladeb Leoše Janáčka,
dle, v němž Jiří Pazour před George Gershwina, ﬁlmolety začínal svou hudební vých melodií Johna Willicestu.
amse a melodií z muzikálů
V první části večera za- Leonarda Bernsteina.
znějí hudební skladby, které
Jak už bývá při koncermá Jiří Pazour nejraději. Po- tech Jiřího Pazoura zvykem,
sluchači budou mít možnost umělec navazuje v druhé povyslechnout např. hudební lovině koncertu kontakt se
improvizace na Smetanovu svými posluchači a plní huVltavu v různých hudebních dební přání publika. Publistylech, na motiv české lido- kum bude mít možnost slevé písně Ach synku, synku, dovat, jakým způsobem se

proměňují známé melodie a
jak přímo na místě vznikají
nové hudební skladby.
S Jiřím Pazourem zažijete nevšední večer nejen pr-

votřídní klavírní hry, ale především večer živelných, strhujících a inspirací nabitých
improvizací a hudebních
proměn.
(kas)

Noc literatury představila moderní evropské autory Dotek hypnózy
v žatecké
městské knihovně

Noc literatury se snaží přiblížit široké veřejnosti současnou evropskou literaturu a zvýšit povědomí o tvůrčích
proudech napříč žánry. Letos proběhl
již 15. ročník a zúčastnit jste se mohli ve
středu 22. září v podvečer také v Žatci.
Pro zájemce o veřejné čtení byla připravena čtyři krásná místa v centru
města, kde se četlo z osmi vybraných titulů. Literární rozptyl byl široký, a tak
jste si mohli vyslechnout úryvky z knih
například o roztroušené skleróze, o současné migrační politice nebo o nelehkém vztahu mezi matkou a dcerou. Čtení se ujaly veřejně známé osobnosti ze
Žatce. Na závěr celého večera proběhlo
ve Dvoře U Svatého Jakuba již tradiční
scénické čtení literárních ukázek v netradičním podání divadelního spolku
Opera Žatec, který večer zakončil ukázkou ze své připravované hry.
Všem účinkujícím velice děkujeme
a s návštěvníky se již nyní těšíme na další ročník.
(měk)

Ve středu 15. září 2021
proběhla na terase Městské
knihovny Žatec beseda s hypnoterapeutem Šimonem Pečenkou.
Během dvou hodin jsme
probrali cestu lektora do tajů
hypnózy i možnosti, které
nám hypnóza může nabídnout, a konkrétní příklady z
terapeutické praxe.
Příjemné povídání bylo
doplněno také praktickou
zkouškou hypnobility. Lektor vyvracel nejznámější mýty a pověry o hypnóze a dokázal všem zúčastněným, že
hypnoterapie není alternativní a mystická záležitost,
ale účinný způsob, jak vyřešit mnoho potíží, které člověka mohou trápit. (mkž)

Cestovatelská přednáška s Markem Kovářem v Galerii Sladovna
máždil spoustu zážitků z
nádherných míst z více než
80 zemí světa.
Na setkání v Galerii Sladovna 14. října 2021 od
18:00 se společně s návštěvníky podívá na rozmanitá
místa v Africe, Asii, Evropě,
Severní a Jižní Americe,
Marek Kovář již během Austrálii a Oceánii. Dále
střední školy začal intenziv- pak na plovoucí vesnice v
ně a hlavně levně cestovat. Kambodži, mayská ztracená
Během posledních 10 let stu- města v Americe, buddhisdentského života nashro- tický festival na Srí Lance,

tanečnice samby v Brazílii,
Ďáblův chřtán v Argentině,
potomky Lovců lebek na
Borneu či kanibalů na Fidži,
hypermoderní centra v Singapuru, úchvatná zákoutí Pyrenejských hor, kláštery na
skalách v Řecku či Velkou africkou pětku v jižní Africe.
Těšit se můžete také na
vyprávění jaké to je vyměňovat pneumatiky, když za
keřem mohou číhat lvi, na
jízdu v otevřeném vlaku na

posledním schodu nad propastmi, dále na zkušenosti,
jak se kupuje celý autobus,
jak být okraden samotnými
policisty, jak pobíhat s klokany, plavat se žraloky nebo
potkat Rudého Khméra.
To a mnohem více uvidíte na promítání s názvem S
batohem na 6 dílech světa.
Nebude chybět ani výběr ze
světové street food a dalších
lokálních často i netradičních specialit.
(gs)
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

Muzeum pivovarnictví Žatecka (Žižkovo náměstí)
Otevřeno St – Ne 12:00 – 17:00

9. 10. M. P. Musorgskij: Boris Godunov,
opera – satelitní přenos, 18:45
12. 10. Blues Boy Kids, koncert, 19:00
13. 10. Skupina Nezmaři, koncert, 19:00
18. 10. Stará láska nerezaví, činohra, 19:00
19. 10. Jiří Pazour – Můj život s klavírem,
gratulační koncert, 19:00
20. 10. Bee Bakare Trio, koncert, 19:00
21. 10. Setkání Z. Bubílkové a J. Krampola,
zábavný pořad, 19:00
23. 10. T. Blanchard: Fire Shut Up in My Bones,
opera – satelitní přenos, 18:45
27. 10. Dva nahatý chlapi, činohra, 19:00
31. 10. Lotrando a Zubejda, pohádka pro děti, 15:00
VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava, prohlídky v 10, 13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 30. 12. Sirupy, mošty, víno, z historie podniku Fruta
do 30. 12. Husité v severozápadních Čechách, k 600. výročí porážky II. křížové výpravy u Žatce
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 24. 4. Žiju v první republice, výstava o dobové módě
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 11. 12. Dávné věky na Žatecku a v širším okolí, výstava o pravěku – obrazy a fosílie
Chmelařské muzeum (nám. Prokopa Velkého)
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Chrám chmele a piva (nám. Prokopa Velkého)
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
7. 10. Blízká divočina, výstava obrazů do 14. 11., 18:00
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou tužkou. Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30

OSTATNÍ
7. 10. Mezi křížem a kalichem, Regionální muzeum, přednáška k výstavě o husitech, 17:00
14. 10. S batohem na 6 dílech světa, Galerie Sladovna, cestopisná přednáška, 18:00
23. 10. Strašidelný les, sraz u Atelieru M u parku – pořádá
DDM, 17:00
23. 10. Večer pro všechny, KD Moskva, oslava 50 let skupiny Aquarius, 20:00
26. 10. Čaj s právníkem, Sociální centrum pro rodinu – Vol. Čechů 326, 10:00
27. 10. Zlaté vábení Yukonu, Městská knihovna, cestopisná přednáška, 17:00
28. 10. Vzpomínkový akt ke 103. výročí vzniku ČSR,
Kruhové náměstí, 11:00
30. 10. Chmeloween u Majáku, strašidelné prohlídky
Chmelového majáku, 16:00

7. 10. NENÍ ČAS ZEMŘÍT
7. 10. SUPERNOVA
8. 10. MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
8. 10. KAREL
10. 10. KAREL
10. 10. LAST AND FIRST MEN
14. 10. GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
14. 10. KAREL
15. 10. OČISTA NAVŽDY
15. 10. MRAZIVÁ PAST
16. 10. MYŠI PATŘÍ DO NEBE
16. 10. SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE
16. 10. ANNETTE
17. 10. CHLUPÁČCI
17. 10. MATKY
17. 10. SHORTA
22. 10. ZBOŽŇOVANÝ
22. 10. TEMNÝ DŮM
24. 10. ROZBITÝ ROBOT RON
24. 10. MSTITEL
Přednáška k husitské výstavě
24. 10. ZEMĚ NOMÁDŮ
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na před- 26. 10. ZÁTOPEK
nášku Mezi křížem a kalichem – Husité a severozápadní Če- 26. 10. VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
chy r. 1421, která se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021 od 17 28. 10. 100% VLK
hodin v hlavní budově muzea (Husova 678, Žatec).
28. 10. CHYBY
„Tématem přednášky budou události roku 1421 v seve- 28. 10. TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
rozápadních Čechách, zejména vojenské konfrontace husi- 29. 10. VEČÍREK
tů a katolíků, jakož i nové informace k soudobému vojen- 29. 10. GODZILLA VS. KONG
ství a fortiﬁkační architektuře,” nastínil přednášející Milan 30. 10. SEAL TEAM:
Sýkora, archeolog ÚAPP v Mostě.
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
„Po skončení přednášky si budete moci prohlédnout vý- 30. 10. V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
stavu Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
výprava u Žatce 1421,” dodala Jitka Krouzová, vedoucí pro- 30. 10. BLACK WIDOW
pagačně-výstavnického oddělení muzea.
(rmž) 31. 10. PŘÍPITEK
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Téma husitství přilákalo na EHD do muzea stovky návštěvníků
Tradiční Dny evropského dědictví (EHD) věnovalo letos
v září v Žatci pořádající Regionální muzeum K. A. Polánka významnému výročí 600 let od porážky II. křížové výpravy u Žatce.
Vedle celodenního pro- roku, je Milan Sýkora z argramu zaměřeného na dobu cheologického ústavu v
husitství připravilo regio- Mostě. „Do roku 1421 vstunální muzeum i dva další povaly severozápadní Čechy
projekty – výstavu Husité v s tím, že jedinou baštou huseverozápadních Čechách a sitství tu bylo město Žatec. Je
krátkometrážní ﬁlm o po- mu nutno přiznat ke cti, že
proti výpravám, jež proti něrážce křižáků u Žatce.
Vernisáž výstavy pro- mu směřovaly, vždy obstálo
běhla přesně 600 let poté, co se ctí,“ uvedl Milan Sýkora.
na Žatec zaútočili křižáci. Kdo se přijde na expozici po„Shodou okolností začal dívat, uvidí v jejím rámci taútok 18. září 1421,“ zdůraz- ké nový dokumentární ﬁlm o
nila ředitelka muzea Radmi- obléhání Žatce křižáky.
Celodenního programu
la Holodňáková (na snímku)
při vernisáži před asi pade- EHD v muzeu a jeho zahradě
se zúčastnily stovky lidí. Přisátkou návštěvníků.
Autorem výstavy, kterou praveny pro ně byly středoje možné vidět do konce věké stánky a řemesla, stře-

Žatci potvrdilo, jak bohatou
historii město má a že každé
Dny evropského dědictví mohou nabídnout návštěvníkům
nevšední zážitky. To zdůraznila i starostka Zdeňka Hamousová. „Žatec jako významné a historické město
patří dlouhodobě k místům,
která se připojují k Dnům evropského dědictví a představují své historické poklady.
dověká kuchyň, ukázky his- Regionální muzeum vymýšlí
torických tanců, vystoupení každoročně velmi kvalitní
kejklíře a muzikantů. Lidé si program a my jako město se
mohli prohlížet výzbroj kři- velmi rádi připojujeme. Zážáků i husitů, zejména děti se jem je vždy velký, za což
se zbraněmi rády fotily nebo jsme rádi, protože jsou to okasi je zkoušely. Některé se pak mžiky, kdy si uvědomujeme
s cepy, i když měkkými, zapo- jakou historii královské měsjily i do obrany vozové hrad- to Žatec má,“ vyzdvihla boby proti křižákům.
hatou historii města žatecká
Celé letošní téma EHD v starostka.
Tomáš Kassal

Putování lákalo na bitvu, děti zkoulovaly křižáky

Hezké počasí a atraktivní program, který
vyvrcholil bitvou husitů proti křižákům, zaplnil 11. září historické centrum Žatce. Tradiční Putování, které inspirovala porážka
II. křížové výpravy, přilákalo stovky lidí.

Akci, již společně pořádaly žatecké spolky i městské organizace ve spolupráci s kavárnami či cukrárnami, zahájila procházka,
obvyklé Putování, s úkoly pro děti. Ty se dozvěděly něco z historie, zároveň si připravily štíty či koule na bitvu.
O atraktivitu se postaral jak program, tak
kostýmovaní průvodci, jichž bylo v centru
města vidět na šest desítek, a to včetně dvaceti šermířů. I proto se Putování zúčastnily
stovky lidí, malých i velkých. „Prodalo se asi
150 plánků, z toho odhadujeme 400 až 500
putujících. Hodně lidí se pak přišlo podívat
na samotnou bitvu,“ řekl k návštěvnosti hlavní pořadatel Petr Antoni.
(kas)

Dočesná jinak: pohoda u kláštera, hudba v Letním kině
Tisíce lidí korzovaly městem, mnozí s kelímkem piva
v ruce, a přitom se bavily. Žatecká Dočesná jinak 2021 se i
po roce musela konat v odlišném formátu, to hlavní se ale
proti minulosti nezměnilo –
lidé se procházeli městem a
slavili svátek chmele a piva.
Žatecká Dočesná jinak
začala už v pátek menšími
akcemi. K těm nejzajímavějším patřil koncert na Hošťálkově náměstí s názvem
Žatec pro Moravu.
Sobotní program Dočesné jinak probíhal na různých
místech s různým progra-

mem. Netradičně se staly
součástí Žatecké dvorky, které jinak probíhají v rámci
Dnů evropského dědictví.
Tradičně se konal program
na náměstí Svobody – nechyběly akce pro děti včetně
lunaparku, soutěže, trhání
chmele, ale také vystoupení
známých zpěváků, jako Bohuše Matuše a Daniel Hůlka.
V areálu Žateckého pivovaru se konal tradiční recesistický Memoriál Lojzy Lupulína a hudební akce, točilo se pochopitelně místní pivo. To vše v rámci programu
s názvem Rozloučení s

prázdninami.
Na náměstí Prokopa Velkého se uskutečnil průvod
mažoretek a první část vystoupení dechovky Žatečanka. Její koncert pak pokračoval v Klášterní zahradě.
Vrcholem Dočesné jinak
byl podle očekávání hudební
festival v Letním kině, kde
vystoupila řada kapel. Například koncert skupiny Wohnout by byl ozdobou každé
Dočesné bez ohledu na letopočet. Placený vstup u některých lidí vzbudil zpočátku
údiv, ale je možné, že se z toho stane pravidlo.
(red)

Architektonickou
mapu lze dostat
v infocentru
Originální mapu staveb a
soch v Žatci mohou nově používat k procházkám jak turisté, tak hlavně obyvatelé
města. Architektonickou mapu města Žatce vytvořil spolek A dál? v rámci participativního rozpočtu města.
Slavnostně byla mapa pokřtěna v sobotu 4. září hodinu po poledni před Turistickým informačním centrem
na náměstí Svobody. Právě
tam si mohou zájemci pro
mapu dojít a bezplatně si ji
vyzvednout. Poslouží jim jako průvodce při procházkách
městem, ale také jako ukázka
architektonických unikátů, jimiž se město může chlubit.
Autorky, historička umění Monika Merdová a architekta Eva Sladká, sepsaly
všechny stavby, sochy a další
zajímavosti, které by si představení zasloužily. Z nich pak
vybíraly. „Hrozně dlouho
jsme diskutovaly nad tím, kolik toho má na mapě být. Nakonec je tam 80 staveb a 30
soch ve veřejném prostoru,“
popsala konečný výběr Monika Merdová.
(kas)
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Premiéra Slavoje na novém stadionu za tři body
Brankou z penalty, kterou proměnil Petr Klinec, vyhráli
fotbalisté Slavoje Žatec zápas krajského přeboru proti
Jiskře Modrá 1:0. Šlo o první zápas na domácím stadionu po dvouleté rekonstrukci.
Žatecký Slavoj se po os- ky dotaci od MŠMT a spolumi kolech držel v první polo- práci s městem má fotbalový
vině tabulky. Pomohla k to- klub novou tribunu pro 550
mu i výhra 3:0 v Kadani. Ta- diváků, trávník s automaticbulku krajského přeboru ve- kou závlahou, nové oplocení hřiště i zcela novou zeď
dou suverénní Domoušice.
První mistrovský zápas kolem areálu. Vše v hodnotě
na rekonstruovaném stadio- 22 milionů korun. „Další
nu se hrál po dvouleté odml- úpravy se ještě budou prováce, kdy několik zápasů hrál dět v rámci dodělávek a dalSlavoj v nedalekých Blša- ší rekonstrukce se plánuje.
nech a řadu utkání úplně zru- Týká se šaten a restaurace,
šila proticovidová opatření. bude záležet i na případné
Během této doby prošel are- dotaci,“ uvedl předseda FK
ál významnou proměnou. Dí- Slavoj Pavel Maňák. (kas)

Dvě medaile
Anny Trnkové
Zlatou a stříbrnou medaili získala na Mistrovství
ČR v twirlingu žatecká studentka Anna Trnková, která
do zářijové soutěže v Prostějově vstoupila jako jedna z
favoritek.
V kategorii rytmické taneční sólo skončila na šampionátu na 2. místě, v sóle s jednou hůlkou skončila první.
Vybojovala si tím i účast na
Mistrovství Evropy v Chorvatsku, které se koná v říjnu.
Ani mezinárodní závody by
pro A. Trnkovou neměly být
překážkou na cestě k úspěchu
– v zahraničí se už v minulosti dokázala několikrát prosadit, i když v mladších věkových kategoriích.
(red)
Daniel Švec má stříbro
z Mistrovství ČR
Čtvrtého medailistu z
Mistrovství České republiky žáků v lehké atletice má
od letošního září Atletický
klub Žatec. Daniel Švec získal na MČR v Mladé Boleslavi stříbrnou medaili v jedné z nejobsazovanějších kategorií – ve sprintu. Druhý
skončil na trati 150 metrů.
Navíc skončil ještě 6. v závodě na 60 metrů.
(žz)

Florbalisté Žatce čekají na bod v celostátní divizi
Na první bod v celostátní divizi zatím čekají ﬂorbalisté Žatce. Muži Jazzmanů zahájili své soutěže jako první, na vyšší soutěž si
ale stále zvykají. Svá první tři utkání prohráli.
První zápas prohráli Jazzmani s Florbalem Ústí B 6:13, ale podali velmi snaživý výkon a nastříleli zatím nejvíc branek. Koncentrovaný výkon naznačil potenciál pro
další zápasy, což se ale zatím neukázalo.
Ve druhém utkání prohrál Žatec rozdí-

lem třídy 3:18 s Chomutovem U21. Chomutovský favorit především ve druhé třetině
předváděl exhibici podpořenou touhou po
dalších a dalších gólech. I přes vysokou porážku byl oporou Jazzmanů brankář David
Švátora.
Ve třetím utkání divize prohrál Žatec v
Kadani, kde jinak hrává své domácí zápasy,
s místními Katy 1:12 a ve dvanáctičlenné tabulce je zatím bez bodu poslední.
(kas)

Kuželkáři v nové sezóně mají zatím po jedné výhře
Vstup do nové sezóny se
žateckým kuželkářům příliš
nepovedl, A tým Lokomotivy měl po třech zápasech krajského přeboru jednu výhru,
B tým na tom byl v okresním
přeboru úplně stejně.
Lokomotiva A začala sezónu domácí porážkou 2:6 se
Spořicemi, ve druhém kole

prohrála v Teplicích s Letnou
B 1,5:6,5. Slabou náplastí
může být výkon Ivety Ptáčkové, která se ziskem 431 bodů dostala mezi šest nejlepších výsledků celého kola.
Teprve ve třetím utkání
se Žatečtí dočkali výhry,
když doma přehráli Lokomotivu Ústí C 6:2. V jede-

náctičlenné tabulce jsou tak
devátí, před Ústím C a Verneřicemi B.
Lokomotiva Žatec B v
okresním přeboru nejprve
porazila Spořice C 4:2, pak
ale podlehla Trnovanům C
1:5 a Bílině B 0:6. V jedenáctičlenné tabulce je Žatec
se dvěma body osmý. (red)

V městském parku se jel závod Žatecký cyklista
Terénní cyklistické závody se v září znovu vrátily do Žatce, když se v městském parku jel Žatecký cyklista. Závod byl určený
hlavně dětem, své síly v něm ale změřila i řada dospělých.
Z výsledků:
Holky 1 (2014 – 2016): 1. Ginny Lhotská, 2.
Karolína Dostálová, 3. Sára Malá, 4. Lucie
Bajborová.
Kluci 1 (2014 – 2016): 1. Tomáš Vokoun, 2.
Jan Bajbora, 3. Jakub Kovář, 4. Ondřej
Šťastný, 5. Samuel Aschenbrenner.
Holky 2 (2011 – 2013): 1. Hermiona Lhot-

ská, 2. Natálie Koutecká, 3. Ginny Lhotská.
Kluci 2 (2011 – 2013): 1. Petr Kubelka, 2.
Dominik Urban, 3. Tomáš Bača.
Kluci 3 (2007 – 2010): 1. Filip Mai, 2. Ondřej Prokop, 3. Jaroslav Poustecký.
Muži Hobby: 1. Lukáš Koutecký, 2. Tomáš
Hulínský, 3. Roland Sussmann.
Ženy Hobby: 1. Ladislava Antalová, 2. Veronika Lhotská, 3. Marie Kotoučková.
Muži Proﬁ: 1. Marek Bušek, 2. Jan Vokoun,
3. Michal Šupol.
Ženy Proﬁ: 1. Ladislava Antalová, 2. Barbora Jansová.
(red)
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