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Mávání vlajkami na komínech bylo 28. října oslavou české státnos i připomínkou chmelařské tradice Žatce. Podrobnos na straně 3.
Foto: Tomáš Kassal
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Zastupitelstvo města schválilo v říjnu rozpočtové opatření, díky němuž se za 2,2
milionu Kč může začít připravovat studie Generelu
rozvoje Nemocnice Žatec.
Jde o studii, která má být
hotová do čtyř měsíců a jež
je nezbytná pro vznik budoucích projektů na rozvoj
nemocnice. Z hlediska času
je nejdůležitější příprava
projektové dokumentace na
urgentní příjem. „Počítá se s
tím, že na jaře bude vyhlášen dotační program, v
němž máme velkou šanci
uspět a získat významnou
částku na vybudování urgentu. Musíme na to ale být
projekčně připraveni,“ zdůraznil místostarosta Žatce
Radim Laibl.
Urgentní příjmy ve všech
důležitých nemocnicích jsou

prioritou ministerstva zdravotnictví, proto na ně má být
zajištěn dostatek peněz. Právě v Žatci urgent chybí.
„Měla by to být vstupní brána pro každého pacienta, kterého přiveze záchranka. Na
místě se udělá kompletní
vstupní vyšetření, případně
základní ošetření, a rozhodne se, kam dál bude přesunut. To zatím chybí,“ vysvětlil žatecký místostarosta.
Nový urgentní příjem má
vzniknout jako přístavba u
současného bloku chirurgie
na straně k parku.
Generel rozvoje nemocnice připraví i další rozvojové plány. K těm nejdůležitějším patří oddělení následné péče a dětské oddělení.
Následná péče potřebuje
vylepšit už kvůli prostorám v
zastaralých budovách. Vzhle-

dem k demograﬁckému vývoji je ale nutné pomýšlet také
na její rozšíření. Proto se počítá s tím, že následná péče se
ze současného objektu rozšíří
i do prostor dnešního dětského oddělení, čímž vznikne
rozsáhlý a ucelený blok, který
umožní zvýšit kapacitu i zlepšit péči. Pro dětské oddělení
by se udělaly nové prostory.
„Rozšíření následné péče a vybudování nové pediatrie jinde je jednou z možností. Právě generel rozvoje
nám má ukázat, jaké mohou
být i jiné možnosti,“ doplnil
Radim Laibl.
Základní myšlenkou, jíž
se bude generel rozvoje řídit, je minimálně zachování
současného rozsahu zdravotnické péče na čtyřech odděleních nemocnice.
Tomáš Kassal
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Radní rozhodnou, kdy vyhlásí architektonickou soutěž na halu
Podobu sportovní haly, již plánuje město Žatec postavit
v jižní části města, pomůže určit architektonická soutěž.
Rada města už jmenovala členy poroty, vybrala administrátora a jsou také určené základní parametry haly.
Na listopadovém jednání vily pochybnosti ohledně
rady města Žatce bude pro- umístění haly, a to hlavně
jednáno Soutěžní zadání a kvůli rozvojovému území
Soutěžní podmínky celé sou- pro další venkovní hřiště. Zatěže. Toto zadání již projed- tím se počítá s hřištěm na nánala a schválila odborná po- rodní házenou, nově se objerota. Na říjnovém jednání za- vil návrh na umístění osmi
stupitelů se ale znovu obje- tenisových kurtů.

V současné době stále platí, že pro sportovní halu byla
vybrána lokalita Kamenný vršek, po levé straně silnice na
Holedeč. Jinou variantou může být prostor na druhé straně
silnice, tedy v blízkosti bývalého Tesco. V tomto prostoru
se do budoucna plánuje nový
velký park. Podle některých
zastupitelů by to bylo pro
sportovní halu vhodnější mís-

Zájem o volby vyšší
než před čtyřmi roky

Mimořádný
úřední den:
Sobota 6. 11.
Matrika 8:00 - 10:30
Ostatní: 8:00 - 12:00
Pracoviště
budova radnice,
nám. Svobody 1
- Pokladna
- Matrika
- Evidence obyvatel
- Úsek OP a CD
Pracoviště
Obránců míru 295
- Pokladna
- Registr vozidel a řidičů

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 25. 11. 2021
od 17.30 hodin na radnici.

to kvůli prostoru pro další
venkovní sportoviště. protože je kolem větší prostor právě pro stavbu dalších venkovních sportovišť.
Pokud by se měla lokalita pro halu změnit, muselo
to nejprve odhlasovat zastupitelstvo města. Je otázka
dalších jednání a plánů, jak
moc by to celou výstavbu
pozdrželo.
(kas)

Vzpomínková akce na Kruhovém náměs připomněla
28. října 103. výročí vzniku samostatného Československa. Věnce a kvě ny položili k památníku obětem bojů za
svobodu zástupci města, poli ckých stran, spolků i dalších organizací.
Foto: Tomáš Kassal

Více voličů než před čtyřmi roky, ale přesto méně než
byl celostátní průměr. Taková byla účast v Žatci při volbách do poslanecké sněmovny v pátek a sobotu 8. a
9. října.
Zatímco v celé ČR byla
volební účast 65,43%, v Žatci přišlo 56,98% voličů. I
zde se ale projevil větší zájem o volby než v roce 2017,
kdy přišlo v Žatci 52,39%
voličů.
Před čtyřmi lety přišlo
volit přesně 8001 lidí (z celkového počtu 15 271 oprávněných voličů), zatímco letos volilo nové poslance
8383 lidí (z 14711 oprávněných voličů).
(red)

Zdravotníci chybí všude. V Žatci by mohla pomoct stipendia
S nedostatkem zdravotnického personálu se dlouhodobě potýká Žatec. Lidé si například stěžují, že nemohou najít nového praktického lékaře, pokud
jim ten současný odchází do důchodu.
Obecně platí, že by jim měla pomoci s hledáním jejich zdravotní pojišťovna. Problém je to ale všude v Česku
a v našem regionu obzvlášť, praktici
prostě chybí. „Situace v okrese Louny
a tedy i v Žatci není dobrá, praktičtí lékaři pro dospělé zde chybí a evidujeme
velký počet žádostí o jejich zajištění.
VZP ve spolupráci s Krajským úřadem
Ústeckého kraje pravidelně vyhlašuje
výběrová řízení na ordinace v takto
oslabených lokalitách. Bohužel, i přes
ﬁnanční boniﬁkaci nemají lékaři zájem se do těchto výběrových řízení hlásit,“ popsala situaci tisková mluvčí
VZP Viktorie Plívová.
Některé návrhy jsou pro občany nereálné, napřiklad když dostanou senio2

ři nabídku na lékaře v místě, které je desítky kilometrů vzdálené. Přesto jim
nezbývá, než aby sami hledali nejschůdnější variantu.
Město Žatec by jim rádo pomohlo,
ale jeho možnosti jsou velmi omezené.
Mohlo by vlastně jen pomoci s vybavením ordinace nebo pomoci s hledáním bydlení pro nového lékaře, žádný
takový ale v současné chvíli není.
Personální problémy se přitom týkají i různých dalších lékařských specializací, jako jsou pediatři, stomatologové, psychiatři a podobně. Stejný
problém se řeší v rámci celých severních Čech. „Rozklad personálního trhu ve zdravotnictví trvá. Proces uplatnění zahraničních lékařů je zdlouhavý
a zbytečně komplikovaný. Českých absolventů je minimum,“ popsal situaci
na lékařském trhu práce ředitel Nemocnice Žatec Jindřich Zetek, který v
nemocnici řeší stejný problém. Řeše-

ním proto podle něj nejsou ani zahraniční lékaři coby praktici – i oni musí
získat náležitou specializaci, stejně jako čeští absolventi. „Při současných
pravidlech se jedná o roky přípravy. Situaci v síti praktických lékařů jejich,
byť teoretický, vstup na trh práce rychle nevyřeší,“ dodal Jindřich Zetek.
Pro žateckou nemocnici i pro město Žatec se tak zdá být jednou z mála
šancí na zlepšení stipendijní program,
o kterém se mluví na žatecké radnici.
„Šlo by o ﬁnanční podporu budoucích
lékařů a sester, kteří by se tím zavázali
po absolvování studia několik let pracovat v Žatci. Podobný projekt už funguje i v rámci Ústeckého kraje. Řešení
to není rychlé, ale je to aspoň šance do
budoucna, navíc je to podpora českých
studentů a českých lékařů, kteří by pro
nás měli být prioritou,“ vysvětlil smysl
stipendijní podpory Radim Laibl.
Tomáš Kassal

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Participativní rozpočet čeká na vaše návrhy do 30. listopadu!
Částku 800 tisíc korun uvolnili žatečtí zastupitelé na projekty participativního rozpočtu pro rok 2022.
Jde o projekty, které pomohou vylepšit veřejný prostor ve městě či jeho místních částech a které navrhnou sami obyvatelé.
Návrhy na projekty mohou obyvatelé města a jeho
místních částí podávat do konce listopadu. Například se
může jednat o odpočinková místa, herní prvky pro děti či
nápady na zlepšení pořádku v ulicích.

V prvním participativním rozpočtu
v Žatci byly pro letošní rok vybrány nápady na rozšíření zeleně, stínicí plachty na sportoviště, na hřiště pro větší děti, na architektonickou mapu města a
dvě velkoformátové malby – na mostě
přes Ohři a na objekt teplárny na sídlišti Jih.
Pro všechny návrhy platí stejná pravidla: minimální cena projektu bude
20 000 Kč a maximální cena 200 000
Kč. S posouzením ceny i tím, zda je
projek reálný (například kvůli vlastnictví budov či pozemků) pomohou navrhovatelům pracovníci městského
úřadu.

Návrhy, které občané zašlou do 30.
listopadu 2021, se budou nejprve posuzovat. O těch, které splní všechny podmínky a budou realizovatelné, se pak
bude na začátku roku hlasovat. Hlasování se opět mohou zúčastnit všichni
obyvatelé města a jeho místních částí,
své hlasy budou dávat prostřednictvím
webových stránek městského úřadu
(www.mesto-zatec.cz), kde jsou už nyní podrobnosti, harmonogram i informace o participativním rozpočtu prvního ročníku. Další případné dotazy
zodpoví navrhovatelům projektů Simona Schellová prostřednictvím e-mailu
schellova@mesto-zatec.cz.
(kas)

Rozsvícení vánočního stromu zahájí 28. listopadu Advent v Žatci
Město Žatec a jeho příspěvkové organizace připravuje tradiční Advent v
Žatci. Jeho podoba bude stejná jako vloni, program se
rozloží do všech čtyř adventních nedělí.
Program zahájí jako každý rok o první adventní neděli, která připadá letos na 28.
listopadu, rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby na náměstí Svobody.
Na rozsvícení výzdoby a doprovodném programu se vý-

znamně podílí Městské diva- lášskou nadílku, koncert
Zvonky dobré nálady nebo
dlo Žatec.
tradiční Pražskou mobilní
zvonohru.
Druhou až čtvrtou adventní neděli bude probíhat
vánoční tvoření v chaloupce
na náměstí Svobody, každou neděli o adventu bude
zajištěný tématický stánkový prodej a nabídka občerKonkrétní časový pro- stvení. O dalším doplnění
gram dalších víkendů se ješ- programu, který má být co
tě upřesňuje, lidé se ale už nejpestřejší a nejzajímavějnyní mohou těšit na Miku- ší, se ještě jedná. V průběhu

prosince se počítá také se
stavbou a zahájením provozu kluziště před radnicí - příprava a využití ledové plochy ale bude záležet i na vývoji počasí.
Kompletní program Adventu v Žatci bude včas zveřejněn na webu města a jeho
sociálních sítích. Doplněný
bude o akce, které připravují
mimo neděle další organizátoři včetně Regionálního
muzea K. A. Polánka v Žatci.
(kas)

Chmelařské komíny se stanou cílem vědeckého průzkumu
Žatec a krajina žateckého chmele
Akce „Mávání vlajkami na komínech“ se vrátila do Žatce! Dne 28. října
2021 se na žateckých komínech opět
rozevlály státní vlajky na oslavu vzniku samostatného státu a k připomínce
ojedinělého žateckého stavebního dědictví.
Komíny chmelařských skladů, které převážně sloužily k odvodu sirných
zplodin vzniklých při konzervaci
chmele, se v Žatci dochovaly v nebývale početném souboru. Jejich množství v minulosti ovlivnilo dokonce samotný proces síření chmele: v době největšího chmelařského rozkvětu se muselo sířit podle čísel popisných, kdy se
střídaly sudé a liché dny, aby se ve městě mohlo vůbec dýchat. Panorama tzv.
lesu komínů je neodmyslitelně spjato s
vizuálním obrazem města a je také jedním z důvodů, proč Žatec usiluje o zápis na Seznam světového dědictví.
Město Žatec chce toto jedinečné dě-

dictví zachovat, a proto jako první .
krok zvolilo odborné prozkoumání
všech komínů, které bude hrazeno z dotace v příštím roce. Výsledky průzkumu napomohou vlastníkům vyhodnotit stav zachování a statické podmínky
objektů. Na průzkumu se budou podílet odborníci, kteří se továrními komíny přímo zabývají.
A právě díky spolupráci s těmito odborníky a zástupci Svazu českých komínářů se podařilo oblíbenou akci s
máváním vlajek obnovit. Doprovodný
program proběhl v Chrámu chmele a
piva, kde byla prezentována panelová
výstava o nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam UNESCO.
Další akce, která představí další zajímavý fenomén chmelařského dědictví, se připravuje na konec listopadu a
bude zaměřena na představení výsledků průzkumu chmelařských půd měšťanských domů. Olga Bukovičová
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poplatek za komunální odpad

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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Stručný návod: Jak vyplnit formulář a platit za odpady

Systém svozu odpadu
Od 01.01.2022 budou občané hradit po- ník) nebo osoba oprávněná jednat v poplat- se nemění, i když
nynější smlouvy končí
platek za obecní systém odpadového hos- kových věcech jménem právnické osoby.
Veškeré Smlouvy o odvopodářství, který je stanoven obecně zá- 3) Vztah - vztah k poplatníkovi (otec, matzu
a
odstranění komunálnívaznou vyhláškou města Žatce č. 5/2021, ka, pěstoun, zmocněnec, atd.).
ho
odpadu
uzavřené mezi
o místním poplatku za obecní systém od- 4) Nemovitost bez osob hlášených k trvaměstem
Žatec
a občany či
padového hospodářství, v souladu se zá- lému pobytu - vyplní pouze vlastník nemoSpolečenstvími
vlastníků se
konem č. 565/1990 Sb., o místních po- vitosti, ve které není hlášena žádná k osoba
dle
zákonného
ustanovení
k trvalému pobytu; u bytových domů za kažplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
ruší
k
31.12.2021.
Každý občan, včetně dětí, je povinen spl- dou bytovou jednotku, ve které není hlášena
Velikost nádoby a četnost
nit ohlašovací povinnost - přihlásit se k míst- žádná osoba k trvalému pobytu.
svozu
zůstává prozatím nenímu poplatku prostřednictvím formuláře. 5) Vznik poplatkové povinnosti je od 01. měnná. Nádoba bude poneTyto formuláře jsou na vedlejším listu, dále 01. 2022
Vyplněné formuláře je nutné odevzdat chána u nemovitostí a nadále
k dispozici na městském úřadě, na jeho
nejpozději do 15.01.2022 osobně na MěÚ bude pravidelně svážena.
webových stránkách a dalších místech, ktePři změně počtu obyvači vhozením do boxů umístěných v podatelrá uvádí spolu s dalšími informacemi web ně radnice a na pokladně budovy MěÚ, tř. tel v nemovitosti či při stěwww.mesto-zatec.cz → Odpady.
Obránců míru čp. 295, nebo zaslat prostřed- hování bude velikost nádoFormulář vyplní každý občan, včetně dě- nictvím pošty či datové schránky.
by a četnost svozu určována
tí, za které tuto povinnost učiní jejich záKaždý poplatník má povinnost zaplatit dle pravidla průměrné prokonní zástupci.
za svoz komunálního odpadu částku ve výši dukce odpadu, a to 30 lit1) Poplatník + Adresa - údaje o poplatní- 900 Kč na rok 2022 se splatností nejdříve od rů/osoba/týden.
(sj)
kovi (včetně dětí) - může být fyzická nebo 01.01.2022 do 30.06.2022. Platbu lze proFormuláře a informace
právnická osoba.
vést hotově/bezhotovostně na pokladnách
k
poplatkům za odpady
2) Zákonný zástupce - osoba, která splnila městského úřadu, převodem na bankovní
zveřejníme
ohlašovací povinnost za poplatníka účet nebo prostřednictvím QR kódu (uvei
v
prosincovém
čísle
z důvodu věku či zdravotního stavu (tzn. zá- den na www.mesto-zatec.cz, v záložce OdŽateckého zpravodaje.
konný zástupce či soudem určený opatrov- pady → správa poplatku).

Inzerce
● Prodám zakázkovou jídelní soupravu. Materiál přírodní borovice. Jídelní stůl –
rozměr jídelní desky 130 x
77 cm, rohová sedací lavice,
3 židle s opěradly, 1 x židle
bez opěradla. Cena 20.000
Kč, možnost prohlídky. Dále prodám rohovou vanu/levou/, bílá, téměř nová, cena
5.000 Kč. Tel. 603 569 315.

Vzpomínka
● Co osud vzal, to nevrátí
i když nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 2. 11. vzpomeneme 2 roky,
kdy nás opustil
pan Václav Malý ze Žatce. Nikdy nezapomeneme. Stále vzpomíná manželka Marcela, vnučka Gabriela, syn Václav s rodinou a
další příbuzní.
● Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít, láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít. 1. 11. 2021
uplynuly 2 roky, co nám na-

vždy odešel milovaný syn, bratr, strýc, otec a
kamarád pan Ladislav Kozák ze
Žatce ve věku
50 let. Stále vzpomínají děti –
Žaneta, Káťa a Honza, rodiče,
příbuzní a známí. Vy, kteří jste
ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Děkuje V. Černá.

Rozloučení
Zesnulí 28.9. - 24.10.:
Pavel Nikolov Pavlov
Andrej Horvát
Jiří Procházka
Jiří Chotaš
Zdeňka Stupková
Vlastimil Kotapiš
Milada Korcová
Alexandra Šuranská
Růžena Ježková
Petr Veselý
Julia Pilecká
Emil Horáček
Miroslav Hryzbil
Helena Vaňousková
Bedřich Weigert
Eva Seifertová
Dana Popová
Věra Šindlerová
Bohumír Krátký
Valtr Brudný

80
64
84
74
89
79
82
85
73
80
95
69
72
79
61
73
68
70
67
80

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

Pracovník úseku sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 15. 11. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
Město Žatec vyhlašuje Dotační program na podporu aktivit III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných
aktivit na rok 2022. V rámci dotačního titulu je možné žádat
o účelovou dotaci na takové činnosti a projekty, které vedou
k naplňování cílů a opatření platného Komunitního plánu.
Harmonogram 2022:
Vyhlášení dotačního programu 2.11.2021-1.12.2021
Lhůta pro podání Žádostí
2.12.2021-8.12.2021
Realizace projektů
1.1.2022-31.12.2022
Formuláře naleznete na https://www.mesto-zatec.cz/radnice/
odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
Informace podá: Ing. Lucie Kořánová, odbor sociálních
věcí, tel. 415 736 409.

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 22. 11. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Milostivé léto: Jednorázová možnost
pro uhrazení dluhů vůči městu či státu
Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 běží akce s názvem Milostivé léto. Mimořádná možnost je součástí exekuční novely a
týká se všech dlužníků, kteří mají exekučně vymáhaný dluh.
Věřitelem ale musí být pouze stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace. V praxi se to týká např. poplatků za TV
a rozhlas, dopravních podniků, ČEZ, a.s, VZP. Pokud dlužník má dluh vůči městu Žatec, jde o případy exekučně vymáhaných pokut a dluhů na nájmu.
Milostivé léto umožní uhradit dlužníkovi samotný dluh
bez dalších položek jako jsou úroky, smluvní pokuty atd. a
pouze snížené náklady exekuce, které jsou stanoveny na částku 907,50 Kč (750 Kč+ DPH), tak jak je stanoveno v zákoně
č. 286/2021 Sb., A Jak na to? Platí na to jednoduché pravidlo:
NAPIŠ – ZAPLAŤ – POŽÁDEJ
Písemně kontaktujte exekutora s žádostí o vyčíslení jistiny (samostatného dluhu).
Na základě poskytnuté informace uhraďte danou částku
+ 907,50 Kč snížení náklady exekuce na exekutorem určený bankovní účet (je možno i ve splátkách).
Poté písemně zažádejte exekutora o využití Milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.
Když to exekutorovi pošlete, musí peníze automaticky takto využít a zbytek vašeho dluhu bude smazán.
S případnými dotazy se můžete obracet každý pracovní den na pracovníky poradny Sociálního centra pro rodinu, z.ú. na poliklinice ve 2. patře, Husova 2796, Žatec, tel.
414 110 732, 772 722 875, scprorodinu@scprorodinu.cz.
Mgr.Lenka Mangová Mottlová

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

CHRÁM CHMELE A PIVA
V ŽATCI HLEDÁ PRŮVODCE
Požadujeme:
aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka
Nj, Aj (více jazyků výhodou),
spolehlivost, komunikativnost, ﬂexibilitu,
ochotu pracovat o víkendech a svátcích,
příjemný vzhled a vystupování,
trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou
dovolenou s možností změny na dobu neurčitou,
pracovní poměr na DPP pro pravidelnou
výpomoc (vhodné i pro aktivní seniory,
studenty, osoby na mateřské/rodičovské),
platové podmínky dle platné legislativy,
5 týdnů dovolené.
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
havelka@chchp.cz
Do předmětu e-mailu uveďte „průvodce“.
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Dluhová poradna: Zadlužení zaměstnance

DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Chci u své ﬁrmy
zaměstnat nového zaměstnance, ale má 7 exekucí. Od
mzdové účetní vím, že zadlužení zaměstnanci jsou
značnou zátěží, protože je
hodně papírování a dopisování si s exekutory. V případě tohoto nového zaměstnance je to 7 exekutorských
úřadů. Kdo mi zaplatí tyto
vícenáklady? Můžu je chtít
uhradit po zaměstnanci?
Odpověď: Na tento problém a nadměrnou zátěž
upozorňují zaměstnavatelé
již řadu let. Bohužel, do současnosti neexistuje centrální
a jednotný systém exekucí,
kam by se zaznamenával
údaj o nástupu, průběžném
příjmu (který se pravidelně
dle žádosti exekutora poskytuje), o ukončení pracovní poměru zadluženého
zaměstnance. Dnes musí zaměstnavatel všechny tyto
údaje zasílat každému exekutorovi zvlášť. Váš zaměstnanec má sedm exekucí. Jsou ale případy, kdy musí zaměstnavatel komunikovat i s více než 15 exekutorskými úřady.
Aktuálně není možné požadovat ﬁnanční kompenzace či jakýkoli měsíční poplatek. V praxi se proto stává, že zaměstnavatel takto
silně zadluženého zaměstnance nepřijme. Od ledna

2022 nabývá účinnosti novela exekučního řádu, která
umožňuje zaměstnavatelům
účtovat si částku 50 Kč měsíčně jako kompenzaci za
zvýšenou administrativní náročnost. Týká se to ale až nově nařízených exekucí a výkonů rozhodnutí.
Jak vidíte, ani novela nepřispívá k dořešení této časově a administrativně zatěžující agendy a je pouze na vašem rozhodnutí, zda zaměstnance přijmete. Řešením je ale možnost insolvence vašeho zaměstnance.
Zde pak mzdová účetní realizuje pouze 1 platbu měsíčně po dobu schváleného oddlužení a odpadne tato zátěž. Někteří zaměstnavatelé
tak nabízí další beneﬁt pro
své zaměstnance - zprostředkování oddlužení.
S konkrétním řešením vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete vy
nebo vaši zaměstnanci obracet na pracovníky poradny
v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú, Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 2. prosince.
Příjem inzerce do 25. listopadu.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 156.
Osobní kontakt: úterý 9 - 11 hodin, Turistické informační centrum Žatec, nám. Svobody 149.
Je ve vašem okolí poškozený chodník
nebo vozovka (propad, uvolněná dlažba, výtluk...)?
Víte o poškozené lavičce, odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty ke zlepšení
přes telefon 415 736 111 nebo aplikaci Mobilní rozhlas v
chytrém telefonu nebo na: epodatelna@mesto-za-tec.cz;
mesto-zatec.mobilniroz-hlas.cz/podnety-a-zava-dy
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
Volejte správce veřejného osvětlení,
p. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
Víte o černé skládce?
Pište na e-mail: nahlas.skladku@tsmzatec.cz

kultura/ak vity občanů
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Narozeniny slavil Jiří Pazour koncertem v rodném městě
Klavírní improvizace na skladby
světových velikánů Smetany, Dvořáka, Bernsteina či Strausse, ale také dojemné setkání se svou první učitelkou klavíru. Koncert skvělého
klavíristy Jiřího Pazoura, zdejšího
rodáka, měl v žateckém divadle neopakovatelnou atmosféru.
Gratulační koncert s názvem Můj život s klavírem plánoval Jiří Pazour původně už letos v lednu, kdy oslavil své
50. narozeniny. Kvůli koronavirovým
omezením jej ale musel dvakrát odložit. I tak si ale večer 19. října všichni zúčastnění užili. „Atmosféra večera pro
mne byla úžasná,“ pochvaloval si Jiří
Pazour.
V první části večera hrál publiku
připravené klavírní improvizace. Druhou část večera režírovali diváci, kteří
na lístečky psali přání, co by měl umě-

propojení,“ pochvaloval si celý večer
Jiří Pazour.
Právě pódium žateckého divadla
pro něj bylo, vedle sálu zdejší umělecké školy, prvním, kde veřejně vystupoval už v mládí. Proto také do Žatce směroval svůj gratulační koncert.
„Žatecký koncert pro mne nebyl
jen jeden z mnoha koncertů v řadě.
Chtěl jsem jej spojit s oslavou svých
kulatin. Do Žatce jsem se velmi těšil,
lec, který má za sebou koncerty po ce- nejen na město, kde jsem se narodil a
vyrůstal a na divadlo, kde jsem začínal
lém světě, zahrát.
Na příjemné atmosféře se společně svoji hudební cestu, ale především na
podíleli jak diváci v hledišti, tak klaví- setkání s přáteli, bývalými spolužáky a
rista na pódiu. „Cítil jsem velké sou- všemi milými lidmi,“ vyznal se po konznění s publikem. Když toto na kon- certě skladatel, pedagog a improvizácertech nastane, vždycky se mi dobře tor Jiří Pazour.
Potvrdil také, že pokud to bude
hraje a v improvizacích mi přicházejí
hudební nápady, které bych jinak nedo- možné, rád v budoucnu v Žatci znovu
Tomáš Kassal
stal. Jsem moc rád, že došlo k tomuto vystoupí.

Pasování na čtenáře a další akce knihovny
Na přelomu září a října probíhalo v Městské knihovně Žatec pasování loňských prvňáčků na čtenáře. Tradiční pasování bylo vlivem pandemie v
loňském školním roce zrušeno, a tak si školáci letos užíli
„pasování jinak“ - v prostorách knihovny s doprovodným programem a knihou pro prvňáčky i drobnými dárky.
Po prázdninové pauze se opět rozeběhlo Odpoledne deskových her. Ve středu 6. října jsme si v knihovně zahráli několik her, procvičovali jsme postřeh, paměť, dovednosti i
soutěžního ducha.
Ve stejný den od 17 hodin jsme v Galerii Sladovna připravili ve spolupráci s MAS Vladař první přednášku z cyklu
Literární kavárna, tentokrát pro rodiče a děti předškolního a
mladšího školního věku. Mluvili jsme o knihách, ilustracích a knižních tipech a předávali rodičům rady a zkušenosti, jak děti motivovat ke čtení.
(měk)

Muzeum představí zkameněliny
i Andělskou poštovnu
Tři zajímavé jednorázové akce si na listopad připravilo Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci.
Už ve čtvrtek 4. listopadu se koná v hlavní budově
v Husově ulici Dýňové posvícení. Pro děti i dospělé je
od 10 hodin připravená zábava spojená s dýněmi a tradičními Dušičkami.
Ve Staré papírně proběhne 25. listopadu od 17 hodin
přednáška s názvem Nové
paleontologické nálezy v
okolí Žatce. „Boris Ekrt, paleontolog z Národního muzea v Praze, přiblíží 25 vý-

znamných zkamenělin nalezených za posledních 25 let v
okruhu 25 km od Žatce. Unikátní zkameněliny byly objeveny například v souvislosti
s těžbou uhlí, “ uvedl Martin
Čížek ze žateckého muzea.
Třetí akce už proběhne v
adventní době: Andělská
poštovna proběhne 30. listopadu od 10 do 18 hodin. Pod
dohledem andělů, čertů a ponocného bude možné psát
přání Ježíškovi. Na místě budou i dílničky, prodávat se
budou perníčky od Martiny
Klímové z Lubence a nebude chybět občerstvení. (r)

Školáci opět při podzimním úklidu vyčistili břehy Ohře
V rámci podzimního úklidu okolí
řeky Ohře vyčistili žáci VI. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října, její břehy od odpadků z lidské činnosti.
Pomohli tak přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z nás je bohužel problém využívat odpadkové koše a
uklízet po sobě. Do akce se společně s
žáky zapojil opět náš pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohly i místní instituce a organizace, Technická správa
města Žatce a Městský úřad Žatec. Žáci
požádali o podporu nejenom své rodiče, ale rovněž širokou veřejnost.

Počasí nám docela přálo, občas na
nás vykouklo i sluníčko. Děti byly skvělé, uklízely skutečně s nadšením, dokonce se předháněly v množství nasbíraného odpadu. Při úklidu jsme nalezli
injekční stříkačky, o kterých jsme následně informovali Městskou policii v
Žatci. Nasbíraného odpadu bylo letos
opravdu velké množství, bohužel i přes
fakt, že jsme tuto lokalitu uklízeli s loňskými deváťáky také na jaře. Mezi odhozenými věcmi jsme nacházeli např.
pneumatiku, kbelíky, lahve od alkoholu, plechovky atd. Nejčastěji byly břehy
řeky „krášleny“ plastovými lahvemi.

Děkujeme také všem, kteří jsou natolik zodpovědní k našemu životnímu
prostředí, že své odpadky odhazují do
košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.
Silvie Svobodová
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„Sportovní zapalovač“ v mateřské škole Alergo Žatec
Zdravý pohyb je důležitou
součástí našich životů. Pokud se stane přirozenou
potřebou, je to ideál.
Úkolem nás, pedagogů,
je rozvíjet pohybové dovednosti, a to nejen pravidelným cvičením, ale i spontánními pohybovými aktivitami např. na školní zahradě.
Začátek měsíce října
nám do naší mateřinky při-

nesl milé setkání s pedagogem, trenérem Markem
Břečkou, o kterém jsme se
dozvěděli a záhy i pochopi-

li, že se mu říká „zapalovač“. Jedná se o název pozice, kterou vytvořila Fotbalová asociace ČR k podnícení (zapálení) zájmu dětí o pohyb obecně a o fotbal zvlášť.
Také u nás dokázal zapálit plamen. V prostorách naší tělocvičny měly děti možnost vyzkoušet si nové a velice zajímavé pohybové hry.
Velkou roli také určitě se-

hrál mužský vzor, kterého se
v mateřských školách nedostává a neskutečný elán, kterým pan Břečka disponuje.
Děkujeme za velice příjemné dopoledne, které se
pro nás, pedagogy, stalo inspirací a pro děti úžasným
zpříjemněním každodenního cvičení.
Těšíme se na další společné setkání.
(mša)

Parkour a street workout? Skvělé cvičení i příprava pro další sporty
Téměř padesátka dětí chodila v minulosti v Žatci na tréninky moderních
sportů parkour a street workout. Dlouhotrvající proticovidová opatření zájem o tento sport omezila.
Tréninky ale dál pokračují a zájemci mohou přijít na ZŠ Jižní, kde se jim
budou věnovat odborníci, kteří oběma
sportům skvěle rozumí. Chodit na něj
mohou i děti, které se věnují jiným
sportům: posilování vlastní vahou těla
nebo obratnost jsou totiž výborné do-

plňkové cvičení pro jakýkoliv sport.
„Náš tým Street Hard Workers trénuje děti parkour a street workout v
Žatci na ZŠ Žatec Jižní 2777 každé úterý a pátek od 15:30 do 17 hodin. Děti
trénujeme od 6 let a na trénink mohou
přijít i teď. Trénink se koná 1,5 hodiny
s drobnými přestávkami na osvěžení.
Trénink vede zkušený trenér Karel Komůrka, který se parkouru věnuje od
roku 2008,“ vysvětlil za žatecký tým
Rostislav Vošický.

Trénink je složen z několika bloků, a
to rozehřátí, trénink na určité téma, posilování s vlastní vahou, protahování a čas
na otázky na trenéra plus domácí úkoly
na samostatné procvičování doma.
Tým Street Hard Workers pomohl
prosadit výstavbu workoutových
hřišť, kde se cvičí zdarma, ve městech
Žatec, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Březno, Vysoká Pec, Mezihoří, Litvínov,
Ostrov. Aktuálně připravuje s městem
Žatec další dvě hřiště pro cvičení. (rv)

Strážníci se setkávají s předškoláky i mládeží a zachraňují zvířata
Městská policie pomáhá
Městská policie Žatec v
rámci prevence kriminality
rozjela v měsíci říjnu turné po
školkách a školách v Žatci.
Strážníci již navštívili Babyclub Sedmikráska, MŠ O.
Březiny, MŠ Studentská, ZŠ
Dvořákova či Dětský domov.
Do dalších zařízení (ZŠ Komenského alej, MŠ Fügnerova, ZŠ Jižní či ZŠ P. Bezruče)
se chystají ještě do Vánoc.
V rámci kontaktních ukázek mají možnost děti vidět a
osahat si výstroj a výzbroj
strážníků, dále policejní vozidlo, zopakují si zásady chování při přecházení ulice či
jízdě na kole, ptají se strážníků na jejich práci. Důležitou
součástí programu jsou zásady bezpečného chování dětí
ve vztahu k cizím či závadovým osobám. Oblíbeným
prvkem je ukázka činnosti
služebního psa Kessie. Poslušnost, součinnost s psovodem, vyhledávání osob či
předmětů – to vše se děje přímo ve venkovních prostorách školského zařízení. Ob10

dobné ukázky přizpůsobené
koncovým posluchačům připravuje MP Žatec také pro žatecké seniory.
Pravidelná spolupráce probíhá s nízkoprahovým zařízením CoolNa určeným především pro mládež 15-26 let,
které najdete ve Svatováclavské ulici hned vedle 3. ZŠ.
Strážníci docházejí do CoolNy každé 2 až 3 týdny a formou přednášek, workshopů a
prezentací (ale i radou či konzultací) pomáhají nasměrovat žateckou mládež v problémovém věku snad tím
správným směrem. Bezpečnost, právní zodpovědnost a
slušné chování ve společnosti
ostatních jsou hlavní témata
těchto setkání. Při individuálních konzultacích pak strážníci pomáhají např. s motivací při doplňování vzdělání či
administrativou ve vztahu k
městu či státní správě.
Jak praví klasik: „Rozmohl se nám tu takový nešvar.“ Strážníci bohužel v
posledních týdnech čím dál

častěji řeší záchranu koťat či
štěňat odložených v nějaké
krabici u popelnice či v příkopu. Takto zajištěná mláďata putují na veterinární
ošetření a do útulku, kde následně hledají nové majitele. Bohužel, ne vždy se podaří objevit zvířátka včas a
strážníkům se pak naskýtá

velmi nepříjemný pohled na
strádající či uhynulá mláďata. Žádáme proto občany o
dlouhodobou zodpovědnost
při chovu domácích mazlíčků a nechtěné rozmnožování řeší odbornou kastrací.
Na závěr už jen věta: v
případě nesnází je tu pro vás
linka 156. Štěpán Benca

ak vity občanů
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HP-Pelzer: vysazuje zelenou bariéru, ale stavba haly vázne
Výsadba stromů, které mají ochránit okolí před hlukem a prachem z
HP-Pelzer, už začíná. Zahájení stavby slibované expediční haly se ale odkládá kvůli růstu cen ve stavebnictví. To byly hlavní informace, které
zástupci žateckého závodu HP-Pelzer sdělili na jednání zastupitelstva
města v říjnu.
Už minulý týden se mělo na výsadbě nové zeleně mezi bývalým cukrovarem, kde působí HP-Pelzer, a obytnými domy začít pracovat. Postupně
má vzniknout zelená bariéra, která obě
části oddělí. „Naším plánem je vysadit
mezi areálem a rezidenční částí přirozenou bariéru stromů a keřů, aby redukovala hluk a případný prach. Bagry začnou odtěžovat štěrk po bývalé vlečce.
Pak se tam naveze zemina a v následujících týdnech začne výsadba stromů,“
popsal začínající práce Čeněk Lamač,
ředitel žateckého závodu. Zelenou bariéru mají tvořit stovky dřevin, konkrétně půjde o 70 vzrostlejších stromů a
zbytek budou další stromky či keře.
„Na základě měření z jiných míst očekáváme, že redukce hluku z našeho areálu by měla být snížena o 2,5 decibelu,“ uvedl Č. Lamač.
Dalším slibovaným opatřením HPPelzer na snížení hluku a dopravní zátě-

Podle jeho slov bere celá nadnárodní společnost situaci v žateckém závodě vážně, o čemž má svědčit i vytvoření speciální pozice pro pracovníka z Itálie, jenž má nově na starosti koordinaci
všech kroků a napravení situace v Žatci. Jedním z jeho hlavních úkolů bude
najít řešení, jak zajistit stavbu expedičže má být stavba nové expediční haly. ní haly, konkrétně dostatek ﬁnancí.
Na základě dalších dotazů zastupiPo jejím dokončení by se měl snížit potelů
města zástupci HP-Pelzer potvrdičet jízd různých dopravních prostředli,
že
v souladu s procesem EIA, který
ků mezi bývalými areály Šroubárny a
byl
dokončen
v letošním roce, se ani
cukrovaru, což by omezilo jak doprapo
dokončení
modernizace
žateckého
vu, tak hluk a prašnost v lokalitě.
závodu
nebude
zvyšovat
objem
výroStavba haly už měla začít letos, na
by.
Naopak
by
se
měl
spíše
snížit,
a to
což se ptali i zastupitelé města.
přesunutím
některých
provozů
do
ji„Řešení se hledá dlouho. Kdy konečně
dojde k tomu, že se něco bude dít?“ ných závodů. Konkrétně se prý počítá
ptal se zastupitel Petr Hanzl na odleh- s ukončením výroby v objektech po celé jedné straně Raisovy ulice.
čení dopravní situace v celé lokalitě.
Konkrétní termínu ale zástupci nad- Na obtěžování hlukem, prachem či donárodní společnost Adler Pelzer pravou ze strany HP-Pelzer si v lokaliGroup nedokázali určit, přestože mi- tě kolem bývalé Šroubárny stěžují obynulosti slibovali, že peníze na velkou vatele už řadu let. Poukazují i na někteinvestici už mají připravenou. ré stavby, které ﬁrma využívá bez odpo„Bohužel, na konci července a v srpnu vídajícího povolení, za což stavební
se zkomplikovala situace na trhu sta- úřad udělil společnosti už několik povebních materiálů a techniky. Došlo k kut. Konkrétní podmínky, za kterých
navýšení cen této aktivity o 40 procent, může závod dál pokračovat ve výrobě,
na to naše prostředky nebyly aloková- nastavila EIA, tedy Posuzování vlivu
ny,“ vysvětlil odklad zahájení stavby stavebních záměrů na životní prostřeexpediční haly Čeněk Lamač.
dí.
Tomáš Kassal

Během Festivalu ptactva na Žatecku bylo okroužkováno 56 ptáků
Téměř tři a půl tisíce ptáků spatřili poslední zářijovou neděli účastníci Festivalu ptactva na Žatecku, která se konala u rybníků v nedalekých Kněžicích u Podbořan a v Žatci na březích řeky Ohře.
Účastníci procházky v
Kněžicích a Žatci nejen za
pomocí dalekohledů ale i
pouhým okem napočítali
téměř k padesáti druhům z
tří a půl tisíc jedinců. Nejvíce jich bylo v hejnu špačků
obecných, kterých bylo na
tři tisíce. Zaznamenán byl jeden exemplář červenky
obecné, žluny zelené či motáka pochopa. Zajímavostí
byli dva ledňáčci říční, kteří
patří mezi silně ohrožený
druh.
K Festivalu ptactva, jak
už bývá s Ornitologickým
spolkem R.O.S. Fénix tradi-

cí, patří i představení kroužkování a povídání o opeřencích, kteří se zachytili v sítích. Člen spolku, Stanislav
Lepič, okroužkoval 56 ptáků devíti druhů. Nejčastěji
se jednalo o pěnice černohlavé a sýkorky modřinky.
„Dva ptáčci zachycení do sítí již kroužek měli, šlo o strnada rákosního, který byl
okroužkován v květnu
2019, a sýkoru modřinku ze
srpna 2019, oba v Kněžicích,“ uvedla Kateřina Frýdová, vedoucí oddělení životního prostředí žateckého
městského úřadu. Právě spolek R.O.S. Fénix je hlavním
pořadatelem této akce.
„Všem, kdo se procházky a sčítání účastnili, bych
chtěla poděkovat a těšíme se
na viděnou na dalších akcích,“ dodala Kateřina Frýdová.

Festival ptactva je mezinárodní kampaní BirdLife
International, která má za cíl
upozornit na fenomén ptačí
migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách
mohou potkat. Česká společnost ornitologická se při-

dala k pravidelnému pořádání festivalu od roku 1993.
Během vycházek zaznamenávají ornitologové počty
pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorované druhy, vzácné druhy
a další zajímavosti. (kas)
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8. 11. Co takhle ke zpovědi…, činohra, 19:00
9. 11. Koncert Radůzy, koncert, 19:00
10. 11. Šťastný svět, divadelní festival, 18:00
13. 11. Mára show, koncert, 16:00
18. 11. Ze života hmyzu, činohra, 19:00
20. 11. Todd Sharpville, koncert, 19:00
23. 11. Kaktusový květ, čihohra, 19:00
25. 11. Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče není Čech,
zábavný pořad, 19:00
27. 11. Gothic Theatre IV, hudebně-divadelní
festival, 19:00
30. 11. Talk show Ivo Šmoldase, zábavný pořad, 19:00
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
Chrám chmele a piva (nám. Prokopa Velkého)
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
do 14. 11. Blízká divočina, výstava obrazů
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
Muzeum pivovarnictví Žatecka (Žižkovo náměstí)
Otevřeno St – Ne 12:00 – 17:00
Galerie U Radnice
6. 11.Výstava obrazů Kristýny Folprechtové a vitráží
Jitka a Richarda Kantových, do 15. ledna, vernisáž 16:00

Městská knihovna: Důležité upozornění!
Z provozních důvodů budou uzavřeny:
POBOČKA JIH: pondělí 8. a středa 10. listopadu
HLAVNÍ KNIHOVNA: sobota 6. a pondělí 8. listopadu;
ve středu 10. listopadu uzavřena do 12 hodin - provozní
doba od 12 do 19 hodin.
OSTATNÍ
4. 11. 6. setkání dluhové platformy: Milostivé léto,
Klíčenka (proti poště), 13:00
4. 11. Hospodský kvíz, Pivní bar Hříbek, 19:00

program kulturních, sportovních a společenských akcí

5. 11. Pošli dál... knihy!, Gymnázium Žatec, výměnný
bazar knih (beletrie, učebnice, časopisy), 14:00 - 18:00
9. 11. 11. narozeniny laktační poradny, Klíčenka, 14:00
10. 11. Srí Lanka – ostrov slonů a čaje, Galerie Sladovna,
přednáška, 18:00
11. 11. Den válečných veteránů, Zámek Stekník, 10:00
11. 11. Výměnný bazar – SWAP, hernička Chrámu chmele
a piva, 12:00
12. 11. Farmářské trhy, náměstí Svobody, 8:00
20. 11. Česny „live“, Párty salon Moskva, pěvecké
vystoupení, 20:00
19. 11. Mirek Kemel & Vladimír Javorský, Galerie
Sladovna, koncert, 19:00
24. 11. Adventní tvoření, Městská knihovna, 15:00
25. 11. Brain & Breakfast: Inspirace Baťa, Městská
knihovna, host online - Gabriela Končitíková, 8:30
25. 11. Nové paleontologické nálezy v okolí Žatce, Stará
papírna, přednáška, 17:00
30. 11. Andělská poštovna, Regionální muzeum (Husova
ul.), adventní akce, 10:00 až 18:00

5. 11. HRANA ZLOMU
5. 11. ETERNALS
6. 11. ADDAMSOVA RODINA 2
6. 11. KRYŠTOF
6. 11. ROZHNĚVANÝ MUŽ
7. 11. MAXINOŽKA 2
7. 11. ZPRÁVA
7. 11. MILOVAL JSEM SVOU ŽENU
11. 11. LIDI KRVE
11. 11. PARALELNÍ MATKY
12. 11. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
12. 11. POSLEDNÍ NOC V SOHO
14. 11. DUŠE
14. 11. SOUSED
14. 11. TITAN
16. 11. ADA
16. 11 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
17. 11. MOŘE KOUZEL
17. 11. QUO VADIS, AIDA?
17. 11. NEZNÁMÝ
19. 11. ZTRACENI V RÁJI
19. 11. HLAS LÁSKY
21. 11. ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH
21. 11. MILAN KUNDERA: OD ŽERTU
K BEZVÝZNAMNOSTI
21. 11. PAROŽÍ
24. 11. DUNA
26. 11. VLK A LEV:
NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
26. 11. TEDDY
28. 11. ENCANTO
28. 11. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
28. 11. POSLEDNÍ SOUBOJ

17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
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