Žatecký
královské
město Žatec
www.mesto-zatec.cz

zpravodaj
4. února / číslo 2 / ročník 2021

Z obsahu

Nominace
pro UNESCO
je v Paříži

2
Eva Menclová (na snímku) z interny patřila k prvním zdravotníkům v Žatci, kteří byli
očkováni pro Covid-19. Nemocnice bude vakcínu podávat i veřejnos , ale čeká se na
dostatek očkovacích látek.
Foto: Tomáš Kassal
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V mírném hospodářském zisku by mohlo skončit hospodaření Nemocnice Žatec za rok 2020. Problémy související s Covidem-19 ale nemocnici provázejí i na začátku letošního roku.
Přestože došlo kvůli epi- nám hospodářský výsledek
demii k výpadku plánova- podaří dojednat do mírného
ných zákroků, akutní péči zisku,“ řekl ředitel nemocnivčetně nutných operací za- ce Jindřich Zetek při lednojišťovala nemocnice po celý vém jednání zastupitelstva.
Nemocnice dál pokračupodzim a pokračuje v tom i
nyní. Navíc přibyly starosti je v PCR i antigenním testoo covidové pacienty, kterých vání, stejně jako rozjela pobylo v poslední době stále dávání vakcín proti Covidkolem pětadvaceti. Nemoc- 19. V první vlně byli očkováni zaměstnanci nemocninice je tak plně vytížená.
Přes výpadky plánova- ce, k tomu už se přidali i dalných zákroků, které mají ší zdravotníci z města.
V minulých dnech se začavliv i na hospodaření, neměla by být nemocnice za loň- lo připravovat také očkování
ský rok ve ﬁnanční ztrátě. veřejnosti. Nemocnice ale k
Přispěla k tomu pomoc měs- tomu zatím nemohla využít
ta a kraje, ale také pojišťove- státní systém rezervací, pron. „Předpokládám, že po opa- tože nemá dostatek vakcín a
kovaných jednáních se zdra- nechce seniory zvát k očkovotními pojišťovnami se vání zbytečně. „Budeme im-

provizovat a využijeme
vlastní systém připravený
pro testování. V pátek vždy
oznámíme, jaká kapacita je
na příští týden. Je to komplikované, ale není jiná varianta, dokud se dodávky vakcín
neustálí,“ řekl J. Zetek.
Očkování proti Covidu19 je podle něj nutné. „Je to
jediná varianta, jak se z té situace dostat, jinak budou nemocnice pořád zatížené. Situace je poměrně kritická,“
zdůraznil ředitel nemocnice.
Kdy se ve velké míře rozjede očkování všech skupin seniorů a ohrožených skupin a
poté dalších, méně rizikových zájemců, stále není jasné. Tehdy také bude zveřejněn celý systém i to, jak se
do něj přihlásit. Vše bude záviset na tom, kdy bude dost
vakcín.
Tomáš Kassal
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Úplná uzavírka
Purkyněho ulice
Odborem dopravně správních agend MěÚ Žatec byla
povolena v termínu od 18. ledna do 31. března 2021 úplná
uzavírka místní komunikace
v ulici Purkyněho kvůli pokračování rekonstrukce kanalizační stoky. Uzavírka je od
objektu Depa České pošty ve
směru k ulici Lounská k neužívanému vjezdu do bývalé
Šroubárny.
(žz)

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Žatec
pro veřejnost
PONDĚLÍ 09:00 - 11:00
13:00 - 16:00
STŘEDA 09:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Rozšířená možnost
rezervace
ÚTERÝ 09:00 - 11:00
12:00 - 14:00
Registr vozidel 1,2
pouze na objednání

Nominační dokumentace města je v Paříži
Poté, co ministr kultury podepsal nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele na
Seznam světového dědictví UNESCO,
byl dokument diplomatickou cestou dopraven do Paříže.
Žatecko nyní bude čekat na další kroky
ze strany Výboru pro světové dědictví. Zároveň přípravný výbor pokračuje v usilovné
práci. „Hlavní přípravnou skupinu Steering
Group brzy doplníme třemi pracovními skupinami. Jedna se bude starat o edukaci, tedy
osvětu, a to nejen ve školách, ale i na veřejnosti. Druhá se postará o propagaci. A třetí
se musí věnovat samotné péči o chmelařské
památky,“ řekl místostarosta Žatce a manažer Steering Group Jaroslav Špička.
Politicky důležitým krokem pro prestižní
zápis byl podpis nominačního dokumentu ze
strany ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Ministr se při této příležitosti zajímal o podrobnosti a ocenil nejen, jak je samotný dokument zpracovaný, ale hlavně neskrýval dojem, který na něj udělala samotná chmelařská tradice, již Žatec se svou krajinou představuje. Právě celá chmelařská krajina je
hlavní změnou v nominační dokumentaci –

Žatec je historické město kraje, Mederův dům památka roku

www.mesto-zatec.cz/
radnice/rezervace

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se koná 11. března.
(žz)

Mimořádný
úřední den:
Sobota 6. 2. 2021
8:00 – 12:00 hodin

předchozí návrh na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO se týkal jen města.
Co bude dál? Světový výbor a jeho poradní orgán ICOMOS budou českou nominaci na zápis Žatecka posuzovat. „Po úředním zhodnocení dojde také na hodnotitelské
návštěvy. Podle zkušenosti z roku 2018 můžeme počítat s oﬁciální misí, ale dá se předpokládat, že přijedou i komisaři v utajení,
například v podobě obyčejných turistů. Na
podzim pak dojde ke zhodnocení těchto misí,“ vysvětlil Jaroslav Špička.
Rozhodnutí o zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví by mělo padnout na přelomu června a
července roku 2022.
Tomáš Kassal

Královské město Žatec
se letos opět stalo krajským
historickým městem roku.
Postoupilo tak do celostátního kola, jehož výsledky
vyhlásí Sdružení historických sídel Čech, Moravy a

Slezska (SHSČMS) 20. dubna v Národním muzeu.
Krajského kola soutěže s
oﬁciálním názvem Cena za
nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a
MPZ za rok 2020 se zúčastnila čtyři města. Nejvyšší počet 232 bodů získal od odborné poroty Žatec, druhá byla s 220 body Česká Kamenice, na třetím místě byly se
shodným počtem 181 bodů
Klášterec nad Ohří a Krupka.
Jednání krajské sekce

SHSČMS se uskutečnilo v
pátek 15. ledna na žatecké
radnici. Součástí programu
bylo i vyhlášení soutěže krajská Památka roku 2020, jejímž vítězem se v kategorii
velkých památek (nad 2 miliony Kč) stal Mederův dům v
Žatci (na snímku). Jeho oprava stála přes 17 milionů korun. Na druhém místě kategorie se umístila rekonstrukce Wieserova domu v
Terezíně, která stála 137 milionů Kč.
(kas)

Připravuje se rekonstrukce nádraží i obnova parku před ním

Hlavní vlakové nádraží v Žatci je
od konce loňského roku národní památkou. Historická budova z roku
1873 a okolí nádraží jsou pro cestující
vlakem branou do královského města.
Proto se počítá s postupnou obnovou
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samotného nádraží i celou lokalitou.
Nádraží je majetkem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která už
v minulosti začala s průběžnými opravami. Jsou například vyměněná okna,
ale je připravený i celý projekt na rekonstrukci. Řešit má vstupy na perony,
dlažby, interiéry. „Ministerstvo kultury prohlásilo památkou hlavní budovu
s restauračním pavilonem. U novodobých věcí je na zvážení, zda budou
předmětem rekonstrukce a zachovány.
Je tedy vidět, že prohlášení objektu kulturní památkou by nemělo SŽDC způsobit výrazná omezení v užívání ani

při připravené rekonstrukci,“ komentovala krok ministerstva kultury starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Město se SŽDC průběžně komunikuje, proto zná jeho záměry. Samotný
Žatec se postará o zlepšení prostoru kolem nádraží. Jedním z opatření je probíhající rekonstrukce Purkyněho ulice, která začala už loni a v níž město
plánuje další obnovu zeleně. Město je
také majitelem parčíku před nádražím.
„Jeho revitalizaci připravujeme ve spolupráci s architektem. Vylepšení si zaslouží celá lokalita jako celek,“ řekla
Z. Hamousová.
(red)
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Radní prověřují, zda je možná žaloba kvůli nepovoleným stavbám
Společnost HP-Pelzer plánuje stavbu nové expediční haly a obnovu výrobních linek. Zda k záměru dojde
a jaký bude další osud výrobního
závodu ale určí především Ministerstvo životního prostředí v procesu EIA, tedy Posouzení vlivu na
životní prostředí.
O závodě HP-Pelzer se diskutovalo
na lednovém jednání zastupitelstva.
Ke kritice občanů z okolí závodu nebo
spolku VPN 2016, kteří si opakovaně
stěžovali například na hluk, zápach, dopravní zátěž či nepovolené užívání staveb, se přidalo také usnesení zastupitelstva.
Na návrh zastupitele Karla Krčmárika byl schválen úkol pro radu
města. Ve spolupráci se stavebním úřadem má posoudit stav zahájených

fungování i s novou expediční halou a
vylepšenou technologií výroby, rozhodne právě Ministerstvo životního
prostředí v procesu EIA. Toto rozhodnutí může provoz závodu povolit i zakázat.
„K jakékoliv legalizaci budeme potřebovat dokument EIA. Dokud nebusprávních řízení a rozhodnout, zda je de uzavřena, dál se nehneme. Je ukonmožné podat žalobu nebo učinit kroky čené připomínkování, během následupro odstranění staveb, které byly po- jících dní by by mělo být vydáno závěstaveny bez povolení, a na zákaz uží- rečné stanovisko,“ uvedl na zastupitelvaní staveb, jež fungují v rozporu s po- stvu ředitel žateckého závodu HPvoleným užíváním.
Pelzer Čeněk Lamač.
Radní města už předtím přijali usneZ diskuze při jednání zastupitelstva
sení, jímž nesouhlasí s dalším rozšiřo- vyplynulo, že ﬁrma zlikvidovala miniváním výroby, které by svými vlivy ne- málně dvě stavby, u nichž neměla pogativně zatěžovalo okolí.
volené užívání. Jiné stavby ale použíO tom, jaký vliv na okolí má závod vá dál, přestože povolení k současnéa zda je možné dodatečně povolit jeho mu používání nemá. Tomáš Kassal

Teplárna hospodařila se ziskem, chystá investici na sídlišti Jih
Zisk zhruba 19 milionů
korun by měl být výsledkem
hospodaření městské společnosti Žatecká teplárenská za rok 2020. Na lednovém jednání zastupitelstva o
tom informoval ředitel společnosti Pavel Jonáš.
Zisk by měl být nakonec
ještě větší, než jak zněl plán
společnosti. Teplárna jej do-

sáhla i přesto, že nějakou dobu nebyl plněn plán tržeb z
výroby elektřiny kvůli potížím s ORC, který už ale byl
vyřešen. Nižší zisky byly také kvůli nižším odběrům tepla ze školských zařízení po
zavření škol kvůli epidemii
koronaviru. Naopak se podařilo teplárně ušetřit na palivu díky nákupu levnější štěp-

ky. Firma uspořila 5 milionů
na dalších nákladech.
Ke konci roku 2020 pak
Žatecká teplárenská doplatila úvěr 250 milionů korun,
který si před lety vzala na vybudování ORC a výrobu zelené energie. S rozvojem teplárny se počítá i v dalších letech. Průběžně se jedná o připojení dalších odběratelů,

významným by mohla být
obchodní akademie se svým
bazénem. „Podáváme žádost o dotaci na rekonstrukci rozvodů na sídlišti Jih.
Když bude žádost schválena, k realizaci dojde v roce
2022. Nijak to ale nekoliduje s investicí města do oprav
chodníků,“ uvedl ředitel teplárny Pavel Jonáš.
(red)

Žatec převádí nemocnici na akciovou společnost, plánuje další rozvoj
mo určit, kolik akcií a komu chce prodat, koho chce mít za strategického partnera nebo partnery,“ vysvětlil místostarosta Žatce Radim Laibl. Transformace
nemocnice je nutná i kvůli tomu, že současná obecně prospěšná společnost už
nemůže fungovat z legislativních důvodů. Zanikl totiž příslušný zákon, a tak
se o. p. s. ani nemá čím řídit.
Partnera bude chtít město Žatec hledat proto, že pokud má městská nemocnice dál plnit své úkoly a být
funkční okresní nemocnicí, budou nutné další investice. „Musí se vybudovat
urgentní příjem, je nutná proměna léčebny dlouhodobě nemocných, která je
v nevyhovujícím stavu, a na to navazuPo stanovách, ke kterým se budou jící další investice. To jsou ale projekvyjadřovat právníci, správní rada ne- tové záměry za desítky milionů korun.
mocnice i rada a zastupitelstvo město, A město potřebuje investovat i jinam –
bude nutná také pasportizace majetku a chceme rekonstruovat PDA, klášter, býDue diligence, což je zjišťování analy- valé papírny, opravovat ulice, postavit
tických informací ke strategickému in- sportovní halu. Proto je naším záměvestičnímu rozhodnutí. „Výhodou akci- rem hledat pro nemocnici strategickéové společnosti je, že si město může sa- ho partnera, který by pomohl s rozvoMěsto Žatec chce, aby zdejší nemocnice dál fungovala a zajišťovala
akutní zdravotní péči v rozsahu, jaký
nabízí nyní. Zároveň ale hledá možnost, jak zajistit ﬁnance na další nezbytné investice, aniž by vše musel hradit městský rozpočet. I proto začala
transformace nemocnice na akciovou
společnost, která má vzniknout během
letošního roku.

jem nemocnice,“ zdůvodnil R. Laibl.
Z dosavadních neoﬁciálních diskuzí vyplynulo, že nejpřirozenějším partnerem pro město by byl kraj, konkrétně Krajská zdravotní. Ta by zároveň
mohla být i zárukou, že Žatec o nemocnici nepřijde. Už minulé roky potvrdily, že Ústecký kraj i Krajská zdravotní změnily postoj ke zdejší nemocnici, jediné fungující v okrese Louny.
„Kraj vytváří páteřní síť nemocnic, která bude součástí koncepce zdravotní
péče v celém kraji. A v této páteřní síti
se počítá s nemocnicí v každém okrese, což dává žatecké nemocnici velký
význam. Bez nás to nepůjde,“ dodal
Radim Laibl.
Ať bude po dokončení transformace Nemocnice Žatec strategickým partnerem kdokoliv, město Žatec hodlá její
zachování garantovat. Smluvně bude
chtít zajistit například minimálně stejný počet primariátů, jako je nyní, nebo
mít předkupní právo na případný zpětný odkup akcií.
Tomáš Kassal
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Platba ceny za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok 2021
Rada města Žatce usnesením číslo
902/20 ze dne 7. 12. 2020 schválila
„Stanovení cen pro zabezpečení
komplexního systému nakládání s
komunálními odpady v roce 2021“.
Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem pro rok 2021 ve
městě Žatci bude probíhat stejným způsobem jako v předchozím roce 2020,
přičemž nedojde k navýšení cen za
svoz nádob.
Občanům města Žatce a jeho místních částí, bydlícím v rodinných domech, bude koncem měsíce února
2021 doručena složenka, s uvedením
ceny pro rok 2021 a s VARIABILNÍM SYMBOLEM. Tento VS je nutno ze strany občanů uvádět u všech ty-

Maltézská
pomoc 2021
O vaše blízké (babičku,
dědečka, manžela/ku, či dítě) v době vaší nepřítomnosti se postará služba Osobní
asistence. Tato služba staví
na hesle: „Pomáháme s úctou a laskavostí.“
Osobní asistence v Žatci je poskytována pod
záštitou Maltézské pomoci, která
je obecně prospěšnou společností s renomé úspěšné organizace zaměřené na tuto službu. Zajišťuje ji zejména pro
seniory a osoby se zdravotním postižením na několika
místech České republiky.
Maltézská pomoc v rámci
osobní asistence usiluje, aby
lidé mohli co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí, nadále udržovali sociální
vazby a vedli plnohodnotný
život. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí klienta. Je zajištěna i celodenní
péče dle vašich potřeb, např.
pomoc s přípravou stravy, hygienou či běžným úklidem,
zajištění nákupů a doprovod
k lékaři. V současné době je
možné přijímat nové klienty.
Cena za hodinu osobní asistence je 130Kč.
(mp)
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pů plateb, a to jak v hotovosti – prostřednictvím pokladen Městského úřadu Žatec (budova radnice nám. Svobody č. p. 1 a detašované pracoviště tř.
Obránců míru č. p. 295), tak bezhotovostním převodem na účet města Žatce číslo 3183490287/0100 nebo prostřednictvím České pošty, s.p. Veškeré
platby je nutno zaplatit nejpozději
ke dni 31. 3. 2021.
Cena za svoz odpadů za jednotlivé
nádoby na www.mesto-zatec.cz,
Odbor místního hospodářství a
majetku - Odpady

Po uhrazení složenky se automaticky aktualizuje služba vývozu pro rok
2021 s tím, že barevné štítky na nádobách zůstávají. Mění se pouze v přípa-

dě změny objemu nádoby nebo četnosti vývozu.
Pokud občan požaduje výše uvedenou změnu, je nutné dostavit se se složenkou a občanským průkazem na Městský úřad v Žatci, nám. Svobody 1, číslo
dveří K 9 – Ing. Světlana Janegová Tőkőliová, kde mu bude požadovaná změna
na počkání provedena. Výměny nádob a
jejich olepení pak následně provádí svozová ﬁrma.
Občané bydlící v panelových či nájemních domech budou stejně jako v
předchozím roce řešeni individuálně
prostřednictvím správců bytových domů nebo vlastníků bytů (např. realitních kanceláří, správou domů, společenstvím vlastníků bytů).
(sj)

Městu během tří let ubylo šest stovek obyvatel
Město Žatec mělo k po- než se narodilo. Za druhé –
slednímu dni roku 2020 cel- více lidí se odstěhovalo, než
kem 18 507 obyvatel. Za po- přistěhovalo. To má důvod
slední tři roky se snížil počet zejména v tom, že se lidé z
Žatečanů o téměř šest stovek, měst stěhují o něco více do
neboť 1. 1. 2018 v něm žilo okolních obcí, kde si často
19 100 občanů. Vyplývá to ze staví nové domky.
Loni navíc do počtu obystatistiky evidence obyvatel.
Trend úbytku lidí v Žatci vatel zasáhl i zvýšený počet
souvisí se dvěma údaji: Za úmrtí v souvislosti s koronaprvé – v každém z těchto tří virem. Nejvíc patrné to bylo
roků víc obyvatel zemřelo, v prosinci, kdy zemřelo osm
Rok 2018
Rok 2019
Z evidence obyvatel
Počet narozených
202
185
Přistěhovalo se
393
347
Odstěhovalo se
570
561
Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 4. března.
Příjem inzerce do 25. února. Kontakt: email: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415
736 156. Osobní kontakt: Úterý 9 - 11
hodin, TIC Žatec, nám. Svobody 149.

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. 2. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

desítek lidí. Běžný měsíční
počet úmrtí přitom bývá kolem třiceti.
Podle údajů matriky městského úřadu zemřelo v roce
2020 celkem 460 lidí, v roce
2019 to bylo 390 a v roce
2018 to bylo 360 lidí. Počet
sňatků se nijak výrazně nemění: V roce 2020 bylo 77
svateb, v roce 2019 jich bylo
87, v roce 2018 pak 79. (kas)
Rok 2020
195
427
466
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zpravodajství

Jubilant Jiří Pazour: Improvizace je úžasné dobrodružství
Hudební skladatel a klavírní virtuóz Jiří Pazour, žatecký rodák, oslavil v lednu 50. narozeniny. Součástí
oslav měl být právě v lednu jeho sólový koncert v Městském divadle Žatec, který byl ale kvůli koronavirovým opatřením odložený na březen.
Ačkoliv Jiří Pazour žije v jižních Čechách a vyučuje v Praze, do Žatce se
vždy rád vrací. Naposledy zde vystupoval v rámci komponovaného pořadu k
výročí zdejšího divadla, vrací se ale i
soukromě. „Do Žatce se vracím moc
rád. Vždycky si rád projdu nebo alespoň projedu autem známá místa, kde
jsem toho v dětství tolik prožil. Když
ještě žili moji rodiče, jezdíval jsem do
Žatce častěji, nyní už to tak časté není,“
vyprávěl mezinárodně uznávaný hudebník Jiří Pazour v rámci rozhovoru
pro Žatecký zpravodaj.
Koncertujete, hudbu skládáte i vyučujete. Dá se říct, že některou z těchto oblastí máte nejraději?
Musím se přiznat, že mám rád
všechny tři oblasti. Právě ta různorodost hudebních činností mne baví. Jsou
například období, kdy hodně cestuji a
koncertuji a na skládání hudby mi nezbývá tolik času. To se pak vždycky už
těším, až se vrátím z cest a budu se moci opět věnovat komponování, které vyžaduje více klidu a soustředění. Pedagogické činnosti se věnuji pravidelně
dva dny v týdnu a ty dva dny se věnuji
svým studentům naplno, obvykle už nic
jiného nestihnu.
Na který koncert máte nejsilnější
vzpomínky?
Takových krásných vzpomínek
mám mnoho. Jeden z velmi silných zážitků byl pro mne koncert v květnu 2019
na festivalu hudební improvizace v americkém Minneapolis. Na tomto koncertě
jsem vystupoval společně se čtyřmi americkými hudebníky: trumpetistou, pozounistou, hráčkou na lesní roh a perkusionistou. Ačkoli jsme se znali již z dřívějška, hráli jsme spolu poprvé. Po krátké zkoušce jsme hned naostro před publikem společně improvizovali a tvořili
novou hudbu. Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek společné tvorby a hudebního i lidského propojení.
Kam byste se chtěl jako klavírní
virtuóz s koncertem dostat, je nějaké
místo vaším snem?
Je pravda, že když jsem v roce 2016
při návštěvě New Yorku stál před Carnegie Hall a když jsem nahlédl dovnitř

například na texty Jiřího Žáčka, v poslední době často spolupracuji s textařem Robinem Králem. Hudba pro děti
je pro mne krásný a pestrý svět plný imaginace, barev a nálad a pohybuji se v
něm velice rád.
Na Pražské konzervatoři učíte
Hru z listu i improvizaci. Přijde mi to
jako zajímavá kombinace, je to pedagogický záměr?
Hra z listu a improvizace se vyučují
na klavírním oddělení Pražské konzervatoře jako dvě hudební disciplíny v
rámci jednoho předmětu. Bylo tomu tak
už i v době mých studií. I když každý
tento obor má své vlastní zákonitosti,
oba mají mnoho společného. Při hře z
listu – tedy při hraní úplně neznámé hudby – hráč musí, stejně tak jako při imbudovy, zmocnil se mne velmi posvát- provizaci, projevit velkou dávku huný pocit. Samozřejmě, že mne v tu chví- dební pohotovosti, aby dokázal zahrát
li napadlo: tady si jednou zahrát, to by pokud možno bez omylů a chyb. Proto
bylo něco! Ale vnímal jsem to spíš jako myslím, že je správné, že jsou součástí
krásný sen, než jako něco, o co bych jednoho vyučovacího předmětu.
Jak se rodák ze Žatce stane umělměl usilovat. Ve skutečnosti hraji rád
cem,
který účinkuje po celém světě?
kdekoli, kde jsou lidé, kteří mají rádi
Kdo
vaši
kariéru nejvíc ovlivnil?
hudbu a kteří, stejně tak jako já vnímají,
Začínal
jsem na žatecké ZUŠ, tehže koncertní improvizace je úžasné hudejší
Lidové
škole umění. Od pěti let
dební dobrodružství.
Skládáte také hudbu pro děti. Jak jsem chodil na klavír k paní učitelce Heleně Mojdlové, která tehdy do Žatce dojste se k ní dostal?
jížděla
z Mostu. Byla první, která mne
Už jako malý chlapec jsem při slenasměrovala,
věnovala se mi velmi indování dětských pořadů nejvíce vnímal
tenzivně
i
nad
rámec svých pedagogicjejich hudební složku. Často jsem si
kých
povinností.
Moc mi pomohla v hupřehrával ústřední melodie z večerníčdebních
začátcích
a já jí jsem za to velmi
ků, improvizoval na klavír k dětským
vděčný.
Díky
ní
jsem
poznal pana proněmým kresleným pohádkám, které
fesora
Vadima
Petrova
a další umělecké
jsem promítal svému mladšímu bratroosobnosti
v
Praze.
Později
v oboru klavi. Měl jsem veliké štěstí, že jsem se
později setkal s profesorem Vadimem vírní improvizace mne na konzervatoři
Petrovem. Díky němu jsem poznal řadu zásadním způsobem oslovil pedagog Arlidí, kteří tvořili pořady pro děti. Jedním ne Linka, který byl sám vynikajícím konz nich byl například režisér rozhlaso- certním klavírním improvizátorem. Dívých pohádek Karel Weinlich, pro je- ky němu jsem poznal tento nepříliš rozhož několik pohádek jsem složil hudbu. šířený obor a pochopil, že tudy povede i
Tomáš Kassal
Napsal jsem také řadu písniček pro děti, moje hudební cesta.

Téma
Hudební skladatel a klavírní improvizátor Jiří Pazour
Narodil se 17. ledna 1971 v Žatci. Žije v jižních Čechách. Jako pedagog působí
na Pražské konzervatoři, kde vyučuje Hru z listu a klavírní improvizaci.
Se svými koncerty vystupoval v mnoha zemích světa, od Japonska a Jižní Koreje
přes Austrálii a mnoho evropských zemí až po Kanadu a USA.
Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb.
Významnou část skladatelské činnos tvoří skladby pro dě . Zhudebnil například texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého či Robina Krále.
Gratulační koncert k jeho padesá nám by se měl uskutečnit 25. března v Městském divadle v Žatec, pokud to umožní pro epidemická opatření. Zájemci o
vstupenky nechť sledují web www.divadlozatec.cz.
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Zadlužený zaměstnanec
a nakupování přes internet
Sociální centrum pro rodinu připravilo 2.
Setkání dluhové platformy, které se uskutečnilo 26. ledna v jeho prostorách s názvem Klíčenka v ulici Volyňských Čechů.
Tématem dopoledního setkání byl od 8 hodin
Pohled zaměstnavatele na zadluženého zaměstnance. Odpolední část od 13 hodin mělo téma
Nakupování přes internet – na co si dát pozor.
Šlo o náhradní termín za listopadové setkání, které nemohlo proběhnout kvůli epidemiologickým opatřením. Protože ani tentokrát nebyla možná osobní účast, Sociální centrum pro
rodinu připravilo variantu dálkové spolupráce.
Zájemcům zaslala na e-mail podklady, které
obsahovaly pracovní materiály.
Zejména dopolední blok byl zajímavý pro
zaměstnavatele, kteří se mohli dozvědět, co
souvisí s exekucí, insolvencí nebo jaký to má
dopad na zaměstnávání lidí s těmito problémy.
Odpolední téma o nakupování na internetu pak
bylo určené pro širokou veřejnost, protože v době zavřených obchodů nakupuje přes e-shopy
stále více lidí. Ne každý s tím má ale dostatečnou zkušenost.
Setkání dluhové platformy je jednou z aktivit projektu Žatec bez dluhů, který je spoluﬁnancován Evropskou unií.
(kas)

služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Exekuce a dědické řízení

DLUŽÍM. Co s m?
Otázka: Mám 2 exekuce a
mám dědit po svém rodiči spolu s
mým bratrem. V pozůstalosti jsou
ﬁnance a náš rodný dům. Sebere
nám dům exekutor? Mohu se
zříct dědictví, aby dům zůstal bratrovi?
Odpověď: Do vašeho dědického řízení jistě vstoupí exekutor
a z nově nabytého nemovitého majetku a ﬁnancí bude požadovat
uhrazení dluhu. Exekučně se postihnou jak ﬁnance, tak i váš podíl
na nemovitosti. Každopádně i toto má svá pravidla. V případě nemovitosti nebo její části pak může
být tento majetek zablokován a
zpeněžen, pokud je dluh vyšší než
30 000 Kč.
Institut odmítnutí dědictví v našem právním řádu existuje, ve vašem případě bych vám ho ale nedoporučovala, jelikož exekutor se s
vaším názorem neztotožní a proti
vašemu rozhodnutí se odvolá a bude požadovat uhrazení dluhu. Sou-

časně váš počin může být vnímán i
z hlediska trestněprávního jako
úmysl zkrátit věřitele.
V dané situaci bych zvážila
možnost vyplacení exekucí či dohodu s bratrem o vypořádání dědictví. Váš podíl na zděděném domě přenecháte bratrovi a on vás bude muset vyplatit. Tyto ﬁnanční
prostředky ale budete muset přenechat exekutorovi. Tento úkon vyžaduje písemnou formu podléhající schválení soudu.
S konkrétním řešením vašeho
případu nebo případnými dotazy
se můžete obracet na pracovníky
dluhové poradny v Žatci.
Rubriku připravuje
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Příspěvek na bydlení a rozdíl mezi nájmem a podnájmem
nájemcem. Tedy to, že smlouva je nadepsána jako nájemní neznamená, že
Dotaz: Pronajala jsem si od jed- to skutečně nájemní smlouva je a soud
noho člověka jeho družstevní byt. by ji zřejmě posuzoval podle obsahu a
Uzavřeli jsme smlouvu na tři roky, nikoli podle názvu jako smlouvu podplatím stejně jako v předchozím ná- nájemní.
A proč je toto rozlišování vlastně pojmu, důchod mám také stejný, tak
jsem si myslela, že budu dál dostávat třeba, když v praxi užíváte stejný byt?
příspěvek na bydlení. Když jsem ale Nájemce je obecně více chráněn, stačí
o něj žádala, tak mi bylo řečeno, že si přečíst poměrně dlouhou část věnona něj nárok nemám, protože vanou nájmu bytu v občanském zákonejsem nájemcem bytu, ale jsem je- níku, která primárně chrání nájemce.
nom v podnájmu. Odvolávala jsem Oproti podnájemci má nájemce řadu
se, že na smlouvě mám napsáno ná- výhod, ať už jde o ochranu při výpovějemní smlouva, ale nepomohlo to. di, o možnost hlášení trvalého pobytu
či chování zvířete bez souhlasu, ale práJde s tím něco dělat?
vě
i o možnost čerpání příspěvku na
Odpověď: Podobný problém není
bydlení.
Podnájemce nemusí mít nutně
výjimečný a plyne z toho, že často lidé
nerozlišují mezi nájmem a podnáj- menší ochranu, ale tu je třeba zakotvit
mem bytu. Zatímco v případě nájmu ve smlouvě s nájemcem. Nelze se spoponechává k užívání byt vlastník ná- lehnout na zákon, který upravuje u podjemci, tak v případě podnájmu nájem- nájmu v podstatě jen povinnost dispoce podnájemci. To je i případ druž- novat souhlasem vlastníka bytu s jeho
stevních bytů, kdy vlastníkem bytu je podnájmem a také skutečnost, že podbytové družstvo a jeho člen není vlast- nájem zaniká v případě, kdy zanikne
níkem bytu, ale má pouze právo nájmu nájem.
A jak je to tedy s příspěvkem na byda je tedy nájemcem. Jako nájemce pak
nemůže dát byt do nájmu, ale pouze do lení. Bohužel příspěvek na bydlení lze
podnájmu. Roli v tom nehraje ani to, ze zákona přiznat vlastníkovi nebo nájak je nazvána smlouva mezi ním a pod- jemci bytu. Nikoli tedy podnájemní-

Advokát radí
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kovi. Můžete zkusit požádat o jinou
dávku, konkrétně o doplatek na bydlení, kterou lze přiznat i podnájemci. Problém ovšem je, že na tuto dávku dosáhne mnohem menší skupina lidí a většinou ne ti, kteří pobírají starobní důchod. V každém případě se můžete informovat na místně příslušném Úřadu
práce, který žádosti o dávky vyřizuje,
zda to právě ve vašem případě má
smysl.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rubriku připravil_
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

inzerce/životní událos

Inzerce
● VÝROBA A RENOVACE - Branky, brány, vrata,
ploty. Zámečnické, zednické, úklidové i jiné práce
rychle a spolehlivě. tel.: 604
788 890 nebo 702 978 333.
● STAVBA A REKONSTRUKCE - Bytová jádra,
koupelny, omítky, zámkové
dlažby, fasády, ploty a další
stavební práce. tel.: 604 788
890 nebo 702 978 333.

Poděkování
● Tímto bych chtěla poděkovat Městské policii v Žatci, že mi pomohli řešit situaci dne 9. 1. 2021 v odpoledních hodinách, jejich laskavá pomoc byla nad rámec jejich povinností. Děkuji.
Zdeňka Stryjová

Blahopřání
● V únoru je to 70 let, co si
řekli své ANO Jiřina a Augustýn Skalických. K tomuto
jubileu přejeme vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví. Rodina
Kákonova a Maršíkova

Žatecký zpravodaj

Josef Švec
Marie Spilková
● Dne 4. února
Helena Radová
2021 uplyne
Miroslav Müller
rok od úmrtí
Julianna Fruhwirtová
mého manžela
Marta Bauerová
pana Jindřicha
Miroslav Štys
Stryji. Rok plFrantišek Kraitl
ný bolesti a smutku.
Stanislav Mašek
Vzpomeňte prosím s námi Jiřina Sladká
na jeho předobré a laskavé Ferdinand Bilý
srdce, na jeho moudrost, Ladislav Klasna
vlídnost, zdravý nadhled. Marie Bubeníková
Tvou zásluhou, Jindříšku, Zdeněk Adam
bylo na světě víc lásky a dob- Josef Kubík
roty, víc světla a pravdy. Anna Tologová
Tvůj život měl smysl. Těžké Leopold Vojtěchovský
je bez Tebe žít. Manželka
Zdeňka, sestra Jana s rodinou a ostatní příbuzní a kamarádi.

Vzpomínka

65
91
79
75
79
85
75
73
70
86
64
90
72
72
74
66
64

Milada Forejtová
Zdeněk Procházka
Jarmila Blažková
Lubomír Švásta
Marie Prasková
Juliana Balazzová
Josef Zajíček
František Kříž
Vladimír Kuchta
Marcela Zajíčková
Václav Gregor
František Levý
Bohuslav Pospíšil
Helena Loužilová
Jiří Kapusta
Zdeňka Pichnarčíková
Eva Holienčinová

83
77
90
80
94
93
78
89
83
81
82
76
73
43
83
72
75

Rozloučení
Zesnulí v době
od 1. 1. do 26.1.2021:
Marie Hollitzerová
Jiří Uher
Rostislav Dlouhý
Ladislav Gašpar
Josef Krouza
Josefa Pavlátová

83
80
88
85
79
83
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par cipa vní rozpočet

Participativní rozpočet: Projekty, o kterých se bude hlasovat
Ze šesti participativních projektů moUmístění projektu:Žatec
hou vybírat občané Žatec při veřejPředpokládané náklady projekném hlasování. Jde o první partici- tu: 200 000 Kč
pativní rozpočet v Žatci, na který zaJméno a příjmení navrhovatele:
stupitelstvo uvolnilo 600 tisíc korun.
Zuzana Němcová Koslerová
Každý projekt může dostat nejvýše
3. Sluneční stínící plachty
200 tisíc korun – o tom, které se budou
pro více odpočinku
během letošního roku realizovat, rozhodne právě hlasování občanů. Podrobnosti o projektu i samotném hlasování najdete na www.mesto-zatec.cz
pod záložkou Participativní rozpočet.
Jsou tam celé popisy návrhů, některé i
s videoprezentací. Samotné hlasování
již bylo zahájeno a potrvá do 28. února.
1. Zeleň pro zútulnění
Vysázení veřejné zeleně v ulicích
Dr. Kůrky a Písečná, vnitroblok sídliště, za účelem zvýšení atraktivity.

Umístění projektu:
ulice Dr. Václava Kůrky – Písečná
Předpokládané náklady projektu: 100 000 Kč
Jméno a příjmení navrhovatele:
Lukáš Knebl
2. Hřiště pro starší děti
V Žatci lze najít několik dětských
hřišť, která jsou určena pro menší děti.
Děti ve věku šest a více let na těchto

hřištích už nenajdou tolik zábavy.
Areál sportoviště za koupalištěm
jsem vybrala z důvodu chybějících herních prvků pro starší děti, zatraktivnění již tak krásného areálu a v neposlední řadě se jedná o uzamykatelný areál
Dovybavení a zkompletování sportoviště by mohlo vést k většímu zájmu celých rodin i zvýšení návštěvnosti.
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Jméno a příjmení navrhovatele:
Daniel Nociar
5. Architektonická mapa Žatce
Se spolkem A dál? postupně mapujeme architektonické dědictví Žatce.
Skýtá rozhodně i jiné zajímavé stavby
než sušárny chmele. To ostatně společně
zjišťujeme na našich komentovaných
procházkách městem. Na ně bychom rádi navázali a vytvořili tištěnou mapu,
která by přehledně zaznamenala to nejpodstatnější ze žatecké architektury.

Rodiny s dětmi navštěvují sportoviště za koupalištěm nejčastěji v letních měsících, neboť se zde nachází
hřiště pro menší děti, mlhoviště a krásný čistý prostor pro hraní. V horkých
slunečních dnech zde chybí místa se stínem, kam by si mohli návštěvníci schoUmístění projektu: Žatec
vat a odpočinout.
Předpokládané náklady projekUmístění projektu:
tu: 50 000 Kč
Žatec, Sportovní areál a dětské hřišJméno a příjmení navrhovatele:
tě za koupalištěm
Monika Merdová
Předpokládané náklady projektu: 100 000 Kč
6. Graﬃti Ohře_02
Jméno a příjmení navrhovatele:
Zuzana Němcová Koslerová
4. Velkoformátová malba
(mural) na fasádu výměníkové
stanice ŽT a.s. v ul. Stavbařů
Záměrem je zkvalitnění veřejného
prostoru v místě největšího městského
sídliště „JIH“. Velkoformátová malba
by byla umístěna na východní a jižní
stěně budovy směrem do křižovatky
ul. Stavbařů a Volyňských Čechů.
V návrhu je zapracován návrh Michala Škapy, současného významného
umělce z Prahy, který má realizace velkoplošných děl po celé ČR.
Umístění projektu:
ul. Stavbařů, k.ú. Žatec
Předpokládané náklady projektu: 200 000 Kč

Možná si někteří pamatují na článek o tom, že vznikla malba, kde si
kapr hoví v bahníčku, ze dna vyrůstá
vodní tráva... Většina lidí si přitom
představila, že malba vznikla na pilíři,
který je uprostřed řeky Ohře. To ale nebyla pravda. Nicméně to vlastně byla a
je dobrá myšlenka. Motiv se bude odkazovat na místní říční revíry, vodní život a obsahově bude navazovat na již
realizované graﬃti. Dílo bych chtěl realizovat během letních, prázdninových měsíců.
Umístění projektu:
Na pilíři mostu na ulici Plzeňská,
na straně, která je přivrácená k cyklostezce vedoucí pod mostem.
Předpokladané náklady projektu: 29 392 Kč
Jméno a příjmení navrhovatele:
Tomáš Zugar

inzerce
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Nové výstavy, včetně té o Frutě, jsou zatím k vidění aspoň na fotkách
Několik nových výstav připravilo v lednu Regionální
muzeum K. A. Polánka v
Žatci. Kvůli epidemiologickým opatřením jsou ale
všechny budovy muzea stále uzavřené a lidé si je nemohou osobně prohlédnout.
Využít ale mohou webové stránky či facebookového proﬁlu Regionálního muTo se týká zejména očezea, které jim mohou probíkávané
výstavy o minulosti
hající výstavy přiblížit zatím alespoň prostřednictvím Fruty s názvem Sirupy,
mošty, víno, která se měla
fotograﬁí.

Dotační řízení 2021
Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok
2021, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok
2021, a to sportovních a ostatních organizací, sdružujících
občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v rámci žateckého regionu.
Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách města
Žatce (v sekci Žádosti a formuláře - Finanční odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu do 28. 2.
2021 v podatelně MěÚ Žatec.
(rs)

Olympiáda z angličtiny na OASOŠZE Žatec
Třicet studentů z oborů
lyceum, obchodní akademie, sociální činnost a agropodnikání se 15. ledna zúčastnilo olympiády z anglického jazyka. Ta letos poprvé
probíhala online, i proto z ní
byl vypuštěn poslech.
Obsah samotné olympiády měl za úkol prověřit znalosti studentů prvních až třetích ročníků v obecné rovině

– obsahoval jak čtení s porozuměním, tak různé gramatické úkoly a také slovní zásobu.
Cvičení se svou obtížností pohybovala na hranici
jazykové úrovně B1/B2, studenti si nicméně většinou poradili velmi dobře a více než
dvě třetiny z nich dosáhlo více než padesáti procent bodů.
Petr Lóška

veřejnosti otevřít právě
dnes. Návštěvníci si ji prohlédnou po otevření muzea
v hlavní budově v Husově
ulici, zatím jsou k dispozici
právě jen fotky. Výstava je
naplánována do 29. srpna.
Fotky, 3D prohlídka
Jinou expozici s názvem
Volyňští Češi po roce 1945 v
Žatci je možné prohlížet
nejen v podobě fotograﬁí,
ale také díky 3D prohlídce
na webu muzea.
Dalšími novými probí-

hajícími výstavami jsou Zóna Černobyl v Křížově vile.
Ve Staré papírně je připravena expozice Holubí pošta.
Obě potrvají až do května,
aby je mohli lidé vidět aspoň
po částečném uvolnění protiepidemických opatření.
Kvůli tomu také Regionální muzeum nechystá zatím další výstavy. Je zbytečné plánovat na jaro další expozice, když ty současné ještě návštěvníci vůbec neměli
šanci spatřit.
(kas)

Poděkování
Svaz postižených civilizačními chorobami
Naši členové se v loňském roce z důvodu špatné nákazové situace zúčastnili pouze dvou ozdravných pobytů, a to
v Mariánských Lázních a ve Spáleném Poříčí. Dále se nám
podařilo uskutečnit několik pochodů převážně v přírodě v
akci „Rozchodíme civilky“. Za provedení těchto akcí byla
naše organizace oceněna 3 diplomy udělenými Centrem služeb SPCCH.
Na uvedené akce přispělo město Žatec, kterému tímto
děkujeme a doufáme, že i v budoucnu nás město Žatec podpoří v zájmu zlepšování zdravotního i duševního stavu našich členů – převážně seniorů.
J. Koubková, J. Vostrá

Spolek turistů Žatecká chmelařská oblast
Děkujeme městu Žatec za poskytnutí ﬁnančního příspěvku. V minulém roce jsme za jeho přispění uspořádali tři
turistické akce s dopravou autobusem. Akce Lestkov - Perštejn a Vlhošť byly jednodenní. Koncem září o prodlouženém víkendu jsme byli v Krkonoších v Jánských Lázních a
druhý den jsme se vypravili na Sněžku. Dále jsme pořádali
několik dalších akcí, ale kvůli omezením jich nebylo tolik
jako vloni. Všechny akce byly zaměřeny na rodinnou turistiku, protože téměř třetina našich členů jsou děti do 15 let.
Karel Řezáč, předseda Spolku turistů ŽCHO

Výstava na městském úřadě: Ohrožený druh není suvenýr

Putovní výstava, která představuje
některé ohrožené druhy zvířat a rostlin, je až do konce února k vidění v prostorách žateckého městského úřadu.
Výstava s názvem Ohrožený druh není
suvenýr je přístupná na schodištích k
odboru Stavebního a vyvlastňovacího
10

úřadu, životního prostředí ve dnech,
kdy je městský úřad otevřený pro veřejnost, v současné době tedy každé
pondělí a středu ve vymezených hodinách (aktuální informace o úředních
hodinách naleznete na: https://www.mesto-zatec.cz/).
Výstavu vytvořila ZOO Hluboká nad
Vltavou ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR. Jak říká
název expozice, zdůrazňuje hlavně to, že
nelegální dovoz chráněných živočichů či
rostlin ze zahraničí, je jednak porušování
zákonů, jednak ohrožování přírody.
Obchodování s ohroženými druhy
zakazuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijí-

cích živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), kterou podepsala většina
států světa. Mezinárodní obchod je zakázán téměř s tisíci druhy volně žijících živočichů a rostlin, pro 30 000 druhů je potřeba mít speciální povolení. Je
třeba na to dbát hlavně při dovolených
v zahraničí, odkud si rádi vozíme různé suvenýry.
Samotná výstava, kterou je možné
do 28. února vidět, představuje některé
zakázané suvenýry. Například slonovinu, kůže plazů, krunýře mořských
želv, orchideje, kaviár, koráli či některé lastury. Více se dozvíte právě při prohlídce výstavy, na kterou jste srdečně
zváni!
(kas)

ak vity občanů
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Občané Žatce jsou nejštědřejší v Ústeckém kraji
V průběhu prosince se na všech prodejnách Kauﬂand uskutečnila Vánoční sbírka pro Světlušku. Její výtěžek činil neuvěřitelných 17 000 000
Kč. V Ústeckém kraji přispěli nejvíce občané Žatce.
Již tradiční vánoční sbírka se pod
názvem Rozsviťte s námi Vánoce nevidomým konala od 23. listopadu do 6.
prosince ve všech 135 prodejnách společnosti Kauﬂand. Zákazníci do ní
mohli přispět nákupem dárkových jme- prodaný arch.
Celkově se prodalo 402 763 jmenonovek v hodnotě 30 korun a Kauﬂand
navíc přidal dalších 10 Kč za každý vek v hodnotě 12 082 890 Kč. Kau-

Pro nohejbalisty se začínají
připravovat nové šatny na Mládí
Nové zázemí pro nohejbalisty v budově areálu Mládí ve Studentské ulici plánuje město Žatec. Pomoci s tím má dotace z programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024.
Podání projektové žádosti schválilo v lednu zastupitelstvo města stejně jako ﬁnanční
spoluúčast na projektu a předﬁnancování celé
stavby v předpokládané ceně 6 milionů Kč
včetně DPH.
Úpravy se budou týkat prvního podlaží budovy, kde jsou šatny, sociální zařízení a sklady
sportovních potřeb. Práce zajistí výměnu podlah, opravu omítek, výměnu oken a dveří, vylepšení sociálních zařízení, zateplení objektu a
nové povrchy teras.
(kas)

ﬂand následně částku navýšil na 17
000 000 Kč. Světluška celou částku
transparentně přerozdělí prostřednictvím grantového programu Fondu Kauﬂand mezi osoby se zrakovým postižením a lokální neziskové organizace napříč celou Českou republikou.
V Ústeckém kraji nejvíce přispěli
občané Žatce. Celkem si pořídili 5 952
ks jmenovek v hodnotě 178 560 Kč.
Světluška a společnost Kauﬂand touto
cestou děkují všem dárcům za štědrost
a zaměstnancům žatecké prodejny za
nadšení při prodeji jmenovek. (pch)

Město žádá o dotaci na novou kuželnu
Zastupitelstvo města schválilo
podání projektové žádosti z programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 na projekt
Vybudování a vybavení kuželny.
Zastupitelé zároveň schválili
předﬁnancování a spoluﬁnancování projektu, který má podpořit vybudování zcela nové čtyřdráhové
kuželny v bývalých papírnách.
Město už má zpracovanou projektovou dokumentaci a je vydané stavební povolení, protože záměr se
připravuje už řadu let.
Kuželkářská dráha bude ve druhém nadzemním podlaží budovy,

do níž se má vcházet od kruhové
křižovatky u supermarketu Lidl.
Ve druhém podlaží bude i zázemí v
podobě WC, šaten a společenské
místnosti. V prvním podlaží bude
recepce, další šatna, WC, klubovna či zdroj vytápění.
Součástí projektu budou i další
stavební úpravy včetně opravy střechy, doplnění osobního výtahu, nové rozvody vody, kanalizace či
elektřiny, ale také okna či statické
zajištění stropních konstrukcí.
Předpokládaná cena celkového
projektu je 32 milionů Kč včetně
DPH.
(red)

Žatecký boxer poprvé při mistrovství republiky mezi muži
V „koronavirovém“ okně proběhlo uprostřed prosince mistrovství republiky
mužů v boxu. Za existenci
žateckého oddílu je to první
účast na této soutěži, kde se
mezi osm nejlepších boxerů
republiky kvaliﬁkovala boxerská jednička klubu Jan
Milenko, který i v době náročných vládních omezeních našel prostor pro přípravu i v komplikovaných
venkovních podmínkách na
dešti a mrazu.
Bohužel právě to se projevilo hned v prvním vyřazovacím boji, protože do zápasu nastupoval žatecký boxer po nachlazení. Los byl
ale docela příznivý a šance
na postup velká. Od prvního
kola borci předváděli vy-

tího kola již nastupoval v absolutním vyčerpání. I přes
dobrý výkon tak náš loňský
vicemistr České republiky v
boxu v juniorské kategorii
na soupeře nestačil a zápas
prohrál.
Pro žateckého borce to
byla premiéra mezi muži a
nasbíral tak nové zkušenosti, které může zužitkovat nyní i jako pomocný trenér začínajících boxerů. Trenér
Box klubu Žatec Vladislav
Naporowski byl s výkonem
svého svěřence spokojený a
dodal: „Honza ze sebe přes
těžkou přípravu, kterou kvůrovnaný boj. Milenko se neu- již ale projevila zmíněná pro- li pandemii měl, v ringu vystále tlačil na krátkou vzdá- dělaná nemoc a Milenko dal všechno, vše samozřejlenost a zasazoval pěkné mí- ztrácel postupně kyslík, což mě i za pomoci města Žatec,
řené údery, které soupeři ne- narušilo jeho dobře rozjetý které náš klub ﬁnančně podseděly. Ve druhém kole se výkon z prvního kola. Do tře- poruje.“
(ns)
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