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Sněhové nadílky si v únoru užily i žatecké dě . Nejpatrnější to bylo v městském parku pod
nemocnicí, kam desítky dě chodily bobovat. Zimní radovánky si užily i Markétka s
Vaneskou na snímku.
Foto: Tomáš Kassal
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Žatec získal druhou dotaci na klášter
Město Žatec získalo z IROP
dotaci 18 milionů korun na
obnovu bývalého kapucínského kláštera.
Plánovaná proměna kláštera na spolkové a robotické
centrum se proto může dělat
najednou. Práce mají začít
letos v létě a skončit v roce
2023. Možná tedy nebude
potřeba je dělat na etapy.
Žatec už dříve získal 5,7
milionu Kč díky výzvě MAS
Vladař na vybavení robotického centra. Po opakované
žádosti nyní uspěl i v rámci
74. výzvy IROP (Integrovaný regionální operační program) na Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center a má dostat 18
milionů korun.
Protože revitalizace kláštera se připravuje delší dobu, jsou přípravné práce už
ve velmi pokročilém stadiu.

užití. Stane se za prvé robotickým centrem, což v praxi
bude znamenat zaměření na
přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální
technologie. Kvůli tomu budou do objektu docházet děti, robotické centrum přispěje i k jejich přípravě na možná budoucí zaměstnání.
Za druhé se historická budova kláštera stane místem
setkávání různých skupin a
komunit. Vnitřní uspořádání se upraví tak, aby tam
mohly fungovat dvě sociálCelková cena za rekon- ní služby, zároveň vznikne
strukci se odhaduje na 72 mi- zázemí pro volnočasové,
lionů Kč a jsou v ní zahrnuty kulturní či vzdělávací aktii restaurátorské práce. Obno- vity pro veřejnost.
vené totiž budou i unikátní
Ve spojení s již vybudovnitřní výmalby stěn, které vanou klášterní zahradou
byly překryté novodobými vznikne atraktivní areál s
nátěry, ale mají velkou his- pestrou škálou služeb pro
torickou hodnotu.
různé aktivity organizací,
Po dokončení bude mít spolků i jednotlivců.
bývalý klášter dvě hlavní vyTomáš Kassal
„Máme stavební povolení a
připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Práce mohou začít nejdříve na přelomu letošního května a června, záleží právě na výsledku
výběrového řízení,“ vysvětlila vedoucí Odboru rozvoje
města Kateřina Mazánková.
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Město letos dokončí Očkovat proti Covidu-19 se může i veřejnost
opravu chodníků
Téměř devět stovek lidí bylo během únoSamotná Nemocnice Žatec zajišťuje
na sídlišti Jih
ra naočkováno proti Covid-19 ve vakci- PCR a antigenní testy v odběrovém místě v

Opravu chodníků na sídlišti Jih letos dokončí město
Žatec. S pracemi se začalo loni na podzim v ulici Lípová,
pak pokračovaly v Jabloňové
a chybí dokončit ještě část ulice Stavbařů a Javorovou. Práce budou postupovat podle toho, jak to umožní počasí.
Pro letošní rok byly naplánovány práce hlavně v ulicích Stavbařů a Javorová. Nemění se jen povrch samotných chodníků, ale také další
přilehlé plochy, kam se třeba
dávala nová zemina pro vylepšení trávníků. „Součástí
investice jsou také terénní a
sadové úpravy. Hotovo mělo
být do konce února, ale práce
budou pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách,“ vysvětlil nutné
přerušení prací kvůli sněhu a
mrazu Marek Pataky z Odboru rozvoje města.
Celková cena za všechny
úpravy je 4,5 milionu Kč
včetně DPH.
(kas)

načním centru Nemocnice Žatec.
Centrum pro očkování veřejnosti bylo
vytvořeno v prostorách dětského oddělení
nemocnice. „Kapacita je 80 lidí za den, provozní doba je však uzpůsobena množství
vakcíny,“ vysvětlila manažerka kvality Nemocnice Žatec Jana Olšanová. Centrum se
podílí i na rozdělování vakcín v regionu. Díky němu byla například zajištěna látka od
společnosti Moderna do Domova pro seniory v Žatci, kde bylo v únoru naočkováno
110 seniorů a asi padesátka zaměstnanců.
Očkování v Žatci probíhá na základě registrace ve státním systému Reservatic, kam
se od 1. března mohou hlásit i lidé nad 70 let
a pracovníci ve školství. Dosud byly vakcíny určené seniorům nad 80 let a zdravotníkům. „To ale neznamená, že zdravotníci a
osoby starší 80 let jsou už všichni proočkovaní. To zdaleka ne,“ uvedla Jana Olšanová.
Lidé, kteří se registrují k očkování proti
Covid-19, dostanou kód a dokončí svou rezervaci. Pak čekají na termín vlastní aplikace.

budově v nemocničním parku. Nově nemocnice nabízí také testy na protilátky proti
Covid-19, které se provádějí v laboratoři ve
4. patře polikliniky od 6.30 do 10 hodin a zájemci si je musí platit sami. Cena je 570 Kč,
výsledky jsou známé do dvou pracovních
dnů.
Tomáš Kassal

Očkování u praktických lékařů
Od 1. března se do očkování proti onemocnění Covid-19 zapojují praktičtí lékaři.
Podle informací od Sdružení praktických lékařů ČR mohou být lidé, kteří už se
zaregistrovali v centrálním systému, očkováni jen v očkovacích centrech.
Kdo se tam neregistroval, ale chce se nechat naočkovat, měl by se obrátit právě na
svého praktického lékaře. Skutečná možnost očkování u obvodních lékařů bude záležet na dostatku vakcín.
Nyní se mohou k podání vakcíny hlásit také lidé nad 70 let, k prioritním skupinám patří i lidé s vážným chronickým onemocněním.

Od února jezdí do Prahy nová autobusová linka
Od pátku 26. února byl zahájen provoz na zcela nové
autobusové lince Praha – Slaný – Louny – Žatec – Podbořany – Vroutek – Kryry – Očihov – Blšany. Měla by zlepšit
spojení s hlavním městem.
V úseku Žatec-Praha bude provozován prozatím 1

pár spojů denně kromě sobot, ostatní spoje pojedou vždy
v pátek a v neděli odpoledne, a to v celé délce trasy.
Všechny spoje jsou již nyní
součástí vyhledávače spojení IDOS.
NÁSTUPIŠTĚ linky:
Žatec, aut. nádr.: č. 2

Praha, Hradčanská: č. 3
Linka (č. 156100) není
součástí základní dopravní
obslužnosti, provozována
bude výlučně na komerční riziko dopravce DATA AUTOTRANS s.r.o., bez jakýchkoli ﬁnančních příspěvků
obcí a měst.
(da)

V radniční věži vznikla výstava Žatec v proměnách času
Procházka žateckou historií, během níž návštěvníka provází tlukot hodin, pomyslného srdce města. A na konci vyhlídka na současný Žatec.
Zábavu, poučení i závěrečný pohled na královské město nabídne radniční věž díky nové expozici „Žatec v
proměnách času”.
„Základem výstavy je časová osa,
která prochází celou věží a ukazuje,
jak se město proměňovalo během staletí. Lidé poznají různé osobnosti včetně popraveného primátora Maxmiliána Hošťálka nebo písaře Jana, události
i zajímavosti. Podrobnosti ale zatím nechceme moc prozrazovat, aby zůstala
výstava pro lidi překvapením,“ popsala expozici Jana Šmidtová z Odboru
rozvoje města, která ve spolupráci s
různými odborníky celý projekt připravovala.
Expozice vznikala zhruba dva roky
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a město za ni zaplatí více než tři miliony korun. Návštěvníci se budou moci
zajímavou výstavou projít od jara, pokud to samozřejmě aktuální epidemiologická opatření dovolí. Výstava v radniční věži symbolicky završí rekonstrukci celé radnice.
„Je to víc atrakce než klasická expozice. Jde o to, aby se lidé bavili,“ popsal
záměr expozice její autor, akademický
architekt Miloslav Čejka, který vytvořil

třeba i oblíbenou výstavu Lovci mamutů v pražském Národním muzeu.
Výstava v radniční věži je rozdělena
do sedmi částí. Nechybí v ní základní
historická data, představuje zajímavé
osobnosti, které v Žatci žily, ale i ty, které sem zavítaly, jako třeba krále a císaře. Přibližuje také různé zajímavosti. Popisuje vývoj celého města, nejen radnice. Atraktivní je díky tomu, jak působí
na návštěvníka i tím, jaké prostředky k
tomu používá. „Když dělám výstavy,
chci, aby působily na lidi emočně. Aby
se dostali do situace, že v nich emoce
vzbudí zájem o věc,“ vysvětlil M. Čejka, co bylo záměrem.
V konečném důsledku má být výstava v radniční věži místem, které by
měli turisté i místní navštívit jako první. A po prohlídce expozice a rozhlédnutí se z věže by se rozhodli, kam v Žatci se vypraví dál.
Tomáš Kassal
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Pracovní skupina pro sportovní halu
se inspirovala v Teplicích, Spořicích či Kadani
Několik schůzí a výjezdů má za sebou pracovní skupina pro výstavbu sportovní haly, kterou určila rada města.
Příprava velké městské investice stále
pokračuje, naposledy se členové skupiny byli v únoru podívat, jak vypadá a funguje
sportovní hala v Teplicích.
„Může to pro nás být vzor v tom, že jde o
jednoduchou a účelnou stavbu. Zároveň se
můžeme poučit i z toho, co by v Teplicích po
zkušenostech s budováním haly dnes udělali jinak,“ vysvětlil smysl návštěvy v Teplicích místostarosta města Radim Laibl. Členové skupiny si ale prohlédli i haly v nedalekých Spořicích, v Kadani i v Dolních Břežanech.
V pracovní skupině je vedle místostarosty Gabriela Becková Drncová z Odboru
rozvoje města, architekt Jiří Vaníček, Tomáš Votava za komisi tělovýchovy a sportu,
Marcel Kollmann za komisi pro architekturu a regeneraci města. Zapisovatelkou je vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.
Skupina se od svého ustavení v loňském
srpnu sešla už čtyřikrát a z její činnosti má
například vyplynout zadání pro studii. Hala
by měla mít rozměry hrací plochy 46 x 30
metrů, výšku 10 metrů a místa pro 600 diváků. Plocha by šla rozdělit na tři volejbalová

hřiště a v zázemí má být 8 šaten, nářaďovna,
jídelna či místnost pro setkávání.

Vedle technických parametrů ale sbírá
skupina také informace, které jsou nutné
pro další provoz a využívání haly. „Podle
nás není nutná restaurace ani hotel. Ale byla
by vhodná jednoduchá ubytovna nebo místo, kam lze jídlo v případě potřeby dovézt a
zkonzumovat, aby se hala dala využívat i třeba pro soustředění. Zajímáme se také o ﬁnancování a správu haly,“ dodal R. Laibl.
Předběžně se počítá s náklady na výstavbu přes 120 milionů korun s tím, že minimálně polovinu má pokrýt dotace od Národní sportovní agentury. O konkrétní podobě haly se bude teprve jednat. „Protože ale
bude vznikat tzv. na zelené louce, bylo by
podle mne dobré, aby návrh vzešel z architektonické soutěže,“ řekl R. Laibl.
Tomáš Kassal

Vlajka pro Tibet
Město Žatec se letos 10.
března připojí k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet. Tibetská vlajka bude proto vyvěšena na budově radnice.
Jedná se o připomenutí
62. výročí povstání tibetského lidu proti čínské okupaci. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke
kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první
čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo
844 obcí, měst, městských
částí nebo krajů.
(red)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se má
konat 11. března od 17.30
hod., pokud to umožní epidemiologická opatření.
Provoz kluziště před radnicí byl ukončen k 1. březnu
kvůli aktuálním vládním
opatřením proti šíření koronavirové pandemie.

Žatec a krajina žateckého chmele

Unikátní průzkum krovů ukázal, jak se sušil chmel v měšťanských domech
Nominační dokumentace pro zápis
na Seznam světového dědictví
UNESCO byla sice již odevzdána, proces nominace se ale nachází teprve v
půlce cesty, práce pokračují.
Dne 12. 2. se sešla Steering Group,
tzv. řídící skupina, která celý předešlý
rok koordinovala zpracování nominační dokumentace. Na tomto jednání
představil site manager Jaroslav Špička plánované aktivity na další čtvrtletí
v oblasti edukace, péče o památky a prezentace statku. V nejbližší době začne
zpracování webových stránek, na kterých bude uveřejněna zrcadlová česká
verze anglického textu dokumentace.
Město plánuje vydání upravené publikace shrnující všechny hlavní atributy výjimečné světové hodnoty, díky
kterým usiluje Žatec a okolní krajina o
zápis na Seznam světového dědictví.
Od prvního čtvrtletí tohoto roku bude
rovněž připravována panelová výstava
a česko-anglické informační letáky.
Na jednání Steering Group bylo ta-

V letech 2018 a 2020 prozkoumali
celkem 56 objektů, u 27 z nich bylo potvrzeno, že se v jejich půdních prostorách historicky sušil chmel. Z některých krovů se podařilo odebrat vzorky,
které prošly dendrochronologickou
analýzou, která umožnila jejich dataci.
Nejstarší dochovaná konstrukce byla
zhotovena ze smrkového dřeva, ze stromů kácených v letech 1767 – 1768, na
ké rozhodnuto o zpracování výstupů z čp. 87. Další použité dřevo bylo jedlovědeckých projektů, které byly v roce vé nebo modřínové. U některých kon2020 uskutečněny v rámci podpory no- strukcí se dochovaly doklady použití
minace. Jedním z těchto projektů byl plaveného dřeva.
vědecký průzkum historických krovů
Město by tímto chtělo veřejně poděměšťanských domů v Žatci. Jeho zpra- kovat všem vlastníkům, kteří umožnili
covatelé Mgr. Michal Panáček a Petr přístup do objektů a průzkum. Nejen
Bažant vytipovali domy, u kterých byl pro ně, ale i pro širokou veřejnost bude
předpoklad nálezu zachovaných histo- uskutečněn workshop, na kterém burických krovů, tyto konstrukce byly v dou seznámeni s výsledky projektů
rámci výzkumu zdokumentovány, dá- včetně datace vybraných konstrukcí.
le v nich byly hledány stopy po sušení Vlastníci rovněž obdrží kopii pasportu
chmele ještě v době před rozvojem vel- z průzkumu daného objektu jako poděkých sušáren na Pražském předměstí, kování za spolupráci.
jak to naznačovaly archivní prameny.
Olga Bukovičová
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Na konci března začne Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů
proběhne letos na jaře v
České republice znovu po
deseti letech. Poprvé se důležitá evidence obyvatel a
nemovitostí bude provádět především online.
Sčítání 2021 začne o půlnoci z 26. na 27. března. První fáze probíhá do 9. dubna
2021 prostřednictvím elektronického formuláře na
webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Sčítání
je povinné. Kdo ho neprovede elektronicky, musí tak
učinit od 17. 4 do 11. 5. 2021
vyplněním listinného formuláře a jeho odevzdáním.
Doručování formulářů
budou mít na starosti sčítací
komisaři, distribuce se bude
kvůli epidemiologické situaci provádět za dodržování
přísných hygienických pod-

včetně neobydlených.
Pro další nakládání se získanými daty platí přísná pravidla. „Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí
být použity pro jiné
mínek – s ochrannými po- tech České pošty. Ta jsou na
než
statistické
účely,“ uvedl
můckami, dezinfekci, fyzic- obou otevřených pobočkách
ky kontakt má probíhat pře- pošty v Žatci: v ulici Volyň- předseda Českého statisticdevším venku a kontakt ských Čechů 3098 a na kého úřadu Marek Rajíček.
V této souvislosti také platí
osob se má minimalizovat. Havlíčkově náměstí 2127.
Kdo, co a proč se sčítá? pro sčítací komisaře časově
Proto nebudou sčítací komiSčítání se týká všech neomezená mlčenlivost.
saři pomáhat s vyplňováním
Výsledky Sčítání 2021
formulářů. V případě potře- osob, které mají v danou
by se ale lidé mohou obrátit chvíli v ČR trvalý pobyt ne- budou využitelné například
o radu na bezplatnou infolin- bo přechodný pobyt trvající při přípravě programů bydku 840 30 40 50 nebo na kon- déle než 90 dnů. Za osoby lení, pro rozvoj infrastruktutaktní místa na České poště. mladší 18 let, s omezenou ry v Česku nebo plánování
Sčítací formuláře občané svéprávností apod. provádí dostupnosti služeb. Inforpo vyplnění odešlou v před- sečtení jejich zákonný zá- mace zjištěné během sčítání
tištěné obálce prostřednic- stupce nebo osoba k tomu ur- ovlivní i činnost veřejné
tvím České pošty nebo ode- čená, například opatrovník. správy nebo podnikatelské
vzdají na kontaktních mís- Sčítá se také každý dům i byt záměry.
Tomáš Kassal

Informace pro veřejnost
Otevírací doba České pošty
v ul. Volyňských Čechů 3098:
Po
Út
St
Čt
Pá
So
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10.00 - 12.00
08.00 - 12.00
10.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 16.00
13.00 - 18.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Desítky žateckých ulic bez vody
Havárie na zásobním vodovodním řadu zkomplikovala v pátek 19.
února odpoledne a večer život obyvatelům v částí Žatce. Dodávka vody byla obnovena v sobotu v časných ranních hodinách. Informovanost občanů zkomplikovala předem plánovaná odstávka IT infrastruktury společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK).
Havárie se stala u kruhového objezdu u Kauﬂandu a způsobila výpadek v celé spodní části Žatce.
Podle prvních odhadů mělo jít o
rychlou opravu. Proto SčVK ani neplánovala náhradní zásobování vodou mobilními cisternami. Protože
vlastní informační systém nefungoval, zprávu o havárii lidem podalo jen město Žatec prostřednictvím
svého webu, facebooku a Mobilního rozhlasu. Kvůli těmto událostem jej také městský úřad zřizoval,
takže registrovaným uživatelům
(ve více než padesáti ulicích jich bylo přes tři sta padesát) přišly informační SMS.
Po zahájení opravy se však ukázalo, že havárie je většího rozsahu, bude nutná výměna dílů potrubí a pro ty se muselo do Prahy.
Proto SčVK vyslalo do ulic mobilní cisterny s vodou, které zača-

ly jezdit po 17. hodině.
Běžně by se o tom mohli dozvědět právě na webu SčVK, který i
sám rozesílá informační SMS. Právě to ale tentokrát nebylo možné
kvůli odstávce IT systému společnosti. „Velmi se omlouváme, ale
od pátku 19. února do neděle 21.
února probíhala rozsáhlá úprava
IT infrastruktury, která byla plánovaná s měsíčním předstihem,“ potvrdila mluvčí společnosti Iveta
Kardianová.
Odstávka způsobila nefunkčnost zákaznického portálu, mobilní
aplikace, rozesílání zpráv prostřednictvím kanálu SMS INFO a sledování mobilních cisteren poskytujících náhradní zásobování na webových stránkách www.scvk.cz.
Dodávka vody především ve
spodní části Žatce byla obnovena v
sobotu časně ráno. „Havárie se
opravovala od 15 hodin do jedné
hodiny ranní, kdy jsme začali vodovodní řad napouštět,“ doplnila
mluvčí SčVK.
Náročnou opravu komplikovala
existence horkovodu a kabelů v místě výkopu a navíc vysoká promáčenost místa výkopu. S tím vším se
museli dělníci v nočních hodinách
vypořádat.
(kas)
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Úspěšné herecké spolky touží po návratu do Jitřenky
Divadlo Jitřenka mají Žatečané spojené s loutkovými pohádkami pro děti. Objekt ale měl širší využití, i proto nyní chybí nejen hercům.
Jitřenka je z technických důvodů
uzavřená, stav celé budovy je ve špatném stavu. Řešení se zatím nepodařilo najít takové, aby uspokojilo všechny. Zástupci hereckých
spolků jsou přesvědčeni,
že nejlepší variantou by
byla kompletní přestavba
Jitřenky. „Jedná se o kompaktní kulturní centrum, které bylo od počátku právě
tak navržené,“ zdůraznil v rozhovoru Jaroslav Wagner (na snímku), který jako
režisér působí v činoherní Opeře Žatec i
loutkovém spolku Jitřenka.
Které soubory dosud Jitřenku využívaly a čím je divadlo zajímavé?
V budově Jitřenky působily soubory
loutkoherecká Jitřenka a činoherní Opera. Později se připojili také kolegové z
nově založeného loutkářského Rozmarýnku. Jitřenka využívala pro uvedení
svých her především horní jeviště, které
je jedinečné svým řešením, protože
umožňuje vodění loutek na dlouhých nitích z horní lávky, ale zároveň je možné
tam vodit javajky a maňásky zdola, přičemž jeviště zůstává stále ve stejné úrovni očí diváka. Jedinečné je také umístění
živých mluvičů přímo pod jevištěm. To
jim umožňuje důmyslnými průhledy neustále sledovat dění na scéně a zároveň
pomáhat během představení. Takováto
jeviště jsou v ČR jen asi 3.
Jakých úspěchů v poslední době
žatecké soubory dosáhly?
Loutkářům se podařilo s jejich svižnou veselou Červenou karkulkou po
dlouhé době zvítězit na krajové přehlídce loutkářských souborů v Lounech a byli doporučeni na národní přehlídku do
Chrudimi. Současně s tím se činoherní
Opeře podařilo s představením Přadleny
přes krajskou a národní přehlídku probojovat až k nejvyšší metě - na mezinárodní festival do Jiráskova Hronova.
Mohou se tyto úspěchy opakovat i
v dalších letech?
Těžko posuzovat, jaký vývoj nás čeká v tomto roce i těch následujících. V
dobách, kdy je zakázáno sdružování, se
nedá zkoušet. A i přes to, že o Vánocích
uvedla Jitřenka Loutkový Betlém online, není to stejné, jako hrát živě. V mezičase všechny tři spolky – Opera,
Jitřenka i Rozmarýnek - zatím praco-

valy alespoň na scénářích a já věřím, že
je na co se těšit: Opera chystá pokračování Kurzů sebedestrukce (Večírek pro
otrlé), Jitřenka má nachystanou variaci
Andersenovy pohádky, která nese jméno Zápalky pro Karličku, a Rozmarýnek chystá velkolepé dílo Robotci.
Už víte, kde budete moci hrát?
Až časy Covidu pominou a začnou
být zkoušky opět aktuální, začne nás
opět pálit problém KDE zkoušet a KDE
hrát. Pro Jitřenku začne být velmi aktuální už tradiční festival Loutková zahrada, na kterou tradičně připravovala
dvě své hry, ale prostory na zkoušení
těchto her zatím nejsou. Nemůžeme si
dovolit platit měsíční pronájmy za zapůjčené prostory a nechceme se mezi sebou dohadovat, kdo kolik prosvítil a
protopil. Zkoušet venku nebo u někoho
doma se nedá vždy. Sám jsem zvědav,
jak to dopadne.
Proč je pro různé soubory důležitý prostor Jitřenky?
Prostor Jitřenky je jedinečný nejen
tím unikátním třípatrovým jevištěm. V
horní části budovy mají loutkáři také
obrovský sklad kulis a veliký prostor
pro skladování loutek, kterých Jitřenka
po dobu svého téměř 70letého působení
nasbírala opravdu mnoho. Kdo do té
místnosti vstoupí, má pocit, že se objevil někde na Barrandově. Další specialita budovy je, že jsou v ní dva divadelní sály pod sebou. Prostor se dá proto
využít na větší akce a festivaly.
Kde by v budoucnu chtěli mít herci zázemí?
Pro činohru momentálně není žádný
reálný návrh pro stálý prostor, který by
umožnil zkoušení nebo dokonce hraní
her. Jako hlavní výhody Jitřenky bych
označil propojení všech tří spolků a vzájemné půjčování kulis, techniky i herců/mluvičů. Druhá velká výhoda je parkovací místo a umístění v klidové zóně.
Proč jsou pro herecké soubory další zvažované možnosti nevyhovující?

Vila u Lidlu řeší pouze loutkovou
scénu a řešení je velmi omezené. Jeviště bude nedostatečné, hlediště menší a
prostor pro uskladnění kulis prakticky
nulový. Problematický by byl i přístup
k samotnému objektu, protože by bylo
nutné, aby diváci chodili zadem přes letní kino. Dalším problémem je také nedostatečné parkování.
Co se týče budovy PDA - i zde je nedostatečný prostor pro scénu, pro
uskladnění kulis i loutek, pro manipulaci. A celý prostor je malý. Navíc PDA je
umístěno v obytné zóně a myslíme si,
že by to nefungovalo z hlediska provozu na té ulici. Stavební úpravy by nemusely být schválené památkovou péčí.
Proto byste se nejraději vrátili
právě do Jitřenky?
Máme zkrátka za to, že jsme ztratili
spoustu času, a možná i peněz, při zpracování různých studií, hledáním divadelního prostoru v místech, kde divadlo
nikde nebylo. Rádi bychom se proto podíleli na vytvoření smysluplného projektu, který by znamenal vytvoření kulturního prostoru v objektu Jitřenky, která divadlem vždy byla a mohli bychom
tak pokračovat v tradici, která tu byla
po celá desetiletí.
Tomáš Kassal

Téma
Výhody Divadla Jitřenka
Prostor umožňuje pohádky, malé činohry i koncerty na jednom místě.
Sdružení spolků umožňuje lepší vzájemnou spolupráci - využíváním herců, techniky, zvukařů, osvětlovačů....
Jitřenka je v klidové zóně, což je výhoda jak pro divadlo, tak pro obyvatele.
Má dostatek parkovacích míst.
Umožňuje napojení na objekt městského úřadu, takže by tam mohl
vzniknout jednací sál pro větší jednání a také by se daly oba objekty propojit energe cky.
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Dluhová poradna Žatec: Kdy je možné sloučit exekuce?
(jistina + náklady oprávněného) nebo je tato částka vyšší. V
prvním případě totiž pak exekuce sloučí exekutor sám, v druDotaz: Mám 4 exekuce a chtěla bych nějak snížit ná- hém případě pak musí dlužník sám podat návrh na sloučení
klady exekutora, které mu platím. Zdá se mi, že platím exekucí k místně příslušnému okresnímu soudu.
Ve vašem případě bych tedy prostudovala všechny vaše
hrozně moc a dluh se vůbec nesplácí. Půjde to?
Odpověď: V první řadě je nutné zjistit, v jaké výši máte exekuce a zvážila možnosti sloučení. S konkrétním řešejednotlivé závazky vymáhané již exekuční cestou a to ním vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete
zejména který exekutor je vymáhá, kdo je věřitelem a v jaké obracet na pracovníky dluhové poradny v Žatci.
výši je vymáhaná dlužná částka bez nákladů exekuce. Důvo- Rubriku připravuje
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
dem k tomuto zjištění je možnost sloučení exekucí dle § 37
Mgr.
Lenka Mangová Mottlová, Husova 2796, Žatec
odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu a tím i sníProjekt:
Žatec bez dluhů
žení poplatků dlužníka spojených s vymáháním.
Je nutné ale splnit podmínku, aby věřitel, tedy subjekt, kterému dlužíte, byl u těchto exekucí stejný. Dále je třeba rozlišit, zda jde o tzv. bagatelní exekuce tj. exekuce do 10.000 Kč

DLUŽÍM. Co s m?

Divadelní změny
Městské divadlo musí
opět odložit termín koncertu
klavíristy Jiřího Pazoura, žateckého rodáka kvůli pandemickým opatřením. Divadlo
předpokládá, že se budou muset odkládat i termíny dubnových představení. (red)

Provoz knihovny
přes výdejní okénka
Usnesení vlády omezuje
provoz knihoven tak, že se
zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček
a jejich vracení přes výdejní
okénko nebo bezkontaktně.
Proto v současné době funguje výdej knih pouze přes
výdejní okénka, k vracení
knih slouží návratové boxy.
Knihovní dokumenty (knihy, CD, hry) je možné si objednat prostřednictvím emailu (knihovna@mekzatec.cz)
nebo telefonicky (415 243
243 nebo 725 877 781). V objednávce je nutné uvést jméno a příjmení čtenáře, číslo
čtenářského průkazu, telefon
a seznam požadovaných dokumentů .
Provozní doba
výdejních okének:
Hlavní knihovna:
Pondělí
9 - 17
Úterý
9 - 15
Středa
9 - 17
Čtvrtek
9 - 15
Pátek
9 - 15
Pobočka Jih:
Pondělí
9 - 17
Pátek
9 - 17
6
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Inzerce
● KOUPÍM RODINNÝ
DŮM nebo CHALUPU v
lokalitě Žatec a okolí. Stav
není rozhodující, hezké místo a zahrada. Tel. 604 215
677 nebo gsrt@seznam.cz.
● Koupím nebo pronajmu
menší zahrádku s elektřinou. U koupaliště nebo u
Spáleného mlýna v Žatci.
Děkuji. Platím hotově. Tel.
725 408 389.
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska. Stáří
16 - 20 týdnů, 185 -229,Kč/ks. Prodej: Žatec - u
vlak. nádraží-západ – 17. 3.
- 17.30 hod. a 31. 3. 2021 –
15.40 hod. Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod., tel.601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.
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Rozloučení
Zesnulí od 26.1. do 24.2.:
Jiří Vostárek
72
Josef Hořejší
73
Adolfa Buchalská
86
Ingrid Hokůvová
60
Vladimír Mašek
63
Josef Černý
55
František Kačírek
68
Hana Slavíková
82
Stanislav Vobr
76
František Kalous
73
Marie Ignátová
82

Petra Kindlová
Mária Maliňáková
Miloslava Ohemová
Alena Pokorná
Jarmila Skalická
Jana Ježilová
Josef Tomek
Blanka Melčová
Drahoslava Pfeiferová
Karel Hotárek
Jiří Kozler
Petr Hanuš
Josef Zúbek
Antonín Podolník

37
82
97
68
69
69
64
92
75
73
87
54
78
77

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 1. dubna.
Příjem inzerce do 25. března.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: Úterý 9 - 11 hodin, TIC Žatec, nám.
Svobody 149.
Odběrná místa (pokud nejsou zavřená kvůli epidemiologickým opatřením): Městský úřad, Městská
knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace
U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha
nám. Poperinge, JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S duší, autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

Ladislav Hrehorovský
Zdeněk Exner
Emilian Kopp
Eva Štrosová
Václav Doleček
Božena Zběhlíková
Dana Szücsová
Jiřina Beránková
Ladislav Oláh
Marie Harvánková
Pavel Šnobl
Josef Kolert
Jaroslav Dienelt

64
89
90
71
93
81
56
69
71
95
43
76
72

Novinky
ze Žatce na
www.mestozatec.cz
nebo na
facebooku
Žatecký
zpravodaj město Žatec
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok)
s možností prodloužení na dobu neurčitou

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

vebním řádu a navazujících prováděcích předpisů, výhodou;
- znalost práce v programech Adobe a AutoCAD
- znalost 3D programů a GIS výhodou
- aktivní zájem o rozvoj města Žatce
- autorizace v oboru architekt výhodou
- praxe v oboru min. v délce 5 let
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup ihned, dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice,
- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- telefonické spojení, e-mailovou adresu,
- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
- číslo řidičského průkazu,
- datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně
dodatku k diplomu,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce
- doložení přehledu vlastní projekční a další (konzultační a
publikační) činnosti (včetně ukázky konkrétního projektu)
Písemné přihlášky včetně příloh
doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1
438 01 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám personalistky nejpozději do 11. 03. 2021 do
11:00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „ARCHITEKT “.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení
včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
Ostatní předpoklady:
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti
- VŠ vzdělání v oboru architektura
na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracová- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jed- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta- notlivých přílohách.
Žatec 08.02.2021
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Premiéra online veletrhu s mezinárodní účastí
OA SOŠZE Žatec uspořádala v únoru online veletrh ﬁktivních studentských ﬁrem
v marketingové soutěži o nejlepší logo, leták, slogan a webové stránky.
Do veletrhu se přihlásilo přes 60 studentských ﬁrem středních škol z celé ČR a
také Slovenska. Jednalo se převážně o obchodní a podnikatelské střední školy. Interaktivní pořad vysílaný přes MS Teams a stream sledovalo přes 200 žáků a učitelů.
„V prezentaci jsme představili také naše
město a školu, dali prostor pro video či audio vstupy hlavním aktérům a celý pořad doplňovali vyhodnocením jednotlivých kategorií spolu s odbornými komentáři hodnotitelů z řad odborné veřejnosti,“ řekli moderátoři celé akce - žáci 4. ročníku Kateřina
Müllerová a Vojtěch Sobotka.

Rádi bychom touto cestou také poděkovali Metropolitní univerzitě Praha za zajímavé vstupy a především porotě složené z
pánů Vávry a Ing. Kučery, Centru ﬁktivních
ﬁrem a naší komisi ekonomů a informatiky.
Domácí studentské ﬁrmy "Svět dronů" a
"Frčíme, s.r.o" získaly umístění mezi 3 nejlepšími ﬁrmami. Studentům a jejich vedoucím velmi gratulujeme.
(jk)

První žatecká MŠ, která spolupracuje s Mensou ČR
Mateřská škola Otakara
Březiny je od února roku
2016 držitelem titulu „Školka spolupracující s Mensou“. Toto ocenění uděluje
Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní
poměry nadstandardně věnují práci s nejen nadanými
dětmi a splňují každoročně
předepsaná kritéria.
Stali jsme se první ma-

teřskou školou v Žatci, která
spolupracuje s Mensou a v
jejíž ročence je o nás každý
rok článek. Díky této spolupráci můžeme u dětí ještě lépe rozvíjet nejen jejich logické myšlení, ale i pozornost, paměť, rozumové a pohybové schopnosti, předmatematické i předčtenářské dovednosti. Důležité je
vytvořit podnětné prostředí

s aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí, nikoliv jen rozvíjet grafomotoriku a výtvarnou oblast.
Děti z naší MŠ se každoročně zapojují do logické
olympiády, která je unikátní
tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování,představivost a rychlost úsudku.
Barbora Šatavová,
učitelka MŠ

Bezděkovské muzeum vylepšilo expozici o Tygří letce
jakmile to epidemiologické podmínky
umožní opět v muzeu v Bezděkově. „Anketou chceme představit práci lidí, pro které
je letectví velkým koníčkem. Nejen provozovatelů muzeí, ale i autorů menších projektů rozsahem, ale velkých obsahem a významem. Všichni si zaslouží publicitu,“ vysvětlil smysl ankety František Blahout.
Muzejnická anketa vznikla i díky podpoře
Zimní spánek je něco, co se Leteckému Českého svazu letectví a připravuje se její dalmuzea Korea – Merkur v Bezděkově zdale- ší ročník. Za rok 2021 už by se měly záslužné
ka vyhnulo. Členové spolku Letci Žatec, kte- činy oceňovat i podle různých kategorií.
Bezděkovské muzeum se vedle organiří muzeum loni otevřeli, a jejich přátelé v mizace
muzejnické ankety přes zimu také vynulých týdnech vylepšovali muzeum, jeho
lepšovalo.
Vznikla vylepšená expozice
okolí i propagaci letecké historie.
Tygří
letky,
která
je jedním z hlavních lákaPrávě v Bezděkově se díky Františku
del
muzea.
Je
upravený
bar pro posezení
Blahoutovi, jednomu za zakladatelů zdejšívčetně
nového
sociálního
zázemí.
Připravuho muzea, loni na podzim objevila myšlenka vyhlašovat Muzejnický počin. Do akti- je se také virtuální prohlídka Tygří letky.
K budoucím novinkám patří také nový
vity se postupně zapojilo 43 nadšenců z různých leteckých muzeí po celém Česku.Vy- hangár, který by měl nejen nabídnout další
hrálo Letecké muzeum Libořezy (na Tře- prostor pro nové exponáty, včetně letounu,
boňsku) před Leteckým muzeem Bezděkov který na vojenském letišti u Žatce kdysi létaa renovací pilotní katapultážní sedačky z le- l. Hangár bude zároveň halou, jež umožní
tounu Mig-21.
pořádání dalších akcí a aktivit pro členy
Pamětní list pro vítěze bude předán, spolku Letci Žatec i pro veřejnost.
(kas)

Žitný kvásek
z knihovny
Městská knihovna Žatec
se zapojila do tzv. kváskové
mapy, kterou naleznete na
webu pecempecen.cz. Pokud máte touhu zkusit si pečení z kvásku a dosud jste
vždy ztroskotali na tom, že
vám chybí ona základní surovina v podobě žitného kvásku, pak je tu šance i pro vás.
Máte o kvásek zájem?
Kontaktujte nás telefonicky
na číslo 415 243 243 nebo
na email sluzby@mekzatec.cz. Do pěti dnů vám připravíme kvásek, který vám
předáme výměnou za čistou
skleničku s víčkem. (mkž)

Muzeum vydalo
knihu o J. Warovi
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci ve spolupráci s Občanským sdružením pro Lounsko-Rakovnicko-Kladenské Podlesí v
prosinci vydalo publikaci
FOTO: JOSEF WARA – Dokumentační snímky města
chmele a jeho okresu 1896 –
1937, která přibližuje život a
dílo žateckého fotografa, učitele, nakladatele, hudebníka
a publicisty.
Brožura vznikla z ﬁnanční podpory Tomáše Ihnáta a
Chmelařského institutu, s. r.
o. v Žatci a pro vážné zájemce je k dostání v Křížově vile
u Mgr. M. Černého (tel. 773
162 737 nebo vilakriz@ muzeumzatec.cz.
(rmž)

Tábor Zálesák
Nuda o prázdninách? V
letním táboře Zálesák v Sádku u Žatce nic takového neexistuje. Spolek Zálesák letos připravil už jeho 26. ročník pro děti 6 až 15 let.
Tábor je zaměřen na pobyt v přírodě podle „foglarovských“ zásad vedení dětí.
Termíny: 4. – 16. 7. a 8. 30. 7. 2021. Cena: 5000 Kč.
Kontakty: tel. 777 660 499,
e-mail: leninka_sadek@
centrum.cz, web: www.taborzalesaksadek.cz
(žz)
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Aktuální
platná omezení
(dle nařízení vlády)

aktuální omezení/úřední hodiny

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC

Nošení roušek a respirátorů:
- v zastavěném území povinná alespoň
chirurgická rouška,
- v prodejnách, provozovnách nebo hromadné dopravě nutný respirátor,
- na pracovištích povinná rouška nebo respirátor.
Omezení pohybu mezi okresy:
- cesty mezi okresy až na výjimky zakázány,
- cesty do zaměstnání mimo obec jen s
potvrzením o zaměstnání,
- cesty k lékaři nebo na úřad mimo obec
bydliště – čestné prohlášení,
- nákupy pouze v okresu bydliště,
- zákaz měnit místo pobytu.
Omezení pohybu v rámci okresu:
- procházky, běh, sportování pouze na
území obce a místních částí – Radičeves,
Milčeves, Trnovany, Bezděkov, Záhoří a
Velichov,
- venčení psů v noci od 21.00 hod do 500
metrů od bydliště,
- návštěvy příbuzných v rámci okresu
pouze v nutných případech.
Obchody a služby:
- uzavírají se papírnictví, prodejny dětské obuvi a textilu, galanterie,
- u výdejních okének s jídlem se režim
nemění.
Městský úřad Žatec
ruší úřední sobotu dne 6. 3. 2021.
Městské kluziště
od 1. 3. 2021 ukončilo svůj provoz.
Domov pro seniory Žatec
– zákaz návštěv do odvolání.
Od 1.3.2021 jsou zavřené
školy, MŠ a dětské skupiny.
Školy pro děti rodičů vybraných profesí:
ZŠ Petra Bezruče, Žatec
- tel. číslo 605 958 686 (pro žáky od 6 do
10 let) je v provozu denně od 6:00 do
16:00 hod
MŠ U Jezu 2903, Žatec
- tel. číslo 736 629 843 (pro děti od 2 do 6
let), v provozu od 6:00 do 16:00 hod.

OZNAMUJE ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN
A OMEZENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ
Do odvolání se stanovují úřední hodiny takto:
PONDĚLÍ
STŘEDA

09:00 – 11:00
09:00 – 11:00

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Upozorňujeme občany, že Registr vozidel je pouze
na rezervaci přes rezervační systém.
Úterý - rezervační systém
(https://www.mesto-zatec.cz/radnice/rezervace/)
PODATELNA:
PONDĚLÍ
09:00 – 11:00
13:00 – 16:00
ÚTERÝ
09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
STŘEDA
09:00 – 11:00
13:00 – 16:00
ČTVRTEK 09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
PÁTEK
09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
(út, čt a pá – vchod z boku radnice)
Žádáme veřejnost aby:
- při vyřizování žádostí upřednostňovala písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné;
- veškeré dokumenty určené pro úřad odevzdávala pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, případně využila poštovní schránky umístěné
u vchodu radnice či zaslala prostřednictvím pošty,
emailu nebo datové schránky;
- dodržovala předepsaná hygienická opatření při vstupu do budovy – použití
ochrany nosu a úst, použití dezinfekce, bezpečnostní rozestupy.

Ústředna: 415 736 111
e-mailové kontakty: epodatelna@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
V Žatci dne 24.2.2021

Ing. Helena Šmeráková, MPA
tajemnice MěÚ Žatec, v.r.
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