Žatecký
královské
město Žatec
www.mesto-zatec.cz

zpravodaj
3. června / číslo 6 / ročník 2021

Z obsahu

Výsadba
nové
zeleně

2
Nová expozice s názvem Žatec v proměnách času oživila radniční věž. Návštěvníci v ní potkají i písaře Jana, provázet je budou pracovnice Turis ckého informačního centra
Markéta Chvalkovská (vlevo) a Eva Klasnová. Více na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal
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Zhruba čtyřicet akcí by se mohlo letos konat v rámci Žatecké Dočesné jinak. Tolik žádostí o podporu evidovalo
město poté, co zveřejnilo nabídku na ﬁnanční podporu.
Vzhledem k epidemiologické situaci se ani letos, stejně jako před rokem, nebude
konat tradiční Dočesná, která
měla podobu obrovské dvoudenní akce, jíž se zúčastňovaly desítky tisíc lidí. Nahrazuje ji opět řada většího počtu menších akcí, které se mohou konat jak ve městě, tak v
radním, které akce a v jaké
místních částech.
„K modelu Žatecké Do- výši podpořit.
Jednou z největších výčesné jinak a podpoře menších akcí různých pořadatelů hod Dočesné jinak je fakt, že
jsme letos znovu přistoupili se akce, připomínající chmepoté, co se loňská premiéra lařskou tradici, konají po ceosvědčila,“ vysvětlila před- lém městě a v průběhu celésedkyně Komise pro kulturu ho léta.
Město na ﬁnanční poda cestovní ruch Simona
Schellová. Právě komise poru akcí v rámci Žatecké
všechny žádosti přijímala, Dočesné jinak uvolnilo z
hodnotila a poté doporučila rozpočtu 1 milion korun.

Ani tato částka ale nepokryje všechny náklady pořadatelů. Rozpočet všech navrhovaných akcí měl být 3,8
milionu korun, celková suma požadovaná na podporu
od města se vyšplhala na 2,8
milionu Kč. Z toho vyplývá,
že komise musela mezi žadateli jednak vybírat a jednak
omezovat poskytnuté příspěvky, které mohly být maximálně do výše 50 tisíc Kč.
Přesto se objevilo několik návrhů na pořádán akce
za větší cenu, o nich zvlášť
rozhodovalo zastupitelstvo
města. Program Žatecké Dočesné jinak bude zveřejněn
jednotlivě na měsíce červenec, srpen a září, jakmile budou uzavřené smlouvy se
všemi pořadateli a potvrzené deﬁnitivní termíny akcí.
Tomáš Kassal
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Desítky stromů, nové záhony i louky. Žatec bude ještě zelenější
K výsadbě i výsevu nové zeleně došlo v minulých týdnech na mnoha
místech Žatce. Například nových
stromů bylo vysazeno celkem 85.
Nejvíce nových stromů bylo vysázeno v aleji u židovského hřbitova nebo
v parku Macerka, kde 10 nových stromů nahradilo vykácené dřeviny. Celkem 15 nových stromů, konkrétně buků, babyk a bílých topolů, nechalo město vysázet u cyklostezky v prostoru mezi zimovištěm vodního ptactva a halou
Sever. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu tam muselo být před časem pokáceno několik vzrostlých topolů, místo
nich nově rostou buky. „Je připravena

Plošná deratizace
sníží počet hlodavců
Městský úřad připravil
obecně závaznou vyhlášku,
která umožní provést speciální ochrannou deratizaci.
Plošná deratizace v průběhu krátkého časového úseku má výrazně snížit počet
přemnožených hlodavců,
hlavně potkanů, ve městě.
Je to cesta, jak zamezit šíření vážných nemocí či epidemií, ale je nutné, aby se do ní
zapojily veškeré organizace
i osoby.
Plošná deratizace by měla být vyhlášená 19. července. Občané i organizace budou v předstihu informováni o podrobnostech. (red)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se má
konat 24. června od 17.30
hod. ve velkém zasedacím
sále radnice.
(žz)

dech u Kauﬂandu a u Benziny nebo osází nové záhony před poliklinikou.
Mají vzniknout také nové louky na
území města, které se přidají k těm, jež
byly založené loni. „Jejich smyslem je
vznik
přírodních lučních porostů přívýsadba dalších dřevin na území Žatce,
mo
ve
městě, které se nebudou sekat.
s ní ale můžeme pokračovat kvůli vegeChceme
také vyzkoušet nový postup
tačním podmínkám zase až na podzipři
sekání
trávy, kdy první seč se prom,“ řekla pracovnice péče o zeleň městvede všude, ale některé další seče se na
ského úřadu Martina Mrázková.
V nejbližších dnech se budou ve měs- různých místech vynechají. Hlavním
tě vysazovat keře, nové sazenice květin důvodem je zadržování vody ve městě.
nebo upravovat trávníky. Zahradnická Jde o určitý pokus, který vyhodnotíme
ﬁrma z Rakovníka například na přelo- a uvidíme, zda v tom budeme pokračomu května a června zajišťuje novou kvě- vat i v dalších letech,“ dodala Martina
tinovou výzdobu na kruhových objez- Mrázková.
Tomáš Kassal

Husitské náměstí zkrášlí stromy a nová kašna
Zcela novou podobu získá během letošního roku Husitské náměstí, takže se promění celý prostor před železným mostem.
Investice města za 9,5 milionu korun
začala v květnu a potrvá do září, kvůli tomu se také dočasně omezuje doprava na
Husitském náměstí.
Náměstí získá nový střed, jejž budou tvořit čtyři stromy a kašna. Nově budou pod
stromy osazené lavičky pro posezení. Důležitým detailem bude podoba čtvercové kašny, nad níž se bude tyčit husitský kalich – nová tvář náměstí tak zdůrazní jeho jméno a vůbec významnou husitskou tradici Žatce.
Proměna náměstí nebude spočívat jen ve

zkrášlení. Praktický význam bude mít nová
kamenná dlažba a také tři desítky parkovacích míst. Jedna ze tří cest, lemujících náměstí, bude jednosměrná. Osazené budou také nové odpadkové koše a lampy veřejného
osvětlení.
(kas)

Část kontejnerů na plast a papír se bude vyvážet častěji
Zhruba ze třiceti stanovišť tříděného odpadu v Žatci se budou kontejnery svážet častěji. Dohodlo se na
tom město Žatec a společnost Marius Pedersen, která
svoz separovaného odpadu
v Žatci zajišťuje.
K četnějšímu svozu plastového a papírového odpadu

dochází kvůli nepořádku na
některých kontejnerových
stanovištích, jde především o
sídliště. Nově se z nich bude
plast vyvážet v úterý a pátek,
papír v pondělí a ve čtvrtek.
Jinde je zachován interval
svozu jednou týdně – papír v
pondělí a plast v úterý.
Ke změně dochází kvůli

rostoucí kritice na nepořádek u popelnic. Upozorňovali na to opakovaně občané
z některých částí Žatce, problému se věnovali i zastupitelé. Ti proto v květnu
schválili změnu smlouvy.
Za četnější svoz 83 kontejnerů zaplatí město ročně o
585 tisíc korun více.
(žz)

Na městském koupališti se začal stavět nový bazén pro děti
Nový bazén, který bude sloužit
hlavně dětem ve věku od 5 do 8 let, se
začal stavět na městském koupališti.
Významná investice, která rozšíří nabídku koupaliště, bude stát město zhruba 19 milionů.
Stavbu provádí společnost Centroprojekt Group, která vyhrála výběrové
řízení. „Společnost v rámci zakázky zajišťovala i projektovou dokumentaci a
s tím spojenou inženýrskou činnost.
Práce už začaly a stavba by měla skon2

čit do poloviny prázdnin,“ uvedla vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina
Mazánková.
Na koupališti bude stavba nového
bazénu letos jedinou změnou. Provozní
doba i vstupné zůstanou stejné jako v
minulých letech. Právě kvůli novému
bazénu ale může dojít k omezení provozu dětského minibazénu, prostor stavby
začíná hned u něj. „Přizpůsobíme vše
tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost návštěvníků,“ ujistil jednatel

Technické správy města Andrej Grežo.
Technická správa bude podle aktuální epidemiologické situace upravovat
také provoz na koupališti. V současné
době se totiž nedá říci nejen to, kdy kvůli počasí začne sezóna, ale ani to, jaká
budou omezení. „Nastavíme takové
podmínky, jaké bude vyžadovat epidemiologická situace. Dopředu ale těžko
odhadovat, co to bude obnášet,“ vysvětlil A. Grežo, že chod koupaliště bude
muset odpovídat aktuální situaci. (kas)
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V Domově pro seniory bude osm nových pokojů Hlášení podnětů
Domov pro seniory v Žatci pokračuje ve vylepšování bydlení pro klienty. V současné době probíhá modernizace osmi pokojů v přízemí budovy, práce budou hotové v létě.
Stavební práce za celkem rozvodů elektřiny, vody či to8 milionů korun začaly loni pení, dělají se stoupačky.
v létě, investici hradí město Součástí investice bude i výŽatec ze svého rozpočtu. Jed- měna staré rozvodné skříně
notlivé pokoje se kompletně na elektřinu. Práce se tedy nepředělávají: zatímco dříve v týkají jen osmi pokojů, ale
nich bylo jen WC a umyva- pokračujeme v modernizaci
dlo, nově mají také sprchy, celé budovy,“ vysvětlil ředivětší pokoje i kuchyňské lin- tel domova Petr Antoni.
Kromě ﬁnančních náklaky. Pokud to šlo, zvětšily se
dveře kvůli imobilním klien- dů si rekonstrukce vynutila i
tům. Jednotlivé pokoje se ale další omezení v podobě dodělají prakticky od začátku, časného hluku či mírně zvýod otlučených zdí přes nové šené prašnosti, které každou
podlahy a topení až po vyma- stavbu nevyhnutelně provázejí. „Opakovaně se proto
lování a zařízení nábytkem.
„Stavba si ale vynutila řa- našim klientům omlouváme
du dalších vynucených pra- za nepohodlí, které musejí
cí, týká se to hlavně nových dočasně snášet. Naštěstí je

a závad

výborná spolupráce s dodavatelskou ﬁrmou Boulit z Jirkova, takže se práce daří koordinovat, aby dopad na naše obyvatele byl co nejmenší,“ dodal P. Antoni.
Rekonstrukce osmi pokojů mírně změní celkovou kapacitu městského zařízení.
Kapacita se sníží z 83 na 80,
ale zároveň se zvýší kvalita
ubytování a poskytovaných
služeb.
Tomáš Kassal

Nesvítí lampa
ve vaší ulici?
Je ve vašem okolí
poškozený chodník
nebo vozovka?
Víte o poškozené lavičce,
odpadkovém koši apod.?
Víte o černé skládce?
Oznamujte, prosím, uvedené závady i další podněty
ke zlepšení přes telefon 415
736 111 nebo aplikaci Mobilního rozhlasu ve vašem
chytrém telefonu nebo na:
- epodatelna@mesto-zatec.cz
- https://mesto-zatec.mobilnirozhlas.cz/podnety-azavady

Žatec a krajina žateckého chmele

Žatecká chmelařská krajina má rozlohu 548 hektarů
Jak velké je území nominované k zápisu na Seznam světového dědictví? Co
všechno zde můžeme nalézt a navštívit?
Představujeme chmelařskou krajinu.
Chmelařskou kulturní krajinu a její
dědictví reprezentují v nominačním procesu dvě území.
Příběh chmele začíná ve venkovské
části kolem Stekníku. V oblasti nazvané
Žatecká chmelařská krajina se nacházejí
chmelnice, s typickou drátěnou konstrukcí, využívané po staletí v původních polohách. V krajině můžeme nalézt
také další prvky, které nám připomínají,
že se zde pěstuje a zpracovává chmel.
Při jeho pěstování chmele je důležitá poloha a klimatické podmínky, ty chmelnicím zajišťuje úrodná niva řeky Ohře.
V blízkosti chmelnic pak nalezneme
sídla, kde se chmel zpracovával ihned
po sklizni. Architektonicky významná je
sušárna chmele čp. 8 v Trnovanech, která vznikla přestavbou staré stodoly. O výnosnosti pěstování chmele svědčí také
další sušárna v Trnovanech čp. 9, která
má dokonce čtyři topeniště, která v době
sklizně umožňovala sušit chmel ve větším množství. Vesnice Stekník, kde se
nachází další sušárny a zemědělské usedlosti, je díky své dochované podobě památkově chráněná jako vesnická památková zóna. Na historickou náves navazuje zámek s rozsáhlými terasami. Zámek Stekník je zpřístupněn veřejnosti a

z nejvyšší úrovně svých zahrad nabízí
velkolepý výhled na zelené moře chmelnic, které jej obklopují.
Toto celé území bude v nejbližších
týdnech prohlášeno za krajinnou památkovou zónu s názvem Žatecká chmelařská krajina. Celkem jde o 548 hektarů,
které z velké části pokrývají chmelnice,
provozované Chmelařským institutem.
Cesta chmele, po prvotním usušení,
pokračovala z venkova do regionálního
centra, bylo potřeba jej dopravit k obchodníkům, zakonzervovat, zabalit a získat certiﬁkaci kvality. To vše se odehrávalo v Žatci, především na Pražském
předměstí, kde se nachází množství skladů a sušáren s komíny, které odváděly sirné výpary užívané při konzervaci chmele tzv. sířením. Známkovnou chmele mu-

sel projít všechen chmel, který měl nést
potvrzení o své kvalitě. Zpracování a obchod s chmelem se projevily v urbanismu, který se musel přizpůsobit procesu
zpracování chmele při své cestě městem.
Chmelařští podnikatelé stavěli u svých
skladů honosné vily, množství architektonických detailů nese odkazy na chmelařské dědictví. V centru nalezneme doklady o sušení chmele na půdách měšťanských domů již od středověku.
Také městská část je plošně chráněna. Městská památková rezervace Žatec
je jednou z nejstarších v České republice, chráněná zóna chmelařských staveb
na Pražském předměstí je také stará již
skoro dvacet let. Dohromady celé území
památkové rezervace a památkové zony
čítá 44 hektarů.
Olga Bukovičová
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Opravená věž radnice s novou výstavou se otevírá návštěvníkům
Věž žatecké radnice, v níž
vznikla zcela nová expozice Žatec v proměnách času, je přístupná veřejnosti.
Kvůli omezenému prostoru ve věži a z důvodu bezpečnosti mohou být skupiny
návštěvníků nejvýše osmičlenné. Průvodci chodí s návštěvníky do věže z Turistického informačního centra.
Instalace výstavy ve věži
završila velkou, dvouletou
rekonstrukci historické bu-

dovy radnice. S otevřením
věže a výstavy se muselo počkat na uvolnění protiepidemických opatření.
Nyní už se ale mohou návštěvníci vydat nejen do věže, ale také do žateckých dějin. Procházka žateckou historií zahrnuje tisíciletý vývoj královského města. „Základem výstavy je časová
osa, která prochází celou věží a ukazuje, jak se město
proměňovalo během staletí.
Lidé poznají různé osobnos-

ti včetně popraveného primátora Hošťálka nebo písaře Jana, události i zajímavosti,“ uvedla už dříve Jana
Šmidtová z Odboru rozvoje
města, která se na přípravě
výstavy za město podílela.
Celá expozice má návštěvníky hlavně bavit, nechybí ale ani historické a faktograﬁcké údaje. Výstava je
rozdělena do sedmi částí. Samostatná část se třeba věnuje radničním hodinám nebo
významným osobnostem

včetně králů a císařů, kteří
Žatec navštívili.
Po výstupu na ochoz věže se návštěvníci rozhlédnou
po současném městě. Vyhlídku mohou zároveň použít při rozhodování, za jakou
zajímavostí se vydají po sestupu z věže. Zda se nechají
vést chmelařskou a pivařskou tradicí nebo je zaujme
některá historická událost či
dají přednost některému z nabízených procházkových
okruhů.
Tomáš Kassal

Odstranění autovraků
Ze žateckých ulic v minulých týdnech zmizelo několik autovraků. Po skončení
správního řízení a splnění
právních podmínek byla k
ekologické likvidaci odvezena torza aut z ulic Lidická,
Lučanská a Bří Čapků. (žz)
Nové kontejnerové
přístřešky na Jihu
Nové kontejnerové pří- Betonová zeď, která odděluje Ohři a fotbalový stadion Slavoje, má novou tvář. Postaral
střešky nechává postupně na- se o ni se svými pomocníky světoznámý street art umělec ChemiS, vlastním jménem
instalovat město Žatec na síd- Dimitrij Proškin, který na zeď nastříkal umělecké graﬃ .
Foto: Tomáš Kassal
lišti Jih na stanovištích pro
sběr odpadů. Přístřešky, jaké Oprava uzavřela cestu pod železničním mostem
jsou například v MládežnicKvůli chystané opravě mostu schválila
Cesta pod železničním mostem přes Ohři
ké ulici nebo Vol. Čechů, mave
směru
na
Libočany,
již
využívají
hlavně
Rada
města Žatce 3. května Správě železnic,
jí být na celém sídlišti. (red)
chodci a cyklisté, se na necelý rok uzavírá. což je státní organizace, pronájem části poOdpad do kontejnerů!
Důvodem je plánovaná rekonstrukce mostu zemku pod mostem. Z betonové plochy se
Přetrvávající nepořádek na železnici mezi Plzní a Žatcem.
bude provádět montáž ocelové konstrukce
u stanoviště kontejnerů v PoRekonstrukce železničního mostu je nut- nutné pro opravu mostu.
děbradově ulici se snaží měs- ná kvůli zajištění dalšího fungování železRekonstrukce probíhá od 1. června 2021
to Žatec řešit i tabulkou, kte- niční trati. Most má statické závady v nosné do 30. dubna 2022. V tomto období je tedy
rá zdůrazňuje zákaz odklá- konstrukci i spodní stavbě. Po dokončení nutné počítat s uzavřením prostoru pod mosdání odpadů mimo sběrové oprav bude most nejen bezpečnější, ale také tem kvůli zachování bezpečnosti. Zejména
nádoby. Navíc je prostor no- už na něm nebude nutné omezení rychlosti pro cyklisty vznikla náhradní objízdná trasa
vě také monitorován. (žz) vlaků na 10 kilometrů v hodině.
přes Stroupečskou ulici.
(kas)

Mederův dům je zachráněn, nyní ožívá také jeho zahrada

Stavební záchrana, čí spíše kompletní obnova historického Mederova
domu na náměstí 5. května prakticky
skončila. Spolek Mederova domu pracuje na přípravě vnitřní expozice, za4

čal ale také s úpravami zahrady za domem.
Terasovitá zahrada byla v podobně
žalostném stavu jako samotný dům.
Nyní už ale dostává novou tvář. Zpevňují se terasy a chystá se praktické využití prostoru pod hradbami, kde může
být časem třeba příjemné posezení. Stále ještě ale bude potřeba vyklidit stovky kilogramů odpadu, který se v zahradě za desetiletí nashromáždil.
Samotný Mederův dům má nabízet
nevšední pohled do části žatecké historie. „Chceme připomenout jednak

historii samotného domu, jednak některé osobnosti, o kterých se až tolik v
souvislosti se Žatcem nemluví. Třeba
zdejší pobyt Jana Husa nebo slavnou
bylinkářku Marii Treben,“ připomenul
využití Mederova doma předseda spolku Petr Antoni.
Na záchranu objektu získal spolek
evropskou dotaci, která se ale netýkala
obnovy zahrady, která už je za hradbami, tedy mimo území městské památkové rezervace. Práce na zahradě tedy
provádí spolek svépomocí, případně
za pomoci dobrovolníků.
(tka)

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Rada lékaře: Fyzicky zdravý jedinec zvládá lépe každou zátěž
Záruku, jak se vyhnout koronaviru,
nedá nikdo. Ale rada, jak snížit jeho
dopady na naše zdraví, je relativně
jednoduchá – dodržovat zdravý životní styl. A nezapomínat na pohyb,
ať je jakýkoliv.
Prevenci jako nejlepší ochranu proti všem nemocem, nejen proti Covidu19, neustále propaguje praktický lékař
a sportovec Miroslav Urban. V posledním roce získal mnoho poznatků, které jej k tomu tvrzení opravňují. „Kdo
končil na jednotkách intenzivní péče a
přístrojích, to byli hlavně pacienti s
oslabenou imunitou, sníženou fyzickou zdatností, s těžkou nadváhou, u kuřáků s chronickou bronchitidou,“ potvrdil si Miroslav Urban (na snímku)
svou dobrou zkušenost se správnou životosprávou.
Koronavirová epidemie ustupuje. Není právě teď nejvhodnější chvíle zlepšovat nebo úplně začít budovat vlastní prevenci? Protože nevíme, co přijde dalšího...
Určitě ano. Prevence je nejdůležitější. Můžeme se zamyslet, jakým způsobem fungujeme, jakým způsobem žijeme. Nedobrovolně jsme museli omezit řadu aktivit, ale zase jsme mohli objevit aktivity jiné. Můžeme změnit způsob života, zpomalit, přidat některé aktivity do denního režimu. Lidé bohužel
spíš teď aktivity ubírali, nebyl prostor
nastavit jiný režim. Důležitá je právě
životospráva: doplňovat vitamíny,
zdravě se pohybovat, stravovat. Bude
na každém, jak se k tomu postaví.
Co byste vypíchl vy? Bude lepší
počasí, je ideální začít sportovat?
Důležitý je pravidelný režim. Člověk je zrozený k tomu, aby se hýbal.
Už staří Řekové a Římané věděli, že
kultivovat je třeba tělo i ducha, že musíme dodávat informace duševní, kterých je dnes až moc, ale že je třeba kultivovat se i po stránce fyzické.
Jako praktický lékař jste to viděl
na svých pacientech?
Viděl. Řada pacientů omezila své
fyzické aktivity. Přestali chodit do práce, uzavřela se sportoviště, ubylo pohybu. Naopak z pozice běžce kvituji, že
sport, který byl takovou Popelkou a
otloukánkem, získal na popularitě. Protože spoustě sportovců nic jiného nezbylo. Oživila se také cyklistika, prostě základní pohybové aktivity. Já jako
outdoorový sportovec a triatlonista to
vítám. Ale primární sport pro každé-

ho, a to doporučuji všem, je chůze.
Chodit může úplně každý?
Téměř s jakýmkoliv postižením,
omezením, vždy lze chodit. V každém
věku. Každý si může naložit podle
svých možností, vždy se dá přidávat.
Navíc existují různé motivační nástroje,
jako jsou krokoměry, náramky, chytré
aplikace. Pomáhá to s motivací. Je třeba
zařadit pohyb do každodenního režimu.

koliv problémům odolávat lépe?
Mnohonásobně lépe. To je jednoznačné. Fyzicky zdatný jedinec má naopak rezervy a lépe zvládá i takovouto
zátěžovou situaci.
Jako sportovec potvrdíte vyšší
odolnost vůči nemoci? Vy sám jste
prodělal covid?
Řada mých kamarádů prodělala covid, ale v mém okolí naštěstí nikdo ze
sportovců těžký průběh neměl. Já sám,
ale nechci to svádět na odolnost, jsem
se mu vyhnul, stejně jako řada dalších
běžců, které znám.
To je asi druhé poselství: Kdo je
připraven, není překvapen…
Ano, ano. Dokonce bych to předsadil před nějaké lékové doporučení nebo nabídky vitamínů. Nic nemá zázračný efekt, jsou to jen doplňky. Pacientům místo vitaminu D doporučuji
půlhodinku pobytu na čerstvém vzduchu, na sluníčku.
Je velký paradox, že to, co je nejdostupnější, tedy prevence, tak na to
nejvíc zapomínáme?
Je to těžké pacientům nabízet. PoCo je největší problém, nadváha?
Myslím, že s obezitou, potažmo me- řád v Čechách přetrvává dojem, že
tabolickým syndromem, budeme bojo- když jdu k lékaři a jsem správně léčen,
vat trvale a dlouhodobě. Covid zvlád- tak musím dostat recept a nějaký medineme, poučíme se, připravíme se na pří- kament nebo přípravek. Rada nebo dopadné další vlny viróz. Ale s obezitou poručení – to většinou není bráno úplbojuje civilizace celosvětově s narůs- ně příznivě. Většina spíš pasivně čeká,
tající mírou pohodlí, dostupnosti růz- co jim medicína nabídne.
ných zdrojů. A omezováním aktivity.
Není to největší problém naší spoMetabolický syndrom v sobě zahrnuje lečnosti? Že pořád čekáme, až nědalší choroby, které se projevují na tla- kdo něco vyřeší za nás…
ku, cukru, obezitě. Je to porucha, kteJe určitě velká skupina lidí, kteří
rá člověku v době kamenné umožnila jsou pasivními konzumenty zdravotní
přežít zimu. Ale dnes, kdy je do lednič- péče. Bylo vidět i během pandemie, že
ky deset metrů, je to problém.
řada lidí čekala, co za ně vymyslí spoPotíže se navíc znásobují, zvlášť lečnost, jaké nařízení vydá vláda. Mískombinace koronaviru a nadváhy.
to aby se snažili sami s tou situace něPacientům vždy říkám: Představte
jak popasovat a předejít problémům v
si, že budete mít dechový problém. I
rámci svých možností. Tomáš Kassal
zdravý člověk, když dostane horečku a
kašel, zalehne na lůžko, může mít deTéma
chové potíže. V momentě, kdy vám někdo položí pytel cementu na hrudník, Co mohou lidé pro sebe udělat,
zkuste si, jak dlouho to vydržíte. Po ně- aby zlepšili svůj život:
kolika hodinách, nejpozději dnech se
- pravidelný pohyb
začneme dusit všichni. Pytel cementu
ani zdraví pacienti na hrudníku dlouho - pravidelný stravovací režim
neudýchají. A ti lidé s obezitou jsou na - udržovat přiměřenou hmotnost
tom právě tak. Navíc se k dechovému - redukovat škodlivé návyky, jako je
problému přidává zátěž srdce, dehydkouření a nadměrné pi alkoholu
ratace, slabost, vyčerpání. Proto tihle - pravidelný spánek
pacienti byli stižení takovou úmrtností - pravidelný denní režim, včetně
na covidový zápal plic.
snahy vyhnout se stresu či
Důležitým poselstvím by asi mělo
vysedávání u mobilů a počítačů
být, že zdravý člověk bude jakým5
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Bezplatná právní
pomoc pro osoby
starší 50 let

služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Dluh na výživném

mi vybranému exekutorovi. Okresní soud pak
svým usnesením pověří příslušného exekutoDotaz: Sám vychovávám dva syny a ra, který dluh a výživné začne vymáhat. PoJe vám více než 50 let?
stihnout lze v tomto případě např. příjem matUzavřeli jste nevýhod- matka mi dluží na výživném přes 50 000 ky, bankovní účty, spoření, movitý a nemovitý
nou smlouvu, a nevíte, jak se Kč. Neplatí mi ani běžné výživné. Finance majetek, v neposlední řadě i řidičský průkaz.
do rodiny mi chybí, co s tím mohu dělat?
jí zbavit?
Od července 2021 mohou rodiče, již dlouOdpověď: V oblasti neplacení výživného
Trápí vás vaše dluhy nehodobě
nezískávají ﬁnanční prostředky od drusi musíme uvědomit dvě roviny posuzování.
bo exekuce?
hého
rodiče,
požádat o novou sociální dávku Jde o hledisko trestněprávní a občanskoprávBojíte se, že vám kvůli
zálohové
výživné.
V souladu se zákonem č.
ní. V prvním případě se každý rodič, který si
dluhům vašich blízkých exe588/2020
Sb.
bude
příslušný Úřad práce tuto
neplní řádně svou vyživovací povinnost, vykutor vybílí byt nebo účet?
dávku
vyplácet
maximálně
do výše 3 000 Kč
stavuje trestnímu postihu, jelikož se dopouští
Nemáte prostředky na kopo
dobu
nejvýše
24
měsíců.
Jednou z podmítrestního činu zanedbání povinné výživy dle
merční právní pomoc?
nek
je
ale
aktivní
snaha
rodiče
při vymáhání.
§ 196 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoNabízíme právní pora- níku. Musíte se tedy v této věci obrátit na
Vždy je však nutné mít tzv. právní titul k
denství vedené advokátem, místně příslušné oddělení Policie ČR. Pod- vymáhání, což je soudní rozhodnutí o stanokterý jednorázově navštíví mínkou neplacení je doba 4 měsíců.
vení výživného. Nepostačí v tomto případě
Žatec s tzv. mobilní poradpouze
písemná dohoda mezi rodiči.
Další rovina je občanskoprávní. Jinými
nou dne 16. 6. 2021.
S
konkrétním
řešením vašeho případu neslovy, jakým způsobem se domoci k získání
Do „mobilní poradny“ ﬁnančních prostředků od matky. Také v tom- bo případnými dotazy se můžete obracet na
je nutno se předem objed- to případě máte dvě možnosti. Výkonem roz- pracovníky dluhové poradny v Žatci, kteří
vám rádi poskytnou další důležité informace
nat na tel. 776 703 170.
hodnutí nebo exekucí.
a
podpoří Vás v řešení.
„Mobilní poradnu“ naJe možné podat v souladu se zákonem č.
Rubriku připravuje:
leznete dne 16. 6. 2021 na 99/1963 Sb. občanského soudního řádu u příSociální centrum pro rodinu,z.ú
Městském úřadě v Žatci, od- slušného okresního soudu návrh na vydání výMgr.
Lenka Mangová Mottlová
bor sociálních věcí, Obrán- konu rozhodnutí, které postihne příjem matHusova
2796, Žatec
ců míru 295, 1. patro, č. dve- ky u zaměstnavatele nebo například bankovProjekt:
Žatec bez dluhů
ří 104.
ní účet. Pokud vám však nejsou známy příPodrobnější informace jmové a majetkové poměry matky, vhodnější
na tel. 415 736 409.
formou je pak vymáhání formou exekuce.
Iuridicum Remedium, z. s.
K zahájení exekuce stačí doručit návrh Vá-

DLUŽÍM. Co s m?

Právní poradna: Smlouva s dodavateli energií a smluvní pokuta
může být odstoupení od smlouvy s novým dodavatelem do 14 dnů od podpisu
Dotaz: Udělal jsem asi velkou hlou- smlouvy, pokud byla smlouva uzavírápost. Do bytu jsem pustil člověka, kte- na při podomním prodeji. Vedle této
rý sliboval levnější dodávky elektři- možnosti upravené v § 1829 občanny. Podepsal jsem s ním smlouvu a ni- ském zákoníku je zde i další možnost,
totiž do 15 dnů ode dne, kdy byla zahájak jsem neřešil smlouvu, kterou
jena dodávka elektřiny, můžete podat
mám se stávajícím dodavatelem. Kavýpověď podle ustanovení § 11a odst. 3
marád mi říkal, že udělal něco poenergetického zákona. V takovém přídobného a jeho starý dodavatel pak padě činí výpovědní doba 15 dnů a počípo něm chtěl v souladu se všeobecný- ná běžet prvním dnem měsíce následumi obchodními podmínkami smluvní jícího po doručení výpovědi. Vzory
pokutu. Koukal jsem do svých ob- obou podání lze najít například na stránchodních podmínek, které jsem do- kách Energetického regulačního úřadu.
stal při podpisu smlouvy se stávajíDalší cestou, jak se vyhnout smluvcím dodavatelem a mám tam smluv- ní pokutě, pak může být argumentace
ní pokutu taky. Dá se s tím ještě něco tím, že smluvní pokuta nebyla součástí
dělat, abych nemusel pokutu platit?
smlouvy, ale pouze všeobecných obOdpověď: Problémy s dodavateli chodních podmínek. K tomuto se v mienergií jsou v poslední době velmi čas- nulosti již vyjadřoval i Ústavní soud (juté a většina z nich souvisí právě s uzaví- dikát je dohledatelný pod sp. zn. I. ÚS
ráním více paralelních smluvních vzta- 3512/11), který jasně řekl, že v případě
hů. Nicméně rada, abyste se toho vyva- spotřebitelských smluv je třeba, aby
roval, je vám už teď jen málo platná a je smluvní pokuta nebyla pouze součástí
třeba řešit situaci, v jaké jste se ocitl.
obchodních podmínek, ale byla uvedeVzhledem k tomu, že přišel prodejce na přímo ve smlouvě. V obchodních
k vám domů, tak vaší první možností podmínkách by měly být pouze ujedná-

Advokát radí

6

ní technického či vysvětlujícího charakteru. V případě sporu řešeného před
soudem byste tedy na tuto judikaturu
mohl poukázat a měl byste velkou šanci, že soud pokutu dodavateli nepřizná.
V případě, že by se na vás starý dodavatel s požadavkem na zaplacení pokuty obrátil, doporučuji mu výše uvedené písemně sdělit. Pokud na zaplacení pokuty bude trvat, tak bych doporučil možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze strany
Energetického regulačního úřadu, který má toto mimo jiné v kompetenci dle
energetického zákona a zákona o
ochraně spotřebitele. Takové řízení je
pro vás bezplatné i v případě, pokud by
vám úřad za pravdu nedal.
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

inzerce/životní událos

Inzerce
● Hledám aktivního penzistu na občasnou, nárazovou
výpomoc. Práce zejména se
železem a dřevem.
info@branyploty.cz
● Prodám haki lešení, tři pole, část podlážek, čtyři vysouvací železné stav. kozy,
5000 Kč. Tel. 608403711.

Rozloučení
Zesnulí 27.4. - 24. 5.2021:
Karel Špor
76
Emil Cína
64
Miluše Bajerová
71
Luboš Kovalčík
68
Josef Holeček
62
Marie Náglová
91
Karel Buryánek
82
Božena Mildnerová
83
Petr Blažek
64

Žatecký zpravodaj

Štefánia Křížová
Dobroslava Lakotová
Petra Schmidtová
Alexandr Kadet
Zdeněk Novotný
Anna Cimbálová
Jaroslav Adamský
Milan Řepík
Otakar Fořt
Marie Slavíková
Ing. Zdeňka Kubíčková
Vojtěch Szamko
Jelena Pekárková
Štefan Nagy
Eva Šťastná
Václava Bartáková
Petr Davídek
Karel Hrádek
Pavel Růžička
Hana Rajbrová
Miloslav Horák
Ludmila Tichá
Radislava Dvořáková

80
81
65
59
70
93
87
79
74
75
78
71
56
53
74
76
57
36
74
55
89
91
56

Příští číslo
Žateckého zpravodaje
vyjde 1. července.
Příjem inzerce do 24. června.
Kontakt:
e-mail: zpravodaj @mesto-zatec.cz,
tel.: 415 736 156.
Osobní kontakt: Úterý 9 - 11 hodin,
Turistické informační centrum Žatec,
nám. Svobody 149.
Odběrná místa: Městský úřad, Městská knihovna, Domov
pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha nám. Poperinge, JIP Pražská, Samoobsluha Zlatý chmel, Norma, Lékárna Na náměstí,
Cukrárna Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S duší,
autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

PREFA ŽATEC s.r.o.,
česká ﬁrma s férovým přístupem

hledá zaměstnance na pozice:

* zedník * tesař * truhlář *
* vazač * svářeč *
Nabízíme
- dobré platové podmínky v jednosměnném
provozu,
- nabízená pracovní pozice je v lokalitě města
Žatce,
- pracovní doba od 6:30 do 15:00 hod.,
- stravenkový paušál,
- týden dovolené navíc.
Požadujeme
- vyučení v oboru nebo minimálně 2 roky praxe.
Kontaktní osoba pro zasílání
životopisů a informací:
Iveta Ptáčková, tel.: 601 549 488,
email: ptackova@prefazatec.cz

Novinky ze Žatce na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku
Žatecký zpravodaj - město Žatec
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 16. 6. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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 21. 6. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Dodatečné povolení pro HP-Pelzer Žatec - nutné podmínky pro řádný provoz
Stanovisko EIA o dodatečném povolení provozu HPPelzer Žatec vydává Ministerstvo životního prostředí
ČR (dokumenty na portal.cenia.cz). Zveřejněný příspěvek vyjadřuje názory spolku VPN 2016.
POZOR. Ani kladné zá- stanovisko není samo o sobě
vazné stanovisko EIA k do- rozhodnutím, které by přikadatečnému povolení žatec- zovalo společnosti HP-Pelzer
kého areálu HP- Pelzer nega- realizovat opatření uložená
rantuje nápravu a zlepšení stanoviskem. Skutečností je,
že podmínky v něm uvedené
současného stavu.
Pokud nebudou realizo- se stávají závaznými až v okavány kroky, jako UZAVŘÍT mžiku, kdy jsou součástí (podnezkolaudované provozy, mínek) rozhodnutí, které vyzískat DODATEČNÁ PO- dává stavební úřad.
VOLENÍ staveb, řádně REJaký by měl být optimálALIZOVAT stavby a ty nání postup při legalizaci čersledně po zkušebním provoných staveb ve výrobním arezu úspěšně ZKOLAUDOálu HP-Pelzer?
VAT, nejsou zde podmínky
Ukončení
pro to, aby ﬁrma HP-Pelzer
nezkolaudovaných provozů
řádně v souladu se zákony
Nejprve by měla tato spopůsobila v Žatci.
lečnost uposlechnout příkaVěřme, že vedení nadnázů Stavebního úřadu Žatec
rodní automotive společnosti (SÚ) z r. 2017 a ukončit proHP-Pelzer, dotčené orgány ve- voz v nezkolaudovaných obřejné moci (zejm. stavební jektech (mj. DOA, HMP III,
úřad, hygiena, inspekce práce WHS/C5, C1/HMP, Alpina
a životního prostředí) i samo- aj.). Jestli budou i nadále ze
správa (město Žatec) budou strany vedení ﬁrmy HPpři svém postupu respektovat Pelzer ignorovány příkazy
zákony, aby se město Žatec SÚ, je i v zájmu města Žatec
mohlo pyšnit zaměstnavate- adekvátně jednat a najít se
lem, který dbá na ochranu ži- SÚ způsob, jak si výkon rozvotního prostředí a zdraví, hodnutí správního orgánu
což je nejen znakem, ale i vynutit. Zastupitelstvo měsstandardem společenské od- ta uložilo radě města usnepovědnosti ﬁrem podnikajících v 21. století. Pak je zde
potenciál, aby fungoval závod, který nebude obtěžovat
Žatec hlukem, prachem a zápachem, nebude zdrojem
zplodin z rakovinotvorných
látek, nebude rizikem pro řeku Ohři, která je součástí systému Natura 2000 (Evropsky
významná lokalita).
Ministerstvo životního
prostředí vydalo letos 7. dubna závazné stanovisko EIA k
posouzení záměru dodatečného povolení areálu HPPelzer v Žatci na životní prostředí. Toto závazné stanovisko je jedním z mnoha potřebných dokladů, které je nutné
přiložit k žádostem o dodatečné povolení staveb. Je
však třeba podotknout a upozornit na fakt, že toto závazné
8

sením č. 7/21 úkol, aby se
tímto problémem zabývala.
Věříme, že vedení města a
SÚ předloží tolik očekávané
řešení, které přiměje vedení
HP-Pelzer dodržovat zákony, které platí pro všechny
stejně. Nezkolaudované provozy jsou na obrázku označeny křížkem.
Dodatečné
povolení staveb
Společnost HP-Pelzer je
povinna neprodleně předložit projektové dokumentace
na všechny nezkolaudované
provozy včetně závazných
stanovisek dotčených orgánů státní správy. Při řízeních
o dodatečné povolení staveb
bude účastníkem řízení spolek VPN 2016 a snad konečně i město Žatec. Úkolem
všech zapojených subjektů
je dohlížet na to, aby všechny požadavky uvedené v závazném stanovisku k EIA

byly do projektové dokumentace zapracovány a následně skutečně realizovány. Po obdržení dodatečných povolení staveb je možné zahájit opravu a úpravu
celého areálu.
Zkušební provoz
Po dokončení stavby požádá HP-Pelzer o povolení
zkušebního provozu SÚ. Při
zkušebním provozu budou
akreditovanými osobami provedena zejména měření hluku a zkontrolováno složení
veškerých zplodin. Při splnění všech stanovených limitů
požádá HP-Pelzer o provedení kolaudace. Jestliže SÚ
shledá, že provozy opravených objektů jsou v souladu s
předpisy a opatřeními, která
byla součástí rozhodnutí, pak
teprve tehdy bude moci ﬁrma HP-Pelzer zahájit řádný
provoz.
Ivana Vírová,
spolek VPN 2016,z.s.

ak vity občanů
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Online besedy v knihovně se spisovateli i cestovateli
Městská knihovna Žatec se připojila k mnoha dalším institucím, které v rámci pandemické situace přesunuly
některé své aktivity do online prostoru, jako například
aktivity pro děti, tvořivé dílny, virtuální prohlídku
knihovny a nabídku knih nebo besedy pro veřejnost.
Veřejným besedám s au- da se spisovatelkou Annou
tory současná situace stále Beatrix Bártovou, během
není nakloněna, ale díky ži- které autorka představila
vým přenosům je možné ve- své knihy, pohovořila o spořejnosti zprostředkovat i ta- lupráci s nakladateli, knižto setkání. V nedávné době ních obálkách i plánech do
jsme v online prostoru při- budoucna. U nejednoho čtepravili několik besed, které náře jistě vzbudila zájem o
byly dostupné prostřednic- historické knihy z prostředí
tvím našeho webu a Face- hradu Buben nebo o mystebooku.
riózní thrillery, které najdou
21. dubna proběhla bese- i v naší knihovně.

Dalším setkáním byla 5.
května beseda s názvem
Kontrasty Keni s Hanou Hindrákovou, spisovatelkou,
cestovatelkou a milovnicí
Afriky. Prostřednictvím prezentace nechala autorka čtenářům nahlédnout do různých koutů Keni, zaměřila
se na své zkušenosti z cestování po Africe a upozornila
na některá rizika spojená s
cestováním.
Beseda se spisovatelkou
Petrou Kubaškovou proběhla 19. května. I tentokrát se
hovořilo o knihách, inspira-

ci, ilustracích, ale i tajemných zákoutích kolem nás.
Lounská rodačka nám dala
nahlédnout do kouzelného
světa svých knih a prozradila i pár útržků z chystané závěrečné knihy o malostranských čarodějkách.
Beseda s Markem Kovářem měla název Kouzla České republiky a konala se 2.
června. Provedla účastníky
vybranými hrady, zámky,
městy, přírodními památkami a hornickými lokalitami napříč naší republikou.
(mkž)

Muzeum pořádá 5. června pochod Tuchořice - Výrov - Markvarec
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci pro vás letos připravuje další ročník muzejního pochodu, který se uskuteční v sobotu 5. června 2021 po trase
Tuchořice – Výrov – Markvarec za předpokladu, že se přihlásí více jak 20 lidí.
Sraz: Tuchořice náves průběžně
7:30-8:30, příjezd po vlastní ose (linkový autobus odjezd: Žatec AN 8:12
Louny AN 7:05).
Ukončení: Markvarec náves prů-

běžně 13:00-14:00 (linkový autobus z
Tuchořic směr: Žatec 15:26, směr Louny 16:29, do Loun případně vlak z Konětop 15:50).
Startovné 30 Kč, délka trasy 13 km.
Na trase budou styčná místa, kde zaměstnanci a externisté Regionálního
muzea K. A. Polánka v Žatci seznámí
účastníky pochodu se zdejšími zajímavostmi. Mapku všichni obdrží na startu.
Zajímavosti: Tuchořice obec, Tra-

vertinová kupa, lesní úřad Tuchořice,
lesní hospodářství rodiny Zessnerovy,
hradiště Výrov, PP Kozinecká stráň,
hradiště a vyhlídka Markvarec, obec
Markvarec.
Vzhledem ke krizovým opatřením
může docházet ke změnám. Při zájmu
menším než 20 osob se akce ruší!
Vezměte si oblečení do přírody, mobilní telefon, dobrou náladu a dostatečnou zásobu potravin.
(rmž)

Léto s knihovnou 2021
Městská knihovna Žatec na letošní léto opět připravila
pro děti nabídku příměstských táborů.
1. termín: 26. 7. - 30. 7. 2021
2. termín: 9. 8. - 13. 8. 2021
3. termín: 23. 8. - 27. 8. 2021
- pondělí až pátek od 8 do 16 hodin
- pro registrované čtenáře od 6 do 15 let
- cena za jeden turnus 1500 Kč
- v ceně výlety, vstupné, jízdné, materiál, teplé obědy,
svačiny a pitný režim
Více informací na tel. 415243243 nebo osobně v
knihovně, přihlášky lze stáhnout na webu knihovny. (měk)

DDM nabízí letní program pro děti
Blížící se letní prázdniny
mohou přinést dětem nejen
odpočinek, ale i zábavu spojenou s poučením. Snažit se
o to budou například prázdninové akce, které připravil
Dům dětí a mládeže Žatec.
V termínu od 3. do 9. července připravil DDM Žatec
pobytový letní tábor v
Chvojkovském mlýně nedaleko Žihle. Sportovní areál
nabízí spoustu zábavy, ale
možné jsou i výlety do okol-

ní přírody v chráněné oblasti Jesenického parku.
Po většinu prázdnin jsou
připravené také příměstské
tábory. Zvlášť pro školáky i
předškoláky jsou připravené od 12. do 16. července,
od 19. do 23. července, od
26. do 30. července a poté v
termínech 2. - 6. srpna, 9. 13. srpna a 16. - 20. srpna.
Podrobnosti a přihlášení
najdete na webových stránkách DDM Žatec.
(tka)
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

Největší chmelařské muzeum na světě, otevřeno Út – Ne
10.00 – 17.00
Galerie Sladovna
do 31. 7. Minerály v Pastelech, výstava malířky Jitky
Větrovské
Retro computer
Stálá výstava počítačů 70. - 80. let minulého století, U
Zlatého beránka – Hošťálkovo nám., Út – Pá 11.00 – 14.00,
So – Ne 11.00 – 17.30
Jedová chýše
Expozice pro milovníky hororů a historie, sklepy pod
restaurací U Zlatého beránka – Hošťálkovo nám., So 11.00
– 17.30
Muzeum pivovarnictví Žatecka
Moderní expozice, která představuje historii pivovarnictví
v centru Žatecké chmelařské oblasti, Žižkovo nám., St – Ne
12.00 – 17.00
Letecké muzeum Korea – Merkur
5. 6. Historie československého vojenského letectví a
historie bývalého vojenského letiště Žatec, muzeum v
Bezděkově (u aut. Zastávky), 9.00 – 16.00 (nebo dle
domluvy)
Galerie U Radnice (nám. Svobody)
20. 6. Život a doba Karla Reinera, výstava přibližující
dílo hudebníka a žateckého rodáka, vernisáž 16.00
Stálá výstava: Letecký most Žatec – Ekron (Izrael)
Válečné muzeum Libočany
Slavnostní zahájení sezony 29. 5. ,poté otevřeno každou
druhou sobotu nebo dle domluvy

VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ul.)
do 30. 12. Sirupy, mošty, víno, výstava o historii žateckého
podniku Fruta
do 29. 8. Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci, výstava ve
spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně Chomutov a
ČSOL Žatec
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Hodinový stroj,
Žatecké obrázky, Historický a urbanistický vývoj města,
Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových známek
Křížova vila
do 29. 8. Zóna/Černobyl 35 let poté, fotograﬁcká výstava
Luďka Ovesného
Stará papírna
do 21. 8. Holubí pošta, putovní výstava Poštovního muzea
v Praze
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z
rekonstrukce papíren
Chmelařské muzeum Žatec
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OSTATNÍ
4. 6. Edukační setkání – myslíme na děti, Klíčenka –
Sociální centrum pro rodinu, 16.00
4. 6. Přednáška o cestě do Nepálu – Leona Hrnková,
Galerie Sladovna, 18.00
5. 6. Muzejní pochod, trasa 13 km Tuchořice – Výrov –
Markvarec, sraz náves Tuchořice 7.30 až 8.30
5. 6. Sraz autoveteránů v rámci závodu 300 mil zemí
českou, nám. Svobody, 9.00
5. 6. Žatec – Modřice, Mládí, extraliga nohejbalu, 14.00
6. 6. Ohřecká Osmička, zámek Stekník – II. etapa
běžecko-chodeckého seriálu, 9.00
6. 6. Dětský den, Klášterní zahrada, 13.00
11. 6. Farmářský trh, nám. Svobody, 8.00
11. 6. Troiss – Hudba v podloubí, Club Devítka (bývalá
Spořitelna), 18.00
12. 6. Loutková zahrada, Klášterní zahrada, loutkový
festival, začátek programu v 9.30.
12. - 13. 6. Víkend otevřených zahrad, zámek Stekník,
10.00
16. 6. Jak žít v rovnováze a radosti, Galerie Sladovna,
přednáška Petry Šmerákové, 18.00
17. 6. Jak bydlet v nájmu III. - Změny v nájmu,
přednáška v Klíčence, 16.00
19. 6. 31. slet letadel a dětský den, letiště Macerka, 10.00
19. - 20. 6. Oﬀroad trial, areál u rybníka – Bezděkov, So
10.00 – 18.00, Ne 9.00 – 15.00
19. 6. Žatec – Čakovice, Mládí, extraliga nohejbalu, 14.00
25. 6. Povídání o pivu, Galerie Sladovna, přednáška Josefa
Helebranta, 18.00
25. 6. Ukulele Jack - Hudba v podloubí, Club Devítka
(bývalá Spořitelna), 18.00

Žatecký zpravodaj

kultura

Od května je znovu otevřené Letecké muzeum v Bezděkově
Pro návštěvníky muzea je v druhé sezóně, po loňském
otevření, připravena spousta novinek. V loňském roce
velice oblíbená expozice Tygří letky dostala zcela nový
ráz i spoustu nových exponátů.
Muzeum v Bezděkově je disko pilotů, kde lze v kokotevřené každou první sobo- pitu malého dopravního letu v měsíci od 9 do 16 hodin tounu zkusit základy letecnebo po předchozí domluvě. kého výcviku. Nové sociálZcela novou expozicí je ní zázemí, budované v zimTOP, technické opravny ním období, je zhotovené ve
11.slp, kde lze shlédnout stylu dopravního letounu
technické prostředky nutné včetně leteckého baru.
Návštěvníky čekají další
pro letový provoz stíhacích
letounů. Lze spatřit mimo ji- novinky, mezi než patří nané i řez motoru letounu L-29 příklad jediná úspěšná kataDelfín. Pro děti i dospělé pultáž z Mig-23 včetně vivzniklo nové výcvikové stře- dea samotné nehody. Na-

prostou novinkou bude virtuální let v jednom z našich
tygřích letounů. Chcete usednout do letounu tygřího
Delfínka nebo Albatrose?
Není problém, dokonce i do
nejoblíbenějšího stíhacího
letounu Mig-21.
Pro nejmenší návštěvníky budeme mít připravený
kvíz o letectví a letounech v
novém "Study room" a třeba
účast v nově založeném Junior Pilot Klubu. JPK je zájmové sdružení mladých, kteří mají zájem o obor letectví.
Populární a soutěživou for-

mou má za úkol seznámit členy s historií letectví včetně
tradice československého letectví, principy létání, konstrukci letadel a v neposlední
řadě i jejich ovládáním. Své
místo bude mít i kapitola o řízení leteckého provozu a základních pravidlech létání.
Garantem JPK je ﬁrma
Aeroteam se sídlem ve
Vsetíně, s kterou muzeum
Korea-Merkur tento projekt
rozjíždí. Za aktivní účast v
klubu lze získat stříbrný odznak JUNIOR PILOT.
František Blahout

Knihovna už nabízí všechny služby, hygienická opatření platí dál
Od pondělí 17. května poskytuje
Městská knihovna Žatec ve všech
svých provozech již všechny své služby ve standardním provozním režimu,
některé však stále za speciﬁckých podmínek.
Je možné si půjčovat a vracet knihy, časopisy, CD a společenské hry, sami si vybírat, vyzvedávat rezervace,

objednávat MVS, kopírovat, skenovat
ap. Využívat studovnu, čítárnu nebo
přístup na internet je možné v upravených podmínkách.
Nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření ve všech vnitřních prostorách (3R): respirátorem FFP2 nebo
KN95 zakrytá ústa a nos, dodržování
bezpečných rozestupů a používání

dezinfekce rukou. Dobu pobytu v
knihovně doporučujeme omezit na nezbytné minimum. Počet návštěvníků
v jednotlivých provozech knihovny je
regulován v souladu s platnými opatřeními.
Více informací na webu www.
mekzatec.cz nebo telefonním čísle
415 243 243.
(měk)

Loutková zahrada

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V ČERVNU VŽDY 21:30
4. 6.
5. 6.
6. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
26. 6.

MÝTUS O PYŽAMOVÉ PÁRTY
100 Kč
komedie/drama/cz titulky/93 minut
ŽÁBY BEZ JAZYKA
120 Kč
drama/CZ/SK 2020/116 minut
3BOBULE
100 Kč
komedie/CZ 2020/101 minut
PRINCOVA CESTA
90 Kč
animovaný/cz titulky/77 minut
JEŠTĚ MÁME ČAS
100 Kč
drama/cz titulky/112 minut
KRAJINA VE STÍNU
100 Kč
drama/historick/CZ 2020/135 minut
LÉTO V KREUZBERGU
120 Kč
drama/romantický/cz titulky/95 minut
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY 120 Kč
komedie/cz titulky/104 minut
DĚDA POSTRACH RODINY
100 Kč
komedie/cz dabing/94 minut
GEORGES BIZET: CARMEN
od 550 Kč
open air opera
www.divadlozatec.cz

V Klášterní zahradě proběhne 12. června další ročník festivalu Loutková zahrada, během nějž se uskuteční 6 představení.
Vystoupí Jitřenka Žatec, Studio DAMÚZA, Loutky bez
hranic, Spojáček Liberec a Před branou Rakovník s pohádkami O zakleté labuti, Tři prasátka, mexickou oslavu Dušiček - Příběh malé Lupity Gonzáles, Tři medvědi a drzá
Máša a další.
(jw)
ČÍTANKA (nejen) pro volyňské Čechy za 280 Kč,
publikace "Z volyňské Moskovštiny do severočeských
Staňkovic" za 69 Kč,
brožura k výstavě "Návraty volyňských Čechů" za 40 Kč
jsou v prodeji v INFOCENTRU města Žatec,
nám. Svobody 149.
Tyto a další publikace jsou rovněž k dispozici v kanceláři
ČSBS a SČVP v Žatci, Lva Tolstého 969 vždy v pondělí od
10 do 12 hodin, tel. 415 710 734.

Galerie Sladovna se otevírá
s novou výstavou Minerály v pastelech
V Galerii Sladovna je
kromě stálých expozic Sladovnictví, Žatec ve ﬁlmu,
Tvořím s NeObyčejnou tužkou také nainstalována nová
výstava Jitky Větrovské Minerály v pastelech.
Výstava začala v úterý
11. května a potrvá do 31.

července. Doprovodila ji beseda s autorkou, jež proběhla 27. května. Jitka Větrovská se narodila v Praze, v posledních devíti letech žije a
tvoří v Klášterci nad Ohří.
Otevírací doba Galerie
Sladovna je Út – Ne od 10
do 17 hodin.
(red)
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Nohejbalisty čeká
první domácí zápas
Nohejbalovou sezónu zahájili žatečtí hráči minulý víkend v Karlových Varech.
První domácí zápas v extralize sehrají Žatečtí v sobotu
5. června na Mládí proti týmu
Modřic od 14 hodin.
Kádr se proti loňsku prakticky nemění. Přes různé nabídky nikdo ze Žatce neodešel. Na druhou stranu, kvůli
nejistotě ze zahájení sezóny
letos ani nikdo nepřišel. Tým
je opět postavený na zdejších
odchovancích.
„Cíl máme v každé sezóně stejný, a to předvádět kvalitní hru a hlavně nejvyšší soutěž v našem městě zachránit
pro další sezony. Trénovat
jsme jako všechny neindividuální amatérské sporty mohli začít až s uvolněním restrikcí,“ řekl Ondřej Vít, jeden z
klíčových hráčů družstva.
Nohejbalová extraliga proběhne v základní části nezvykle pouze jednokolově.
Poté se hrají zápasy play-oﬀ a
utkání o záchranu.
(kas)

sport

Střelecký kroužek 2021/22
Začátek kroužku:
Místo konání:
Cíl kroužku:

15. 9. 2021 na střelnici v Žatci od 15:45 hod.
Střelnice Žatec
Bezpečná manipulace se střelnou zbraní.
Nácvik postoje, držení zbraní, míření, spouštění výstřelu.
Střelba na kombinaci kovových a papírový terčů.
Příprava a účast na závodní střelbě.

Rezervace kroužku:

E-mail: zosbtszatec@seznam.cz

Stránky kroužku:
Informace:

Tel: 601 531 908
h ps://www.facebook.com/ZOSBTSZatec
Přijímáme dě od 9 -15 let (přihlášení je možné do 10. 9. 2021)

Filip Keller bronzový
Žatecký mladý stolní tenista Filip Keller v současnosti hájící barvy ligového
Mostu byl nominován krajským svazem na mezinárodní turnaj do rakouského
Lince, který proběhl od 21.
5 do 24. 5. 2021. Oprávněnost své nominace potvrdil
svými výsledky.
V kategorii dvoučlenných družstev s Kubou
Fenclem obsadili páté místo, když za sebou nechali
družstva ze sportovních center mládeže (Sparta Praha,
Havlíčkův Brod) a stali se
nejlepším českým družstvem. V soutěži jednotlivců potvrdil Filip svůj výkonnostní růst. Podlehl až v
semiﬁnálovém utkání pozdějšímu vítězi Wolfovi z Německa a do Žatce přivezl
bronzovou medaili.
(js)
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