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Jeden z důkazů péče o historické památky v Žatci - opravený Mederův dům. Starostka
Zdeňka Hamousová u něj ukazuje cenu za druhé místo pro Žatec, Petr Antoni ocenění v
soutěži Památka roku.
Foto: Tomáš Kassal

Oprava
kláštera
od podzimu

3 Historický úspěch v soutěži historických měst
stal Havlíčkův Brod, který
získal odměnu 1 milion korun. Na pomyslném druhém
místě skončily Žatec a KutJde o historicky nejlepší památky. Důležité je, že se ná Hora, jež získaly Cenu
výsledky v prestižních soutě- památky nejen opravují, ale ministryně pro místní rozžích, které každoročně vyhla- také oživují. Některé dostá- voj a odměnu 100 tisíc Kč.
šuje Sdružení historických sí- vají historický náboj, jiné
V soutěži Památka roku
mají běžnou využitelnost. K
del Čech, Moravy a Slezska.
2020 se vyhlašovaly dvě kateŽatec se dosud nikdy tak umístění přispěly také akti- gorie. Mezi menšími obnovysoko v soutěži neumístil, vity na mezinárodní úrovvami do dvou milionů zvítěpřestože je pravidelným vítě- ni,“ popsala starostka Žatce
zila
oprava bašty u evangeliczem krajského kola soutěže Zdeňka Hamousová, co se v
kého
kostela v Čáslavi. Mezi
o historické město roku. Pro- soutěži hodnotí. K dlouhovelkými
památkami vyhrála
to bylo vyhlášení výsledků dobé péči o památky se přirekonstrukce
cihlového mos22. června v Praze v Panteo- tom v posledních letech přitu
u
letohrádku
Portz u Mikunu Národního muzea pro řadily významné investice
lova.
Druhý
byl
Mederův
město tak významné. Nej- do rekonstrukcí budov radvyššího umístění se ale Ža- nice, městské knihovny, Me- dům v Žatci, který díky dotatec zatím nedočkal a hodlá o derova domu, pivovarnické- ci opravil spolek Mederova
něj dál usilovat – z toho vy- ho muzea či probíhající opra- domu v čele s předsedou Peplývá, že v péči o památky va synagogy. Hodnotí se ale trem Antonim. Třetí skončila
obnova teras a parku ve Vlaštřeba i opravy komunikací.
bude pokračovat.
Vítězem soutěže o His- ském dvoře v Kutné Hoře.
„Ocenění je za dlouhoTomáš Kassal
dobou, systematickou péči o torické město roku 2020 se
Město Žatec se umístilo na 2. místě v soutěži Historické
město roku 2020. Opravený Mederův dům získal 2. místo
v soutěži Památka roku 2020 v kategorii velkých památek.
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Nemocnice bude nově fungovat jako akciová společnost
Provoz městské nemocnice bude nově zajišťovat Žatecká regionální nemocnice, akciová společnost. Tuto obchodní společnost založilo zastupitelstva města na svém
červnovém jednání.
„Je to krok, který má za- de akciová společnost. Najistit stabilitu žatecké ne- ším záměrem je, aby nemocnice a její další rozvoj,“ mocnice poskytovala zdrauvedla při jednání zastupi- votní služby minimálně ve
telstva starostka Žatce Zdeň- stejném rozsahu a struktuře
jako dosud,“ zdůraznila Z.
ka Hamousová.
Dosud provoz nemocni- Hamousová.
Dosavadní obecně proce zajišťuje obecně prospěšná společnost. Zákon, který spěšná společnost bude nějaupravuje činnost těchto spo- kou dobu fungovat souběžlečnosti, už ale není platný. ně s akciovou společností,
„K transformaci nemocnice ale její činnost by se měla pojsme přistoupili jednak kvů- stupně utlumovat.
li změně legislativy, jednak
Zastupitelstvo města se
kvůli jejímu dalšímu rovoji. založením nové společnosti
Po debatách jsme došli k zá- schválilo také stanovy Žavěru, že nejlepší formou bu- tecké regionální nemocnice

Koncert v Letním kině
v termínu Dočesné
Velký koncert pod názvem Dočesná v Letním kině proběhne 4. září, tedy v
termínu, kdy měla proběhnout tradiční Dočesná.
Na koncertě vystoupí například skupiny YoYo Band,
Wohnout, Brutus, Pumpa,
ale i další. Program je připraven zhruba od 14 do 23
hodin, vstup bude zpoplatněný. Kapacita Letního kina
bude odpovídat platným hygienickým pravidlům. (žz)

a její základní kapitál ve výši 2 miliony korun. Ten bude
tvořit 10 kusů akcií, každá v
hodnotě 200 000 Kč. Jediným akcionářem je město
Žatec.
Součástí založení společnosti bylo také personální obsazení představenstva

a dozorčí rady. První představenstvo tvoří Petr Antoni, Ondřej Demut, Jiří Hamous, Štěpán Kuna a Jan Novotný. Dozorčí rada je ve složení Vladislav Hrbáček, Radek Reindl, Jaroslav Špička,
Jaroslava Veselá a Vladimír
Végh.
Tomáš Kassal

Oprava železničního mostu začne později
Správa železnic v minulých dnech změnila termíny oprav železničního mostu přes
Ohři ve směru na Libočany. Mění se kvůli tomu také pravidla pro užívání cesty pod mostem, kudy lze chodit či projíždět na kole i během letošních prázdnin.
Původně vydal Odbor dopravně správních agend rozhodnutí, podle kterého měla
být cesta pod mostem uzavřená od letošního
června do jara 2022. Kvůli opožděné dodávce oceli pro zhotovitele stavby ale rekonstrukce mostu na železniční trati Plzeň – Žatec začne později a bude rozdělena do tří fází.
1) 1. září 2021 až 15. prosince 2021 –

cesta a pozemek města bude neprůchozí.
V této době dojde k navážení ocelových
dílů a předmontáži ocelové konstrukce.
2) 16. prosince 2021až 30 června 2022 –
cesta a pozemek bude bude průchozí
Předmontovaná ocelová konstrukce bude na pozemku uložena v prostoru oploceného staveniště, kolem něj povede provizorní komunikace.
3) 1. července 2022 až 20. 12.2022 – cesta a pozemek města bude neprůchozí.
Dojde k samotné montáži ocelové mostní konstrukce a bude se dokončovat celá rekonstrukce mostu.
(kas)

Město vyhlašuje na 19. až 23. července plošnou deratizaci
Město Žatec vyhlašuje formou
obecně závazné vyhlášky povinné zajištění speciální ochranné deratizace,
která proběhne v době od 19. do 23. července 2021.
Vyhlášku schválilo
zastupitelstvo na základě zvýšeného výskytu
potkana obecného k
ochraně zdraví před
vznikem a šířením infekčních onemocnění. Deratizaci provádí každý na své náklady.
Schválení obecně závazné vyhlášky znamená, že do procesu deratizace
se musejí povinně zapojit všechny subjekty i osoby, které ve městě žijí nebo
působí. Každý má proto za povinnost
se s vyhláškou seznámit a dodržovat její pravidla.
Městský úřad Žatec, Odbor místní2

ho hospodářství a majetku, vydal spolu s vyhláškou metodický pokyn pro
provedení deratizace, která má zajistit
likvidaci přemnožených hlodavců na
katastru města.
Deratizace musí být provedena na celém území města ve stejné době a komplexně, to znamená v co největším počtu objektů. Přemnožení hlodavců ve
městě je nebezpečné z důvodů možného rozšíření různých epidemií a nemocí.
Majitelé nemovitostí zajistí:
1) prohlídku všech objektů a odstranění nepořádku, zejména odpadového materiálu, který by mohl přispět
k dalšímu množení hlodavců.
2) provedou deratizaci všech objektů, které spravují, a to na základě
uzavřené smlouvy s dodavatelem, pověřeným provedením komplexní deratizace hlodavců dle stanoveného ter-

mínu. V případě, že má majitel nemovitosti již uzavřenou smlouvu s jinou
organizací provádějící deratizaci, je
třeba stanovit termín deratizace shodný s termínem komplexní deratizace
ve městě.
Žádáme všechny majitele nemovitostí, podniky, ﬁrmy a živnostníky, aby
deratizaci věnovali patřičnou pozornost
v zájmu zabránění případným škodám
na zdraví obyvatel a majetku.
(red)
Majitelé objektů, již nemají smlouvy s
žádným odborníkem na deratizaci, mohou kontaktovat například tyto ﬁrmy:
Agro ZZN. a.s.
(bývalé ZZN Louny)
Ing. Jaroslav Strnad - DDD
služba Vysoké Třebušice
DDD Ekoservis
Dlouhoňovice, Žamberk
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Oprava kláštera má začít letos na podzim

Výročí tragédie
Českého Malína

Rekonstrukce kulturní památky bývalého Kláštera
kapucínů, který se má proměnit v polyfunkční a robotické centrum, by měla začít nejpozději letos na podzim. Předpokládaná cena
za všechny práce má být
do 80 milionů korun.
Zastupitelstvo města na
své červnové schůzi schválilo ﬁnancování celé rekonstrukce. Město využije dvě
dotace v celkové výši 23,7 milionu korun, z vlastních zdrojů přidá 15 milionů korun, které jsou určené především na
spoluﬁnancování dotace z
IROP. Další peníze na rekon-

strukci mají pokrýt rozpočty
roků 2022 a 2023 a v případě
potřeby částečně i úvěr.
Po rozhodnutí o ﬁnancování nyní zbývá ještě vybrat
ﬁrmu, která opravu kláštera
zajistí. „Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které se prodloužilo kvůli
dodatečným dotazům. Obál-

ky s nabídkami se otevírají
16. července, ale teoreticky
se to může ještě posunout.
Stavba začne ještě letos, počítáme, že by to mohlo být během září,“ uvedla vedoucí
Odboru rozvoje města MěÚ
Žatec Kateřina Mazánková.
Rekonstrukce skončí na
podzim 2023.
(red)

Předzahrádky mohou fungovat v pátek a sobotu do 23 hodin
V Žatci začala platit delší otevírací doba
předzahrádek v pátek a sobotu. Mohou být
celoročně otevřené od 8 do 23 hodin. Povinnost dodržovat noční klid ale i tak platí.
Změnu povolila Rada města Žatce, která na konci května schválila změnu Tržního
řádu. Podle nového znění může být „restaurační předzahrádka provozována celo-

ročně, maximální doba prodeje je ve dnech
neděle až čtvrtek od 8:00 do 22:00 hod., ve
dnech pátek a sobota od 8:00 do 23:00 hod.,
přičemž povinnost dodržování nočního klidu není tímto dotčená“.
Za dodržování nočního klidu zodpovídá
provozovatel předzahrádky. Nařízení platí
od 18. června.
(kas)

Vzpomínková akce, která připomene oběti z Českého Malína, proběhne v Žatci
u památníku před městským
hřbitovem v neděli 11. července od 10 hodin.
Pietní akce každý rok připomíná tragédii, při které nacisté vyvraždili v roce 1943
stovky obyvatel české obce
na území tehdejšího Sovětského svazu.
(žz)

Pamětní akt
připomene oběti
odbojové skupiny
Konfederace politických
vězňů ČR a město Žatec
zvou u příležitosti popravy
členů skupiny Praha - Žatec
na vzpomínkový akt, který se
uskuteční v pátek 16. července 2021 od 10 hodin ve vestibulu radnice na nám. Svobody 1. Pamětní akt bude pokračovat ve 10.50 hodin u pamětní desky kpt. Sabely na
Nákladní ulici 397.
(red)

Žatec a krajina žateckého chmele

Mezinárodní úmluvy popisují, co je kulturní a přírodní dědictví
Žatec a krajina žateckého chmele
usiluje o zápis Seznam světového dědictví, jaký je ale rozdíl mezi památkami UNESCO a Seznamem světového
dědictví? Dalo by se říci, že žádný - pojem „památky UNESCO“ se stejně jako „památky světového dědictví” běžně užívá v médiích v obou variantách.
Problematika významového rozlišení
však přeci jen existuje.
UNESCO je zkratka názvu United
Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization, v překladu tedy Organizace Spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu. Je to specializovaná agentura, kterou založila Organizace spojených národů (OSN) 16. listopadu 1945. Zakládající státy, mezi nimiž bylo také tehdejší Československo,
se po prožitých válečných útrapách rozhodly založit mezinárodní organizaci,
která usiluje o budování míru prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury.
V rámci UNESCO nebo ve spolupráci UNESCO a jiných mezinárodních
organizací byla uzavřena také celá řada

mezinárodních úmluv v oblasti vzdělávání, životního prostředí nebo sportu,
například Všeobecná úmluva o autorském právu nebo Mezinárodní úmluva
proti dopingu ve sportu z roku 2005.
V oblasti kultury se UNESCO zaměřuje na zachování světového kulturního
a přírodního dědictví. Za dobu své existence vytvořilo UNESCO pomocí mezinárodních smluv ucelený systém nástrojů pro ochranu světového hmotného i nehmotného dědictví. Problematiku upravuje několik dokumentů zvaných úmluvy.
Některé z úmluv vytvářejí seznamy
nejvýznamnějších památek ve světovém srovnání, a to nejen hmotných, ale
třeba také související s tradiční kulturou nebo jde o nejvzácnější dokumenty
v podobě textů, zvukových záznamů čí
pohyblivých obrazů, které jsou evidované pod názvem Paměť světa.
Na seznamech UNESCO má Česká
republika na základě různých úmluv
evidováno celkem 30 položek.
Žatec usiluje o zápis mezi památky
zapsané na Seznam světového dědictví

na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, kde
už z Česka jsou: Historické centrum Prahy (1992), Historické centrum Českého
Krumlova (1992), Historické centrum
Telče (1992), Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru
nad Sázavou (1994), Lednicko-valtická
kulturní krajina (1996), Historická vesnice Holašovice (1998), Zahrady se
zámkem v Kroměříži (1998), Zámek v
Litomyšli (1999), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), Vila Tugendhat
v Brně (2001), Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003), Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří
(2019), Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (2019).
Dalších sedm českých památek je
na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a
osm je na seznamu Paměť světa, kde
jsou nejvzácnější světové dokumenty.
Více například na webu ministerstva
kultury pod záložkou spolupráce s
UNESCO.
Olga Bukovičová
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Žatec podporuje třídění, chystá pokus s kuchyňským odpadem
Nový způsob, jak zvýšit množství vytříděného odpadu, vyzkouší město
Žatec v pilotním programu na sídlišti Šafaříkova.
Obyvatelé panelových domů dostanou zdarma nádoby a pytle na domácí bioodpad, zároveň se na sídlišti zvýší počet hnědých kontejnerů, do nichž
lze pytle vysypávat.
Ze strany města jde o pokus, zda je
touto cestou možné snížit množství
směsného komunálního odpadu ve
městě. „V minulosti jsme zajistili nádoby na bioodpad pro rodinné domky. Toto je nabídka pro obyvatele v bytových
domech. Věříme, že když budou mít lidé nádoby na kuchyňský odpad přímo
při ruce, tak že se jejich snaha třídit zvýší. Celkově je naší snahou co nejvíce
snížit množství směsného odpadu,“
uvedla Světlana Janegová Tököliová,
která má na starosti odpadové hospo-

dářství na městském úřadě.
Už nyní se bude při vyvážení sledovat, kolik směsného odpadu se ze sídliště vyveze. Přes léto budou mít lidé na
sídlišti možnost zdarma využívat nádoby na domácí bioodpad. Každá domácnost k nádobě dostane i 30 kusů pytlů,
které pak mohou lidé vyprázdňovat do
kontejnerů na sídlišti, jejichž počet se
zvýší. Nádoby i pytle dostanou lidé na
prázdniny, testovací období potrvá asi
tři měsíce. „Během nich budeme sledovat, zda a jak se mění množství vyváže-

ného biologicky rozložitelného i směsného komunálního odpadu,“ dodala S.
Janegová Tököliová.
Pokud by se test na sídlišti Šafaříkova osvědčil, rozšířilo by město nabídku nádob a pytlů na kuchyňský odpad i pro další sídliště. Odkládat lze do
nádob všechny věci z domácností, které se postupně rozkládají – zbytky ovoce a zeleniny, ovoce, zelenina, skořápky od ořechů, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, pečivo, zemina z květin.
Zvyšovat množství tříděného odpadu a snižovat množství směsného komunálního odpadu se snaží Žatec dlouhodobě. Kvůli tomu za pomoci dotací
vybudovalo město nový sběrný dvůr a
zvyšuje množství nádob na separaci v
ulicích. Důvodem jsou rostoucí náklady na skládkování směsného odpadu,
které se navíc budou kvůli nové legislativě dál zvyšovat. Tomáš Kassal

Dluhová platforma v Žatci se sešla v Klíčence již počtvrté
Sociální centrum pro rodinu organizovalo již čtvrté
setkání členů dluhové platformy, které proběhlo 1.
června 2021 v prostorách
Klíčenky.
Město Žatec zastoupené
pracovníky z úseku sociálního odboru a ﬁnančního odboru a zástupci spolupracujících neziskových organizací v Žatci a Agentury pro
sociální začleňování prodiskutovali celou řadu otázek
spojených s dluhy obyvatel

u města Žatec. Jde o pokuty,
poplatky, přestupky, odpady, nájemné. Výše nevymožených pohledávek města
vůči občanům činí částku
cca 16 milionů korun.
Přítomní byli seznámeni
s postupem vzniku dluhu u
města, způsobech jeho úhrady a v neposlední řadě i na koho se mohou dlužníci či neziskové organizace obrátit,
pokud chtějí informace, chtějí dluh uhradit či situaci řešit.
Přítomným byly předány in-

formace i o způsobu exekučního vymáhání dluhů.
Přítomní ocenili možnost
přesného a adresného řešení
dluhů občanů, uvítali vstřícnost a podporu ze strany pracovníků města Žatec při společném snižování dluhu a
snahu aktivně podporovat
dlužníky při splácení dluhů.
Dalším tématem byla také připravovaná zásadní
změna v oblasti odpadového hospodářství města Žatec a s tím spojený výběr po-

platků. Všichni přítomní
konstatovali, že spolupráce i
v této oblasti – osvětě a cílené preventivní podpoře občanů města je smyslem konkrétní a adresné spolupráce
Města Žatec a spolupracujících organizací.
Projekt Žatec bez dluhů
je spoluﬁnancován prostřednictvím Evropské unie,
Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost.
Lenka Mangová Mottlová

Seniorské obálky jsou novou pomůckou v případě potíží
Město Žatec zavádí zcela novou službu, tzv. Seniorskou obálku. Je určena
všem, zejména však starším občanům.
Seniorská obálka má podobu karty,
na níž mají lidé vyplněné údaje o svých
nemocech, lécích atd, tedy důležité informace, jež mohou pomoci při ochraně
zdraví i záchraně života. Na kartě lze vyplnit i kontakt na blízkou osobu nebo
praktického lékaře. Všechny tyto informace jsou důležité ve chvíli, kdy k člověku dorazí pomoc v případě nouze – záchranka, hasiči či policie.
Proto je důležité, aby seniorská obálka byla uložená na viditelném a dostupném místě; v bytě třeba na lednici či na
vchodových dveřích, je možné ji nosit i
u sebe. „V některých krajích už se tyto
4

seniorské obálky osvědčily a třeba záchranná služba se hned po příjezdu do
bytu k seniorům po těchto kartách dívá,“
vysvětlila Lenka Jendrísková, vedoucí
úseku sociální práce.
Městský úřad v Žatci má ambici doručit seniorskou obálku všem lidem ve věku
65 a více let až domů. Zájemci si ale mohou už nyní karty vyzvednout na odboru
sociálních věcí v budově MěÚ v ulici
Obránců míru 295 či stáhnout na webových stránkách města https://www.mestozatec.cz/radnice/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/.
Vyplnění karty je jednoduché. Pokud by měl někdo s vyplněním potíže,
může se v této záležitosti obrátit na pracovníky odboru sociálních věcí. (kas)

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Investice v Žatci: Tribuna je hotová, zóna pro seniory se chystá
Investiční akce za desítky milionů
korun se letos provádějí v Žatci.
Město zároveň připravuje řadu dalších stavebních akcí na příští roky.
První velká investice už je i dokončená, a to tribuna, trávník či zeď v areálu fotbalového Slavoje. Ještě větší akce začne nejspíš na podzim, a to dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého Kapucínského kláštera, o
kterém píšeme na jiném
místě. „Jinak je skoro
všechno rozjeté. Stavby,
které se měly letos zahájit, už většinou probíhají,“ řekla v rozhovoru vedoucí Odboru rozvoje města
Kateřina Mazánková (na snímku).
Jaké další investice by, kromě
kláštera, mohly být letos zahájeny?
Výběr zhotovitele stavby probíhá u
odpočinkové zóny u Domu s pečovatelskou službou na Jihu. Je to projekt,
který se připravuje již delší dobu. Začne se ještě letos, ale není to složité a
do konce roku má být zóna hotová. Je
to koncipované jako zahrada určená
hlavně pro seniory, takže posezení,
stromy, altánky, počítá se s výsadbou
stromů a sadovými úpravami. Bude v
prostoru u DPS směrem k Bufo a škole
přestavené na byty.
Co ještě by se letos mohlo začít?
Z dopravních staveb Purkyněho ulice, kde čekáme, až skončí rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Začít můžeme ještě letos, ale až skončí s pracemi
Severočeská vodárenská společnost.
Budeme dělat nové povrchy silnice i
chodníků, dojde k výsadbě zeleně. Uvidíme, jak to bude s parkovištěm v ulicích Stavbařů a Pekárenská. Zde také
můžeme zahájit stavbu až po dokončení přeložky elektrické vedení ČEZu.
Měli by být hotoví do konce roku, ale
máme příslib, že by to mohlo být dřív.
Budeme se snažit zahájit stavbu parkoviště ještě letos.
Pojďme tedy shrnout investice,
které už město letos zahájilo.
Tribuna na Slavoji je hotová, už je i
po kolaudaci, vše se stihlo v termínu. Investorem akce byl FK Slavoj, město se
podílelo na přípravách i spoluﬁnancování a dohlíželo na průběh celé stavby.
Je nasvícený děkanský kostel a vypadá
velmi dobře. Jde po radnici o další nasvícen objekt, příští rok bychom chtěli
nasvítit i synagogu, až bude opravená.
Začala rekonstrukce Husitského ná-

První velkou inves ční akcí Žatce, která byla letos už dokončena, byla tribuna a
další práce v areálu fotbalového Slavoje.
Foto: Tomáš Kassal
městí a vedle toho jsme zahájili dvě
drobnější, ale technicky náročnější akce. První je v Lormu, kde se provádí rekonstrukce sociálního zázemí i další potřebné úpravy, druhá v MŠ U Jezu, kde
se také provádí úpravy uvnitř objektu.
To je ta několikrát odložená elektroinstalace?
My jsme k elektroinstalaci přidali
ještě další vnitřní rozvody. Třikrát se
stavba soutěžila, aniž by se přihlásil dodavatel. Počtvrté to vyšlo a už se pracuje, během prázdnin by mělo být hotovo. Dále se na škole v Komenského aleji dodělává střecha. Bude hotová, ale
my jsme přidali další zakázku. Uděláme střechu na dílnách a tělocvičně, takže ušetříme na lešení a zařízení staveniště. Vše se rovnou přesune v rámci
areálu a práce už tam začaly. Vše se
stihne dokončit v průběhu září. Dodělávají se také byty v DPS.
Jaká je situace s novým dětským
bazénem na koupališti?
Stavba probíhá a pracuje se tam na
plné obrátky, i když jsme ve skluzu,
který je na straně zhotovitele. Máme
slib, že bazén s technologií budou hotové 12. července, 26. července by měl
začít zkušební provoz.
V jakém stavu je přestavba bývalé
věznice na byty a rekonstrukce PDA?
U věznice čekám na územní rozhodnutí. Určitě se nezačne letos, i když
jsme chtěli, protože se musí dodělat
projektová dokumentace a získat stavební povolení. V případě bývalé posádkového domu armády se předělávala studie podle požadavků památkářů a loutkoherců. Podle posledního vyjádření památkářů bychom měli mít
kladné právní stanovisko. Bude možné
tyto prostory využít pro loutkáře, mohli by tam být i činoherci. Určitě si chceme se všemi sednout k jednomu stolu a
vše detailně prodiskutovat.
Relativně novou akcí je příprava

na rekonstrukci sportoviště u ZŠ Jižní. V jaké je to fázi?
Ano, jde o nový projekt. Vybrali
jsme zpracovatele projektové dokumentace a určitě se bude žádat o dotaci
na celou rekonstrukci.
Jak přesně bude hřiště vypadat?
Bude tam umělý ovál místo současného škvárového, počítá se s umělým
trávníkem. A projdou rekonstrukcí dvě
malá hřiště, kde budou také umělé povrchy, osvětlení, workoutové prvky atd.
Povrchy venku nebudou úplně stejné jako v tělocvičně, ale budou univerzální na
různé sporty. Řeší se i provoz, jak propojit sportoviště a zázemí ve škole. Tam také nezačneme dříve než příští rok.
A na závěr bychom mohli popsat,
jak jde příprava sportovní haly?
Jsme ve fázi, kdy soutěžíme administrátora architektonické soutěže. Máme odsouhlasené od zastupitelů města
umístění a prostorové řešení haly.
Co to znamená pro termíny?
Výsledky soutěže budou známé
příští rok. Pak se musí vyřešit ﬁnancování, projektová dokumentace a stavební povolení. Ode dneška za dva
roky by se mohlo začít stavět, to znamená v roce 2023.
Tomáš Kassal

Téma
Přehled některých dalších
připravovaných stavebních akcí
Přírodovědné centrum – ve spolupráci města a kraje v historické budově zemědělské školy.
Chaloupka, Letní kino, čp. 137 na
Hošťálkově náměs (nad Sedmikráskou) – ve fázi studií.
Kabiny u hřiště v Bezděkově – připravuje se projektová dokumentace.
Rekonstrukce loděnice, stavba nové
kuželny a archivu v bývalých papírnách – byly podány žádos o dotace.
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Čaje s právníkem
i v letošním roce
I v letošním roce mají
možnost senioři ze Žatce setkat se s právníkem Mgr. Lenkou Mangovou Mottlovou u
čaje. Díky podpoře Města Žatec se tak setkají ve 4 termínech nad aktuálními a stále
žádanými tématy jako jsou rizika prodejních akcí či na co
si dát pozor při darování či
prodeji. Témata vycházejí z
práce poradny Sociálního
centra pro rodinu, které intenzivně spolupracuje i s touto věkovou kategorií. Projekt
navazuje na úspěšné čaje i z
minulých let a již šestým
rokem podporuje osvětu a informovanost obyvatelům
Žatce.
(lmm)
Novinky ze Žatce
sledujte na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku
Žatecký zpravodaj město Žatec

služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Význam předmanželské smlouvy
místě obrátit se přímo na ně nebo na exekutorské úřady, pokud již závazek vymáhají a
Dotaz: Chceme se s přítelem vzít, ale požádat si o sdělení informací o výši pohlepřiznal se mi, že má dluhy. Neví, ale kolik dávky s příslušenstvím, tj. s dalšími náklaa kde. Bojím se, že budu sňatkem splácet dy, které jsou spojené s vymáháním.
K samotnému uzavření manželství mi
jeho dluhy.
dovolte jen zmínit možnost úpravy budouOdpověď: Je vhodné zmapovat aktuální
cího majetkového režimu snoubenců neboli
dluhovou situace vašeho přítele. Možností
sepsání předmanželské smlouvy. Právní
je několik. Začít můžete z korespondence a
úpravu najdete v ustanovení § 722 zákona č.
písemností, které přítel dostal či mu stále
89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Listina
chodí na jeho doručovací adresu.
musí mít formu notářského zápisu. Pokud
Můžete se také obrátit na příslušný
se chcete chránit před dluhy vašeho přítele,
okresní soud, ve kterém je přítel trvale hlábudete v případě uzavření této listiny po uzašen, s žádostí o lustraci soudních řízení, ktevření manželství ochráněna před případnýré byly nebo jsou proti němu vedeny. Výpis
mi exekucemi manžela.
je zdarma. Dále můžete využít služby
S konkrétním řešením vašeho případu neCzech pointu a nahlédnout do Centrální evibo případnými dotazy se můžete obracet na
dence exekucí, které spravuje Exekutorská
pracovníky poradny v Žatci, kteří vám rádi
komora ČR. Výpis je ale zpoplatněn.
poskytnou další důležité informace a podJe možné se obrátit také na soukromé dlupoří vás v řešení.
hové registry, které evidují dluhy osob. Jsou
Rubriku připravuje:
jimi např. Solus nebo CBCB, které vám za
Sociální centrum pro rodinu,z.ú
poplatek poskytnou taktéž informace, zda
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
je v jejich registru evidován nějaký závaHusova 2796, Žatec
zek. O všechny výpisy si musí zažádat přítel
Projekt: Žatec bez dluhů
sám či osobně, je třeba také ověřit jeho totožnost buď ověřeným podpisem nebo dle
dokladu totožnosti.
Po zjištění množství věřitelů je pak na

DLUŽÍM. Co s m?

Právní poradna: Zkrácení doby oddlužení a zastavení exekuce
kovém případě by stálo za to počkat si
s oddlužením na novou právní úpravu,
Dotaz: V minulosti jsem si nadě- která by – pokud vše půjde podle plánu
lala řadu dluhů, mám spoustu exe- – měla nabýt účinnosti od druhé půlky
kucí, ale z důchodu mi nic nestrhá- letošního roku.
Zároveň ale píšete, že v současné
vají, protože je tak malý, že to ani
nejde. Sousedka mi radí, že bych době vám není v exekuci z důchodu
mohla jít do osobního bankrotu, že nic strháváno proto, že je důchod nízto teď má být jednodušší, tak se chci ký. To by pro Vás mohlo znamenat dvě
věci. Předně jde o to, jestli byste byla
zeptat, co je na tom pravdy?
schopna v případě vstupu do oddlužeOdpověď: Je pravda, že v průběhu ní zaplatit alespoň základní částku, kteroku 2021 by měla nabýt účinnosti no- rou zákon vyžaduje. V současnosti muvela insolvenčního zákona, která bude síte soudu, který oddlužení povoluje,
oddlužení zkracovat z dnešních pěti na prokázat, že jste schopna zaplatit nátři roky. Přesněji řečeno už dnes platí klady na insolvenčního správce a zárotříleté oddlužení pro určité skupiny veň tutéž částku věřitelům, celkem jde
osob, jako jsou starobní důchodci nebo o necelé 2200,- Kč. Jde přitom o částčást invalidních důchodců, případně ku, která se vám může strhávat nad rápro ty, kteří zvládnou zaplatit během mec nezabavitelné částky. K prověření
tří let alespoň 60 % svých dluhů. Do bu- toho, jestli na oddlužení dosáhnete,
doucna by se ale tříleté oddlužení mělo jestli vůbec lze z vašeho příjmu něco
týkat všech. Píšete, že máte důchod, po- strhávat, dobře poslouží různé internekud jde o důchod starobní, tak by nová tové kalkulačky oddlužení. Jedna je naprávní úprava neměla pro vás přinést příklad na stránkách ministerstva spražádné zásadní změny. Pokud by ale šlo vedlnosti insolvence.justice.cz. Pokud
například o invalidní důchod I. stupně, Vám peníze stačit nebudou, může se
pak by pro vás platil běžný režim se zá- třeba někdo z rodiny zavázat k tomu,
kladní pětiletou dobou oddlužení. V ta- že vám každý měsíc bude přispívat.

Advokát radí
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Je zde ale i další možnost, která by
stála za zvážení. Pokud dlužník dlouhodobě nevykazuje příjmy, které lze
postihnout exekucí, exekutor vyzkoušel už i jiné způsoby exekuce a není
zde naděje, že se situace zlepší a budou
zaplaceny třeba jen náklady exekuce,
stojí za to podat k exekutorovi návrh
na zastavení exekuce. Důvodem by
zde bylo právě to, že exekucí nebudou
vymoženy ani náklady exekuce a její
další vedení tak pouze zbytečně zatěžuje všechny zúčastněné. Pokud by s
takovým návrhem souhlasil i oprávněný, exekutor exekuci zastaví, pokud
by nesouhlasil, může o zastavení rozhodnout i tak exekuční soud. Rozhodovací praxe soudů je v tomto hodně
různorodá, ale za pokus to v obdobných případech určitě stojí, zejména
pokud je zřejmé, že se ﬁnanční situace
dlužníka v blízké době nezlepší a nemá
ani šanci dosáhnout na oddlužení.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Online poradna na www.iure.org

inzerce/životní událos

Firemní inzerce
Operátor nabíjecího vozu
28 000 – 35 000 CZK
Práce na plný úvazek
Nejméně: Střední vzdělání
bez výučního listu a
maturity/Střední vzdělání s
výučním listem
Nástup: dle dohody
Kontaktní osoba: Kristýna
Slavíková (volat PO-PÁ od
8:00 – 16:00)
Tel.: 731 095 668
E-mail: kristyna.slavikova
@sse-cesko.cz
Jsme dynamicky se rozvíjející ﬁrma v oblasti poskytování služeb v rámci těžebního průmyslu. Společnost je
členem nadnárodní skupiny
SSE Group se sídlem ve Švýcarsku.
Popis pozice:
- řízení nákladního motorového vozidla (s cisternou),
přeprava látek a výbušnin v
režimu ADR
- obsluha výrobní technolo-

Žatecký zpravodaj

gie nabíjecího vozu při přípravě odstřelů v lomech.
- provádění servisu nabíjení
na lomech
- spolupráce při provádění
prací v kamenolomech

Inzerce

Jaroslav Šťastný
Blanka Hötzelová
Eva Týblová
Božena Ziková
Zdeněk Hnilička
Klára Tóthová
Marie Neužilová
Václav Maxant
Amálie Erdélyiová
Ladislav Blail
Antonín Procházka
Vladimír Haertl
Marie Motejzíková
Ján Macko
Marie Šimková
Milan Dido
Oldřich Zeman
Hana Kopáčová

77
76
83
64
60
80
71
77
81
70
73
66
89
64
86
21
93
72

● Hledám aktivního penzistu na občasnou, nárazovou
výpomoc. Práce zejména se
železem a dřevem.
info@branyploty.cz
Požadavky:
● Pronajmeme slunný byt
- řidičský průkaz skupiny C 2+1 v I. patře v centru
- profesní průkaz a ADR (cis- města. Základní nájemné
terny) popřípadě výhodou
8.500 Kč + poplatky. Byt
- trestní bezúhonnost
volný od 1.7.2021. Informa- základní znalost práce na ce 415 710 890.
PC
- znalost cizího jazyka výho- Rozloučení
dou
- výborné komunikační Zesnulí v době
od 26. 5. do 22. 6. 2021:
schopnosti a loajalita
Miloslav Křimský
66
Marie Krejčíková
86
Nabízíme:
Vzpomínka
Jaroslava Andrtová
85
- jednosměnný provoz
58 ● Dne 9. 7. 2021 uplyne 25
- perspektivní práci v dyna- Gizela Wolfová
Filomena
Pichnarčíková
mické a rozvíjející se ﬁrmě
let od úmrtí rodičů Františ76 ky a Rudolfa Návojových
- odborné školení a další
Jitka Jeličová
85 ze Žatce. Stále vzpomínají
možné vzdělávání
71 syn a dcery s rodinami.
- odpovídající ﬁnanční ohod- Milada Laiblová
nocení podle kvality a výsledků odvedené práce
- příspěvek zaměstnavatele
na stravování
česká ﬁrma s férovým přístupem
- příspěvek na důchodové,
nebo životní připojištění

PREFA ŽATEC s.r.o.,

hledá zaměstnance na pozice:
* tesař * truhlář * zámečník *
* zedník * betonář *
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 údaje:
tel. 415 726 222,
email: info@prefazatec.cz
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Daniel Hůlka
potěšil seniory
Oblíbenou zahradní slavnost uspořádal včera pro své
klienty i jejich příbuzné Domov pro seniory. Zvláštním
hostem byl populární zpěvák Daniel Hůlka.

Zahradní slavnost je jednou z mnoha aktivit, které
žatecký Domov pro seniory
pro své klienty organizuje.
Společného posezení se zúčastňují i rodinní příslušníci, takže na stejném místě a
u stejné zábavy se setkávají
klienti s dětmi, vnoučaty či
pravnoučaty, rodiny se zároveň potkávají s pečovatelkami domova.
Součástí slavnosti bylo,
jako vždy, občerstvení a kulturní program. O ten se postaralo hudební duo Music
Band. Hlavní hostem pak
byl zpěvák Daniel Hůlka,
pro kterého to bylo první vystoupení v Žatci.
(kas)

Hlášení podnětů
a závad
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
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MŠ Alergo: Na naší zahradě to žije!
Letošní rok je pro nás ve
znamení velkých pokroků –
realizujeme projekt SFŽP
proměny školní zahrady a
vstupujeme do programu
Skutečně zdravá škola.
S přicházejícím jarem
jsme se pustili do velkých
úprav zahrady. Využili jsme
tak prostor, kdy byla MŠ uzavřena a kromě distančního
vzdělávání, které se nám dařilo naplňovat, jsme mohli
naší zahradu probudit ze zimního spánku. Velmi důkladně jsme ostříhali stromy a keře v celé zahradě, všechny
větve naštěpkovali. Tento
materiál budeme používat k
mulčování nových stromů a
keřů, které plánujeme sázet
na podzim a také k další vr-

bové stavbě, která by také na
podzim měla vzniknout.
Bohužel jsme také museli několik vzrostlých stromů
pokácet, protože byly úplně
suché; jejich dřevo ale využíváme v zahradě dál.
Na zahradě také máme
mnoho semenáčků, pokud to
jde, snažíme se stromům najít nová místa a přesadit je.
Stavíme také africký vyvýšený záhon, který se do na-

šich podmínek výborně hodí, zároveň bude sloužit dětem k pozorování a pochopení koloběhu živin v přírodě. Ještě nás čeká postavit
obvodová zeď z cihel, dosypat zeminu a vytvořit stříšku
na kompost, ale rajčátka a cuketa už si v záhonku lebedí.
Doufáme, že počasí bude stát při nás a naše pěstitelské snahy se vydaří!
Veronika Lhotská

MUDr. Alena Kroftová oznamuje ukončení své praxe praktického lékaře pro dospělé ke dni 31.12.2021.
Děkuje svým pacientům za přízeň a přeje pevné zdraví a hodně štěstí do dalších
let života.
Prosím, ozvěte se v nejbližším termínu
z důvodu zajištění další zdravotní péče
sestřičce na telefon 414 110 692.

Charitní šatník každé úterý
Charitní šatník, který využívá řada Žatečanů pro odevzdání věcí na pomoc těm, kdo
je potřebují, po covidové odmlce opět funguje v Podměstí na Havlíčkově náměstí v
tzv. Věžáku.
Otevřeno je každé úterý odpoledne od 15
do 17.30 hodin. Vybírají se všechny praktické věci, které už lidé nepotřebují, ale mohou pomoci někomu jinému – od oblečení a
bot přes hračky až po knížky či potřeby pro
domácnost.
(red)

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

Stránky kroužku:
Informace:

kultura/historie

Žatecký zpravodaj

Spolek rodáků
uctil památku
Dvě zajímavé události připravilo na čerAkce trvá celé odpoledne od 13 do 18 hovenec Regionální muzeum K. A. Polánka din, což je dle organizátorů čas akorát na primátora Hošťálka

Muzeum nabídne koncert a sochařskou dílnu

v Žatci.
Výtvarnou dílnu pod širým nebem, Žatecké sochání, připravuje muzeum letos už
pošesté. Odehraje se v zahradě Křížovy vily
v Žatci 24. července 2021 od 13 hodin.
Na sochařské dílně jsou vítaní všichni zájemci, ať už pokročilí či začátečníci. Již od
prvního ročníku dílnou provází zkušený sochař z Chomutovska, Josef Šporgy: „Pracujeme s pórobetonem, který je měkký a
snadno tvarovatelný. Je tak vhodný i pro začátečníky. Do Žatce jezdím rád, loňský ročník byl mimořádně úspěšný. Ani se zájmu
návštěvníků nedivím, protože podobných
akcí, kde se může zapojit široká veřejnost,
není zas tolik.“
Pro účastníky nevyžaduje Žatecké sochání žádnou přípravu předem, stačí dorazit
a nechat se vést vlastní kreativitou. Bude
však nutné dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření. „K dispozici budou
pro každého účastníka pórobetonové tvárnice i potřebné náčiní. Nicméně bude jen
dobře, když si návštěvníci přinesou své
vlastní osvědčené nástroje. Prosíme, aby
mysleli i na ochranné pomůcky jako jsou
brýle či rukavice,“ doplňuje Monika Merdová ze žateckého muzea.

Žatečtí rodáci připomněli 400 let od exekuce 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze, mezi
nimiž byl také žatecký primátor a politik Maxmilián
Hošťálek z Javořice. (*1564
v Žatci, † 21. června 1621).
„Květinami a modlitbou
jsme se v pondělí 21. 6.
2021 zapojili do vzpomínkového shromáždění, které
jsme na Staroměstském náměstí v Praze vždy spolupořádali,“ uvedl předseda spolku žateckých rodáků Petr
Šimáček. Spolu s předsedou
německého Nadačního spolV Křížově vile proběhne Flétnový kon- ku Otokarem Löblem stáli
cert tria La Musique, který se uskuteční v pá- čestnou stráž a položili květek 2. července od 17 hodin. „Na zobcové tiny pod desku se jmény poﬂétny zahrají studenti teplické konzervato- pravených pánů.
ře Marek Vyskočil, Michaela Steigerová a
Kateřina Bambousová. Zazní středověké,
barokní, ale i soudobé skladby od autorů C.
Monteverdiho, P. Phalèseho, G. Frescobaldiho a dalších významných skladatelů,“ zve
Jitka Krouzová, vedoucí propagačně – výstavnického oddělení.
(rmž)
vznik pěkné sošky, kterou si poté odnesete
domů. Tak přijďte včas!
Vstupné je pro dospělé 50 Kč, pro děti
polovic. V případě velmi špatného počasí
se akce nekoná. S dotazy se obracejte na
muzejnici Moniku Merdovou na tel.608
832 299.

Letní provoz žatecké knihovny
Po dobu letních prázdnin poskytuje Městská knihovna Žatec všechny své služby
v hlavní knihovně a ve všech svých pobočkách. Prázdninová otevírací doba:

„Neskutečně dojemné
gesto, děkuji, že jste květy
předali za nás všechny ze
Žatce,“ řekla Renata Šťastná ze Žatce, což byl jeden ze
zdejších ohlasů na aktivitu
spolku rodáků.

Kontakty: telefon: 415 243 243 (případně 725 877 781), email: knihovna@mekzatec.cz
Knihovna připravila několik programů, které mohou
dětem i dospělým zpříjemnit
a zpestřit letošní prázdniny.
Léto s knihovnou
Nabídka příměstských táborů pro registrované čtenáře ve věku 6 až 15 let ve
třech termínech: 26. až 30.
7.; 9. - 13. 8.; 23. - 27. 8.
2021. V ceně 1500 Kč jsou
obědy, svačiny či výlety.
Prázdniny v knihovně
Program dětského oddě-

lení se bude vždy tvořit
podle počasí a věku dětí. Akce se budou konat ve středu
21. 7., 4. 8. a 18. 8. vždy od
14 do 17 hodin.
Prázdniny
s Knihomolíkem
Výtvarná soutěž, kde je
úkolem zachytit Knihomolíka, jak s vámi trávil prázdniny na táboře, u moře, u babičky či jinde. Pro obrázek
lze použít jakoukoliv výtvarnou techniku. Uzávěrka

soutěže je 27. srpna 2021.
Poznej Žatec!
Soutěž v poznávání fotograﬁí začíná v červenci a potrvá až do prosince. Každý
měsíc bude zveřejněn jeden
snímek, úkolem je poznat
objekt a určit, kde se nachází. Soutěž je pro všechny
bez omezení věku.
Podrobnosti ke všem aktivitám se dozvíte osobně v
knihovně, na facebooku nebo
telefonu 415 243 243. (red)

Po bitvě na Bílé hoře, ve
které protestantští stavové
prohráli, došlo k zúčtování s
odbojníky. Primátora Maxmiliána Hošťálka účast v odboji stála život. Jeho hlava
byla pro výstrahu všem rebelantům vystavena na Pražské bráně v Žatci, kde děsila
kolemjdoucí až do roku
1637.
(rod)
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

VÝSTAVY

OSTATNÍ

Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava o historii
radnice i města, vstupenky v prodeji v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ul.)
do 30. 12. Sirupy, mošty, víno, z historie bývalého žateckého podniku Fruta
do 29. 8. Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci
Křížova vila
do 29. 8. Zóna/Černobyl 35 let poté, fotograﬁcká výstava
Stará papírna
do 21. 8. Holubí pošta, putovní výstava Poštovního muzea
Chmelařské muzeum Žatec
Otevřeno Út – Ne 10.00 – 17.00
Galerie Sladovna
do 31. 7. Minerály v Pastelech, výstava 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
3. 7. Historie československého vojenského letectví a historie bývalého vojenského letiště Žatec, muzeum v Bezděkově (u aut. zastávky), 9.00 – 16.00 (nebo dle domluvy)
Muzeum Homolupulů (Dvořákova ulice)
Prohlídky každou sobotu v červenci od 18 hodin, tedy 3.,
10., 17., 24. a 31. 7.)

3. 7. Hopman Triatlon, Nechranice - U Hráze, 11.00
5. 7. Provázení s hraběcí rodinou Kulhánků, zámek Stekník, 10.30 – 15.30
10. 7. Tenisový turnaj čtyřher, Studentská ulice, 8.30
23. 7. Noc s Fortnitem, DDM Žatec, 18.00
23. 7. Šoury roury, podloubí u bývalé Spořitelnay, 18.00
31. 7. Hradozámecká noc, zámek Stekník, 19.00 – 22.30

FILMOVÉ ZAČÁTKY VŽDY VE 21:30 HOD.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
22. 7.

.S
pátek 9. 7.
sobota 10. 7.
neděle 11. 7.
Pondělí 12. 7.

,
21:03
Mlsné medvědí příběhy, animovaný
3Bobule, komedie s degustací
Havel, životopisné drama
Meky, životopisný ﬁlm

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 5. srpna.
Příjem inzerce do 29. července.
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.
10

23. 7.
24. 7.

25. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

CLAST
100 Kč
drama/CZ titulky/116 minut
NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
120 Kč
thriller/drama/CZ titulky/113 minut
TICHÝ SPOLEČNÍK
120 Kč
komedie/drama /Česko/2020/100 minut
PRVNÍ KRÁVA
100 Kč
western/ drama/CZ titulky/121 minut
NAPĚTÍ
120 Kč
horor/CZ titulky/93 minut
ZEMĚ NOMÁDŮ
100 Kč
drama/CZ titulky/108 minut
DUŠE
100 Kč
animovaný/CZ dabing/100 minut
CRUELLA
100 Kč
komedie/CZ dabing/134 minut
RYCHLE A ZBĚSILE 9
130 Kč
akční/CZ dabing/145 minut
MATKY
130 Kč
komedie/romantický/Česko/2020/95 minut
TOM & JERRY
120 Kč
animovaný/CZ dabing/101 minut
GODZILLA VS. KONG
130 Kč
thriller/akční/sci-ﬁ/CZ titulky/113 minut
NIGHTLIFE: NA TAHU
120 Kč
komedie/CZ dabing/111 minut
NIKDO
120 Kč
thriller/akční/CZ titulky/92 minut
LUCA
100 Kč
animovaný/dobrodružný/CZ dabing/100 minut
MSTITEL
120 Kč
komedie/Česko/2021/93 minut
15:00
ŠLÁGR FEST
250 Kč
FESTIVAL PÍSNIČEK OD OBLÍBENÝCH
STÁLIC Z TV ŠLÁGR
BOŽE, TY JSEŠ HAJZL
120 Kč
komedie/drama/romantický/CZ dabing/98 minut
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
komedie/rodinný/CZ dabing/93 minut 100 Kč
UBAL A ZMIZ
130 Kč
komedie/krimi/Česko/2021/99 minut
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný/Česko/2020/90 minut
130 Kč

www.divadlozatec.cz

Žatecká Dočesná jinak
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sport

Nejúspěšnější sportovci města za rok 2020 převzali ocenění
Vyhlášení nejlepších sportovců města Žatce proběhlo 16. června odpoledne v
Klášterní zahradě.
Kvůli mnoha omezením
se v roce 2020 řada sportovních soutěžní nekonala, jiné
akce byly zkrácené či přerušené. Některé soutěže ale
proběhly a žatečtí sportovci
se na nich prosadili. Proto si
ocenění, včetně ﬁnanční podpory ve výši 5 tisíc Kč, každý z nich zasloužil. „Protože
sportovních akcí bylo méně,
je i méně oceněných. Ale
chtěli jsme vyhlášením zdůraznit, že se sportuje dál,“ řekl předseda sportovní komise Jiří Karas. Novinkou letošního vyhlášení bylo, že cenu tvořily zajímavé dřevěné
plakety.
O předávání ocenění se
postarali starostka Zdeňka
Hamousová a místostarosta
Radim Laibl. Starostka Z.

Zástupci TK Žatec, s mikrofonem Kryštof Jánošík.
Hamousová zdůraznila význam sportu pro život všech
lidí, od získání smyslu pro
disciplínu a pravidla až po pozitivní vliv na naše zdraví.
Místostarosta pak popsal, jaké investice v oblasti sportu
město Žatec chystá. „Připravili jsme architektonickou soutěž na stavbu sportovní haly, pokračují přípravy stavby cyklostezky. Podali jsme žádosti o dotace na re-

konstrukci loděnice, hřiště u
ZŠ Jižní nebo stavbu kuželny,“ řekl Radim Laibl.
Kategorie mládeže
Lenka Bešíková (plavání,
SK Jazzmani Žatec) – 1. místo na 100 m znak na Mistrovství ČR juniorů.
Lucie Nesnídalová (kanoistika, TJ Loděnice Žatec) – 3.
místo na Mistrrovství Evropy juniorů, 2. místo na Mistrovství ČR dorostu.

Kristián Balon (plavání, SK
Jazzmani) – 3. místo na 50 m
prsa na MČR dospělých.
Tom Hänel (tenis, TJ Žatec)
– 1. místo na MČR družstev,
zařazení do nejvýkonnějšího střediska sportu ČR.
Kategorie dospělých
Lucie Svěcená (plavání, SK
Jazzmani) – 1. místo na 50 a
100 m motýlek na MČR.
Marek Koutník (squash) – 1.
místo ve II. lize dospělých,
medailová umístění na několika turnajích.
Kolektivní sporty
Tenisový klub Žatec – 1. místo v severočeské divizi družstev.
TJ Žatec národní házená starší žačky – 2. místo v oblastním přeboru.
Osobnost sportu: In memoriam Miloslav Sklenka.
Dlouholetý fotbalový funkcionář, působil jako předseda OFS Louny.
(kas)

Provoz veřejných sportovišť v Žatci o prázdninách
Tělocvičny a bazén
obchodní akademie
Provoz je přes léto přerušen, probíhá
technická odstávka, otevírá se opět 1.
září 2021.

Stadion Mládí (Vrchlického ulice)
Areál je určen k provozování atletiky,
lezení a míčových her (minikopaná,
basketbal, volejbal, házená, vybíjená).
Provozní doba: 8.00 až 20.00 hod.
Výběr z ceníku
Ovál + lezecké stěny
30 Kč/den
Velké hřiště
300 Kč/hod.
Malé hřiště
180 Kč/hod.
Koše s míčem
100 Kč/hod.
Volejbal s míčem
100 Kč/hod.
Míče
50 Kč/hod.
Šatny 10 a více osob
100 Kč/hod.

Koupaliště
Provozní doba: 9.00 – 20.00 hod.
Výběr z ceníku
Celodenní vstupné
Dospělý
60 Kč
zlevněné
40 Kč
rodinné (2+2)
150 Kč
Dopolední (9.00 – 12.00) 20 Kč/osoba
Cyklostezka a workoutové
Ke vstupnému se platí záloha 100 Kč
hřiště u řeky
na čipové hodinky, tobogán je zpoplatProvozní doba: otevřeno nepřetržitě.
Workoutové hřiště je určeno osobám něný cenou 2 Kč/jízda.
starším 15 let. Osoby do 15 let musí cvi- Ceník minigolfu (info u pokladny koupaliště) 40 Kč pro osobu na 2 hodiny.
čit v doprovodu osoby starší 18 roků.

Sportoviště u koupaliště
Provozní doba: 9.00 – 21.00 hod.
Výběr z ceníku
Inline dráha a herní prvky pro děti
zdarma
tenisový kurt
100 Kč/hod.
Hokejbalové hřiště
300 Kč/hod.
Šatny 10 a více osob
100 Kč/hod.
Půjčovna malých plavidel
(RMP Freesport – u loděnice)
Provozní doba: Po – Pá 16.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 20.00
Výběr z ceníku
loďka
75 Kč/hod.
Kanoe
300 Kč/hod.
Paddleboard
120 Kč/hod.
Lze půjčit další sportovní vybavení, jako longboard, klokaní boty, slack line.

Žatecký zpravodaj je měsíčník města Žatec, periodický sk územního samosprávného celku. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký
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