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Rozpočet města má přes 600 milionů korun

Investiční plán
počítá také
s papírnami
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Město Žatec začne v roce
2022 hospodařit s rozpočtem ve výši 603 milionů korun, který schválilo zastupitelstva města na svém
prosincovém jednání. V
průběhu roku se může rozpočet města měnit.
Proti výdajům Žatce ve
výši 603 milionů Kč stojí příjmy 416,3 milionu Kč. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji, včetně odvodů do sociálního fondu ve výši 2,8 milionu Kč, činí 189,5 milionu korun. Ten
bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření
roku 2021,“ popsala Monika

Poplatky za
odpady se
platí od ledna
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Naxerová z ﬁnančního odboru radnice, která má na starosti rozpočet města.
Plánovanou zálohu přebytku hospodaření bude z
jedné části tvořit částka
107,3 milionu Kč, což jsou
peníze, které byly zapojené
do rozpočtu v roce 2021, ale
nebyly vyčerpané nebo vůbec čerpané. Druhou část zálohy přebytku má tvořit 82,2
milionu Kč, které byly přijaté do rozpočtu roku 2021 navíc, což byly například vyšší
daňové příjmy, investiční dotace na sběrný dvůr či nečerpané rezervy pro příspěvkové organizace.

Zdrojem příjmů pro město budou daňové příjmy, příjem z prodeje domů v lokalitě Loučky, dotace na výkon
státní správy či výnosy daně
z hazardu. V roce 2022 se zatím plánuje přijetí jediné dotace, a to 10 milionů korun od
kraje za dokončení projektu
Přírodovědného centra.
Největší část výdajů města tvoří kapitola s názvem
Běžné výdaje - běžný provoz ve výši 389 milionů Kč.
Pod tím se skrývá například
správa města, fungování
školských a kulturních organizací, doprava či životní
prostředí. Tomáš Kassal

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE MĚSTO ŽATEC
Farmářské
trhy začnou
v únoru

Projektový
týden pro
školáky
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Rok 2021 potvrdil, že zdraví je nejvyšší hodnota
Život všech lidí byl v roce 2021 ovlivněn
koronavirovou pandemií. Ale i v době různých omezení se Žatec dál rozvíjí.
Svědčí o tom jak některé dokončené stavební akce a běžné aktivity města i občanů,
tak třeba i ocenění Žatce v soutěži regenerace historických sídel. „Myslím, že uplynulý rok byl v rámci možností relativně úspěšný. Povedlo se nám udělat dost investic, některé máme rozpracované a převádíme je do
nového roku. Další investice jsou ve fázi
před stavebním povolením, tedy před realizací,“ shrnula loňský rok starostka Žatce
Zdeňka Hamousová.

Skloubit běžný život s covidem se pro
všechny stal novou zkušeností. „Všem nám
covid změnil život – osobní, pracovní i společenský a kulturní. V něčem se stal výzvou,
i když působil především negativně. V souvislosti s ním jsme si ale všichni uvědomili,
že zdraví je ta nejvyšší priorita. Protože
když nejsme zdraví, ty další věci těžko uskutečníme. Za sebe musím z toho covidového
období, které máme zatím za sebou, vyzdvihnout nasazení a zodpovědnost lidí,“
ocenila starostka fungování města i jeho
obyvatel v neobvyklých podmínkách.
Pokračování na straně 3

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Největší novou investicí má být oživení starých papíren
Investiční akce za desítky milionů
korun plánuje město Žatec na rok
2022. V investičním plánu schváleného rozpočtu je na ně vyčleněno zatím 50 milionů Kč.
Dá se ale očekávat, že na jaře se
částka na rozvoj města zvýší po zapojení přebytku hospodaření z letošního
roku a Investiční fond v rozpočtu města přesáhne 80 milionů korun. Za více
než 100 milionů korun pak do příštího
roku přecházejí investice, které se letos nestihly zahájit či dokončit.
K nejvýznamnějším novým stavbám má patřit revitalizace zeleně a výstavba nových parkovacích míst v ulicích Pekárenská a Stavbařů za zhruba
20 milionů korun, která už může začít
po dokončení přeložky elektřiny. V
současné době probíhá výběr zhotovitele stavby.
Počítá se s II. etapou revitalizace
Nerudova náměstí v celkové odhadované cena za 20,3 milionu Kč, která se

ale dá rozfázovat na tři menší části za
9,4 mil. Kč, 9,1 mil. Kč a 1,8 mil. Kč.
Významnou položkou bude také
předláždění ulice Volyňských Čech kolem sídla České pošty, které bude stát
přes 14 milionů korun.
Úplně největší investicí zahájenou
v roce 2022 má být přeměna spodní
části bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů na městský archiv a novou kuželnu. Celkové náklady mají
být přes 60 milionů Kč. „Máme přislíbenou dotaci ze Státního fondu podpory investic, z programu Brownﬁeldy,
ve výši 33,5 milionu korun. Realizaci

bychom rádi zahájili co nejdříve v roce
2022 po dokončení výběrového řízení
na dodavatele, které právě probíhá.
Stavba má být hotová do konce roku
2023,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje
města Kateřina Mazánková.
„Dalším významným projektem,
kterým se budeme zabývat v nadcházejícím roce, je využití areálu bývalého Dreherova pivovaru. Prvotním úkolem je připravit zadání pro studii, která
bude řešit co nejefektivnější využití objektů a přilehlých ploch v této části
města,“ dodala Kateřina Mazánková.
Tomáš Kassal

Další investice, s jejichž zahájením se počítá během roku 2022:
Oprava povrchu vozovky v ulici J. Vrchlického
Parkování v lokalitě J. Vrchlického za domy čp. 2498 a 2499
Oprava příjezdových komunikací v areálu Nemocnice Žatec
Hradby v Žatci – I. Etapa (od divadla po Kněžskou bránu)
MŠ Studentská, výměna rozvodů a stavební úpravy
MŠ U Jezu, stavební úprava sociálních zařízení
Dostavba vodovodu Trnovany

10 mil. Kč
2 mil. Kč
10,7 mil. Kč
15 mil. Kč
7,8 mil. Kč
5 mil. Kč
3,5 mil. Kč

Architektonická
soutěž na sportovní
halu trvá do 18. 3.
Architektonická soutěž
na novou sportovní halu byla
zahájena 17. prosince. Návrhy mohou soutěžící architekti podávat do 18. března.
Hodnocení poté provede odborná porota. Nejzajímavější projekty budou představené veřejnosti, tři nejlepší budou oceněné. Ze soutěže má
vzejít návrh sportovní haly,
jejíž cena se odhaduje na více než 200 milionů korun.
Město chce na stavbu získat
dotaci.
(red)

Velký zájem o bruslení na kluziš na náměs Svobody je od prvních dní, kdy se ledová
plocha pro veřejnost otevřela. Každou neděli ráno slouží i malým žateckým hokejistům.
Kluziště je otevřené denně od 8 hodin.
Foto: Tomáš Kassal

Projekty participativního rozpočtu se představí během ledna

Veřejnost bude v příštích
týdnech hlasovat o tom, které návrhy participativního
rozpočtu s názvem Tvoříme
pro Žatec se budou v roce
2022 realizovat. Vybírat bu2

dou moci lidé z necelé desítky projektů.
Obyvatelé Žatce a místních částí zaslali do 30. listopadu 2021 celkem 12 návrhů.
Některé z nich byly vyhodnoceny jako nerealizovatelné, neboť je není možné provést v rámci participativního
rozpočtu – například kvůli tomu, že odhadované náklady
překračují maximální hranici
200 tisíc korun nebo že navrhované projekty nejsou naplánované na pozemcích

města. U některých návrhů se
ještě realizovatelnost prověřuje, kompletní přehled projektů bude zveřejněn před zahájením hlasování.
Všechny projekty, o kterých bude veřejnost hlasovat prostřednictvím webu
městského úřady, by měly
být představeny na veřejném setkání za účasti navrhovatelů, které se uskuteční
nejspíše ve druhé polovině
ledna, pokud to umožní aktuální epidemiologická opat-

ření. Na konci ledna bude zahájeno samotné hlasování,
které bude probíhat do konce února prostřednictvím
webových stránek.
Zastupitelstvo města
schválilo na participativní
rozpočet 2022 částku 800 tisíc korun. Podrobnosti, harmonogram i následný přístup k hlasování najdou obyvatelé Žatce a jeho místních
částí na webu www.mestozatec.cz pod záložkou Participativní rozpočet.
(kas)
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Rok 2021 potvrdil, že zdraví je nejvyšší hodnota
Dokončení ze strany 1
V podobném duchu, tedy
ve snaze přizpůsobit obyčejný život neobyčejné situaci,
se bude odvíjet i rok 2022,
minimálně jeho začátek. Ze
strany městského úřadu a ve-

dení města půjde především
o rozvoj Žatce a realizaci záměrů, které vyplývají i ze
schváleného rozpočtu.
Nejvýznamnější událostí pro město Žatec v roce
2022 bude bezesporu rozho-

dování o zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO. „Během roku 2021
jsme se posunuli k poslednímu kroku a v druhé polovině
června by mělo v Rusku padnout rozhodnutí,“ uvedla sta-

rostka Zdeňka Hamousová.
Více informací o procesu hodnocení české nominace na zápis Žatce a chmelařské krajiny na prestižní seznam přinášíme v textu na této straně.
(kas)

Zástupci Česka a Žatce popisovali jedinečnost chmelařské krajiny
Žatec a krajina žateckého chmele
Další krok v procesu posuzování
nominační žádosti k zápisu na Seznam
světového dědictví se uskutečnil v listopadu 2021. Zástupci České republiky a nominovaného statku byli pozváni na osobní projednání s experty na
tzv. Panel ICOMOS, který se konal v
centrále Mezinárodní rady pro památky a sídla v Paříži. Českou republiku a
nominovaný statek reprezentovali tři
zástupci, město zastupovala paní starostka. O průběhu dalšího stupně nominačního procesu a plánech na příští rok
hovoří site manager Jaroslav Špička
a starostka Zdeňka Hamousová.
Jaroslav Špička: Jsme za polovinou cesty, máme za sebou několik náročných měsíců, během kterých proběhla hodnotitelská mise a následně
dvouměsíční zodpovídání dodatečných otázek. Hodnotitelé jsou velmi důkladní, zajímala je například kontinuita
chmelařských tradic a také to, zda nebyla přerušena během demograﬁckých
změn během a po druhé světové válce.
Podrobně se dotazovali na ﬁnanční plány a záměry s chmelařskými sklady a
mnohé další aktivity. Jaké dotazy měli
hodnotitelé na projednání v Paříži?
Zdeňka Hamousová: V prvé řadě musí zaznít, že zástupci ICOMOS především velmi
pozitivně hodnotili naše rozhodnutí přepracovat původní nominaci a také to, že jsme využili jejich expertní poradenství při rozšiřování nominace o chmelařskou krajinu. Kladně kvitovali naši pečlivě odvedenou
práci, kdy jsme v roli žadatele přijali
všechna doporučení a nominaci upravili podle nich, i když se vše protáhlo o
další tři roky.
Jaroslav Špička: Během tří let proběhlo několik zásadních změn. Ve spolupráci s obcí Zálužice a Chmelařským
institutem jsme rozšířili nominované
území, které nyní kromě Žatce obsa-

huje také Žateckou chmelařskou krajinu, která je chráněna jako krajinná památková zóna. V písemných reakcích
na podzim jsme museli dokládat, kdy
zóna nabyla právní moci. Týkaly se dotazy panelu také tohoto území?
Zdeňka Hamousová: Při posuzování nominace se vždy přihlíží, zda nominované území nese národní právní
ochranu. To jsme splnili, experty ale dále zajímalo, jak o ní budeme v budoucnu pečovat. Musíme si uvědomit, že v
této komponentě nejsou pouze chmelnice, o které se stará Chmelařský institut, ale nacházejí se zde historické sušárny, řeka Ohře, jsou zde cesty, silnice, mosty a sídla, včetně zámku Stekník. Různorodá vlastnická struktura vybízí k otázce, jak bude vypadat společná péče o toto území. V našem případě
pomáhají podmínky péče stanovené ve
vyhlášce Opatření obecné povahy, kterým byla krajinná památková péče vyhlášena. Obecně ochrana a další péče a
využití zapisovaného statku jsou prvořadým zájmem v procesu hodnocení.
Jaroslav Špička: Na podzim jsme
dle požadavků ICOMOS museli zpracovat důkladnou ﬁnanční analýzu již
uskutečněných akcí od
začátku přípravy nominace. Musím přiznat, že
nás překvapila částka,
která již byla proﬁnancována. Díky tomu, že
jsme na indikativním seznamu, mohli jsme žádat o dotace. V
roce 2021 bylo v souvislosti s rozvojem a správou nominovaného statku
proﬁnancováno celkem 100 533 605
Kč. Výše této sumy je ovlivněna především rozvojovými projekty obnovy
památek.
Zdeňka Hamousová: Nominace
na Seznam světového dědictví přinesla Žatci skutečně množství plusových
bodů při posuzování dotačních žádostí. Především program IROP umožnil
velké investiční akce. Za město nás vel-

mi těší, že řada z nich je odborníky pozitivně hodnocena i v rámci České republiky, příkladem je například Obnova Mederova domu, který nedávno získal ocenění Národního památkového
ústavu Patrimonium pro futuro. I tyto
úspěchy přispívají k pozitivnímu obrazu naší nominace.
Jaroslav Špička: Už z minulé nominace víme, že po prvním panelu následuje druhé projednání, které proběhne na jaře 2022. Do té doby nebudeme znát názor hodnotitelů. Musíme
proto dál čekat.
Zdeňka Hamousová: Skutečně,
když jsme po vymezených čtyřiceti pěti
minutách jednání odcházely, bylo jen
těžké předjímat. Chtěla bych zmínit, že
při obhajobě nominace v Paříži velmi
pomohly dvě dámy, zástupkyně Ministerstva kultury paní Limová a Národního památkového ústavu paní Kučová.
Obě jsou velmi zkušené odbornice na
světové dědictví a proces s tím související a stojí za úspěchy posledních českých zápisů, v případě naší nominace
opravdu bojovaly v tom kladném slova
smyslu. Výsledek však neznáme ani my
a na rozhodnutí si musíme ještě počkat.
Jaroslav Špička: Nebudeme jen čekat, již nyní v rámci pracovních skupin
nominace připravujeme různé projekty na příští rok. Nebudou to pouze propagační akce, ale i edukační a výzkumné. Také v roce 2022 chceme udržet
pravidelné informační okénko v Žateckém zpravodaji. V Turistickém informačním centru města je v prodeji reprezentativní kniha o procesu nominace s názvem Žatec a krajina žateckého
chmele na cestě ke světovému dědictví.
Olga Bukovičová
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poplatky/inzerce/životní událos
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Poplatky za komunální odpad je nutné uhradit od 1. 1. do 30. 6. 2022
Během první poloviny roku 2022 vzni- dě s bytovým družstvem, SVJ či realit- použitím QR kódu, který je umíská povinnost zaplatit místní poplatek ní kanceláří.
těný na webu města (www.mestoza komunální odpad ve výši 900 Kč
zatec.cz) v záložce Odpady – Správa
na celý kalendářní rok 2022. Povinná
poplatku.
Způsobů, jak částku 900 Kč na
je osoba, která má trvalý pobyt na osobu zaplatit, je několik:
V případě nejasností a dotazů je
území města Žatce a jeho místních
možné
se obrátit o radu či vysvětlení
- hotově či platební kartou v
částí či vlastník nemovitosti, ve které pokladně Městského úřadu Žatec na na zaměstnankyně radnice, které mají
není hlášen nikdo k trvalému pobytu. náměstí Svobody 1 nebo v ulici Obrán- správu poplatku na starost:
Michaela Šalounová,
Zatímco přihlášení k místnímu ců míru 295;
poplatku Městský úřad Žatec umožnil
- bezhotovostně převodem na tel. 415 736 212,
už od 1. listopadu 2021, samotnou plat- účet číslo 3183490287/0100, přičemž e-mail: salounova@mesto-zatec.cz
bu je nutné provést až v roce 2022, kon- variabilním symbolem je rodné číslo Kateřina Oppelová, DiS.,
krétně tedy až po 1. lednu 2022 avšak každého poplatníka. V případě rodiny tel. 415 736 207,
nejpozději do 30. června 2022.
je proto nutné provést platbu za každé- e-mail: oppelovak@mesto-zatec.cz
Ohledně svozu odpadu a nádob se
Občané, kteří dosud hradili popla- ho člena (poplatníka) zvlášť. V přípatek za odpady prostřednictvím nájem- dě platby za nemovitost určuje varia- obracejte na Ing. Světlanu Janegovou
ného u bytového družstva či SVJ, si bilní symbol správce daně (Městský Tököliovou, tel. 415 736 201, e-mail:
janegova@mesto-zatec.cz.
(kas)
musí své zálohy upravit právě po doho- úřad Žatec);
Odpadové hospodářství
2021
2022 (odhad)
Celkové příjmy
15,8 mil. Kč
15,7 mil. Kč
Příjmy od občanů
13,2 mil. Kč
13,5 mil. Kč
Příjmy za tříděný odpad
2,6 mil. Kč
2,2 mil. Kč
Celkové náklady
29,4 mil. Kč
35 mil. Kč
Náklady – směsný komunální odpad a sběrové soboty
13 mil. Kč
18 mil. Kč
Náklady – sběrný dvůr
8,2 mil. Kč
8,8 mil. Kč
Náklady – separovaný odpad
8,2 mil. Kč
8,2 mil. Kč
Rozdíl hrazený z městského rozpočtu
13,6 mil. Kč
19,3 mil. Kč

inzerce
● Prodám garáž u Ohře v
Žatci. Více informací na tel.
čísle: 731 732 454.

Poděkování
● Skupina žen cvičících pod
názvem „Seniorky cvičí jógu a pilates“ srdečně děkuje
městu Žatec za ﬁnanční příspěvek na rok 2021. Tato
částka byla použita na pronájem cvičebních prostor.
Za skupinu Ing. I. Distlová

Rozloučení
Zesnulí 21.11. - 20.12.:
Jiřina Šveňhová
Věra Králová
Alice Jelínková
Marie Švábová
Richard Kadeřábek
Emil Kšanda
Aja Hovorková
Pavel Veverka
Libuše Brunová
Miloš John
Josef Šír
Imrich Filo

88
83
10
95
82
82
68
77
85
87
75
69

Poděkování
● OO SPCCH se sídlem v Žatci děkuje MěÚ Žatec a MUDr.
Kadlecovi za jejich ﬁnanční sponzorské dary,díky nimž
jsme absolvovali nejen výlety s pohybovým programem
,,Rozchodíme civilky'' (Klášterec n. Ohří,Rakovník,
Krušovice, Peruc, Tiské skály, Děčínský Sněžník), ale také
pobytové zájezdy (Spálené Poříčí, Vrbno p. Pradědem).
Děkujeme.
M. Smetanová, J. Vostrá - předsedkyně

Aktuální zpravodajství ze Žatce
sledujte na www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku
Žatecký zpravodaj - město Žatec

Věra Bartozelová
89
Danuše Vrábelová
83
Jiřina Sudíková
87
Dagmar Schindlerová 71
Slávek Mangolt
73
Jiří Veruněk
76
Pavlina Horvátová
79
Jozef Gadžo
53
Anna Šuliková
76
Vlastimil Cholt
89
Jan Eichler
71
Anna Džudžová
64
Růžena Kyjacová
60
Květuše Niepauerová 64
Marie Pospíchalová
81
Miloslava Neumannová 72
Eva Tomášová
72

Jiřina Skalická
Růžena Bledyová
Anna Dolejšová
Daniel Balog
Petr Rosenkranz
Ivana Vírová
Marie Svěcená
Ing. Miroslav Gesner
Pavla Zelenková
Miroslav Chrpa
Ctirad Malý
Jakub Čtvrtečka
Alena Hofmannová
Jiří Mareček
Jaroslava Krupičková
Jaroslav Skopec
Jana Zálišová

96
65
75
42
60
64
82
87
48
66
68
33
88
69
71
80
74

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

Veřejnosprávní kontroly
Místo výkonu práce:
MěÚ Žatec.
Nástup:
dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami
dodat k rukám personalistky
nejpozději do 24. 1. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Sběrný dvůr Žatec
(U silnice směrem na Holedeč
vedle městské teplárny.)

Zimní provoz:
1. 11. - 28. 2.
Po - Ne
9:00 - 16:00 hod.
Polední přestávka 12:30 - 13:00 hod.
Je ve vašem okolí
poškozený chodník nebo vozovka
(propad, uvolněná dlažba, výtluk...)?
Víte o poškozené lavičce,
odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty
ke zlepšení přes telefon 415 736 111 nebo
aplikaci Mobilní rozhlas v chytrém telefonu
nebo na e-mail: e-podatelna@mesto-zatec.cz
nebo přes web: mesto-zatec.mobilnirozhlas.
cz/podnety-a-zavady
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
Volejte správce veřejného osvětlení,
p. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
Víte o černé skládce?
Pište na e-mail:
nahlas.skladku@tsmzatec.cz

služby občanům/inzerce

Dluhová poradna: Půjčka a Milostivé léto
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Mám dluh u Home
Creditu a slyšela jsem, že bych
mohla dluh uhradit v rámci akce Milostivé léto. Je to pravda?
Jak mám postupovat?
Odpověď: Dobrý den, ano,
můžete svůj dluh uhradit.
Přestože tzv. Milostivé léto bylo
původně plánováno pouze pro
subjekty, kde mají podíl stát, vyšší územně samosprávný celek,
města a obce, celá řada soukromých subjektů jako jsou banky či
úvěrové společnosti se k této výjimečné možnosti přidala. Je však
nutné zjistit, jaké mají podmínky
a dobu pro uhrazení dluhu.
U Vaší úvěrové společnost je
konečný termín úhrady stanoven
na 28. ledna 2022. Vždy musíte
mít váš dluh exekučně vymáhán.
V případě, že nebyl vůbec splácen, obraťte se na exekutora a
uhraďte jistinu a 907,50 Kč poplatek na exekuční náklady. V případě, že jste něco již splácela, či

je dluh splácený průběžně, pak
kontaktujte přímo společnost s individuální žádostí. Home Credit
vaší žádost posoudí a pokud vám
vyhoví, písemně vás vyrozumí a
budete mít možnost na základě jimi stanovených podmínek svou
exekuci doplatit.
Aktuální přehled o subjektech, kteří uplatňují milostivé léto, naleznete na www.exekuceinfo.cz, www.mesec.cz.
S konkrétním řešením vašeho
případu nebo případnými dotazy
se můžete obracet také na pracovníky poradny v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú,
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: „Milostivé léto“ jako jedinečná příležitost
dat i dluhy vůči České televizi či Českému rozhlasu. Nejedná se tedy ze záDotaz: Mám řadu dluhů z minulos- kona o věřitele ze soukromého sektoti, které už jsou v exekuci. Částečně ru, jako jsou banky, nebankovní spojsou to dluhy za různé nevýhodné půjč- lečnosti, telefonní operátoři nebo souky, část pak dluhy za různé místní po- kromí dodavatelé energií. Nicméně i
platky a za nezaplacené zdravotní po- některé z těchto ﬁrem se zapojují do mijištění i několik pokut za jízdu bez jíz- lostivého léta dobrovolně. Týká se to
denky v MHD. Někde jsem slyšela, že zejména různých poskytovatelů úvěrů.
by se snad důchodcům měly všechny Je tedy dobré si zjistit, jestli zrovna ten
exekuce odpustit, když alespoň část váš věřitel není jedním z nich.
Milostivé léto se nevztahuje ani na
dluhu zaplatili. Co je na tom pravdy?
Odpověď: Nejspíš máte na mysli správní či daňové exekuce či na dluhy,
tzv. milostivé léto, což je další z novi- které v exekuci nejsou vůbec. Nevztanek v oblasti exekucí, která byla nedáv- huje se ani na peněžité tresty nebo jiné
no přijata. Koncem října, konkrétně 28. majetkové sankce, které byly dlužníku
10. nabyla účinnosti přechodná ustano- uloženy v trestním řízení pro úmyslný
vení exekučního řádu, která právě mi- trestný čin, pohledávky na náhradu školostivé léto upravují. A o co vlastně jde? dy způsobené úmyslným porušením
Milostivé léto je vlastně jakási for- právní povinnosti a dále pohledávky věma dluhová amnestie. Netýká se ale řitelů na výživném ze zákona, pohlevšech dluhů a netýká se ani jistin dluhů dávky za náhradní výživné podle jinéa celých nákladů exekuce. Bude se ho zákona a pohledávky věřitelů na návztahovat jen na dluhy vůči státu, hradu škody způsobené na zdraví.
A jak odpuštění části dluhu funguúzemně samosprávným celkům, jejich
příspěvkovým organizacím, zdravot- je? Základní podmínkou je, že dluh,
ním pojišťovnám, či společnostem, v který je v exekuci, bude mít k datu nanichž mají stát nebo samosprávy ma- bytí účinnosti zaplacenou jistinu a na
jetkovou většinu – tedy typicky třeba nákladech exekuce částku 750 Kč s
na dopravní podniky. Budou sem spa- DPH, tedy 908 Kč. Na splnění této pod-

Advokát radí
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mínky máte od nabytí účinnosti, tedy
od 28. 10., další tři měsíce. Pokud tedy
ještě jistina dluhu zaplacena nebyla,
tak máte nějaký čas tak učinit. Jistina i
s oněmi 908 Kč nicméně musí být kompletně zaplacena do 28. ledna 2022.
A co se stane, když je uvedená částka uhrazena? Exekutor přímo ze zákona a bez návrhu i bez souhlasu oprávněného exekuci zastaví. Zároveň vydá rozhodnutí, jímž osvobodí povinného od
placení zbytku nezaplaceného dluhu.
Tento postup tak může být zajímavou možností pro povinné zejména u
dluhů, kde během let významně narostlo příslušenství pohledávky, tedy
zejména různé úroky, smluvní pokuty
či náklady vymáhání ať už v exekučním či v nalézacím řízení. V konečném
důsledku ale může jít i o přínos pro některé oprávněné, protože milostivé léto s sebou jistě přinese zvýšenou snahu
dlužníků zaplatit alespoň základ dluhu
s vidinou možného odpuštění zbytku.
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

služby občanům/inzerce
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Termíny pro jednání rady, zastupitelstva a úřední soboty
Zastupitelstvo města
Jednání jsou veřejná a
konají se vždy ve čtvrtek ve
velkém zasedacím sále radnice, začátky v 17.30 hodin.
Plánovaná jednání:
17. února
24. března
5. května
23. června
8. září
V říjnu se konají nové

volby do městského zastupitelstva. Termíny dalších
jednání tak budou upřesněny až po volbách.
Rada města
Schůze jsou neveřejné.
Plánovaná jednání:
17. ledna
7. a 21. února
14. a 28. března
11. a 25. dubna

9. a 23. května
13. a 27. června
18. července
1. a 29. srpna
12. a 26. září
10. a 24. října
Termíny pro listopad a
prosinec budou určené po
zvolení nové rady města.
Úřední soboty (8 - 12.00)
5. února

Sezóna farmářských trhů začne Zabijačkovými hody
Farmářské trhy v Žatci proběhnou v roce
2022 v celkem třinácti termínech. Sedmkrát
půjde o páteční trhy, šestkrát víkendové
slavnosti s doprovodným programem.
Pořádání trhů na náměstí Svobody
schválila rada města s tím, že je stejně jako v
minulých letech zprostředkuje společnost
Severočeské farmářské trhy.
Město Žatec se s organizátorem trhů snaží domluvit na více víkendových termínech.
Protože ale společnost zajišťuje stejné prodejní akce i v dalších městech (Chomutov,
Kadaň, Bílina, Děčín, Most, Teplice a Ústí
nad Labem), není to zatím možné.
(red)
SPECIALISTA ISO,
SPECIALISTA
KVALITY
Jsme dynamicky se rozvíjející ﬁrma v oblasti poskytování služeb v rámci těžebního průmyslu. Společnost je
členem nadnárodní skupiny
SSE Group se sídlem ve
Švýcarsku.
Místo výkonu práce: Žatec
Popis pozice nového
kolegy / kolegyně:
- Zajišťuje a spravuje
systém ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001
- Odpovídá za přípravu
společnosti pro dozorové a
recertiﬁkační audity
- Dohlíží na realizaci plánu
interních auditů,
spolupracuje s interními
auditory, podílí se na
auditech samotných
- Spravuje, vydává a
reviduje dokumentaci,
zajišťuje distribuci
organizační dokumentace,
archivaci a skartaci
dokumentů

Termíny Farmářských trhů v roce 2022:
5. 2.
Zabijačkové hody
18. 3. Farmářské trhy
15. 4. Velký pátek -Velikonoce
29. 4. Farmářské trhy
13. 5. Farmářské trhy
21. 5. Farmářská slavnost (sadba)
10. 6. Farmářské trhy
27. 8. Letní farmářská slavnost
16. 9. Farmářské trhy
14. 10. Farmářské trhy
22. 10. Jablečné slavnosti
11. 11. Farmářské trhy
19. 11. Podzimní farmářská slavnost

- Školí nové zaměstnance a
seznamuje je s procesy a
interními pravidly
společnosti
- Dohlíží na povinné
evidence ze zákona
(odpady, chemické látky a
směsi.)
Požadavky:
- orientace v oblasti ISO
9001,14001,45001 je
velkou výhodou
- výborná znalost MS
Oﬃce (Excel, Word,
Outlook), Internetu
- znalost AJ na
komunikativní úrovni
- výborné komunikační
schopnosti a loajalita
- samostatnost, pečlivost,
ﬂexibilita, spolehlivost
- ŘP - skupina B (aktivní
řidič)
- trestní bezúhonnost
Nabízíme:
- perspektivní práci v
dynamické a rozvíjející se
ﬁrmě
- možnost dalšího

vzdělávání, profesního
růstu a seberealizace
- ﬂexibilní pracovní dobu
- občasná práce z domova
- odpovídající ﬁnanční
ohodnocení podle kvality a
výsledků odvedené práce
- příspěvek na stravné,
mobilní telefon, notebook
- příspěvek na penzijní
připojištění, životní
pojištění, na očkování proti
klíšťové encefalitidě
- roční odměny
Základní mzda:
25 000 – 40 000 CZK
v závislosti na znalostech,
vědomostech, praxi
Smluvní vztah: HPP
Vhodné pro absolventy SŠ,
VŠ – praxe výhodou
Nástup: leden 2022
Kontakt: Jaroslava
Urbánková
Mobile: +420 731 095 668
jaroslava.urbankova@ssecesko.cz

2. dubna
7. května
4. června
6. srpna
1. října
5. listopadu
3. prosince
V provozu jsou úseky občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských průkazů, pokladny na obou budovách a registr vozidel.

Sbor dobrovolných
hasičů Žatec:
Poděkování městu
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěl
velice poděkovat vedení
města Žatec za poskytnutou
ﬁnanční částku pro ostatní
organizace za rok 2021, která měla pomoci při činnostech a nákupu prostředků
pro Sbor dobrovolných hasičů města Žatec.
Z poskytnutých ﬁnančních prostředků byly nakoupeny především osobní
ochranné pracovní prostředky včetně uniforem pro členy sboru, dále desinfekční,
ochranné a čisticí prostředky.
Jsem
velice rád,
že vedení
města Žatec podpor u j e č i nnosti a aktivity Sboru dobrovolných
hasičů města Žatec a doufám, že i v blízké budoucnosti se bude naše spolupráce kladně rozvíjet.
Členové sboru se aktivně
podíleli na pomoci městu Žatec a našim spoluobčanům,
kterým byly distribuovány
ochranné pomůcky ve formě
respirátorů a roušek, rovněž
také probíhal rozvoz informačních letáků o možnosti
očkování.
Závěrem bych chtěl všem
spoluobčanům popřát šťastný
vstup do roku 2022, který bude snad ve všech ohledech lepší než rok 2021. Lukáš Job,
starosta SDH Žatec
9
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

12. 1. Úča musí pryč, činohra, Divadlo Verze
15. 1. Kdy to bylo naposledy?
činohra, Opera Žatec - premiéra
16. 1. Maxipes Fík, pohádka pro děti
17. 1. The Backawards
– Worlds Beatles show, koncert,
19. 1. Kouzla skřítků, představení pro děti
24. 1. Brejle, činohra
27. 1. Jiřina Bohdalová a David Kraus,
zábavný pořad
29. 1. Giuseppe Verdi: Rigoletto,
satelitní přenos opery
30. 1. Matýsek a jeho kamarádi,
zábavné rodinné představení
30. 1. Nekorektní humor bez cenzury,
zábavný pořad

19:00
19:00
15:00
19:00
14:00
19:00
19:00
18:45
15:00
19:00

VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava, prohlídky v 10, 13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky v
infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Žatecké
obrázky, Hodinový stroj, Historický a urbanistický vývoj
města Žatce, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek.
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 24. 4. Žiju v první republice, výstava o dobové módě
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 31. 3. Dávné věky na Žatecku a v širším okolí, výstava
o pravěku – obrazy a fosílie
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z rekonstrukce papíren v Žatci
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
do 21. 2. Na nebi, na zemi, výstava Radky Brůnové
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou

Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 3. února.
Příjem inzerce do 27. ledna.
Kontakt: e-mail: zpravodaj @mestozatec.cz, tel.: 415 736 156. Osobní
kontakt: Úterý 9 - 11 hodin, TIC Žatec,
nám. Svobody 149.
Odběrná místa (pokud nejsou zavřená
kvůli epidemiologickým opatřením):
Městský úřad, Městská knihovna, Domov
pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha nám. Poperinge, JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna
Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S
duší, autobusové nádraží, vlakové nádraží,
zahradnictví Cinke.
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tužkou
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Galerie U Radnice
do 15. 1. Výstava obrazů Kristýny Folprechtové a
vitráží manželů Kantových
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30

13. 1. VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
13. 1. KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
14. 1. TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
14. 1. VŘÍSKOT
16. 1. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
16. 1. KINGSMAN: PRVNÍ MISE
18. 1. MINUTA VĚČNOSTI
18. 1. SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
19. 1. KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
19. 1. DUNA
20. 1. SRDCE NA DLANI
20. 1. KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
21. 1. MARŤANSKÉ LODĚ
21. 1. SPENCER
22. 1. ADDAMSOVA RODINA 2
22. 1. SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
22. 1. MATRIX RESURRECTIONS
23. 1. LUCA
23. 1. JEDINĚ TEREZA
23. 1. VŘÍSKOT
25. 1. LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
25. 1. SRDCE NA DLANI
26. 1. MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
26. 1. KINGSMAN: PRVNÍ MISE
28. 1. KRÁLÍČEK PETR
BERE DO ZAJEČÍCH
28. 1. ULIČKA PŘÍZRAKŮ

Pro organizátory akcí
Sestavujeme seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách www. infozatec.cz.
Rádi pomůžeme s propagací i vám!
Informace zasílejte do Turistického informačního centra městského úřadu, nejlépe e-mailem na infocentrum@ mestozatec.cz, nebo doručte na adresu Městský
úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám.
Svobody 149, 438 24 Žatec. Nezapomeňte
uvést: datum, název, čas a místo konání akce, její popis a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla či webových stránek.
V případě dotazů volejte 415 736 156.

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

Termíny vydání
Žateckého
zpravodaje
v roce 2022
6. ledna
3. února
3. března
7. dubna
5. května
2. června
7. července
4. srpna
1. září
6. října
3. listopadu
1. prosince

ak vity občanů
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Chmelařské muzeum připravilo další projektový týden pro školáky
Dlouhodobá tradice pěstování a
zpracování chmele je důvodem,
proč Žatec usiluje o zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO. S kandidaturou souvisí i různé vzdělávací
aktivity, k nimž patří také projektový týden pro základní školy.
Projekt letos už potřetí připravilo
Chmelařské muzeum Žatec ve spolupráci s městem Žatec a Univerzitou J.
E. Purkyně Ústí nad Labem. Týdne se
zajímavým programem se zúčastnili žáci 5. tříd ZŠ Komenského alej.
Program pro školáky proběhl v září.
Děti se rozdělily do tří- až čtyřčlenných
pracovních týmů, které zahájily týden
komentovanou procházkou po městské
památkové rezervaci a městské památkové zóně. „Jednotlivé zastávky tvořily objekty spojené se zpracováním
chmele a vnitřní prostory vybraných
skladů a balíren chmele na Pražském
předměstí. Žáky čekaly zajímavé úko-

ly, na jejichž plnění se podílely celé
týmy,“ popsal program prvního dne manažer Chmelařského muzea Vladimír
Valeš.
V dalších dnech si děti prohlédly turistické zajímavosti města, na Stekníku
a v Chmelařském muzeu viděly průběh
sklizně i si vyzkoušely ruční česání

Příspěvek DD, ZŠ a SŠ Žatec:
Jak jsme byli v lese

chmele. Poté týmy zpracovaly všechna
svá zjištění na barevném plakátu. Odborná komise poté všechny práce vyhodnotila, vyhlásila vítěze a rozhodla o
rozdělení cen. Cenu poroty získala skupina z 5. A ve složení O. Votava, J. Dedinský, D. Sluka, K. Hervertová.
„Byla vyhlášena cena poroty a speciální cena poroty za jedinečné graﬁcké pojetí. Celkem pět cen tvořily drobné dárky i ﬁnanční poukazy. Byli vyhlášení a odměněni nejlepší řešitelé domácích úkolů v pracovním sešitě za
každou třídu. Každý účastník projektového týdne byl na konec odměněn
drobným dárkem,“ představil ceny V.
Valeš.
Jednotlivé plakáty jsou převedeny
do elektronické podoby a zpřístupněny
na webových stránkách všech partnerů
projektového týdne. Ve fyzické podobě budou plakáty vystaveny ve Chmelařském muzeu.
(vv)

Skutečný dárek pro děti v Africe

Děti z 9.A ZŠ nám. 28. října v Žatci chtěly udělat radost a
zakoupily darovací Certiﬁkát, který zajistí lepší vzdělávání
no, co s sebou v obrovských pro sedm školáků z Afriky nákupem startovacích pomůcek.
taškách přivezla, jsme mohJako potvrzení o certiﬁkátu jim přišel i děkovný dopis:
li osahat, očichat a prozkou- „S poděkováním Vám posílám dárkový certiﬁkát, který jste
mat zblízka. No posuďte sa- zakoupili v charitativním e-shopu www.skutecnydarek.cz.
mi: už víme, jaké rostou v le- Tímto dárkem můžete obdarovat svou rodinu, přátele a znáse stromy; poznáme zvířata mé. Udělá radost a zároveň dává lidem v nouzi šanci na bezpodle stop, rohů, paroží i pečnější a důstojnější život. Darovaná částka bude použita
podle zvuku, který vydáva- neziskovou organizací Člověk v tísni pro zlepšení budoucjí; víme, jak se chránit a co nosti lidí, kteří to nejvíce potřebují. Skutečné dárky pomáhaJe prosinec. Taková pro- dělat, když potkáme některá jí dlouhodobě. Děkuji, že jste zakoupili Skutečný dárek a pocházka lesem by vůbec neby- nebezpečná zvířata, jako tře- máháte s námi.”
Miroslava Belantová
la špatná. Ale nás je tolik, že ba divoká prasata. Ale to nese ani nevejdeme do autobu- ní všechno. Taky víme, že Žatečtí školáci adoptovali sovu pálenou
Žáci VI. třídy ZŠ nám. vatelského kroužku, který
su. Uděláme to jinak. Po- můžeme zvířatům pomoci
zveme si les do školy. A byl přežít zimu tím, že jim při- 28. října se rozhodli podpo- na naší škole pracuje od leto opravdu dobrý nápad…
lepšíme, aby nehladověla. řit sovu pálenou v nedale- tošního školního roku pod
S Kačkou z organizace Ale nenoste jim to, co sami kém Podkrušnohorském zo- vedením paní učitelky KamiBezpečný pes jsme toho vi- jíte. Raději se zeptejte něja- oparku Chomutov. Součas- ly Tesařové. Aktivně se věnuděli a zjistili mnohem víc, kého myslivce, co zvěři ne- ně ﬁnančně i materiálně při- jí i dalším environmentálně
než bychom čekali. Všech- škodí.
Petra Grygová spěli na podporu malého cho- zaměřeným aktivitám. (ss)

Zemědělská škola
V 15 hodin byli předány věcné ceny vítě- pomohla s výsadbou

Den otevřených dveří se sportovní i ekonomickou soutěží
Prohlídka školy, diskuse s žáky a učiteli,
soutěže a vědomostní kvízy v klidné atmosféře blížících se vánočních svátků. Takové
dny si připravila pro širokou veřejnost OA
SOŠZE Žatec.
V pátek 10. 12. 2021 zahájila škola Dny
otevřených dveří sportovním turnajem základních škol ve ﬂorbalu. Vítězem se v kategorii
chlapců stali žáci ZŠ Jižní, v kategorii dívek
pak ZŠ Petra Bezruče. V odpoledních hodinách pak probíhal interaktivní den v učebnách
a areálech obou sekcí: obchodní i zemědělské.

zům v soutěži ﬁnanční gramotnosti - Mladý
ekonom. Vítězem se stala Aneta Vacířová a
získala bezdrátová sluchátka, stejně jako
soutěžící na dalších medailových místech.
Školu navštívilo mnoho zájemců i bývalých absolventů, kteří se rádi do naší školy
vracejí, aby inspirovali současné studenty v
profesní dráze nebo na vysoké škole.
Děkuji kolegům i žákům za skvělou organizaci a reprezentaci naší školy.
Jiří Karas, ředitel školy

Žáci 2. A OA a SOŠZe v
Žatci oboru Agropodnikání
se 25. listopadu aktivně zúčastnili revitalizace prostoru části ulice Rooseveltova
patřící k ﬁrmě HP Pelzer.
Podíleli se na výsadbě hlavně drobných keřů a stromů
mezi hlavní komunikací k
hlavnímu nádraží a budovami bývalého cukrovaru. (jh)
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Adventní běh centrem Žatce přilákal dvě stovky sportovců
Navzdory složité pandemické situaci přilákal v sobotu 4. prosince 7. ročník Adventního běhu do centra města Žatce celkem 211 aktivních běžců
z celých severozápadních Čech.
Hlavní atrakcí je tradiční atmosféra
doběhu na nádherně předvánočně ozdobené žatecké náměstí. Střídavé počasí mírně pocukrovalo trať naštěstí až
po doběhu většiny závodníků.
V celkem pěti bězích s postupně
proběhli centrem města minižáci a handicapovaní sportovci ze žateckého
LORMu na trati 400 m, žáci na trati 1,2
km, muži na trati 6,6 km a konečně že-

ny, dorostenky a dorostenci na trati 4,4
km. Ve startovním poli se sešla řada
známých závodních a kondičních běžců nejen ze Žatce, ale i sportovci z okolních měst, kteří si tuto předvánoční akci velmi oblíbili.
Absolutními vítězi hlavních běhů
se stali Klára Mirvaldová z Chomutova a Pavel Wohl z Prahy. Na stupních
vítězů před nasvícenou chmelničkou
proběhla dekorace nejlepších běžců.
Všichni ostatní běžci dostali v cíli stylovou medaili, drobnou cenu a využili
vyhlášené pozávodní občerstvení ve
vestibulu žatecké radnice.

Medailisté závodu - žáci 1. Záhrobský 2. Hájek 3. Kelner, žákyně 1. Blažková 2. Lošťáková 3. Šípková, dorostenci 1. Švec 2. Kalazi 3. Novák, dorostenky 1. Porubčanová 2. Bauchnerová
3. Konopková, muži A 1. Wohl 2. Hýna
3. Krátký, ženy A 1. Mirvaldová 2. Zímová 3. Pekárková, muži B 1. Procházka 2. Bajbora 3. Provazník, ženy B 1.
Bulecová 2. Molnárová 3. Šmeráková.
Děkujeme všem účastníkům, dobrovolníkům a partnerům akce. V roce
2022 tradičně Hopman team odstartuje
pořádáním Žateckého půlmaratonu a desítky v termínu 10.4.2022.
(mu)

Medailové žně G-Titánů
na turnaji v kikcboxu
K vrcholům podzimu patřil pro oddíl kickboxu G-Titán Žatec tradiční turnaj Leon Open v mostecké sportovní hale. Vzhledem k tomu, že v současnosti
je o tréninky kickboxu obrovský zájem
a poctivě trénuje spousta dětí, tak jsme
měli z čeho vybírat, říká hlavní trenér
mládeže Honza Sigi Greisiger.
Oddílu G-Titán se na tomto turnaji
velmi dařilo. V boji o stužku pro nejmenší vyhrála Marcelka Šmídová čtyři zápasy a vyhrála zlatou. Taktéž čtyři
zápasy a zlatou vybojoval teprve osmiletý Maxim Greisiger. Krištof Řehůřek a Tomáš Nowak tři zápasy vyhráli, ale o chlup jim uteklo ﬁnále, takže si přivezli stříbrné medaile. Ke svému prvnímu životnímu duelu nastoupila v lighcontactu Martina Plečindová a to velice úspěšně, neboť svoji kategorii ve starších žákyních vyhrála.
Dále zlatá cesta G-Titánů pokračovala vítězstvím G-Titána Alexe Králíka, který vyhrál svoji kategorii v
kicklight starší žáci do 60 kg. Svojí kategorii v mladších žácích v lightcontactu vyhrál zkušený Tobias Sigi Greisiger a získal zlatý pohár.
V juniorech v supertíze vyhrál zlatou medaili Matěj Provazník a zároveň
získal plaketu nejlepšího juniora celého turnaje. Martin Rybár vybojoval zlatou medaili v kategorii kicklight muži
do 75 kg. Bronzovou medaili za GTitán v kategorii muži do 84 kg vybojoval Miroslav Janega. Nejproduktivnější Titán turnaje byl Sam Šnokhous,
který vyhrál mezi mladšími žáky a byl
druhý mezi staršími žáky.
(jg)
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