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Nový nájemce by si měl brzy převzít Restauraci U Orloje v Chrámu chmele a piva v Žatci. Pokud vše půjde
podle plánu, nový provozovatel otevře restauraci pro veřejnost během dubna.
O výběru nájemce už je
rozhodnuto, v současné době se dolaďují konkrétní
podmínky pronájmu mezi
společností Sedmý schod a
Chrámem chmele a piva.
Platí, jak uváděla opakovaná nabídka, že nový provozovatel převezme restauraci
Kdy konkrétně se restaus minipivovarem, zahradní
restaurací i hernou. Součástí race znovu otevře, zatím nenájemní smlouvy bude i to, ní ještě určené. Nový provože v restauraci se musí pro- zovatel musí sehnat persodávat minimálně dva druhy nál a nastavit si podmínky
piva, které se uvaří v minipi- provozu.
Jedním z důvodů provovaru U Orloje.

nájmu restaurace s minipivovarem byla snaha oddělit
komerční provoz restaurace
od příspěvkové organizace
města, která se bude dál starat o turistickou nabídku v
Chrámu chmele a piva a
Chmelovém majáku. Též
pro turisty bude přínosem,
až se restaurace znovu otevře. „I my se těšíme, až bude
restaurace fungovat a naši
návštěvníci se v ní budou
moci občerstvit. Pro všechny by bylo ideální, kdyby restaurace začala fungovat na
začátku nové turistické sezóny, tedy od začátku dubna,“
řekl ředitel Chrámu chmele
a piva Karel Havelka. (kas)
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Město v létě opraví budovu, kde mají zázemí nohejbalisté
Kompletní rekonstrukci budovy, v níž je zázemí žateckých nohejbalistů, plánuje na letošní rok zdejší radnice.
S ﬁnancováním prací v play-oﬀ po prázdninách je
odhadované výši 6 milionů možné sehrát třeba v hale,“
korun bez DPH má městu po- popsal výsledek jednání s
moci čtyřmilionová dotace předsedou nohejbalistů Onod Národní sportovní agen- dřejem Vítem místostarosta
města Radim Laibl.
tury.
V budově se počítá s výS rekonstrukcí budovy
by se mělo po dohodě s no- měnou oken, dveří či podlahejbalisty začít 3. července. h, novou podobu dostanou
„Jednali jsme o rekonstrukci šatny, sprchy. V plánu je zaa jejím zahájení, která má teplení fasády i rekonstrukproběhnout v takovém ter- ce restaurace s terasou. Díky
mínu, aby co nejméně ome- dotačnímu programu s názila nohejbalistům jejich se- zvem Regionální sportovní
zónu. Hlavní část by měli infrastruktura tak bude mít
odehrát do prázdnin na svém žatecký nohejbal, zdejší trakurtu, případné další zápasy diční a oblíbený sport, kom-

Dětská pohotovost
se přestěhovala

pletně obnovené své sportoviště i zázemí. Zvlášť pokud
se městu podaří opravit třeba i oplocení či posezení na
valech.
Celá rekonstrukce už je
připravená a dotace přislíbená. Zbývá už jen dokončit výběrové řízení na zho-

tovitele.
Město se snaží postupně
revitalizovat sportoviště ve
městě, nohejbalový areál je
jedním z příkladů. Po dokončení letošních prací může celý areál na Mládí několik let fungovat bez nových
investic.
(kas)

Věznice se změní na byty, připravují se povolení

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti nově
funguje na dětském oddělení Nemocnice Žatec, kam se
přesunula z polikliniky.
Provozní doba zůstává nezměněna. V prvním patře polikliniky i nadále zůstává
LSPP pro dospělé.
(red)
Provozní doba LSPP:
Jedenáct nových bytů, třeba pro mladé
Pondělí – pátek:
rodiny, má být v bývalé posádkové věznici,
17:00 – 20:00
která stojí v uličce proti Komerční bance v
Sobota, neděle, svátky:
ulici Obránců míru.
09:00 – 18:00
V současné době se připravuje projekto-

vá dokumentace k územnímu rozhodnutí a
probíhá povolovací proces.
Celý objekt projde kompletní modernizací.
Projekt předpokládá jeden byt a jeden nebytový prostor v přízemí rekonstruované budovy. V prvním a druhém patře má být po
čtyřech bytech, s dalšími dvěma byty se počítá v podkroví. K bývalé věznici se má nově přistavět ze severní části výtah.
Současně s rekonstrukcí věznice se upraví i přilehlý venkovní prostor. Cílem je vytvořit průchod z ulice Obránců míru až do zahrady za divadlem a tudy k hradbám nad Nákladní ulicí.
(kas)

Hlasování o projektech participativního rozpočtu začalo!
Z osmi
projektů mohou vybírat
občané Žatce a jeho
místních částí při hlasování o Participativním rozpočtu Tvoříme
pro Žatec. Hlasování potrvá
do konce února 2022.
Návrhů do participativního rozpočtu bylo původně
dvanáct. Po posouzení odpovědnými úředníky radnice
bylo rozhodnuto, že realizovatelných je osm z nich.
Všechny projekty, o
nichž se bude nyní hlasovat,
byly minulý týden představeny v rámci Setkání s veřejností ve Staré papírně.
„Pokud se vám některý z pro2

jektů líbí, nezbývá než hlasovat!“ vyzval veřejnost k
aktivnímu vybírání návrhů
pro realizaci místostarosta
Žatce Jaroslav Špička.
Hlasuje se do 28. února
2022, a to prostřednictvím
webových stránek městského úřadu www.mesto-zatec.cz ve spolupráci se službou Mobilní rozhlas. „Každý, kdo se zapojí do hlasování, má k dispozici 3 plusové
hlasy a 1 minusový, může,
ale nemusí využít všechny,“
vysvětlila koordinátorka participativního projektu v Žatci
Simona Schellová, vedoucí
Kanceláře úřadu.
Občané tedy při hlasování mohou vybírat jak projekty, které chtějí, aby se letos

udělaly, tak mohou označit
i ten, který se jim nezdá jako
vhodný. Jde o systém hlasování, který Mobilní rozhlas
používá v mnoha městech a
který se osvědčil.
Participativní projekty
podporují zapojení veřejnosti do zlepšování veřejného
prostoru, zároveň umožňují

obyvatelům přímo se podílet
na rozvoji jejich města. Zastupitelstvo města schválilo
pro letošní rok na podporu
participace 800 tisíc korun.
Všechny projekty jsou
podrobněji představené na
www.mesto-zatec.cz pod záložkou Participativní rozpočet.
Tomáš Kassal

Projekty, o nichž se hlasuje:
1) Železný most v létě pro pěší a cyklisty
2) Revitalizace zídky v ulici Příkrá
3) Velkoformátová malby (mural) na fasádu výměníkové
stanice ŽT, a. s., v ul. Jabloňová
4) Parčík v „Tyršovce“ – Je to vůbec parčík?
5) Informační panel s architektonickou mapou města
6) Na zimoviště bezpečně!
7) Živé ploty, ne jak od bubnu noty!
8) Dětské hry na chodníku
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Odchyt přemnožených holubů proběhne i letos
Odchyt zdivočelých holubů, kteří znečišťují ulice,
domy a dvory ve městě,
probíhá v Žatci začátkem
každého roku. Letos se
likvidace přemnožených
ptáků připravuje znovu.
Město za regulaci počtu
holubů platí každý rok zhruba 130 000 korun. Odchyt
provádí odborná ﬁrma, která
ve spolupráci s odborem místního hospodářství a majetku
umisťuje odchytové klece na
vybraná místa na Jihu, v centru i v Podměstí. „Klece, neboli odchytová zařízení, jsou
usazována na místa, která v
rámci provedeného místního
šetření odborná společnost
každý rok provádí. Migrační
trasy ptáků se mění i v závislosti na omezení přístupu u
doposud užívaných stanovišť
či vlivem omezení přísunu
potravy. Odchytová zařízení
se i v průběhu jedné sezóny
přemísťují dle potřeby a aktu-

álního výskytu holubů,“
uvedla vedoucí odboru místního hospodářství a majetku
Martina Donínová.
Ve spolupráci s odbornou
společností oslovuje odbor
místního hospodářství a majetku také soukromé vlastníky jednotlivých nemovitostí
z důvodu umožnění umístění
odchytového zařízení. Děje
se tak pouze na základě vysledovaného sídliště velkých
hejn holubů.
Zdivočelí potomci domácích holubů jsou tradičním
problémem měst, v nichž zne-

Prodloužení uzavírky
u železničního mostu
Z důvodu pokračujících
stavebních prací v rámci rekonstrukce stávajícího železničního mostu na trati
Plzeň - Žatec přes řeku Ohři
v ulici Stroupečská v Žatci
byla odborem dopravně
správních agend povolena
úplná uzavírka v prostoru tohoto mostu, a to v termínu od
2. února do 20. března 2022
a dále od 27. června 2022 do
1. února 2023. Zhotovitelem
stavby je pražská společnost
SMP CZ, a.s.
(r)

čišťují trusem ulice, budovy,
památky či lavičky, ale také
mohou roznášet nemoci.
Proto je jejich regulace
tak důležitá. Žatec se snaží
omezit počet zdivočelých ptáMimořádný
ků i novou vyhláškou, kterou
úřední den:
na konci loňského roku
Sobota 5. 2.
schválilo zastupitelstva města
8:00 - 12:00
a která zakazuje krmení volně
žijících zvířat, tedy i holubů.
Zatímco ve městě se poZastupitelstvo
čty těchto ptáků snižují odJednání zastupitelstva
borným odchytem, mimo
město, na polích, je prováděn města se koná 17. 2. 2022 od
i odstřel. Ten mají na starosti 17.30 hodin ve velkém
myslivci.
(kas) zasedacím sále radnice.

Výstava popisuje nominaci na Seznam světového dědictví
chu chmelařství v první polovině dvacátého století až po plastové a papírové
Město ve spolupráci s Regionálním nejen z oblasti světového dědictví, ale i známky z poválečné doby kolektivnímuzeem K. A. Polánka v Žatci připra- chmelařství.
ho hospodaření.
Návštěvníkům výstavy bude umožvilo výstavu o žateckém chmelařském
Kromě obou výstav mohou zájemdědictví a jeho cestě k zápisu na Se- něna také prohlídka stálé expozice Ka- ci o chmelařskou tematiku najít v muznam světového dědictví UNESCO. binet chmelových známek, která čítá zejní knihovně i rozsáhlý výběr histoZhlédnout ji můžete v hlavní budově více než 1800 exemplářů a tím je nej- rické chmelařské literatury. Depozitář
muzea na Husově ulici od 3. února do větší v celé Evropě. V deseti vitrínách pak skrývá řadu sbírkových předmětů
je zdokumentován vývoj chmelové dokládající chmelařskou historii regi3. dubna 2022.
Výstava se skládá z výstavních pa- známky od nejstarších svépomocí zho- onu - fotograﬁe, plakáty i obrazy nebo
nelů, na kterých jsou představeny ty- tovených známek z konce devatenác- soubor chmelařského náčiní.
pické znaky chmelařské krajiny a pozo- tého století přes odborně vyrobené
Olga Bukovičová,
ruhodné prvky, díky nimž je Žatecko chmelové známky největšího rozmaMonika Merdová
nominováno k zápisu. Nechybí přehledná mapa nominovaného území,
která mj. prezentuje turistické cíle, při
jejichž návštěvě se zájemci mohou seznámit s chmelařskou tradicí.
Fotograﬁe, mapové podklady a texty výstavy vychází z původní nominační dokumentace, jejíž originál je
rovněž vystaven. Součástí jsou také fotograﬁe z procesu hodnocení či publikace a vědecké práce, které vznikaly v
průběhu celého procesu. Výstava je
česko-anglická, a tak může být přínosem pro návštěvníky ovládající angličtinu, kteří mohou obohatit svou slovní
zásobu o speciﬁckou terminologií
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Pestrý kulturní program oživí léto v Klášterní zahradě
Celkem sedm kulturních
akcí, pět koncertů a dva
programy pro děti, připravila městská organizace Chrám chmele a piva
pro letošní rok do Klášterní zahrady.
Aktivit v zahradě u kláštera proběhne s největší pravděpodobností ještě více, protože příjemný prostor během roku využívají i další organizátoři. Už teď hodlají zahradu například využít při
svých odložených oslavách
150 výročí založení sboru
dobrovolní hasiči, čekat se
dají i další akce.
Aktuálně představený
program zatím ale zahrnuje
pouze akce pořádané Chrámem chmele a piva. Jeho
pracovníci připravili sérii
koncertů, která proběhne od

poloviny května do poloviny září a během níž se představí různí umělci. Například skupiny Vltava a Znouzectnost mají své fanoušky
po celém Česku. Mirek Kemel a Vladimír Javorský se
zase do Žatce opakovaně
vrací kvůli zájmu zdejších
návštěvníků.
Dvě červnové akce pořádané chrámem pro děti jsou
rovněž oblíbené a mají své
věrné příznivce. Dětský den
patří k tradičním akcím a v
Žatci už si děti i dospělí
zvykli také na Loutkovou zahradu, oblíbenou přehlídku
loutkářských souborů.
Pestrá nabídka už nyní slibuje, že během roku nabídne
Klášterní zahrada zajímavý
program pro každého. Všichni jsou srdečně zváni! (tka)

Dotační řízení 2022
Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok
2022, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok
2022, a to sportovních a ostatních organizací, sdružujících
občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v
rámci žateckého regionu.
Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na ﬁnančním odboru MěÚ Žatec nebo na stáhnout na webových stránkách města Žatce. Řádně vyplněné
žádosti odevzdejte v termínu do 28. 2. 2022 v podatelně
MěÚ Žatec.
Podpora akcí od Komise pro kulturu a cestovní ruch bude ve větší míře směřována na víkendové akce v létě, které
budou předcházet termínu Dočesné 2022 a budou po
schválení podpořeny propagací pod hlavičkou "Chmelové léto". Kontakt pro případné dotazy ohledně podpory akcí od Komise pro kulturu a cestovní ruch: schellova@mesto-zatec.cz.

14. května
5. června
18. června
16. července
13. srpna
3. září
17. září

Klášterní zahrada – akce 2022
Koncert Vojtaano
Dětský den
Loutková zahrada
Koncert Vltava
Koncert Znouzectnost
Koncert Šmrnc
Mirek Kemel & Vladimír Javorský

19:00
13:00
9:30
20:00
20:00
14:00
19:00

Kluziště slouží i pro výuku
Kluziště před žateckou
radnicí slouží nejen k zábavě, ale patří i ke školní výuce. Přes zimu je čím dál častěji využívají základní a
střední školy k hodinám tělesné výchovy.
Dvě dopoledne se například na kluzišti projížděly
děti ze 4. B ZŠ Jižní. Některé předváděly, co vše už na
bruslích dovedou, jiné byly
rády, že se trochu svezly, další se teprve na ledě učí jezdit. Všem se netradiční hodina tělesné výchovy líbila.
Zdaleka nešlo o výjim-

ku. Každý týden si prostřednictvím Technické správy
města Žatec zablokují během dopoledne hodinu na
bruslení minimálně tři až
čtyři třídy. Vedle žateckých
škol využívají veřejný led také děti s učitelkami z okolních obcí.
(kas)

Žatec, Velichov a Bezděkov kvůli ptačí chřipce v pásmu dozoru
V souvislosti s výskytem
ptačí chřipky na Žatecku nařídila Krajská veterinární
správa Ústeckého kraje mimořádná opatření, která mají
zamezit šíření této nebezpečné nákazy. Z mimořádných opatření vyplývá, že
město Žatec a jeho místní
části Bezděkov a Velichov se
nacházejí v pásmu dozoru.
Ptačí chřipka (aviární inﬂuenza) se objevila v Blažimi, které jsou podle mimo4

řádných opatření stejně jako
Výškov, Vidovle a Třískolupy v ochranném pásmu. Desítky dalších obcí, včetně
Žatce, Bezděkova a Velichova, jsou v pásmu dozoru.
Co z toho vyplývá pro obce a veřejnost?
Je povinností každé obce
informovat veřejnost. Smyslem informace je hlavně varování chovatelů drůbeže i jiného ptactva před možností
nákazy. Přesné znění tohoto

nařízení naleznou občané na
úřední desce Městského úřadu Žatec.
Obecní úřad zajistil kontejner k bezpečnému uložení uhynulých ptáků. V případě, že by občané nalezli
uhynulého ptáka, ať se obrátí na příslušného pracovníka
Městského úřadu Žatec,
Mgr. Přemysla Duška, tel.
415 736 455, nebo hlídku
Městské policie Žatec.
Je nutná spolupráce s

krajskou veterinární správou při provádění intenzivního úředního dozoru nad
volně žijícím ptactvem,
zejména vodním, a monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.
Nařízení platná pro pásmu dozoru skončí po 30
dnech od vydání, k němuž
došlo 4. ledna 2022, pokud
jsou splněné další podmínky a požadavky veterinární
správy.
(red)
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Přírodovědné centrum ukáže (nejen) naši planetu zvenčí i zevnitř
Unikátní Přírodovědné centrum se
v budově zemědělské školy otevře
během několika týdnů. Projekt, který má popularizovat vědu, přispěje
také ke zvýšení prestiže Žatce v rámci kraje i Česka.
Už nyní se mohou obyvatelé Žatce
těšit na zajímavé přednášky a besedy,
které doplní originální vizualizací nejmodernější technika. „Obecně se dá říci, že Přírodovědné centrum bude zajišťovat přednášky pro děti i veřejnost,
ale také bude podporovat další vzdělávání pedagogů z celého Ústeckého kraje,“ vysvětlil autor celého projektu a žatecký radní Pavel Pintr (na snímku).
Provozovatelem Přírodovědného centra bude město Žatec.
Kdy přesně se centrum otevře?
Přesný termín zatím není daný, vypadá to na konec února nebo začátek
března. Je to kvůli tomu, že máme nainstalovanou Vědu na kouli, ale Digitárium je kvůli covidové situaci zpožděné.
Kolegové, kteří ho měli instalovat, byli v izolaci, to způsobilo asi měsíční posunutí.
Jak bude fungovat?
Pro školy bychom měli mít otevřeno od úterý do čtvrtka vždy dopoledne.
A jednou týdně, asi v sobotu, chceme
mít otevřeno pro veřejnost. Protože
jsme dostali dotaci z Evropské unie
(konkrétně jde o program s názvem
Podpora polytechnického vzdělávání
a gramotností v ÚK CZ.02.3.68/0.0/
0.0/19_078/0017377 - pozn. red.), nebude se po dobu udržitelnosti dotace
vybírat žádné vstupné.
Kudy se bude do Přírodovědného centra v historické budově zemědělské školy vstupovat?
Bude se tam chodit hlavním vchodem z ulice, u vstupu bude recepce s informacemi. Lidé se budou moci zaregistrovat pro vstup do Digitária i pro
Vědu na kouli přes internetové stránky
projektu (vedanakouli.cz). V obou případech bude kolem dvaceti míst, aby
se tam vešel třeba celý autobus návštěvníků.
Předpokládám, že celé centrum
bude fungovat hlavně formou přednášek a moderní technika pomůže s
předváděním a ilustrací tématu?
Ano, přesně tak. Vždy počítáme s
nějakým programem na vybrané téma,
ke kterému pak bude následovat další
výklad nebo odpovědi na dotazy.
Co si má člověk představit pod po-

Kdo bude provozovatelem Přírodovědného centra?
Město, které je partnerem celého
krajského projektu Technických klubů. Provoz a majetek je záležitostí
města, ale díky dotaci máme až do
roku 2023 peníze na celý provoz včetně personálního zajištění. Potom budeme žádat o spolupráci sponzorů, ale i
kraje. Protože Přírodovědné centrum
bude v rámci kraje unikátní a má sloužit všem.
Kolik Technických klubů, mezi
nimiž je Přírodovědné centrum ojedinělé, v kraji bude fungovat?
Jde o sedmnáct klubů, jsou v každém
větším městě. Ale většinou fungují pod
domy dětí a mládeže a mají takový typický provoz, který se věnuje robotice a
programování, dílnám, polytechnice.
Co bude hlavním přínosem? Jednak je to asi prestiž v rámci kraje, ale
vedle toho jde o popularizaci vědy?
Určitě. Je to běh na dlouhou trať. V
současné době, když se podíváme na
Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, tak tam končí dva nebo tři učitelé
matematiky nebo fyziky. To je strašně
málo. Učitelé budou chybět. Cílem je
přitáhnout k přírodovědě více studentů, což by se projevilo třeba za deset let
Půjde tedy hlavně o astronomii či v tom, že půjde do praxe více učitelů
geograﬁi?
matematiky, fyziky, přírodovědy. Ale
Věda na kouli je cílená hlavně na ze- zamíří i do vědecké sféry. Lidí v těchto
měpis, ekologii, geologii. Kdežto Digi- oborech nyní ubývá, což je problém,
tárium bude zaměřené spíše na fyziku, protože to jsou obory, které v budoucchemii, robotiku, tedy na technické vě- nu budou hrát prim v rámci další etapy
dy. V případě Digitária se návštěvník průmyslové revoluce, v robotice. Abdostane spíš „dovnitř“ té koule, bude- solventi těchto oborů ale budou potřeme se dívat na kulatou klenbu, kam se ba také v průmyslu, třeba v průmyslobude promítat obraz. Jsme schopni vé zóně Triangle.
Tomáš Kassal
tam zobrazit stavbu atomů, vesmír,
noční oblohu, ale i simulace, jako je tře- Doprovodné programy a nabídky
ba průlet tělem člověka.
Přírodovědného centra
Kolik to vše stálo a kdo celý pro- Otevřené dílny – díky spolupráci s daljekt platil?
šími partnery v Žatci. Dílna v Chrámu
Asi pět milionů korun stálo Digitárium, kolem čtyř milionů vychází Vě- chmele a piva se má věnovat chmeda na kouli. Plus jsou tam peníze na za- lařské oblas . Dílny v soukromé průjištění personálu. Celkově se náklady myslové škole se budou věnovat umědostaly ke 14 milionům korun. Fungo- lé inteligenci či vytváření neuronové
valo to tak, že kraj požádal minister- sítě. Dílna v Přírodovědném centru
stvo školství o dotaci, která se zaplatila bude zaměřená na robo ku.
z evropských fondů. Ta dotace se sklá- Sdílený pracovní prostor – ve spoludala z různých projektů, jedním z nich práci s Inovačním centrem Ústeckébyly Technické kluby. My jsme v rám- ho kraje má vzniknout sdílená kanceci Technických klubů získali nejvíc pelář, která má sloužit třeba začínajícím
něz na realizaci Přírodovědného centpodnikatelům.
Kancelář si bude možra. Z těch 14 milionů bylo 5 procent
né
pronajmout
například kvůli zajišspoluúčast města, zbytek byla dotace
tění pracovní konference.
MŠMT.
jmem Věda na kouli?
Půjde o kouli s průměrem 2 metry,
zavěšenou uprostřed místnosti. Na kouli se posílá sférický, kulový obraz – třeba planet. Uprostřed místnosti se vygeneruje planeta, na které můžeme ukazovat třeba různé děje na Zemi: jak
vznikla, jak se Pangea rozdělila na kontinenty, ale můžeme i odhadovat, jak
se budou dál pohybovat či spojovat.
Dá se tam ukázat oteplování planety,
třeba zrychlený záznam tání ledovců
od roku 1980 do roku 2020.
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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 17. 2. 2021 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrová řízení
na obsazení pracovního místa
na dobu určitou:

Vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí
Místo výkonu práce:
MěÚ Žatec.
Nástup:
dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami
dodat k rukám personalistky
nejpozději do 8. 2. 2021 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

inzerce/služby občanům

Dluhová poradna:
Novinka v mobiliární exekuci 2022
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Jsem invalidní důchodce 3. stupně a hrozí mi, že
exekutor mi zabaví vybavení domu a dílny. Mohu tomu zabránit?
Odpověď: Dobrý den, ano, můžete, a to tím, že svůj dluh uhradíte. V případě, že nemáte dostatek
prostředků k úhradě, informuji
vás, že díky novele exekučního řádu účinné od 1.1.2022 jste zařazen
do kategorie tzv. zvlášť zranitelných osob a mobiliární exekuce
neboli exekuce prodejem movitých věcí je exekutorem do jisté
míry omezena. Může se týkat pouze věcí, jejichž hodnota a počet odpovídá obvyklým majetkovým poměrům a musí být ve vašem vlastnictví nebo ve společném jmění
manželů.
Na místě samém exekutor bude posuzovat jednotlivé věci z hle-

diska vašich obvyklých majetkových poměrů a musí určit, zda jde
o věc nezbytnou k uspokojování
vašich potřeb. Pokud nebudete
souhlasit provedeným soupisem
věcí, můžete pak podat návrh na
vyškrtnutí věci ze soupisu.
I v této oblasti ale existují výjimky, jde například o dluhy na výživném a náhradním výživném.
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

Právní poradna: Jak se počítají náklady právního zastoupení?
Pokud tuto možnost ponecháme
stranou, pak je třeba si uvědomit, co
Dotaz: Dostala jsem výpověď z vše bude činit náklady řízení. V praxi
nájmu bytu. Proti ní jsem podala ža- to bývá zejména soudní poplatek, ktelobu, ale soudní spor jsem bohužel rý na počátku hradí žalobce, dále náprohrála, navíc si advokát pronají- klady právních zastoupení, tedy náklamatele napočítal obrovské peníze ja- dy na advokáta, náklady prováděných
ko náklady řízení a soud mi uložil, důkazů – zejména znaleckých posudabych je zaplatila. Dá se proti tomu ků. V případě, že strana není zastuponěco dělat? Copak si může advokát vána, má již nárok alespoň na paušální
naúčtovat, co si řekne a když mu to náhradu nákladů řízení.
Náhrada nákladů za právní zastouprotistrana zaplatí a pak vyhraje,
pení advokátem nemusí mít v praxi
tak to všechno musím zaplatit já?
Odpověď: Jestliže v průběhu ob- mnoho společného s tím, kolik advočanskoprávních sporů obvykle platí, kát dostal reálně zaplaceno. Advokáti
že každá ze stran si nese svoje náklady, jsou totiž často placeni na základě dotak v případě. že je spor rozhodnut, tak hody s klientem hodinovými sazbami,
obvykle platí jednoduchá zásada: Kdo ale náhrada nákladů, kterou musí ten,
prohrál, ten platí. To jakou částku platí, kdo spor prohrál, platit vítězi, se odvíjí
od tzv. advokátního tarifu (vyhláška č.
má nicméně svá pravidla.
Předně je třeba říci, že soud má mož- 177/1996 Sb.), který stanovuje výši odnost dle zákona rozhodnout i v přípa- měny pro případ, že se advokát a klient
dě, kdy prohrajete, o tom, že náklady ří- na odměně nedohodnou jinak. Advození platit nemusíte, že je musíte hradit kátní tarif pak počítá odměnu podle pov nižší výši, než by vyplývalo z legisla- čtu úkonů právní služby bez ohledu na
tivních pravidel, případně, že je může- to, kolik času advokátovi práce zabrate zaplatit ve splátkách. Důvodem pro la. Takovým úkonem může být porada
takové rozhodnutí soudu bude zejmé- s klientem, podání žaloby či vyjádření
na případ, kdy jste se ve sporu neocitli k soudu, účast na soudním jednání, povaší vinou, případně pokud jsou k tako- dání odvolání atd.
vému rozhodnutí sociální důvody na
Každý spor má dle této vyhlášky něstraně toho, kdo spor prohrál.
jakou svoji tarifní hodnotu, která se od-

Advokát radí
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vozuje od výše částky o níž se spor vede. U nepeněžitých plnění je tarifní hodnota uvedena přímo ve vyhlášce, i když
často není úplně snadné konkrétní spor
do nějaké kolonky napasovat. To, co se
advokátovi zaplatí, je pak jeho odměna
vypočítávaná z tarifní hodnoty a dále
paušální náhrada hotových výdajů ve
výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby. Pokud je advokát plátcem DPH, tak
se k tomu DPH připočte také. To vše se
vynásobí počtem úkonů.
Zatímco u sporů o nižší částky nebo
nepeněžitá plnění je obvykle náhrada
nákladů právního zastoupení nižší – a
to často i podstatně – než jsou náklady,
které musel advokátovi zaplatit vítěz
sporu, tak u sporů o vyšší částky může
být zase náhrada nákladů i podstatně
vyšší.
Doporučuji tedy zkontrolovat
podle odůvodnění rozsudku, jestli je
odměna vypočítána dle tarifu a jestli je
výpočet správný. Pokud nikoli, může
to být důvodem pro podání odvolání
proti výroku o náhradě nákladů řízení.
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 /pozvánky

inzerce
● Pronajmu v centru Žatce
slunný byt 2+1, I. patro, nájem 7500 Kč + služby + energie. Tel. 415 710 890.
● Koupím motocykl Pionýr,
Jawa, Babeta, Simson, Pařez a jiné, i nepojízdné. Tel.
736 741 967.
● Malování bytů, panel.
schodišť pro SVJ, fasády i
pro památkové objekty. Tel.
736 741 967.

Vzpomínka
●Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Dne 27. ledna
uplynulo bolestných 26 let,
kdy nám odešla
naše milovaná dcera Eliška
Stryjová. 4. února uplynou
dva roky, kdy
mi odešel manžel a tatínek
Elinky, pan Jindřich Stryja.
Bolest je veliká, přesto cítím potřebu jim poděkovat,
že jsem mohla část života
kráčet vedle nich, radovat se
z jejich lásky a z jejich přítomnosti. Jindříšku, Tobě děkuji za tvého čtyřnohého parťáka. Přikázal jsi mu, aby
mě hlídal. Plní to do puntíku. Nikdy Vás nepřestanu
milovat. Zdeňka Stryjová
s rodinou a kamarády

Poděkování
● Poděkování Spolku turistů žatecká chmelařská oblast. Děkujeme městu Žatec
za poskytnutí ﬁnančního příspěvku.
V minulém roce jsme za
jeho přispění uspořádali tři
turistické akce s dopravou
autobusem: Kokořínsko,
Saské Švýcarsko a Medvědí
skála. Dále jsme pořádali několik dalších akcí i jednu vícedenní, ale kvůli omezením jich nebylo tolik, kolik
jsme si naplánovali.
Všechny akce byly zaměřeny na rodinnou turistiku.
Karel Řezáč,
předseda
Spolku turistů ŽCHO

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí 21. 12. - 23. 1.:
Augustin Skalický
Vladimír Urban
Gustav Kulda
Libuše Černohorská
Rudolf Paul
Hana Malecká
Blanka Stránská
Božena Mimrová
Jaroslava Panenková
Jaroslav Pavlíček
Ing.Věra Hladíková
Mária Laczková

96
66
67
95
63
71
62
71
76
70
81
72

Miroslav Hnízdil
Josef Cajtler
Marie Kuncová
Jolana Šestáková
Jaroslav Špička
Věra Zehnulová
Vladimír Běhavý
Václava Jelenová
Jana Martinovská
Jana Gregorová
Irena Baánová
Bronislawa Janovská
Anna Plotěná
Jiří Nachtigal
Václav Pácl

72
60
71
84
62
94
74
63
56
78
75
90
83
71
70
7

Město Žatec spolu se
Sdružením Čechů z Volyně, z.s.
při příležitosti 75. výročí návratu volyňských
Čechů do vlasti zve na výstavu
"Cestou 1. československého
armádního sboru"
Zahájení: v úterý 22.února 2022 od 16 hodin v aule
Zemědělské školy, vchod z Vrchlického ulice.
Výstava potrvá do 11.března.
Od úterý do pátku bude přístupná pro kolektivy - školy
na základě objednání v Infocentru, tel. 415 736 156.
V sobotu a v neděli přístupná veřejnosti 12 ažn16 hodin.

● KČT (Klub českých turistů), odbor Žatec, děkuje městu Žatec za poskytnutý ﬁnanční příspěvek v roce
2021.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
V tomto roce jsme pořádali pět turistických akcí a z Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 3. března. Příjem
toho dvě z nich byly s dopra- inzerce do 24. února. Kontakt: e-mail: zpravodaj@mestovou díky příspěvku od měs- zatec.cz, tel.: 415 736 156; osobně út 9 - 11, TIC Žatec.
ta Žatec na místo konání akce autobusem. Turistickou
sezónu jsme zahájili až v
květnu zájezdem do Českého lesa na Zelenou horu a v
září jsme se vydali k pramenu řeky Ohře.
Jan Bělohlávek,
předseda odboru

Základní umělecká škola Žatec
hledá zaměstnance
na pracovní pozici uklízeč/uklízečka
na úvazek 30 hodin týdně (6 hodin denně).
Nástup by byl od 1.4. 2022
Požadujeme:
- komunikativnost
- zodpovědnost
- pozitivní přístup k práci
- ﬂexibilitu
Nabízíme:
- práci v příjemném kolektivu
- vlídné zázemí
- platové ohodnocení dle Nařízení vlády 564/2006
Zájemci o tuto práci pošlou svou přihlášku
elektronicky do 28.2.2022
na mailovou adresu: i.maresova@zuszatec.cz
Výběrové řízení se uskuteční 7.3.2022,
čas bude upřesněn.
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Jak se žilo v Žatci v roce 2021?
Koncem minulého roku bylo zveřejněno aktuální pořadí českých. moravských a slezských měst dle kvality
života. Žatec se v něm umístil na nelichotivém 202. místě z 206 hodnocených. Za ním zůstaly jen čtyři historicky poznamenaná hornická města.
Přesto, že se jedná o statistické hodnocení a je při něm hodnoceno 29 faktorů na základě objektivních ukazatelů, je
jistě pro každého z nás důležité subjektivní hodnocení. Mně, mé rodině a prakticky všem mým asi 20 sousedům se letos žije v centru města zase o poznání
hůře. Ještě v minulém roce jsme měli za
domem okrasné zahrádky na nichž se
rozvíjel komunitní život a svépomocí
jsme více než 60 let udržovali vnitroblok
domů v centru města. Nově se tam má v
rámci plánované revitalizace rozšířit vydlážděná plocha , místo smrku budeme
mít plastiku a každoroční společenství

několika set kusů ohrožené rostliny sněženky podsněžník (viz. foto) nahradí posezení pro restauraci Zlatý beránek.
Dokud bude vedení města při rozhodování upřednostňovat osobní zájmy a lobby místo přání občanů, tak nelze ani v budoucnosti očekávat zlepšení v tomto prestižním žebříčku měst!
V zastoupení nespokojených
občanů města Přemysl Hautke

Černý stín roku 2020
Situace, kterou prochází celá naše společnost za poslední dva roky, dolehla také na Seniorcentrum. Než se na jaře
roku 2020 zavřelo Česko, stihli naši lidé zábavný program v
žateckém divadle „Tobogán“ a oblíbené promítání
Kateřiny a Miloše Motáni „Drsná Namibie“ . V mosteckém
divadle hudební retro komedii „Šedesátky“ a představení v
divadle Na Vinohradech „Návštěva staré dámy“ bylo přesunuté na podzim 2020, poté opakovaně přesunuto na r.
2021 a nakonec bylo zcela zrušené.
Na září nám trochu svitla naděje a uskutečnil se zájezd
na zámek Zbiroh a Hořovice. Poté jsme se opět zavřeli doma a další dotace z Komunitního plánování se vraceli. Jen
něco málo se podařilo tzv. „procvičit“ v Sedmikrásce. I tak
děkujeme městu Žatec za ﬁnanční podporu, že jsme alespoň v tom špatném scénáři roku 2020 měli možnost vyjet
na zájezd a kochat se krásami a historií naší země.
Stanislava Žitníková, Seniorcentrum Žatec

Vyjádření místostarosty města:
Osobně chápu obavy a výhrady
obyvatel, ale věříme, že se nám podaří
domluvit kompromis, který uspokojí
všechny strany. Problematikou se určitě bude ještě zabývat komise životního
prostředí, která bude již brzy zasedat.
Uvědomujeme si, že zeleně v historickém centru není tolik, kolik bychom
všichni chtěli, životní prostředí je důležité. Rozhodně si nemyslím, že by mělo dojít k omezení veřejného prostoru
na úkor komerčních zájmů.
Stále to není uzavřená záležitost,
a to i proto, že k revitalizaci vnitrobloku určitě nedojde v nejbližších měsících. Dvůr bude totiž sloužit i jako
zázemí stavby při opravě městských
bytů, která bude teprve zahájena, takže proměna vnitrobloku zatím není
na pořadu dne.
Jaroslav Špička,
místostarosta města

Poděkování Coolny za příspěvek městu
Tým nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Coolna děkuje městu Žatec za
dotaci poskytnutou v rámci
podpory cílů a opatření Komunitního plánu sociálních
služeb a prorodinných aktivit. Příspěvek byl využitý na
dovybavení klubu.
Prvním největším splněným přáním bylo zařízení
hudebního koutku, ve kterém byla doposud akustická
kytara a elektrické piano.
Nově přibyla elektrická basa, elektrická kytara, akustická bicí souprava a mikrofon. O hudebnu je velký zá-

jem, uživatelé služby mohou díky příspěvku pravidelně zkoušet a již se připravují na první vystoupení.
Příspěvek byl dále použit
na zakoupení stolních her,
které pomohou s rozvíjením
kreativity, trpělivosti a učí je
vzájemné spolupráci.
Poslední část příspěvku
byla určena na doplňky k počítačům pro případ, že by byla opět nařízena distanční výuka. V tom případě jsme
schopni poskytnout sedmi
uživatelům služby plnou
podporu při online vzdělávání. Andrea Vohnoutová

Díky za vše, čím potěšíte občany v našem městě
V této době covidu je třeba se radovat z maličkostí,
nejlépe každý den. Na duši
nás pohladí setkání s dobrými lidmi, návštěvy blízkých, změny v přírodě i změny v našem městě. To, co nás
nadchne dlouhodobě, jsou
výsledky všech sportovců,
kteří na sobě „pracují“ každý den. Obdivujeme plavce,
tenisty, vodáky, boxery, běžce, stolní tenisty, hráče ﬂorbalu i bowlingu. Mnoho z
nich reprezentuje naše město i díky trenérům.
Radostný pocit mají
všichni, kteří denně využí8

vají MHD – ne každé město
v ČR poskytuje možnost
jízd v tak nízkém tarifu. Řidiči to nemají lehké, často musí upozorňovat na dodržování vládních nařízení – jakoby někteří lidé neměli mobily a přístup ke sdělovacím
prostředkům.
Kde to opravdu žije, jsou
školy. Denně mě těší vidět ty
nejmenší v MŠ, jak radostně
s učitelkami prožívají každý
den. Ve školách se dodržují
všechny předpisy, vládne pořádek a všichni pracovníci
pracují nad rámec svých povinností. 90 % rodičů jim po-

máhá svou sebekázní. Odměnou jsou výsledky školáků i krásná přáníčka a výrobky na konci r. 2021. Však
také vystoupení žáků 1. ZŠ
P. Bezruče před školou potěšilo mnoho lidí v okolních
domech.
V prosinci minulého
roku se mnoho lidí radovalo
z ukončené rekonstrukce
Husitského náměstí v Žatci.
Dílo se podařilo, i když pracovníci zažívali mnoho překážek spojených s výměnou
pozemních sítí, stavbou kašny i celkovou pokládkou
dlažby na vozovce i chodní-

cích. Mnoho lidí se zastavuje a s obdivem si prohlíží kašnu s kalichem, 4 vysazené
lipky a celé okolí. Projíždějící dopravní prostředky si
zvykají na zpomalující pruhy a my, co denně zde procházíme, si pochvalujeme,
jak náměstíčko „prokouklo“. Díky všem, kteří se o
rekonstrukci zasloužili! Prosíme ty, kteří i toto přesto kritizují – „alespoň neškoďte“,
jak napsal v místním tisku jeden rozumný čtenář.
Přeji všem hodně zdraví
a dobré lidi kolem sebe.
Irena Komárková, Žatec

kultura

Žatecký zpravodaj

Tančit charleston vás v březnu naučí v Křížově vile
Vstupné na akci je pro účastníky v
dobovém oblečení 100 Kč, v běžném
oblečení 150 Kč za lekci.
Prosíme o nahlášení účasti na tel.
608 832 299 nebo na e-mail merdova
@muzeumzatec.cz nejpozději do pátku 11. března. Kapacita lekce je omezena na 10 lidí v každém dni.
Dodržena musí být všechna platná
epidemiologická nařízení (prokázat se
certiﬁkátem o ukončeném očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180
dnech).
Kurz charlestonu pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Žatec se uskuteční jako
doprovodný program k výstavě prvorepublikové módy s názvem Žiju v první republice, kterou můžete v Křížově
vile zhlédnout do 24. dubna.
(rmž)

V rytmu charlestonu se ponesou taneční lekce, na které můžete zavítat
o druhém březnovém víkendu 12. 13. 3. 2022 do Křížovy vily v Žatci.
Kurz, který začíná v oba dva dny od
15 hodin, pořádá Regionální muzeum
ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Žatec. Taneční kurz povede
Lenka Turková a je určen pro děti i dospělé, začátečníky i mírně pokročilé.
„Aktivita je fyzicky náročná, proto
délka jedné lekce nepřesáhne 45 minut. Doporučujeme tanečníkům vzít si
pohodlné oblečení a potěší nás, když
se při výběru outﬁtu inspirují stylem
první republiky. Prosíme, aby všichni
přišli v obuvi, která neudělá skvrny na
parketové podlaze,” apeluje za pořadatele muzejnice Monika Merdová.

Kniha Povstalci a odsouzenci vedle dalších
českých pánů také o žateckém M. Hošťálkovi
Zajímavý pohled do žatecké historie,
konkrétně na osobu popraveného primátora
Maxmiliána Hošťálka, přináší kniha Povstalci a odsouzenci autora Jana Kiliána. Knihu loni vydalo
Nakladatelství Lidové noviny
a lze ji koupit třeba přes některé internetové obchody.
Osoba žateckého primátora v ní není dominantní. Ale
Stanislav Vaněk, který napsal
recenzi na zajímavou publikac, připomíná i Maxmiliána
Hošťálka z Javořice: „V knize
jsou v patřičné souvislosti zmíněny příslušné reálie i jeho životní příběh.“ Celá kniha přináší trochu jiný pohled na událost, kterou známe z české historie pod pojmem Poprava 27 českých pánů. Žatecký primátor byl jedním z nich.
Proč stojí za to si knihu sehnat?
Na to odpovídá právě Stanislav Vaněk:
Kat Jan Mydlář popravil 21. června 1621
dvacet sedm mužů - smrt tří pánů, deseti rytířů a sedmnácti měšťanů na Staroměstském
náměstí v Praze byla důsledkem prohraného stavovského povstání a zároveň důrazným varováním nekatolíkům ze strany českého krále Ferdinanda II.
Události vymezené defenestrací provedenou 23. května 1618 a bitvou na Bílé Hoře, ke které došlo 8. listopadu 1620 i rozsudek nad rebely, byly pro současníky mementem. Pro jejich potomky znamenaly dějinné trauma, posléze se staly předmětem dějezpytného bádání historiků, námětem lite-

rárních děl i rozhlasové, televizní a ﬁlmové
tvorby.
Tzv. druhý život popravených se neodvíjel stejně. Několik mediálně proslulých - Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z
Budova, Kryštof Harant z
Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius - se „dočkalo“ mnoha
odborných studií a knižních
monograﬁí. O většině potrestaných však dosud bylo
známo málo informací. Tato skutečnost již neplatí, neboť byla vydána publikace s
názvem Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce.
PhDr. Jan Kilián nejprve
zasazuje dobové události do zemského a evropského kontextu. Posléze, dle pořadí v jakém byli odsouzení postupně povoláni k výkonu exekuce, pojednává v jednotlivých textových medailonech o jejich rodových i rodinných kořenech, kariéře, majetkových poměrech a politické angažovanosti v době
před povstáním i během průběhu vzpoury.
Analyzuje soudní proces a popisuje závěrečné chvíle pozemského bytí odsouzených, jakož i životní peripetie jejich blízkých v pobělohorských časech.
Text knihy je doplněn obsáhlým souborem poznámek, množstvím černobílých a
barevných fotograﬁí významných uměleckých děl, aktuální podoby hradních a zámeckých sídel i měšťanských domů jejich
popravených vlastníků.
(red)

Zima na plotě

Plot mateřské školy
Alergo v Žatci ožil. Dětské
artefakty nyní lemují chodník v ulici Bratří Čapků.
Dětem ze všech šesti tříd se
tak podle slov kolemjdoucích podařilo vykouzlit
úsměv na jejich tváři.
Téma bylo jasné - Zima.
Kdo máte chuť, přijďte
zhlédnout povedené práce
dětí, různé techniky, mezi
kterými najdete malbu, koláž, kresbu, benziňák aj.
Radka Mašková, Aneta
Cvečková - MŠ Alergo

Aktuální
zpravodajství
ze Žatce
sledujte na
www.mesto-zatec.cz
nebo na
facebooku
Žatecký
zpravodaj - město
Žatec
9
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6. 2. O Sněhurce, pohádka pro děti,
15:00
7. 2. Partička na vzduchu, zábavný pořad,
19:00
10. 2. Expedice Borneo – Kouzelná planeta,
vzdělávací pořad,
17:00
14. 2. Deštivé dny, činohra,
19:00
15. 2. Scény z manželského života, činohra,
19:00
17. 2. Deset klobouků Jana Přeučila,
zábavný pořad,
19:00
22. 2. Písničky bratří Nedvědů – Vojta Nedvěd
a kapela Tie Break, koncert
19:00
23. 2. Pohádky z kapsy, představení pro děti, 14:00
27. 2. Shanna Waterstown, koncert,
19:00
28. 2. Nejstarší řemeslo, činohra,
19:00
VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, prohlídky Po - Pá v 10,
13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 20. 3. Do zbraně!, výstava chladných i palných zbraní
3. 2. Žatec a krajina žateckého chmele, do 3. 4.,
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
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Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
do 21. 2. Na nebi, na zemi, výstava Radky Brůnové
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
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
OSTATNÍ
4. 2. Výlet Dinosauria Museum Prague,
pořádá DDM Žatec, 7:30 – 16:00
4. 2. Pololetní řádění na ledě, nám. Svobody, 14:00
5. 2. Farmářský trh, nám. Svobody, 8:00
8. 2. Koncert vítězů školních kol soutěže ZUŠ, 17:00
14. 2. Valentýnské pečení, DDM Žatec, 16:30 – 18:00
14. 2. Masopust v ZUŠ, 15:00 – 17:00
22. 2. 7. žákovský koncert, sál ZUŠ Žatec, 17:00
22. 2. Večer pro ženy, Sedmikráska Žatec, 17:30

3. 2. Krotitelé duchů: Odkaz
3. 2. Zlato
4. 2. Hranice odvahy
4. 2. Moonfall
5. 2. Moje krásná příšerka
5. 2. Mimořádná událost
5. 2. Klan Gucci
6. 2. Ulička přízraků
8. 2. Spencer
8. 2. Ninjababy
9. 2. Tady hlídáme my
9. 2. Zlato
11. 2. Tajemství staré bambitky 2
11. 2. Vem si mě
12. 2. Encanto
12. 2. Mimořádná událost
12. 2. Není čas zemřít
13. 2. Dračí princezna
13. 2. Moonfall
13. 2. Smrt na Nilu
16. 2. Tajemství staré bambitky 2
16. 2. Margrete – Královna severu
18. 2. V létě ti řeknu, jak se mám
18. 2. Spider-Man: Bez domova
19. 2. Tajemství staré bambitky 2
19. 2. Nitram
19. 2. Moonfall
20. 2. Zpívej 2
20. 2. Resident Evil: Raccoon City
20. 2. Mimořádná událost
23. 2. Salvador Dalí: Raná léta
23. 2. Srdce na dlani
24. 2. V létě ti řeknu, jak se mám
24. 2. Ocelové dámy
25. 2. Zpráva o záchraně mrtvého
25. 2. West Side Story
26. 2. O čertovi a jiné vánoční pohádky
26. 2. Belfast
26. 2. Kingsman: První mise

17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
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
15:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
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Regionální muzeum připravilo výstavy o povodni i papírnách
ra a Ilji Šavelových, která představí pohledy na různá žatecká zákoutí. Půjde
o představení děl z muzejní sbírky.
Ve Staré papírně ještě pokračuje výstava
s názvem Dávně věky na ŽatecVýstavy připravovalo dopředu i s
ku,
která
asi nejvíc doplatila na covivědomím, že v současné situaci není nidovou
dobu.
Ač bylo záměrem ukázat
kdy jisté, zda na ně budou moci přijít i
ji
hlavně
školákům,
kvůli omezením ji
návštěvníci nebo v jakém počtu.
zdaleka
nevidělo
tolik
dětí, kolik by
Vzpomínky naší maminky
mohlo
a
mělo.
I
proto
je
prodloužená
Kvarteto výstav je připraveno do
až
do
konce
března.
„Byla
vytvořena
hlavní budovy muzea v Husově ulici.
tak,
že
třeba
obrazy
krajiny
ukazují
proPrvní, s názvem Do zbraně!, už byla
středí na Žatecku a Podbořansku tak,
zahájena a potrvá do 20. března. Druhá
jak krajina vypadala v době, z níž popřipravovaná výstava bude mít název
chází paleontologické nálezy,“ upoVzpomínky naší maminky a zajímavá
zornila ředitelka muzea. Po skončení
bude svým retro zaměřením na dobu
výstavy má ve Staré papírně proběhpoměrně nedávnou. „Výstava ukáže, v
nout 6. až 9. dubna Velikonoční jarjak překotné době žijeme a jak se věci chmele pro zápis na Seznam světové- mark – opět pod podmínkou, že to akturychle mění a vyvíjí. Představíme ex- ho dědictví. Společně s Českým hyd- ální situace dovolí.
ponáty, které se dříve běžně používaly, rometeorologickým ústavem připraNásledně Stará papírna nabídne poale dnešní děti třeba ani neví, k čemu vuje regionální muzeum výstavu o po- kračování seriálu vlastních výstav musloužily a jak se používaly. Půjde o vě- vodni na Blšance, k níž došlo v roce zea o bývalých žateckých podnicích.
ci běžného života maminek či babiček 1872. „Chceme připomenout výročí Po Frutě a Šroubárně přijdou na řadu
dnešních dětí,“ popsala výstavu ředi- události, kdy se nevinný potůček změ- právě papírny, přesněji kartonážka. Výtelka muzea Radmila Holodňáková.
nil v dravou a nebezpečnou řeku po stava, tvořená i za pomoci lidí, kteří
K vidění budou například psací stro- protržení hrází dvou rybníků. Voda teh- kdysi v papírnách pracovali, zároveň
je či telefony, u kterých se vytáčelo čís- dy ničila vše, co jí stálo v cestě,“ zve ře- aktuálně naváže na současné kroky
lo kulatým ciferníkem, což jsou pro ditelka muzea k premiéře výstavy, jež města, které připravuje revitalizaci
dnešní děti „věci jako z pravěku“. Po- bude k vidění od 21. dubna do 2. října. spodní části papíren, které se mají prokud to aktuální epidemiologické pod- Poté uvidí výstavu i další obce v regio- měnit v městský archiv a kuželnu.
mínky dovolí, mohla by být výstava i nu, tedy na Žatecku či Podbořansku.
Na přelomu května či června chce
interaktivní a děti by si vyzkoušely, jak
Šatník paní mlynářky
muzeum připravit další Muzejní pose některé retro věci používaly.
a Velikonoční jarmark
chod. Trasa bude teprve určena, stejně
S touto výstavou má souviset také
Další akce připravuje Regionální jako termín, který chtějí pořadatelé urkvětnová Muzejní noc. „Doufáme, že muzeum Žatec ve svých dalších budo- čit tak, aby co nejméně kolidoval s daltou dobou už bude situace s epidemií vách. V Křížově vile proběhne na zá- šími akcemi pro veřejnost v Žatci.
lepší a chceme proto lidem nabídnout věr výstavy o módě první republiky
Žatecký poklad
jako doprovodnou akci k výstavě Mu- módní přehlídky. Proběhne pod náVedle přípravy a představení celé řazejní noc v zahradě, při které ukážeme zvem Šatník paní mlynářky 23. dubna. dy výstav pokračuje Regionální muzetřeba některé dobové dětské hry,“ doda- „Chceme ukázat tehdejší módu první um Žatec také v přípravě nové unikátní
la R. Holodňáková.
republiky, která byla podle nás velmi výstavy o Žateckém pokladu. Po staDvě další výstavy připravuje muze- zajímavá, decentní i elegantní,“ řekla vební přípravě už se bude pracovat
um s partnery. Ve spolupráci s městem Radmila Holodňáková.
hlavně na samotné expozici, která se
je připravena výstava, která představí
Od 5. května do října proběhne v má veřejnosti ukázat ještě v letošním
nominaci Žatce a krajiny žateckého Křížově vile výstavy obrazů Vladimí- roce.
Tomáš Kassal
Pestrou nabídku výstav si pro první
pololetí letošního roku připravilo
Regionální muzeum K. A. Polánka v
Žatci.

Pořad, který ukazuje i Žatec, uvedla americká televize

Zajímavé prezentace se
dočkal Žatec ve Spojených
státech amerických. Tele-

vizní pořad o Žatci i dalších
severočeských městech a jejich turistických lákadlech
vznikl díky spolupráci společnosti Czech-American
TV a krajského úřadu.
Žatec, stejně jako Louny,
Klášterec nad Ohří či Terezín se tak objevil na obrazovkách, které sleduje dva a
půl milionu domácností v 60
amerických městech. Desít-

ky tisíc dalších zahraničních
diváků viděly pořad na internetovém portále www.
catvusa.com, například lidé
v Kanadě, Austrálii, Anglii
či Německu.
Nezisková organizace
vysílá již od roku 2003 nekomerční vzdělávací pořady o
českých regionech, jejich
destinacích a jejich kultuře.
„Jako zahraniční médium cí-

líme především na jiné státy
než Českou republiku,“ uvedl za společnost CzechAmerican TV Adam Vokál.
Zahraniční pohled na zajímavosti Ústeckého kraje
ale může být zajímavý i pro
zdejší obyvatele. Kdo chce,
může pořad zhlédnout na
webu catvusa v odkazu na region Klášterec nad Ohří - Žatec - Louny.
(red)
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Fotbalisté Slavoje nabírají síly na jaro, v tabulce chtějí výš
Třikrát týdně trénink a v sobotu dopoledne přípravný
zápas. Zimní příprava fotbalistů Slavoje Žatec, která začala 12. ledna, má pevný řád.
V prvním přípravném ního zápasu velké závěry.
Samotná příprava probíutkání porazil Slavoj tým z
Dobroměřic 3:2, ale velká há na umělé trávě u řeky nefotbalová krása k vidění ne- bo v parku, kde hráči nabírabyla. „Byla to součást hrubé jí fyzickou sílu. S A týmem
přípravy se spoustou ne- trénují i starší dorostenci,
přesností. Za nás hrálo něko- které už na podzim Slavoj
lik dorostenců, hodně jsme využíval i v zápasech.
Letošní ročník je poznastřídali, soupeř naopak přijel jen ve dvanácti lidech,“ menaný covidovými omenedělal domácí trenér Pavel zeními, která zasahují i do
Koutenský z prvního letoš- tréninků, stejně jako pra-

covní povinnosti hráčů.
I proto má Slavoj pro jarní část krajského přeboru,
do nějž vstoupí na 9. místě tabulky, spíše opatrné cíle.
„Už před sezónou jsme říkali, že bychom chtěli hrát v
první polovině tabulky, to je
i náš cíl pro jaro – posunout
se tam. Rádi bychom tým doplnili, ale v současné době je
to těžké, hráčům se moc nechce nikam dojíždět,“ řekl
Pavel Koutenský.
Jarní mistrovské zápasy

startují pro Žatec 12. března
zápasem proti Domoušicím.
Přípravné zápasy:
5. 2. Žatec - Kralovice
12. 2. Žatec - Lhota
19. 2. Žatec - Spořice
26. 2. Žatec - Radnice
5. 3. Žatec - Toužim (14:00)
Hraje se každý víkend v
sobotu v 10 hodin, vždy na
umělé trávě u řeky – pouze u
dvou posledních zápasů
možná dojde k přesunu do
Blšan.
(kas)

S nejlepšími má Žatec
letos vyrovnanou bilanci
Na desátém místě tabulky krajského
přeboru jsou po 12 odehraných kolech
kuželkáři Lokomotivy Žatec A.
V lednu prohrála Lokomotiva 3:5
na kuželně vedoucích Spořic, kde se
Žateckým dlouhodobě nedaří. Přesto
uhráli hosté tři body díky remízám ve
svých duelech, o což se postarali Iveta
Ptáčková, Šárka Uhlíková a Zdeněk
Ptáček st.
Předtím ale doma Žatec porazil do
té doby vedoucí Českou Kamenici, takže s nejlepšími dvěma týmy krajského
přeboru má letos Lokomotiva vyrovnanou bilanci. V dalším kole se Žatec utká
v sobotu 5. února od 9 hodin na domácí
kuželně s týmem Teplice Letná B. (red)

Jazzmani blízko bodu
Stále marně čekají muži Florbalového Clubu Jazzmani Žatec na první výhru
v divizi. Nejblíže byli v polovině ledna,
kdy s 1. FBC DDM Děčín IV prohráli
na domácí půdě v Kadani těsně 6:7.
Hosté vedli po dvou třetinách 7:1,
když jim řadu branek Jazzmani nabídli
po svých chybách. V poslední třetině
se ale Žatec nadechl k velkému obratu.
Obránce Ondřej Hanuš dal jeden gól,
vzápětí si hosté dali po jeho nahrávce
vlastní gól a Jazzmanů bylo najednou
plné hřiště. Tlak završili dalšími góly a
dvě minuty před koncem stáhli manko
na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat se už
ale nepodařilo.
Sestava Jazzmanů: Švátora, Sarič
– Bartoš, Milyan D., Čermák – Kučera, Milyan V., Živčák – Burda, Kopecký, Havlík, Hanuš, Brunclík.
(kas)
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