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Pravidla pro reklamy na vývěsních š tech či tabulích před provozovnami určuje nové
Nařízení města, které pla od 1. března. Součás nařízení je i manuál, který napoví, jak
má vypadat dobrá a nemá vypadat nevhodná reklama. Oba příklady ukazují i snímky vlevo je příklad povedené reklamy, vpravo nevhodné. Více na straně 2.
Foto: (kas)
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Město může na některé investice využít i úvěr
Město Žatec může využít
bankovní půjčky k ﬁnancování některých investičních
projektů. Pomůže mu v
tom úvěr od Komerční banky do výše 300 milionů Kč.
Uzavření smlouvy o úvěru schválilo Zastupitelstva
města Žatce na únorovém
jednání. Při hledání poskytovatele úvěru oslovilo město
sedm bankovních institucí.
Šest z oslovených bank
nabídku městu nepodalo, například proto, že jim nevyhovovaly požadavky města.
Žatec totiž hledal úvěr za takových podmínek, které
jsou pro něj co nejvýhodnější – například aby nemusel
ručit majetkem nebo nemusel platit různé poplatky. Jedinou nabídku nakonec podala právě Komerční banka.
„O možném využití úvě-

ru jsme se bavili od jara
2021, kdy se postupně nastavovaly naše podmínky a požadavky. Probíhala debata i
v rámci pracovního jednání
zastupitelstva,“ popsala rozhodování a plánování starostka Zdeňka Hamousová.
Finanční úvěr město nejprve využije na ﬁnancování
rekonstrukce bývalého Kapucínského kláštera a jeho
Podmínky úvěru:
- výše 300 milionů Kč
- čerpání v letech 2022
až 2024
- splácení rovnoměrnými
měsíčními částkami po
dobu 10 let počínaje
rokem 2025
- úroková sazba 2,93 % p. a.
z jistiny úvěru

proměny ve spolkové a robotické centrum. Práce v bývalém klášteře už byly zahájeny.
Úvěr měl původně pokrýt výdaje 39 milionů korun z celkových nákladů. Je možné jej
ale využít k úhradě všech prací za 94 milionů Kč.
Druhou investicí, na niž
se už nyní počítá s využitím
úvěru, je regenerace bývalých papíren v celkové hodnotě 64 milionů korun.
Na obě investice už město získalo také evropské dotace. „Dva zmíněné projekty jsou už ve fázi rozpracovanosti a máme garanci dotačních titulů. Proto doporučujeme úvěr využít na ně, o
dalších akcích bude rozhodovat zastupitelstvo,“ uvedla vedoucí Finančního odboru MěÚ Žatec Renata Sedláková při jednání zastupitelů.
Pokračování na straně 4
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Manuál dobré reklamy města má pomoci vylepšit centrum
Nařízení města, kterým se
stanoví zákaz umístění reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, začne platit od 1.
března 2022 v Žatci.
Smyslem nařízení je postupně se zbavovat nevhodných reklam v ulicích města
a vyčistit veřejný prostor od
tzv. vizuálního smogu.
Součástí Nařízení města,
které schválili žatečtí radní
na svém únorovém jednání,
je Manuál dobré reklamy
města, jenž bude veřejně dostupný na webu města od začátku března. „Manuál má
pomoci zorientovat se v problematice reklam, procesu
povolování a vhodnosti jejich řešení na nemovitých
kulturních památkách, v úzeMěsto Žatec má dlouhodobě založený transparentní
účet. Jeho prostřednictvím
můžete pomoci obyvatelům
Ukrajiny, kteří se aktuálně
ocitli v těžké životní situaci.
Vzhledem k nastalé situaci je pomoc cílená především na matky s dětmi, kde
se město Žatec podílí na organizaci dopravy a zajištění
ubytování. Děkujeme za vyjádření podpory!
Číslo účtu:
107-4175780297/0100
Popis: Ukrajina

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 24. 3. 2022 od
17.30 hodin ve velkém
zasedacím sále radnice.

mí Městské památkové rezervace i jejím ochranném
pásmu a v Městské památkové zóně. Smyslem celého našeho snažení by nemělo být
správnou reklamu vymáhat,
ale s ní pomáhat,“ vysvětlil
místostarosta Žatce Jaroslav
Špička.
Právě jako pomocník má
nově vydaný manuál fungovat. Vznikal díky inspiraci
ve městech, jako jsou Znojmo, Český Krumlov či Olo-

mouc a kde podobná pravidla fungují. Vyjadřovaly se k
němu jak jednotlivé odbory
městského úřadu, tak komise
rady města. „Z mého pohledu je manuál velmi povedený především proto, že může
fungovat jako pomyslná kuchařka. Vysvětluje důležité
pojmy, přináší obecné zásady a doporučení, ale také ukazuje dobré i špatné příklady,“
dodal Jaroslav Špička.
Městský úřad nabízí podnikatelům a provozovnám
konzultace ohledně jejich reklam, jak je navrhovat i realizovat. Nevhodné nápisy, tabule, štíty či neónové nápisy
by měly postupně zmizet a
nahradit je mají poutače či nápisy, které budou svým stylem a provedením odpovídat

historickému významu královského města.
Město nechce při vymáhání správné reklamy podnikatele a živnostníky šikanovat. Zároveň je ale nutné upozornit, že připomínky, návrhy a doporučení se mohou
u těch, kdo nebudou Nařízení města respektovat, po čase
změnit v pokuty. Sankce může udělovat orgán památkové péče.
„Primárním cílem Nařízení města i Manuálu dobré
reklamy města je především
seznámení podnikatelské i
ostatní veřejnosti se skutečností, že reklamu v historickém centru města nelze umisťovat bez příslušného procesu návrhu a povolení,“ zdůraznil J. Špička. (kas)

Začíná úprava parkovacích míst v ulici Stavbařů
Město začne s budováním nových parkovacích
míst v ulicích Pekárenská a
Stavbařů od pondělí 7.
března. Práce mají trvat do
16. června.
V rámci stavebních prací
vznikne stovka parkovacích
stání ze zámkové dlažby.
Půjde o prostor mezi polem
a silnicí, kde už nyní obyvatelé sídliště parkují, takže
nejde o vyloženě nové parkoviště. Počet odstavných
míst se zvýší jen částečně,
výrazně se ale zvýší komfort
parkování. Parkoviště bude
nové a řádně povolené, dosud parkovalo na zeleni.
Součástí investice bude
vybudování odpočinkového

chodníku z mlatu a výsadba
zeleně podél jižního okraje
silnice, keře a stromy budou
sloužit ke zkrášlení i jako bariéra proti prachu a větru.
Dojde i k opravě povrchu vozovky.
V souvislosti se stavbou
budou nutná dopravní omezení, s nimiž musí obyvatelé

sídliště v několika měsících
počítat. Ulice Stavbařů má
být dočasně jednosměrná, dojde k přesunu autobusových
zastávek MHD a k určení objízdné trasy.
Hlavně se ale na několik
měsíců až do prázdnin sníží
počet parkovacích míst podél ulice Stavbařů.
(kas)

Zastupitelé nekoupí žádný kulturní dům - ani Moskvu, ani Lidový dům
Zastupitelstvo města Žatce odmítlo
nabídku společnosti Moskva, s. r. o., a
neodkoupí od ní Kulturní dům Moskva
v Podměstí. Nevyužije ani nabídku k
odkoupení Lidového domu od společnosti Rent Point KGS.
Nabídku obou společností řešili žatečtí zastupitelé už podruhé, v roce
2019 ale nepadlo žádné rozhodnutí, a
to i kvůli nejasným nákladům na budoucí provoz nebo rekonstrukci obou
objektů.
2

Na svém jednání 17. února měli zastupitelé už více informací. Na jedné
straně byla konkrétní nabídka společnosti Moskva, která nabízela kulturní
dům za 13 milionů korun, dalších 450 tisíc by stálo vybavení. Lidový dům by
byl za cenu 5,9 milionu Kč.
Na druhé straně měli zastupitelé k
dispozici odhad investic, které by si objekty vyžadovaly. Znalecký ústav Dekprojekt pro město vypracoval posudky, jež zhodnotily konstrukční stav

obou budov i potřebná energetická
opatření. Z těchto zpráv vyplývá, že by
potřebné investice byly minimálně v
hodnotě 20 milionů korun. Město by
pak také muselo řešit, jak zajistí provoz kulturních domů.
Rozhodnutí zastupitelstva bylo nakonec poměrně jednoznačné. Proti odkupu každého kulturního domu hlasovalo vždy 15 z 18 zastupitelů, tři se zdrželi hlasování, takže nikdo nebyl pro
získání dalšího majetku.
(red)
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Dříve chátrající klášter má být už za dva roky chloubou Žatce
Moderní robotické centrum pro zábavu i vzdělávání,
ale také místo pro setkávání různých spolků. Takové bude zhruba za dva roky nové využití bývalého Kapucínského kláštera v ulici Obránců míru.
Práce, jejichž celková areál kompletně otevřít vehodnota bude 94 milionů ko- řejnosti. „Nově opravený burun, začaly loni na podzim a de celý objekt kláštera, kroprobíhají podle harmonogra- mě střechy, která byla zremu. „Je provedena většina konstruována již v předchobouracích prací, demontáže zích letech. Rekonstrukcí
stávajících zařízení, prů- projde i rajská zahrada v
zkumy mykologické, vlh- atriu stavby a zahrada u zákosti a kanalizace, zahájeny padní fasády s venkovním pobyly práce na odvětrávaných sezením. Nově bude vybupodlahách v přízemí,“ po- dována přízemní přístavba
psala část dokončených či za- vstupní části, výtah, únikové
hájených prací vedoucí Od- schodiště a klimatizace v roboru rozvoje města Kateřina botickém centru,“ představila další práce Kateřina MaMazánková.
Stavební práce v býva- zánková.
Po dokončení prací se býlém klášteře mají skončit
příští rok na podzim. V roce valý klášter promění ve spol2024 se má zcela proměněný kové a robotické centrum.

Znamená to, že bude sloužit
žateckým občanům všech
věkových skupin. Významně se také rozšíří možnosti
využití přilehlé Klášterní zahrady, která zůstává otevřená i po dobu stavebních prací v klášteře, ale jež bude mít
do budoucna mnohem lepší
zázemí při pořádání různých kulturních a společenských akcí.
Vedle moderního využití,

jehož symbolem bude právě
robotické centrum, zůstane
zachovaná i historická hodnota bývalého kláštera. Připomínkou bývalé podoby zůstanou například původní výmalby, jež budou v rámci rekonstrukce restaurované.
Po dokončení se dlouho
chátrající a nevyužitý klášter stane další chloubou královského města Žatce.
Tomáš Kassal

Mezinárodní výbor požadoval plány na ochranu chmelařské tradice
písemných pramenů dokládajících
kontinuitu chmelařských tradic v ŽatVýkon správy památkové péče se ci. Zpracovatelský tým tak musel ve
Koncem února byly odeslány další
odpovědi na doplňující dotazy ICO- ale liší stát od státu, mezinárodní ex- spolupráci s místními muzejními instiMOS a tím byl učiněn poslední krok v perti tak požadovali podrobnější vy- tucemi doložit nejstarší písemné dorámci hodnocení nominace. Odeslané světlení, jakým způsobem probíhá klady o pořádání oslav Dočesné již od
zpracované podklady prostudují ex- ochrana chmelařských objektů v Čes- 19. století a také doložit písemné praperti na jarním Panelu ICOMOS, na ké republice a konkrétně v Žatci. Poža- meny dokládající, že žatecká drátěnka
kterém rozhodnou o tom, zda doporu- dovali také zajištění budoucí ochrany byla vyvinuta v žatecké oblasti.
čí nominaci k zápisu na Seznam svě- formou územního plánování. Kvůli toByť se může zdát, že požadavky
muto požadavku bylo zahájeno zpra- ICOMOS jsou až příliš detailní a hodtového dědictví.
Co všechno bylo předmětem dopl- cování podkladů pro územně analytic- nocení je rok od roku přísnější, na rozňujících otázek? Pro zobecnění může- ké podklady, na jejichž základě budou díl od nominací překládaných před 5 až
me sérii dotazů rozdělit do několika v územní plánu identiﬁkovány všech- 10 lety, je třeba brát v úvahu, že těmito
okruhů: historické písemné důkazy o ny chmelařské objekty, u kterých do- doporučeními odborná organizace pochmelařském dědictví v Žatci, ochrana jde k aktualizaci konkrétního řešení máhá Žatci nastavit nástroje pro budoudochovaných chmelařských objektů, do- ochrany. Pracovní skupina pro chme- cí ochranu jeho dědictví. Tyto nástroje
savadní a budoucí vědecké výzkumy, lařské objekty již zahájila zpracování se často již osvědčily u ostatních světomístní rozvojové projekty, ﬁnancování podkladů potřebných pro územní plá- vých statků a Žatec se tak může inspiroa připravovaná turistická infrastruktura. nování. Pracovní skupina pro propaga- vat nejnovějšími světovými příklady.
Některé aktivity, především vědec- ci řeší další požadavek, kterým je zpraDoufejme tedy, že jsme všechny poký výzkum stavebního dědictví, je v Žat- cování koncepce turistického ruchu žadavky vypořádali v souladu s míněci a okolní krajině aplikován dlouhodo- pro celý nominovaný statek.
ním expertů a jejich doporučení bude
Dalším požadavkem bylo doložení nakonec kladné. Olga Bukovičová
bě. Na průzkum chmelařských půd v historickém jádru města naváže tento rok
průzkum komínů chmelařských skladů.
Okolní krajině se věnoval vědecký projekt Národního památkového ústavu,
který dokumentoval venkovské sušárny
chmele. Každoročně jsou prohlašovány
nové kulturní památky a město udržuje
podpůrný dotační program pro vlastníky, kteří plánují opravy svých objektů v
městské památkové rezervaci a městské
památkové zóně.

Žatec a krajina žateckého chmele

3

Žatecký zpravodaj

Město může na některé
investice využít i úvěr
Dokončení ze strany 1
Vedle těchto dvou významných stavebních akcí lze úvěr využít i na ﬁnancování dalších rozvojových projektů.
Teoreticky se to týká třeba proměny bývalé posádkové věznice na byty, kanalizace Bezděkov, stavby urgentního
příjmu či modernizace oddělení následné péče v nemocnice nebo regenerace
bývalého posádkového domu armády.
Úvěr je další možností na ﬁnancování investic, kterou město může, ale nemusí využít. Dává to šanci urychlit rozvoj
Žatce. „Vlastní volné peníze můžeme využívat na běžné investice, jako jsou chodníky, silnice, cyklostezky, které nám tak
nebudou blokovat tyto velké akce,“ řekl
místostarosta Žatce Radim Laibl. (kas)

zpravodajství

Turistická sezóna začne pod majákem
Nová turistická sezóna v Žatci odstartuje v sobotu 2. dubna odpoledne speciálním programem v prostoru u Chmelového majáku.
Vedle symbolického odemčení
Chmelového majáku na začátku sezóny se připravuje i další program, při
němž by se měly představit různé organizace, jež připravují akce pro turisty i
pro žatecké občany. Prezentovat se bude Destinační agentura Dolní Poohří,
Chrám chmele a piva, Turistické informační centrum, Chmelobrana či Chmelařské muzeum. O zapojení dalších
partnerů se ještě bude jednat.
Program se připravuje tak, aby zaujal dětské i dospělé návštěvníky. Zapojit by se chtěl i nový provozovatel Re-

staurace U Orloje, který měl začátkem
března podepsat nájemní smlouvu. V
ideálním případě se zahájení turistické
sezóny v Žatci spojí se znovuotevřením minipivovaru a restaurace U Orloje.
(red)

Strážníci chytali zvířata, pomáhali hasičům chodili i za dětmi do škol
to kotci stráví 1-3 dny, kdy
se intenzivně hledá jeho majitel. Drtivá většina psů se
takto dostane zpět do svých
domovů. V případě, že se
majitel nenajde, putuje pes
do útulku v Jimlíně, kde se
opět podnikají kroky k nalezení původního majitele. V
Odchyt zaběhnutých psů neúspěšném případě pak k
je pro strážníky z Městské nalezení majitele nového.
policie Žatec denní chleba. Nicméně nejen psi se potuPes je po odchytu umístěn lují po našich ulicích.
do záchytného kotce, kde do- Strážníci již mají zkušenosti
stane vodu a granule. V tom- s kočkami, ptáky, ale i žel-

vou či koňmi. Takový malý
zvěřinec.
V posledních týdnech trápil celou Evropu silný vítr,
náš region nevyjímaje.
Městská policie asistuje v takových dnech při výjezdech
hasičů. Zabezpečením míst
páskou, usměrňováním provozu v postižené oblasti
(kde je např. spadlý strom) a
předáváním informací o nových případech pomáhají celou situaci zvládnout.
Ve školách a školkách

opět probíhají přednášky o
bezpečnosti a práci Městské
policie. Co dělat při nálezu
injekční stříkačky, jaká jsou
telefonní čísla tísňových linek a jak se chovat bezpečně
na ulici - to je potřeba dětem
neustále opakovat. Starší žáci se už aktivně zajímají o
právní rámec sebeobrany nebo co dělat v případě zájmu
o práci u policie.
Nezapomeňte, že v případě nouze je tu pro vás linka 156.
(šb)

Muž sebral desítkám lidí peníze nebo telefon, chce se všem omluvit
Desítkám lidí sebral peněženku nebo mobilní telefon a za krádeže si odpykal několik trestů. Naposledy se Michal Pulko ze Žatce vrátil z výkonu
trestu před pěti lety a už se do vězení nechce nikdy vrátit. Ale nejen to: za
všechny své trestné činy se stydí a lidem, které okradl, se nyní omlouvá.
„Kdybych mohl vrátit čas, tak už něco takového nikdy neudělám. Opravdu
mne to mrzí a všem lidem, kterým
jsem tím ublížil, se upřímně omlouvám. Tady v Žatci jich bylo hodně,“ vypráví pětatřicetiletý Michal.
V dětství strávil dva měsíce v Diagnostickém ústavu Liberec a pak 10 let
ve Výchovném ústavu pro děti a mládež
v Místě na Chomutovsku. Na oba ústavy vzpomíná, že se mu tam personál
hodně věnoval a naučil ho spoustu věcí.
Posledních pět let se snaží pracovat, v současné době jako zedník. V
rámci výkonu trestu si prošel i rekvali4

ﬁkacemi v oborech číšník nebo malíř natěrač. Práci by si tak měl najít vždy.
Vedle toho, že už nepřekračuje zákon,
ale naopak pracuje a snaží se dokonce
nějaké peníze ušetřit, se také zamýšlí
nad tím, co v minulosti dělal špatně.
Právě proto se chce omluvit. Když
sám pracuje a vidí, jakou to dá námahu
si nějaké peníze uspořit, tím spíš se stydí
za to, co dříve dělal. „Představuji si třeba malého kluka, který přijde za tátou,
že chce konečně ten slíbený mobil. A táta mu řekne: nemůžu ti ho koupit, někdo
mi peníze na něj ukradl. Nebo rodina šetří na dovolenou, a okradou je. To jsem
dělal já a dnes se za to stydím,“ vypravuje, snad upřímně, Michal Pulko.
Ke krádežím se dostal už v pěti letech. Někdy sám, jindy ho navedli kamarádi. Prošel různými nápravnými zařízeními včetně výchovného ústavu mládeže, kde strávil několik let. Jako dospělý byl čtyřikrát ve vězení. Z jeho vyprá-

vění vyplývá, že když byl potrestaný,
choval se, jak nejlépe uměl. Snažil se polepšit, choval se vzorně, takže dostával
vycházky a mohl i za rodinou do Žatce.
Nikdy mu ale dobré úmysly polepšit se
nevydržely tak dlouho, jako nyní.
Tvrdí, že už je to nastálo. „Nechci
znovu dělat, to co dřív, a ubližovat lidem. I proto se všem chci omluvit,“ opakuje muž, který byl opakovaně i klientem kurátorů žateckého odboru sociálních věcí.
K tomu, aby se už ke krádežím nevrátil, ho vede i jeden sen. „Chtěl bych
si pořídit malý pozemek a na něm postavit bydlení. Na to se šetřím,“ vypravuje. Kdyby kradl, těžko bude shánět
práci a šetřit peníze na svůj sen.
Sám tvrdí, že už pochopil, co dělal
špatně a co nemá opakovat. Aby své sliby dodržel, musí o nich nejen mluvit, ale
také na nich pracovat. Jak vše dopadne,
záleží jen na něm.
Tomáš Kassal

zpravodajství
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Díky zářící fasádě patří synagoga už nyní k ozdobám města
Desítky milionů korun stojí rekonstrukce druhé největší stojící synagogy v Česku, která stojí v žatecké
Dlouhé ulici. Kompletní opravu památky provádí díky podpoře z evropských dotací její majitel Daniel
Černý.
Přestože synagoga se veřejnosti
otevře nejspíše až
v polovině příštího roku, už nyní
se stává díky nové fasádě či vitrážím jednou z ozdob historického
centra Žatce. Až
do srpna potrvají stavební práce, načež
začne další část oživování synagogy.
„Pak nás čeká další zásadní věc, a to je
tvorba expozice, což potrvá minimálně rok. Není jednoduché posbírat
všechna data, zpracovat je, ale ani vybrat toho, kdo expozici připraví,“ vysvětlil v rozhovoru Daniel Černý (na
snímku).
O jakou expozici půjde?
Bude se jednat o téma o historii židovství na Žatecku. Ale v synagoze i v
rabínském domě budou další vhodné
prostory, kde se mohou konat klasické
výstavy, třeba moderního umění nebo
místních autorů.
A s jakým dalším využitím počítáte? Kromě výstav?
Určitě synagoga vybízí, aby se tam
konaly koncerty. Je to velký prostor s
úžasnou akustikou, který vhodně doplní prostory, které už v Žatci pro kulturu
jsou. Počítá se s promítáním, přednáškami, komunitním setkáváním. V rabinátu bude zázemí i pro menší komunitní akce. Obě budovy budou propojené
a fungovat v symbióze.
Co všechno se udělalo a co vás ještě
čeká v rámci rekonstrukce? Asi je to
zatím hlavně o stavebních pracích?
Je to hlavně o stavbě. Už se to pěkně rýsuje. Téměř hotová je fasáda synagogy a část vnitřních omítek. Dělají se
konstrukce na zábradlí, které bude z
černého plechu, je to taková specialita
architekta Jiřího Vaníčka. V rabinátu
už děláme druhé vnitřní nátěry. Zbývá
položit dřevěnou podlahu a dlažbu,
osadit radiátory, světla a dveře.
To vše se tedy do prázdnin stihne
dokončit?
Ano. Já bych rád udělal, až budeme
hotoví se stavbou, ale ještě nebude ex-

pozice, třeba charitativní koncert. Aby
se lidé mohli podívat, co už jsme udělali. Takový mezistupeň, než bude vše
oﬁciálně dokončené.
Z čeho máte největší radost? Z toho, co už je hotové.
Krásně vypadá fasáda, snad tak vydrží dlouhé roky. Jsou použité komplikovanější materiály, které mají rádi památkáři, ale které dřív degradují. Tak
uvidíme. Libí se mi, jak jsme vrátili na
čelní stranu palmety a doplnili sgraﬁta.
Nová břidlicová krytina na věžích je
krásná a pozlacené Davidovy hvězdy
daly synagoze nový rozměr.
A vitráže?
Na ty nesmím zapomenout, samozřejmě, ty už máme osazené v celé synagoze delší dobu. Objektu ohromně
sluší. Musím poděkovat za skvělou práci manželům Kantovým.
Bylo potřeba zasáhnout do statiky, střechy…? Dělat ty málo viditelné, ale zásadní stavební věci?
Střecha byla celkem v pořádku, dělaly se jen drobné opravy trámoví. Staticky nejhorší byl strop ve druhém patře rabínského domu, kde nám v jedné
místnosti zcela spadl. Odkryli jsme i
zbývající stropní trámy, části byly uhnilé, takže jsme je museli vyměnit. To
jsou náklady navíc, ale musím se s tím
vyrovnat.
Jaké jsou vlastně celkové náklady na rekonstrukci?
Nekonečné… (smích). Dotace je
85 procent z celkových nákladů 55 milionů korun, samotné stavební práce
stojí asi 45 milionů korun. Některé vě-

Majitel synagogy
zachraňuje
i bývalou traﬁčku
Vedle synagogy se Daniel Černý
stal majitelem další žatecké památky,
bývalé traﬁky na Nádražních schodech. I ta nyní prochází rekonstrukcí.
Provedená výměna trámů a oprava střechy byly hlavním krokem k záchraně traﬁky.
Jak bude stavbička trvale využívaná, o tom majitel ještě není rozhodnutý. Počítá ale s m, že by v bývalé
traﬁce byl různý doplňkový program
v době městských akcí.

ci se tam ale započítat nedají, třeba ty
vícepráce, takže ten můj podíl je vyšší,
než se čekalo.
Nenapadlo vás někdy, že jste se
do toho neměl pouštět? Když se
všechno rozjede a najednou se objevují další problémy, výdaje, člověk
pak někdy pochybuje…
Bude mi padesát let, v životě se mi
dařilo soukromě i pracovně. Tohle je logický vývoj, musel jsem se pustit do
další životní etapy, do práce na něčem,
co tu po nás zůstane pro další generace.
Tohle byla ohromná výzva. Šance, jak
zachránit významnou kulturní památku. Jsem rád, že jsem se do toho pustil.
Navíc jsem díky synagoze poznal
spoustu báječných lidí, nejen tady v
Žatci, ale i po světě, kteří mě podporují
a dávají mi energii pokračovat.
Vzhledem k tomu, že jde o druhou největší stojící synagogu v Česku, tak se dá čekat, že to bude mít
ohlas i za hranicemi?
Určitě. Třeba nedávno tu byla malá
delegace z Anglie, přijel se do Žatce podívat potomek žateckého rodáka s rodinou. Ač česky neumí, stále je v kontaktu s Českou republikou i se Žatcem.
Jezdí se dívat do míst, kde jeho otec v
roce 1921 studoval a žil. Taková setkání mne obohacují.
Tomáš Kassal
5
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ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Vás zve dne 22.03. a 23.03. 2022
od 08:00 do 16:00 hod. na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Budete si moci prohlédnout:
· jak pracujeme v multimediálních učebnách
s interaktivními tabulemi a projektory
· jak se učíme informatiku a robotiku
na 1. stupni i 2. stupni
· jaká je u nás výuka cizích jazyků
v jazykových učebnách
· jak bádáme v přírodovědné učebně
· rádi vám ukážeme naši novou tělocvičnu,
školní kuchyňku, keramickou dílnu
· můžete nahlédnout i do školní družiny

Poznejte nás blíž, přijďte se podívat.
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. dubna.
Příjem inzerce do 31. března.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: úterý 9 - 11 hod., TIC Žatec, nám.
Svobody 149.
Odběrná místa: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha
nám. Poperinge, JIP Pražská, samoobsluha Podměstí, Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, Kavárna S duší, aut. nádraží, vlak. nádraží, zahradnictví Cinke.

Dluhová poradna:
Dluhy a manželství, nebo rozvod
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Manžel mi mnoho let lhal o svých dluzích.
Bojím, se že o všechno přijdu a chci se nechat rozvést. Pomůže mi rozvod k
ukončení mé obavy?
Odpověď: Dobrý den,
rozvodem jistě vyřešíte
ukončení společného jmění
manželů a od právní moci
rozsudku o rozvodu manželství již manžel bude ručit
pouze sám za své budoucí závazky. Za dluhy vzniklé v
manželství ale ručíte a budete odpovídat společně. I zde
však existuje jistá ochrana
druhého manžela. Exekutor
nesmí postihnout majetek,
který je výlučně vaším, získaný např. děděním nebo darem, dále nemůže postihnout vaše penzijní připojištění či vaši mzdu. Bankovní
účet pak může exekutor postihnout pouze omezeně.
Vždy je potřeba zvážit,

co je vlastně součástí vašeho společného jmění a zda
rozvod je jediným řešením.
I za dobu trvání manželství
je možné zúžití společného
jmění manželů. Důležitou
roli hraje i fakt, zda jsou závazky vaším manželem řádně hrazeny, či jsou již po
splatnosti nebo vymáhány
exekučně.
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: Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí
Advokát radí
Dotaz: Je proti mně vedena celá
řada exekucí, ale už řadu let nemám
důchod v takové výši, který by bylo
možné v exekuci postihnout. Slyšela
jsem, že se chystají nějaké změny a
exekuce by po nějaké době měly být
automaticky zastaveny. Co je na
tom pravdy?
Odpověď: Na konci července 2021
vyšla ve sbírce zákonů asi vůbec nejdůležitější novela týkající se provádění exekucí za poslední léta. Právě možnost zastavování bezvýsledných exekucí je jednou z významných novinek.
Podle nové právní úpravy bude již
v roce 2023 možné zastavovat exekuce, pokud v posledních šesti letech nebylo možné vymoci alespoň částku dostačující k pokrytí nákladů exekuce. V
případě, že takovou exekuci bude exekutor provádět, vyzve věřitele, aby v
případě, že chce ve vedení exekuce pokračovat, složil tzv. prodlužovací zálohu. To má věřitele donutit k tomu, aby
si rozmyslel, jestli vedení takové exe6

kuce má smysl. Složením zálohy lze
exekuci prodloužit jen dvakrát na maximálně 12 let, pak bude exekuce zastavena. Je třeba zdůraznit, že ne u všech
pohledávek toto platí, nejde třeba o pohledávky způsobené trestným činem,
nároky z náhrady škody na zdraví nebo
vymáhání dlužného výživného.
Trochu jiná pravidla budou platit u
exekucí vedených v případech, kdy původní dlužná jistina nepřesáhla 1500,Kč. Pokud u těchto exekucí nebylo v
posledních třech letech ničeho vymoženo, tak bude opět po složení prodlužovací zálohy možné takovou exekuci
prodloužit opět maximálně o další 3
roky. Opět i zde ale platí výše zmíněné
výjimky.
Ačkoli jde o velkou legislativní
změnu, tak je třeba zdůraznit, že již v
současnosti lze žádat o zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Zejména v případech, kdy je zřejmé, že
majetkové poměry dlužníka ani v blízké budoucnosti neslibují nějaké zlepšení vyhlídek věřitele na uspokojení jeho pohledávek, dochází často k zastavení exekucí buď proto, že s tímto ná-

vrhem dlužníka souhlasí sám věřitel,
nebo proto, že o tom rozhodl soud po
předložení věci exekutorem.
V prvním případě lze očekávat
vstřícnost zejména od větších věřitelů,
jako jsou banky, orgány veřejné moci
nebo třeba zdravotní pojišťovny. V druhém případě může rozhodnout exekuční soud i proti vůli věřitele. Bohužel, rozhodovací praxe soudů, i s ohledem na speciﬁcké poměry každého
dlužníka, je v tomto dosti nepředvídatelná. Nová právní úprava by tak mohla situaci zpřehlednit.
Vedle úpravy zastavování exekucí
lze najít v novele i celou řadu dalších
novinek, ať už jde o způsob započítávání dluhů, snižování sankcí za neplacení zákonných pojištění nebo změn
při provádění tzv. mobiliárních exekucí. K těmto novinkám se vrátíme v některých z následujících právně poradenských rubrik.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

inzerce/životní událos /pozvánky

inzerce
● Muž středního věku hledá
přítelkyni do 50 let na společné trávení volného času,
mám rád sport a zábavu. Tel.
704 543 154.
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska. Stáří
16 - 20 týdnů, 199 - 245,Kč/ks. Prodej: Žatec - u
vlak. Nádraží-západ - 16.3. 17.30 hod. A 29.3. 2022 15.40 hod. Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod., tel.601576270,
728605840, www.drubezcervenyhradek.cz

Žatecký zpravodaj

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa
na dobu určitou (zástup za MD a RD):

na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

Vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí

Pracovník/pracovnice
oddělení
sociálně právní ochrany

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami
dodat k rukám personalistky
nejpozději do 16. 3. 2022 do 14.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami
dodat k rukám personalistky
nejpozději do 21. 3. 2022 do 13.00 hod.
7
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Vzpomínka
● 25. února to
byly dva roky,
kdy nás opustila
paní Hanka
Bretschneiderová. Vzpomíná
manžel a ostatní příbuzní.

Rozloučení
Zesnulí v době od 25.1.
do 21. 2. 2022:
Věra Dudová
78
František Herold
80
Jan Brož
88
Danuše Sovová
69
Jaroslava Baláková
61
Václav Kocek
71
Karel Hasil
72
Dagmar Baborová
82
Anna Umlaufová
92
Zděnek Strnad
69
Simona Malá
24
Jiří Kvapil
71
Václav Voříšek
71
Margita Dudyová
72
Josef Šťastný
73
Jaroslav Dušek
88
Jitka Kružliáková
62
Miroslav Chmelík
75
Božena Blažková
78
Jana Říhová
48
Václav Nesvadba
86
Vladimír Wawrečka
75
Karel Sekret
73
Drahoslava Zázvůrková 93
7
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Aktivity Seniorcentra Žatec loni ovlivnila covidová omezení
Když jsme za sebou stáhli „černou“
oponu roku 2020, těšili jsme se co
přinese rok 2021. Plán byl jasně daný a akcí na papíře bylo spousta.
Bohužel, začátek roku jsme opět zůstali doma a vše, co bylo v plánu na první polovinu roku, se okamžitě přesunulo na podzim. Velkou náplastí v dané
situaci byl uskutečněný zájezd v červnu na zámek Loučeň a návštěva města
Nymburk. Ten se navzdory všem opatřením vyvedl v celé kráse. Za pár dní
následovala návštěva hradu Hněvín v
Mostě na představení „Sluha dvou pánů“, i zde jsme si užili chvilky neutuchající zábavy a humoru.
V červenci a srpnu bývá u nás v Seniorcentru většinou volno, tentokrát
jsme ale využili rozvolnění některých
opatření a na předzahrádce Sedmikrásky se uskutečnila přednáška s ukázkou tlačítka SOS. Poskytovatel služeb
Anděl strážný, z. ú., uvedl před několika lety na trh novou službu, náramek s
SOS tlačítkem, vhodnou pro domácí i
mobilní tísňovou péči.
Spolupráce s Ing. Svobodou, který
byl jedním ze zakládajících členů nadace Lepší senior, pokračovala i v loňské
roce. Zajímavá témata „Mediální obe-

Za švadlenkami
první republiky
Háčkování, frivolitková krajka, výroba límečků, to vše bude k vidění a vyzkoušení v Křížově vile v rámci doprovodného programu výstavy Žiju v první republice. Nadšenci do historie i ručních prací se tam sejdou ve čtvrtek
24.3. od 13 do 17 hodin.
Tvořivé odpoledne pro děti i dospělé
připravilo Regionální muzeum Žatec ve
spolupráci se spolkem Krušnohorek z
Chomutova. „Zvláštností, kterou si běžně v domácích podmínkách nevyzkoušíte, bude technika frivolitkové krajky.
Je k ní zapotřebí speciální člunek, a pod
zkušeným dohledem našich lektorek
zvládnou pracovní postup i začátečníci,” uvádí za pořadatele muzejnice
Monika Merdová.
Vstupné na akci je jednotné 30 Kč.
Pro účast je nutné dodržet všechna platná epidemiologická nařízení..
Dílnička ručních prací doplňuje výstavu prvorepublikové módy, kterou můžete v Křížově vile zhlédnout do 24. dubna. V rámci vstupného jsou k vidění také krásné interiéry Křížovy vily. (rmž)
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zřetnost“ a „Jsem zde ještě potřebný“
byla bohužel kvůli situaci ovlivněna
malou návštěvností.
V prostorách Sedmikrásky jsme se
pak ještě sešli se spisovatelkou M. Bittnerovou na přednášce „Lásky B. Němcové“ a „Tajemství K. H. Máchy“. Pevně věříme, že se s Martinkou opět
sejdeme nad tématem „Nejslavnější
čeští spisovatelé“, které naše seniory
velmi oslovilo a zajímá.
Další podzimní měsíce si pak naši
senioři užili se zábavou na několika divadelních představeních. V mosteckém
divadle to byla inscenaci z britské historie „Králova řeč“ a představení slavných melodií z amerického muzikálu
„Funny Girl“. V žateckém divadle koncert zpěvačky „Mára“ a vyvrcholením
byla návštěva Vrchlického divadla v

Lounech na představení hudebně tanečního divadla Chorea Bohemica. Program „České legendy a vánoční zpěvy“
byl opravdu vskutku tou nejkrásnější
tečkou za nelehkým rokem 2021, kdy
většinou ve společnosti vládla patová situace a skepse. Doufejme, že tento stav
již vyprchal a brzy se vrátíme k našim
aktivitám bez obav a omezení. K tomu
všichni potřebujeme hlavně zdraví, optimismus a skvělou mysl. Nechť nás toto přání provází do dnů budoucích a
buďme lidmi, kteří šíří pozitivní energii
a radují se z maličkostí. Vždyť krásu a
radost lze najít všude kolem nás.
Tímto děkujeme zároveň městu Žatec za ﬁnanční příspěvek, který umožňuje volnočasové aktivity pro seniory
pořádat.
Stanislava Žitníková,
předsedkyně spolku

infolist o odpadech
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

3. 3. Minipárty s Karlem Šípem, zábavný pořad
12. 3. Richard Strauss: Ariadna na Naxu,
satelitní přenos opery
16. 3. Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem,
představení pro děti
18. 3. Gary Moore Tribute – Feat Jack Moore,
koncert
19. 3. Kdy to bylo naposledy?,
činohra – Opera Žatec
23. 3. Tak já letím!, činohra
26. 3. Giuseppe Verdi: Don Carlos,
satelitní přenos opery
27. 3. Rarášci, představení pro děti
28. 3. Talk show Josefa Dvořáka, zábavný pořad
5. 4. Štefan Margita – Intimity, koncert

Žatecký zpravodaj

19:00
18:45
14:00

24. 3. Ruční práce první republiky,
Křížova vila, 13:00
29. 3. Koncert učitelů, sál ZUŠ Žatec, 17:00
29. - 31. 3. Žatec bez dluhů: Zvýšení dluhové
a ﬁnanční gramotnosti,
Klíčenka (proti poště), 8:00 – 12:00
1. 4. Koncert Elišky Sýkorové,
Club Devítka (bývalá Spořitelna), 19:00
2. 4. Zahájení turistické sezóny, nám. Prokopa
Velkého a Chrám chmele a piva, 13:00

19:00
19:00
19:00
16:45
15:00
19:00
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)
do 20. 3. Do zbraně!, výstava chladných i palných zbraní
do 3. 4. Žatec a krajina žateckého chmele, výstava o
nominaci na zápis na seznam Světového dědictví
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 30. 3. Výstava Zborov 1917, snímky československých
legionářů
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou
tužkou. Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Galerie U Radnice
5. 3. Žatecké gymnázium - Skvost architektury, výstavy
fotograﬁí trvá do 29. 4., vernisáž v 16:00
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
12. - 13. 3 Taneční lekce Charlestonu,
Křížova vila, 15:00
19. 3. Žatecký bazar,
podloubí nám. Svobody 9, 9:00 – 13:00
22. 3. Okresní kolo tanečního oboru soutěže ZUŠ,
Městské divadlo, 9:00 – 16:00
22. 3. 8. žákovský koncert, sál ZUŠ Žatec, 17:00

4. 3. Zpráva o záchraně mrtvého
4. 3. Batman
5. 3. Haftaňan a tři mušteriéři
5. 3. Uncharted
5. 3. Smrt na Nilu
6. 3. Chlupáčci
6. 3. Super-Blb
6. 3. Batman
8. 3. Velký červený pes Cliﬀord
8. 3 V létě ti řeknu, jak se mám
8. 3. Pes
9. 3. Moje krásná příšerka
9. 3. Batman
9. 3. Belfast
10. 3. Tajemství staré bambitky 2
10. 3. Uncharted
10. 3. Mimořádná událost
11. 3. Addamsova rodina 2
11. 3. Betlémské světlo
11. 3. Batman
13. 3. SEAL TEAM: Pár správných tuleňů
13. 3. Heavy Trip
13. 3. Betlémské světlo
15. 3. Betlémské světlo
15. 3. Nejhorší člověk na světě
16. 3. Pes
16. 3. Ulička přízraků
17. 3. Nitram
17. 3. Betlémské světlo
20. 3. Haftaňan a tři mušteriéři
20. 3. Betlémské světlo
20. 3. Batman
22. 3. Super-Blb
22. 3. Bod varu
24. 3. Haute Couture
24. 3. V létě ti řeknu, jak se mám
25. 3. Poslední závod
25. 3. Ztracené město
27. 3. Ztracené město
27. 3. Poslední závod
29. 3. Poslední závod
29. 3. Ztracené město
30. 3. Haute Couture
30. 3. Ambulance
31. 3. Super-Blb
31. 3. Poslední závod

17:30
20:00
15:00
17:00
20:00
15:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:30
15:00
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
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
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sport/služby občanům

Mladí žatečtí plavci těsně pod stupni vítězů
Čtyři mladí žatečtí plavci se v polovině února představili na tradiční mládežnické soutěži Litoměřický kalich.
V konkurenci 180 závodníků ze 17
oddílů se neztratili, i když na žádné medailové umístění nedosáhli.
Nejvíce se dařilo Samovi Šnokhousovi mezi žáky narozenými v roce 2008, který doplaval na 4. místě v závodě na 50 metrů motýlkem a byl ještě 6. v závodech na
50 i 100 metrů volným způsobem.
Dvakrát čtvrtá pak byla Soﬁe Diepoldová mezi žačkami ročníku 2011.
Těsně pod stupínky vítězů skončila na
50 i 100 metrů prsa.

Umístění kolem 10. místa pak sbírala ještě Kateřina Paymová, jež plavala mezi žákyněmi ročníku 2011, a také
Dominik Šnokhous mezi žáky ročníku
2009. Všem mladým plavcům patří
uznání a poděkování za jejich výkony
v silné konkurenci.
(red)

Florbaloví muži se loučí
s celostátní soutěží
Ve ﬂorbalové divizi mužů se Žatec dočkal první výhry v derby s Louny, poté museli Jazzmani přijmout
další porážky včetně prohry 3:18 v
pražském Edenu s domácí Slavií.
V jednoznačném zápase se Žatci
podařilo v každé třetině alespoň jednou skórovat díky Michaelu Muselíkovi. Soutěž si poprvé zahráli junioři
Řimnáč a Modróczki a byla to pro ně
dobrá zkušenost. Přestože se Žatec s
celostátní ﬂorbalovou soutěží mužů letos loučí a sestupuje, právě pro mladé
hráče mohou získané zkušenosti do budoucna hodně znamenat.
(r)

Série výher kuželkářů
Na osmé místo krajského přeboru
se po třech únorových výhrách posunuli kuželkáři Lokomotivy Žatec A.
Přispělo k tomu i vítězství v okresním derby nad Podbořany B, které Žatec přehrál na domácí kuželně v zápase výborné úrovně celkem 7:1.
Lokomotiva v 16. kole předvedla
nejvyšší nához (2554 bodů) ze všech
týmů, Uhlíková se dostala do sestavy
kola.
(jj)

Tom Hänel ve ﬁnále
V žatecké tenisové hale se v termínu 5. - 6 .února uskutečnil celorepublikový tenisový turnaj mužů.
Zúčastnilo se ho 16 hráčů, z toho
sedm ze žateckého klubu. Přes první kolo, které bylo osmiﬁnálem turnaje, ale
postoupili pouze dva žatečtí tenisté, Marek Koutník a šestnáctiletý Tom Hänel.
Hänel se probojoval až do ﬁnále,
kde se utkal s o dva roky starším Ondřejem Hujem z Teplic. Finále ovládl
po setech 6:2 a 6:0 teplický tenista, ale
pro teprve šestnáctiletého nadějného tenistu, který je momentálně hráčem pražské Sparty, je i druhé místo na turnaji
mužů obrovský úspěch.
Jan Karas

Slavoj začne krajský
přebor 12. března
První jarní utkání v krajském přeboru Ústeckého kraje mají fotbalisté
Slavoje Žatec sehrát podle rozpisu v sobotu 12. března od 14.30 hodin na domácím trávníku. Soupeřem jim bude v
okresním derby vedoucí tým tabulky
Sokol Domoušice. O týden později zajíždí Slavoj do Modlan.
(kas)
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