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Průvodce v Chrámu chmele a piva Jan Helebrant u vstupu do vylepšené expozice Žatec ve
ﬁlmu v Galerii Sladovna. Nová podoba výstavy o ﬁlmování ve městě je jednou z novinek
letošní turis cké sezóny, která začala 2. dubna. Více na straně 2.
Foto: Tomáš Kassal
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Stipendijní programy mají přivést zdravotníky
Dva stipendijní programy, které mají do budoucna po- se naopak smluvně zaváží,
moci se zajištěním zdravotnického personálu v žatecké že po ukončení studia budou
nemocnici i v ambulancích ve městě, schválilo na svém profesně působit v Žatci. „Je
to další krok, kterým chcebřeznovém jednání Zastupitelstvo města Žatec.
me motivovat budoucí zdraJde o programy Stabili- jak do budoucna řešit perso- votníky, zejména ty nerozzace lékařů, zubních lékařů nální problémy ve zdravot- hodnuté, aby působili právě
na území města Žatec a Sta- nictví v našem městě,“ vy- u nás v Žatci,“ zdůraznila stabilizace nelékařských zdra- světlil místostarosta Žatce rostka Zdeňka Hamousová.
votnických pracovníků na Radim Laibl. Podobné stiStipendijní programy dopendium nabízí i Ústecký
území města Žatec.
poručila
zastupitelstvu ke
kraj, zájemci mohou žádat o
Důvodem pro schválená
schválení
Rada města Žatce
obě podpory.
stipendia je dlouhodobý nena
svém
jednání
14. března.
Pravidla pro stipendia
dostatek lékařů i zdravotmají být nastavena tak, aby Ještě předtím celý záměr
ních sester jak v Nemocnici
byla výhodná pro obě strany podpořila Sociální a zdraŽatec, tak v ambulancích
– město ﬁnančně podpoří votní komise jako poradní
praktických i odborných léstudující zdravotníky, kteří orgán rady města.
(kas)
kařů ve městě. „Projektem
stipendií chceme nastavit ta- Schválená s pendia jsou ve výši:
kový systém, jenž nám po- - lékaři, zubní lékaři 50 síc Kč za akademický/školní rok
může s výchovou nových lé- nelékařš zdravotnič pracovníci 20 síc Kč
kařů i nelékařských pracovza školní rok na střední škole
níků, kteří budou v Žatci půnelékařš
zdravotnič pracovníci 30 síc Kč
sobit v dalších letech. Je to
za
akademický/školní
rok u navazujícího studia
podle nás jedna z mála cest,

Žatecký zpravodaj
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Nejvíce hlasů z participativních projektů pro Dětské hry na chodníku
Celkem šest projektů v celkové hodnotě 711 tisíc Kč
Projekty vybrané k realizaci podle pořadí hlasů:
vznikne v rámci participativního rozpočtu Tvoříme pro
1)
Dětské hry na chodníku – 375 hlasů
Žatec 2022.
2)
Parčík
v „Tyršovce“ – Je to vůbec parčík? – 333 hlasů
Projekty vybrali občané odbory městského úřadu.
Hlasování občanů probí- 3) Revitalizace zídky v ulici Příkrá – 200 hlasů
města ve veřejném hlasování, jejich realizaci schválila halo od 27. ledna do 28. úno- 4) Na zimoviště bezpečně! - 169 hlasů
Rada města Žatec na svém ra 2022. Zapojilo se do něj 5) Živé ploty, ne jak od bubnu noty! - 166 hlasů
celkem 645 respondentů. 6) Informační panel s architektonickou mapou – 76 hlasů
jednání 14. března.
Na provedení projektů Každý mohl použít celkem Návrhy Velkoformátová malba na výměníkové stanici a
vyčlenilo zastupitelstvo tři kladné a jeden záporný Železný most pro pěší a cyklisty realizovány nebudou, veměsta v loňském roce částku hlas. Ten využili hlasující řejnost jim nedala dostatek hlasů.
800 tisíc korun. Projekty bu- hlavně u železného mostu, jedou realizovány do jednoho hož letní uzavření se nelíbilo mohli občané vyjádřit jak sování o participativním rozroku, za provedení každého 309 lidem a v hlasování to da- podporu, tak nesouhlas s ně- počtu dává možnost hlasoz nich zodpovídají příslušné li najevo. Právě proto, aby kterými projekty, se při hla- vat kladně i záporně. (kas)

Chmelový maják je odemčený, turistická sezóna začala
Symbolickým odemčením Chmelového majáku a odpoledním programem
ve dvoře Restaurace U Orloje začala v
sobotu 2. dubna nová turistická sezóna
v Žatci. V rámci programu představilo
několik pořadatelů v čele s Chrámem
chmele a piva a Turistickým informačním centrem letošní nabídku pro turisty.
Program na zahájení sezóny proběhl
před Restaurací U Orloje, ale ta zatím
ještě zůstává zavřena. S otevřením počítá nový nájemce před letními prázdninami. Do té dobu musí připravit a vybavit novou kuchyň. Už nyní se vaří nové
várky piv v místním minipivovaru.
Hlavní turistická atrakce ve městě –
Chrám chmele a piva (CHCHP) - připravuje na sezónu několik novinek. Samotný chrám získal v letošním roce
certiﬁkát Cyklisté vítáni, podmínkou
bylo zajištění základních podmínek
pro cykloturisty. „Nabídneme nové stojany nebo pomůcky pro opravu a údržbu kol, možné bude také nabíjení elektrokol a samozřejmě využití celého zá-

Novou podobu má získat také bylinzemí,“ uvedl průvodce CHCHP Jan Heková zahrádka v Klášterní zahradě. Za
lebrant.
pomoci zahradnické ﬁrmy se během jara obnoví záhony, odstraní plevel a vysadí nové byliny. Právě v Klášterní zahradě budou během roku probíhat různé akce včetně zajímavých koncertů.
Hlavním cílem turistů přímo ve městě bývá radniční věž a Turistické informační centrum vedle chmelničky. V
TIC pořídí návštěvníci nové upomínkové předměty, novinkou je zajímavý průvodce s úkoly Tripper - pro letošní rok je
tématem 11. stíhací letecký pluk a bývaVelkou novinku nabídne také Gale- lé vojenské letiště.
K lákadlům, jimiž jsou i regionální
rie Sladovna, jež je součástí CHCHP.
muzeum
nebo Muzeum pivovarnictví
„Oživili jsme novou podobou a náplní
Žatecka,
se
má během roku přidat také
expozici Žatec ve ﬁlmu. V kinosále,
kde je i množství plakátů a fotograﬁí obnovený Mederův dům. Už nyní je
herců, nabídneme smyčku se záběry z otevřené Přírodovědné centrum Žatec
různých ﬁlmů, které se tu natáčely, při- s exkluzivním programem. Především
pravena bude mapa, s níž si budou mo- se ale všichni spoléhají na to, že po
ci zájemci projít všechny zajímavé ﬁl- dvou „covidových“ letech se vše vrátí
mové lokace v Žatci,“ uvedl ředitel do normálu, včetně zájmu turistů o ŽaCHCHP Karel Havelka (na snímku).
tec.
Tomáš Kassal

Zapojení hospodářského výsledku roku 2021 do rozpočtu 2022
Zastupitelstvo města Žatce na své březnové schůzi
schválilo zapojení ﬁnančních prostředků, které se nevyčerpaly v roce 2021, do
rozpočtu města na rok 2022.
Jedná se o částku v celkové
výši 63,5 milionu korun.

Výsledek hospodaření
tvoří peníze, které město v
loňském roce ušetřilo nebo
nevyčerpalo při ﬁnancování
plánovaných akcí. V některých případech jde o výdaje,
které se přesouvají do letošního roku, protože se je loni

Rozdělení výsledku hospodaření:
Investiční fond
Spoluﬁnancování dotačních titulů
Sportovní hala
Fond rezerv a rozvoje
Rezervní fond
Dotace sportovní komise
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40 milionů Kč
6,5 milionu Kč
7 milionů Kč
5 milionů Kč
4,8 milionu Kč
200 tisíc Kč

nepodařilo dokončit.
Součástí prostředků, určených k přerozdělení, jsou
i výsledky hospodaření
dvou realitních kanceláří,
jež spravují majetek města,
konkrétně jde o částku 6,8
milionu korun.
Peníze, převáděné do letošního rozpočtu, budou využité zejména na naplánované investiční akce.
Návrh rady města zastupitelé na své schůzi mírně
upravili, když o 200 tisíc ko-

run snížili příspěvek do rezervního fondu a částku vyčlenili na dotace, které využije sportovní komise.
Peníze využijí sportovní
kluby a spolky jednak na
údržbu a ﬁnancování provozu sportovišť, třeba na rostoucí ceny energií, jednak
na pořádání sportovních akcí. Ze strany města jde hlavně o podporu sportovních akcí mládeže, která potřebuje
restartovat po covidových
omezeních.
(red)

zpravodajství
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Město, školy, spolky i ﬁrmy se zapojily do pomoci Ukrajině
Město Žatec i jeho obyvatelé se od konce února snaží co
nejvíce pomáhat obyvatelům Ukrajiny, které postihla
válka na jejich území. Vedle pomoci organizované městem se významně angažují i různé spolky, úřady, podnikatelé, školy i jednotlivci.
Podle oﬁciálních údajů z tí do školských zařízení.
ministerstva vnitra bylo v zá- „Zatím jsme umístili do závěru minulého týdne v Žatci kladních škol 54 dětí, průoﬁciálně přihlášeno celkem běžně řešíme místa ve škol266 uprchlíků z Ukrajiny. kách. Jedna mateřská škola
„Ubytování v Žatci zatím po- už požádala o navýšení kapastačuje, ještě máme i volnou city. Jedno dítě bylo umístěkapacitu,“ shrnula za celé né v jeslích. Plánují se i volměsto starostka Žatce Zdeň- nočasové aktivity pro děti, a
to zatím hlavně ve spolupráka Hamousová.
Město pomáhá přede- ci se základní uměleckou
vším s koordinováním slu- školou,“ popsala péči o ukražeb včetně lékařských. Na lé- jinské děti starostka.
Hlavně na pomoc se zakařské péči, akutní, ale třeba
i při vstupních prohlídkách jištěním péče o ukrajinské
do zaměstnání, se podílí jak uprchlíky v Žatci jsou určeNemocnice Žatec, tak i prak- né peníze z transparentního
tičtí lékaři. Nezastupitelná účtu města. Na něj lidé zatím
je úloha města hlavně při vložili asi 110 tisíc korun.
Především na matky s
umisťování ukrajinských dě-

dětmi se zaměřuje pomoc neziskové organizace Sedmikráska Žatec, která svou cílenou podporu zahájila krátce
po začátku války na Ukrajině. Od začátku organizovala
sbírku třeba oblečení a hygienických potřeb pro rodiny s
nejmenšími dětmi, poté se
sbírka orientovala i na děti
školního věku. Průběžně se
přidávaly další spolky, orga-

nizace a školy.
Ke konci března proběhl
v Městském divadle Žatec
Koncert pro Ukrajinu (na
snímku), který zorganizoval
Žatecký příležitostní sbor za
účasti umělecké školy, na pomoc válkou postiženým
Ukrajincům darovali návštěvníci zcela zaplněného
divadla přes 53 tisíc korun.
Tomáš Kassal

Pohled za hranice: Válka ohrožuje na Ukrajině i památky UNESCO
centrem severních oblastí Černého moře, kde představoval jedinou dórskou
Na znamení solidarity s našimi ko- Norsku až po nejjižněji položený bod u kolonii.
Karpatské dřevěné chrámy v Pollegy ze světového dědictví bychom v Černého moře (celkem přes 2820 km)
sku
a na Ukrajině, tento přeshraniční
tomto sloupku chtěli připomenout přes deset zemí. Tyto jednotlivé body
sériový
statek, zapsaný rovněž v roce
sedm kulturních památek světového zde byly rozmístěny na popud ruského
dědictví Ukrajiny.
vědce Friedricha Struveho mezi lety 2013, představuje soubor 16 dřevěPrvní ukrajinskou památkou zapsa- 1816-1855. Jejich úkolem bylo napo- ných chrámů řeckokatolické a pravonou v roce 1990 na Seznam světového moci určit přesné rozměry Země pomo- slavné církve v Karpatech. Jde o chrádědictví bylo město Kyjev s katedrá- cí poledníku. Jednotlivé body předsta- my katolické a pravoslavné církve polou svaté Soﬁe, pravoslavným chrá- vují povětšinou kamenné krychle o hra- stavené mezi 16. a 19. stoletím, 8 jich
mem, postaveným v polovině 11. sto- ně 2 metry, zapuštěné do země, někdy leží na Ukrajině, 8 v Polsku.
Všechna tato místa byla pro svou
letí z podnětu Jaroslava Moudrého. takto ovšem sloužily i kostelní věže.
Ten jej dal založit roku 1037 na počest Celkem 34 z těchto bodů bylo pro svou unikátnost a historickou, kulturní i spovítězství nad Pečeněhy na místě, kde historickou hodnotu v roce 2005 zařa- lečenskou hodnotu zapsána na Sestával jeho dřevěný předchůdce stej- zeno na Seznam světového dědictví znam světového dědictví, aby byla
uchována pro budoucí generace lidného zasvěcení. Dnes slouží jako mu- UNESCO.
stva.
Současná válka, probíhající na
zeum. Délka pětilodní stavby činí 37
Rezidence bukovinských metroUkrajině,
ohrožuje i tyto ojedinělé pametrů, šířka 55 metrů a výška od pod- politů v Černovicích nese českou stomátky.
Olga Bukovičová
lahy do vrcholu centrální kopule 29 me- pu, tento architektonický komplex byl
trů. Součástí světového dědictví v Ky- vystavěn v letech 1864-1882 českým
jevě je také Kyjevskopečerská lávra, architektem Josefem Hlávkou. Je miscož je pravoslavný klášterní komplex, trovskou historizující synergií růzkterý zahrnuje unikátní povrchové i ných architektonických stylů. V budopodzemní kostely z 11. až 19. století.
vách dnes sídlí Černovická univerzita.
V roce 1998 bylo na seznam zapsá- Na Seznamu UNESCO ﬁguruje od
no historické centrum města Lvov, roku 2011.
kde se nachází množství památek z růzStarobylé město Chersonésos, paných stavebních období od 13. – 17. mátka UNESCO od roku 2013, je zastoletí.
niklá řecká polis, založená starověkýStruveho geodetický oblouk je mi Řeky na Heraklejském poloostrově
Foto: kyjevská katedrála sv. Soﬁe,
soustava 265 triangulačních bodů, kte- na jihozápadním pobřeží Krymu. Asi 2
ré se táhnou od nejsevernějšího bodu v tisíce let byl Chersonésos důležitým autor Ko Hon Chiu Vincent
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O Žatec byl zájem na cestovních veletrzích v Praze i Ostravě
Na dvou veletrzích cestovního ruchu se v březnu představilo město Žatec, a to v Ostravě a Praze. Přestože se
veletrhy lišily počty návštěvníků, jedno měly společné –
na obou byl o město Žatec velký zájem.
zí využívají například na vaření čajů. Představil se také
Chrám chmele a piva.
„Veletrh v Praze patří k
největším u nás. Lidé se ptali na podobné věci jako v Os-

travě, navíc přidávali své
zkušenosti se Žatcem –
vzpomínali na vojnu nebo
chmelové brigády, ptali se
na letiště nebo jak je to se
vstupem do UNESCO. Častý byl v Praze dotaz na to,
proč se zavírá Žatecký pivovar,“ dodala E. Klasnová.
V letošním roce se zá-

stupci města zúčastní i dalších veletrhů cestovního ruchu. Všechny slouží k tomu,
aby podpořily zájem turistů
o různé destinace. Žatec se
může chlubit bohatou historií i chmelařskou a pivovarskou tradicí dokáže oslovit
potenciální turisty z Česka a
zahraničí.
(kas)

Ředitelství mateřských škol v dohodě se zřizovatelem městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V Ostravě se pracovnice
Turistického informačního
centra ze Žatce představily
společně s dalšími městy z obkterý se uskuteční ve dnech
lasti Destinační agentury Dolní Poohří na stánku Travel
2. 5. až 5. 5. 2022 včetně, bez osobní přítomnosti dětí.
Proﬁ. Přestože je Ostrava relativně daleko, Žatec obyva- Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách mateřských škol.
tele Moravy a Slezska velmi
Pondělí 2. 5. 2022
9:00 – 12:00 hodin
------zajímal. „Hodně lidí, kteří k
našemu stánku přišli, říkali,
Úterý 3. 5. 2022
9:00 – 12:00 hodin
------že se sem chystají. Nebo že
Středa 4. 5. 2022
------13:00 – 16:00 hodin
už tu dokonce byli a chtějí přiČtvrtek 5. 5. 2022
9:00 - 12:00 hodin
------jet znovu,“ uvedla pracovnice TIC Žatec Eva Klasnová.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené
V Praze se žatecké inforod 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 včetně.
mační centrum představilo
opět společně s destinační
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod
agenturou na stánku Ústecpro všechny mateřské školy na celém území města:
kého kraje. Lidé se stejně jaMateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny
ko v Praze zajímali o turiswww.specinka-zatec.cz, tel.: 602 440 340;
tické zajímavosti, mapky a
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
letáčky, oblíbený byl chmel,
www.msstudentska.eu, tel.: 727 880 955;
který nabízel manažer ChmeMateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
lařského muzea a který mnowww.skolkaustudanky.webnode.cz, tel.: 724 758 911;
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
Plošná deratizace
www.msujezu.cz, tel.: 736 629 843;
bude 2. až 6. května
Mateřská
škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
Zastupitelé města schváwww.msbrezinyzatec.cz,
tel.: 774 276 900;
lili obecně závaznou vyhlášMateřská
škola
Žatec,
Bratří
Čapků 2775, okres Louny
ku, která nařizuje od 2. do 6.
www.msalergo.cz,
tel.:
774
808
151;
května 2022 plošnou deratiZákladní
škola
a
Mateřská
škola,
Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
zaci. Jejím cílem je omezit
www.zsp-zatec.cz, tel.: 603 597 691.
počet přemnožených hlodavců v celém městě. (kas) RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ:
Mimořádný
1. OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI
úřední den:
2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
Sobota 7. 5.
3. POTVRZENÍ O PRAVIDELNÉM OČKOVÁNÍ od praktického dětského lékaře
(Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
8:00 - 12:00
Dále s sebou přineste VYPLNĚNOU ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
kterou naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.
Zastupitelstvo
Doporučujeme rodičům, aby si do MŠ zavolali a domluvili si individuální čas na zápis.
Jednání zastupitelstva
města se koná 5. 5. 2022 od Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
17.30 hodin ve velkém předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a opatření MŠMT č. j. MSMT-15657/2020-1.
zasedacím sále radnice.

pro školní rok 2022 – 2023,
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Vrací se tradice Dočesné jako dvoudenní slavnosti
První víkend v září patřil
po desítky let v Žatci Dočesné, tradici narušily poslední dva roky ovlivněné
proticovidovými opatřeními. Letos se tradice dvoudenní Dočesné znovu vrací.
Slavnosti chmele proběhnou 2. a 3. září jako celoměstská akce. Přesto bude
trochu jiná.
Není cílem ji dělat co největší, naopak je snaha vrátit
se ke chmelařským tradicím.
Uvažovalo se, že by se akce
dokonce omezila jen na jeden den. Ale i díky anketě
mezi občany se udrží model
páteční a sobotní slavnosti i
propojení piva, chmele a
hudby. „Chceme najít průsečík, kdy zachováme hudbu a
pivní festival, který ale budeme směrovat víc na náměstí
Prokopa Velkého. A na náměstí Svobody budou mezi
hudebními vystoupeními
vsuvky o chmelu, třeba i rozhovory na toto
téma,“ vysvětlil místostarosta Žatce Jaroslav Špička
(na snímku).
Je tedy deﬁnitivně rozhodnuto, že
Dočesná bude dvoudenní?
Ano, to je jasné. V těchto
dnech začnou přípravy pracovní skupiny. Platí to, že
jednotlivé scény budou mít
různé pořadatele. Letní kino
bude zajišťovat městské divadlo, náměstí Prokopa Velkého zajistí Jakub Veselý s
festivalem minipivovarů, jako to bylo v loňském roce.
Klášterní zahradu bude mít
na starost Chrám chmele a
piva, Dvořákovu ulici a historické tržiště pan Dočkal,
náměstí Svobody bude v gesci městského divadla, ale
může to dělat prostřednictvím některé agentury.
Jakou podobu bude
mít tato hlavní scéna?
Na náměstí Svobody bude lehčí forma hudebního repertoáru, měla by se tam ob-

ňoval, ale je to na něm. Letní
kino bude zpoplatněné, ale
spíše symbolicky. Nebude
se to rovnat vstupnému na
velké hudební festivaly, budou to řádově stokoruny.
Jak to bude s kolotoči.
Ubudou?
Pár jich ubude. Ale zase
je to kompromis. Děti kolotoče potřebují, to víme
všichni. Bude méně kolotočů, vybere se, které zmizí,
ale ubude jich jen lehce. Občané nebyly úplně nadšení,
Na náměs Prokopa Velkého pod Chmelovým majákem že tam mají od středy kolose fes val minipivovarů konal už v loňském roce jako sou- toče. Takže Hošťálkovo náměstí bude spíš klidová zóčást programu Dočesné jinak. Letos se tam má přehlídka
na, kde Gastrofood festival
malých pivovárků zopakovat, a to v rámci tradiční zaplní část náměstí s velmi
Dočesné.
Foto: Tomáš Kassal dobrými a kvalitními pokrByl záměr to někam po- my, zadní část u klubu Budíjevit i nějaká menší hvězda,
ale je ještě brzy říkat, kdo to sunout. Zrovna v centru na ku bude s hudebním prograbude. Bude to v podobném náměstí Svobody volají bez- mem. Bude to o občerstvení,
modelu, jako bývalo, tedy s pečnostní složky už léta po pohodové hudbě.
Když se vrátím k tomu,
moderátorem. Možná bude tom, že na tahle malém a uzao něco menší pódium vzhle- vřeném prostoru takové že Dočesná bude dvoudendem k tomu, že půjde o men- množství lidí je velmi rizi- ní. Jak moc k tomu přispěší hudební výstupy. Ty větší ková situace. Cílem bylo vrá- la anketa na webu města?
koncerty budou právě v areá- tit trochu Dočesnou k jejím Bylo to rozhodující?
Výsledek ankety vyzněl
lu Letního kina. Na Hošťál- kořenům, které jsou v 18.
pro
dvoudenní Dočesnou,
století,
kdy
se
slavila
úroda.
kově náměstí bude Gastroale
bylo
to spíš potvrzení naDočesal
se
chmel
a
šlo
se
to
food Festival, který zajišťušeho
záměru.
Všichni jsme
oslavit.
Úplně
přesně
tak
to
je Turistické informační cenpředpokládali,
že anketa takv
21.
století
udělat
nemůžetrum. Na Žižkově náměstí a
to
dopadne.
nám. 5. května budou kolo- me, ale chceme proložit huCelkově se má ukázat,
toče. V areálu pivovaru to dební vystoupení tématicbude v gesci Žateckého pivo- kými soutěžemi. Má to být zda tohle je cesta do buvaru - také tam bude připra- nejen tanec s korbelem, ruč- doucna, jak dělat Dočesní česání chmele, ale chce- nou trochu jinak?
vena nějaká zábava.
Je to pokus. Ne každému
Scéna v Žateckém pivo- me přinést i jiné chmelové
se to bude líbit. Ale náměstí
varu bude určitě? I přes akce, soutěže.
Nabízí se, aby ve dvou Svobody není koncipované
změny, jež pivovar chystá?
Probírali jsme to s jedna- uzavřených areálech, v k tomu, aby tam vystupovatelem pivovaru, oznámil, že Letním kině a v Žateckém ly pěvecké hvězdy před dezměny se nijak nedotknou pivovaru, bylo vstupné. sítkami tisíc lidí. Zároveň
byl ale neměla být Dočesná
Chmelfestu a Dočesné. Nao- Dojde k tomu?
Pivovar
o
tom
zatím
neale nijak výrazně ochuzená.
pak jsou to akce, které se mamluví,
že
by
vstup
zpoplatTomáš Kassal
jiteli, tedy Carlsbergu vždy
velmi líbily a mají podporu.
Že omezí výrobu, sníží vý- Anketa: Jste pro jednodenní, nebo dvoudenní variantu Dočesné?
stav a počet zaměstnanců a
zaměří se na speciály z minipivovaru neznamená, že se
zavře areál. Naopak, to bylo
vždy ceněné, že se tu dělají
Celkem:
různé akce.
1185 hlasujících
Dočesná tedy bude trochu jiná než bývala, což
byl asi záměr?
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Setkání dluhové platformy

Dluhová poradna: Syn má asi dluhy...

V pořadí 7. dluhová platforma proběhla v úterý 15. března 2022. Účastníci se věnovali aktuálním tématům, jako jsou možnosti oddlužení, zastavování exekucí - novinky pro letošní a příští rok, diskutovalo
se také o rostoucích nákladech na bydlení,
nárůstu mobiliárních exekucí v Žatci, potřebnosti dlouhodobé podpory i osobám
po podání insolvenčního návrhu a budoucí možnosti podpory občanům Žatce.
Díky projektu bylo za 21 měsíců podpořeno 172 klientů a podáno 17 insolvenčních
návrhů. Pracovníci poskytli některým klientům podporu i více než 40 hodin.
Šlo o poslední setkání spolupracujících
organizací a veřejnosti v rámci projektu Žatec bez dluhů, protože celý projekt v červnu končí. Dostupnost odborné poradny pro
občany Žatce v oblasti dluhů a jejich řešení
je důležitá. Na tom se shodli všichni přítomní. Vlivem složité ekonomické, sociální a celospolečenské situace v letošním roce a i v letech dalších se mnoho lidí obrátí
na Sociální centrum pro rodinu s žádostí o
podporu své složité životní situace a to jak
prostřednictvím spolupracujících organizací, města Žatce nebo napřímo.
Díky podpoře města Žatec bude dluhová poradna na poliklinice pokračovat i po
skončení projektu a Sociální centrum pro rodinu připravuje navazující projekt pro další
roky.
Lenka Mangová Mottlová,
odborný garant

DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Mám podezření, že můj
dospělý syn, který žije se mnou ve
společné domácnosti, má dluhy.
Mohu to někde zjistit?
Odpověď: Pokud je Váš syn zletilý
a plně svéprávný, na informace o závazcích nemáte žádný právní nárok.
Situaci si musí řešit syn sám. V případě, že by syn byl omezen na svéprávnosti a byla byste soudně stanovena
opatrovníkem syna, pak byste na tyto
informace měla právo.
Možností, jak zjistit informace o závazcích, je několik. Můžete využít komerčních služeb soukromých registrů
dluhů a závazků bankovních a nebankovních společností, které jsou k dispozici na trhu a za poplatek vám tyto
informace poskytnou, některé již ve
formě sms zpráv či písemného výpisu.
Z těchto registrů obdržíte informace o
závazcích, jejich splatnosti a případně
výši dluhu. Upozorňuji ale, že tyto výpisy neposkytují ucelený přehled
všech možných dluhů.
Další možností je obrátit se na příslušný okresní soud a zde si zažádat o
lustrační výpis všech soudních řízení.
Výpis je zdarma a je možné si o něj
osobně požádat na soudu či písemně s
ověřeným podpisem. Do několika dnů

obdržíte kompletní přehled o soudních
řízeních, které byly vedeny proti osobě žadatele a to včetně neuhrazených
soudních poplatků. Ve výpisu obdržíte
i informace o exekučních řízeních.
Lze také využít služeb Czech Point
a na každém kontaktním místě můžete
za poplatek obdržet výpis z Centrální
evidence exekucí ČR, kterou spravuje
Exekutorská komora ČR a to včetně
detailního výpisu každé exekuce.
Na internetu najdete také celou řadu návodných webových stránek, které vám pomohou zjistit, zda nedlužíte,
např. www.nedluzimstatu.cz.
Sama vidíte, že možností, jak může Váš syn zjistit stav svých pohledávek je celá řada. V případě zmocnění
můžete ale věc řešit jeho jménem. Zde
je nutná písemná plná moc s ověřeným podpisem.
S konkrétním řešením Vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete obracet také na pracovníky poradny
v Žatci.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú,
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt Žatec bez dluhů

Právní poradna: Změny v příspěvku na bydlení
Advokát radí
Dotaz: Poslední dobou i v souvislosti s navýšením cen energií mám
velký problém utáhnout nájem. Ptala
jsem se známého, který sám má
podobné problémy, a ten mi řekl, že
dostává příspěvek na bydlení, který mu
hodně pomůže s náklady na bydlení.
Pak jsem ale zjistila, že na příspěvek
nejspíš nemám nárok, neboť jsem v
podnájmu. Jak můžu situaci řešit?
Odpověď: Je pravda, že u žádostí o
příspěvek na bydlení platí zatím stále
omezení, že je příspěvek přístupný
pouze nájemníkům nebo vlastníkům
nemovitosti. V praxi lidé třeba ani
nepoznají žádný rozdíl, jestli žijí v
nájmu nebo podnájmu. Podnájem ale
neznamená to, že si pronajímáte třeba
jeden pokoj v bytě, kde bydlí i někdo
další, jak si řada lidí myslí. Jde o to, s
kým máte uzavřenou smlouvu, zda s
vlastníkem nemovitosti nebo s jejím
nájemcem. Typicky bude mít problém
žádat o příspěvek člověk, který si
6

pronajímá družstevní byt od člena
družstva. Samozřejmě tento postup je
možný, nicméně vlastníkem v takovém
případě je bytové družstvo, člen
družstva je z pohledu práva nájemcem a
ten může byt, za splnění podmínek
zakotvených obvykle ve stanovách
družstva, dále podnajmout. Konečný
obyvatel bytu je tak podnájemníkem a
nárok na příspěvek na bydlení nemá.
Nebo lépe řečeno dlouho neměl…
V této souvislosti je totiž třeba zmínit
nedávnou změnu zákona. Obsahem této
novely je zvýšení tzv. normativních
nákladů na bydlení, což celkově zvýší
výši příspěvku na bydlení, který bude
možné čerpat. Další důležitou změnou je
pak právě rozšíření okruhu osob, na něž
se bude vztahovat možnost čerpat
příspěvek na bydlení.
Na příspěvek budou mít nově nárok
ti, které užívají byt na základě služebnosti. Obecně srozumitelnější je spíše
pojem věcné břemeno. Jde tedy například
o rodiče, kteří darovali své byty dětem,
ale nechali si do katastru nemovitostí

zapsat služebnost, podle níž mohou
užívat byt až do konce života. Na takové
lidi, kteří obvykle platí služby spojené s
bydlením, se dle zmíněné novely bude
hledět jako na vlastníky nemovitosti a v
některých případech jim bude moci také
vzniknout nárok na příspěvek na bydlení.
Druhým případem jsou právě lidé,
kteří užívají byt jako podnájemníci.
Pokud užívají byt celý a se souhlasem
vlastníka, např. zmíněného družstva,
tak se na ně při posuzování nároku na
dávku bude hledět stejně jako na
nájemce. Pokud splňujete nárok na
příspěvek na bydlení, zejména pokud
jde o náklady na bydlení a vaše příjmy,
tak samotná skutečnost, že jde o
podnájem by už problém být neměla.
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.,
spolupracující advokát
Iuridicum Remedium, z. s.
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
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Rozloučení
Zesnulí v době
od 23. 2. do 26. 3.
Miluška Išková
Ján Cesnek
František Antoš
Venuše Volfová
Zdeňka Voldřichová
Václav Ondříček
Igor Tučák
Helena Trochová
Stanislav Blecha
Jaroslava Stöcklová
Jiří Seemann
Hana Veselá
Mgr. Jaroslav Hokeš
Milada Klímová
Harald Grieger
Iveta Demeterová

73
79
75
87
79
78
49
66
86
82
74
73
87
70
77
57

Miroslav Rajnyš
61
Anežka Tichá
89
Alena Sýkorová
60
Milada Jánská
91
Marie Saurová
90
Anna Sauerová
77
Hana Jankulárová
72
Irena Schellová
89
Miloslava Krulišová
83
Petr Kolář
61
Eva Mejtilová
64
Drahomíra Francová
91
Miloslava Herrmannová 81
Irena Hanušová
92
Drahoslava Brandová 73
Marie Tinavská
97
Ervín Slavík
77
Maria Fričová
88
Vladimír Skřipský
75
Rudolf Horváth
76

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

Vzpomínka
Dne 27. 4. 2022 uplyne 10 let, co nás
opustili Alena a Miroslav Gabrielovi. Říká
se, že na koho se s láskou vzpomíná, nikdy
neodešel. Jste tu pořád s námi, protože
žijete ve vzpomínkách rodiny, přátel,
kamarádů i známých. Ti všichni na Vás v
dobrém vzpomínají. Bylo nám ctí Vás
potkat na naší cestě životem, neboť jste ho v
mnoha ohledech nesmírně obohatili.
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 5. května.
Příjem inzerce do 28. dubna.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: úterý 9 - 11 hod., TIC Žatec, nám.
Svobody 149.
7

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

Vodní hospodářství

Pracovník/pracovnice
oddělení sociálně právní ochrany

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 26. 4. 2022 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 19. 4. 2022 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Přírodovědné centrum během pár dní přilákalo už stovky lidí
Přírodovědné centrum Žatec mohou
od konce března navštěvovat školy i
veřejnost. Projekt určený k zábavě,
vzdělávání i popularizaci vědy je otevřený v historické budově střední zemědělské školy.
Díky moderní technice nabízí centrum skvělé zážitky, které jsou ale jen
těžko popsatelné. Nejlepší způsob, jak
si úchvatnou podívanou vyzkoušet, je
přijít se podívat. Jen v prvních dnech
po otevření tuto možnost využily stovky návštěvníků.
Přírodovědné centrum Žatec neboli Technický klub TK 14 patří mezi 19
technických klubů v Ústeckém kraji, jejichž aktivita je směřována na podporu
polytechnického i odborného vzdělávání. Samotné náklady na vytvoření
centra činily dohromady 18 milionů korun. Hlavní část 14 milionů korun byla
na technologii a personální zajištění, z
čehož 95 procent pokryla evropská dotace a 5 procent byla spoluúčast na dotaci, již pokrylo město Žatec, které je
provozovatelem centra. Zbylé 4 miliony potřebné na stavební úpravy v budově střední školy uvolnil Ústecký kraj.

8

Prorektor Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ús nad Labem Jaroslav
Zukerstein při otevření Přírodovědného centra Žatec a prohlídce Vědy
na kouli.
Foto: Tomáš Kassal
„Dalších cca 2,5 mil Kč dostaneme z
dotačního titulu IROP 5, které poputují
do 3D Technologie a hologramu,“ uvedl místostarosta Žatce Radim Laibl.
Hlavním cílem je popularizovat vědu, podporovat přírodovědné vzdělávání a nabízet atraktivní přednášky pro
širokou veřejnost. „Přírodovědné centrum bude zajišťovat přednášky pro dě-

ti i veřejnost, ale také bude podporovat
další vzdělávání pedagogů z celého Ústeckého kraje,“ uvedl vědecký pracovník a žatecký radní Pavel Pintr, který
byl iniciátorem myšlenky na vznik žateckého Přírodovědného centra.
Samotné centrum bylo vybudováno v historické budově žatecké zemědělské školy, kde od loňského roku
vznikly dvě speciální místnosti, v
nichž budou a Věda na kouli a Digitárium. Jde o přednáškové prostory, v
nichž budou lektoři dětem i dospělým
přednášet různá témata za pomoci moderní techniky. Věda na kouli je založena na promítání kulového obrazu na
velkou kouli uprostřed místnosti, což
slouží k zejména k přednáškám z astronomie, geograﬁe, ekologie či geologie. Digitárium naopak nabízí promítání na kulovou klenbu, tedy pohled
uvnitř pomyslné koule, a přinese přednášky například z oblasti fyziky, chemie či robotiky.
(kas)
Otevírací doba pro školy:
Út, St, Čt
8:00 – 13:00
Otevírací doba pro veřejnost:
So
10:00 – 17:00

ak vity občanů
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Gymnázium má nové laboratoře fyziky a biologie
Nové laboratoře fyziky a biologie mohou
využívat žáci Gymnázia Žatec. Modernizace odborných učeben, každé pro 16 žáků, stála dohromady 3,5 milionu korun.
O ﬁnancování se částečně postaral Ústecký kraj, který je zřizovatelem střední školy, a částečně město Žatec, jemuž patří budova gymnázia.
Součástí laboratoří jsou nově nejen pracovní stoly, ale také moderní technika, jako
třeba dataprojektor, různé měřicí aparatury
či sondy. Vše je určené k tomu, aby žáci
gymnázia i jejich učitelé mohli využívat moderní postupy při výuce.
K slavnostnímu představení laboratoří
došlo v polovině března. Symbolického otevření se zúčastnili i krajská radní pro školství Jindra Zalabáková nebo žatecký místostarosta Radim Laibl.

Úklid školáků
na březích řeky

V rámci pravidelného jarního úklidu na březích řeky
Ohře vyčistili žáci VI. třídy
Základní školy Žatec, nám.
28. října lokalitu od železného mostu k lávce od odpadků. Ukázalo se, že pro některé z nás je problémem využívat odpadkové koše a
Od obou samospráv, tedy od kraje i uklízet po sobě.
Počasí nám vyloženě přáměsta, by gymnázium rádo získalo další ﬁnanční podporu. Zhruba stejná částka jako lo, sluníčko se na děti usmíza laboratoře biologie a fyziky bude potřeba valo a ty nadšeně a pečlivě
ještě jednou, a to na rekonstrukci chemické uklízely. Odpadu jsme nalaboratoře, učebny chemie a přípravny. „Do- sbírali výrazně více než na
ufám, že podporu a ﬁnance získáme a vše do- podzim. Mezi odhozenými
končíme ještě v letošním roce,“ uvedl ředi- věcmi jsme nacházeli plastové lahve, plechovky, batetel školy Miroslav Řebíček.
(kas)
rie, židli, kbelík, velký hrVýcvik Městské policie Žatec je v plném proudu
nec, několik matrací atd.
Poděkování patří všem žáMěstská policie pomáhá
kům, dále panu školníkovi,
který
nám pomohl s technicK tomu, aby strážníci pro- mují děti a mládež se svou
kým
zabezpečením akce,
váděli zákroky v rámci záko- činností. Přikládání pout a setechnickým
službám města,
na a na co nejvyšší úrovni, znamování s výzbrojí městměstské
policii
a městskéjim pomáhá výcvik v apliko- ské policie patří mezi dětmi
mu
úřadu.
vání donucovacích prostřed- zrovna k nejoblíbenějším
Děti děkují také maminků neboli technik, kterými pa- momentům těchto akcí.
ce
jednoho
z žáků, která pro
Ve služebních vozidlech
chatele zpaciﬁkují. Tréninky
ně
připravila
sladkou odměVlastně bychom se moh- zaměřené na procvičování jsou také umístěny deﬁbriSilvie Svobodová
li ptát, k čemu takový vý- hmatů a chvatů, odváděcích látory AED, které pomáhají nu.
při
obnovení
správné
čintechnik
či
použití
pout
probícvik vlastně je a jak vůbec
vypadá. Zákon strážníkům hají v žatecké tělocvičně vy- nosti srdce a které strážníci
mohou v případě kolapsu obnejen dává oprávnění, ale bavené pro bojové sporty.
V rámci prevence krimi- čana použít. V zimních měsípřímo ukládá povinnost v určitých situacích zasáhnout. nality pak chodí strážníci do cích může přijít řidičům
Zákrok např. proti pachateli místních mateřských zá- vhod možnost požádat o zanásilné trestné činnosti není kladních a středních škol, půjčení startovacích kabelů
(šb)
kde zábavnou formou sezna- při vybité baterii.
přitom jednoduchá věc.

Moudrost dávných přísloví, která asi neznají ti, co nepomáhají
Co vše už jsme za poslední měsíce
překonali – od covidu až po vichřice!
Nyní se zdá, že to byly předzvěsti ještě
smutnějších věcí. Ale i když přišel den
z největrnějších, lidé spěchali do práce, auta to na vozovkách mezi lesy neměla lehké. Naše město Žatec celé dopoledne fungovalo vítr, nevítr.
Lidé objednaní na Poliklinice na
úseku rehabilitace nerušili časově plánované procedury, kde je zdravotní
personál vítal s úsměvem a obdivem,
že se nebáli vyjít do toho „povětří“.
Byla jsem mezi nimi a až po skončení
„rehábky“ jsem venku zjistila, jak
vichr nabírá na intenzitě. Nasednutí
do auta a za pár minut výstup před
Družstevní ulicí. To se již přidal i boč-

ní vichr, strhl mě na koleno – vyrovnala jsem se, ale v minutě vichr zezadu,
zboku, nadzvednutí – otočení o 180° a
vší silou můj dopad obličejem na tvrdou zeminu. Rozbité čelo, nos, rty, kolena a naražená ruka nedovolily vstát a
nebýt dvou neznámých žen, nevstala
jsem. Zavedly mě do chodby panelového domu, otíraly krev. Velké díky
jim i za okamžité zavolání RZS, která
přijela okamžitě. Obdivovala jsem
rychlou a laskavou profesionální práci
sestry p. Veselé a spolupráci řidiče p.
Hrnčiříka. Následoval převoz na chirurgické oddělení Nemocnice Žatec,
kde bylo opět vzorné ošetření sestry p.
Leityové, která mě připravila na RTG
vyšetření. Zpět na ošetřovnu, práce lé-

kaře p. Tsibi Pietra i jeho pomocníka
p. Otchyka. Opět laskavé a vstřícné
jednání.
Velké díky celému týmu. Za dva
dny vypukla válka na Ukrajině. V naší
zemi se ukázalo, kolik dobrých a laskavých lidí tady žije. Určitě to nejsou
ti, kteří jen stále vše kritizují, ale jsou
to ti, kteří zodpovědně pracují, navíc
mezi jejich vlastnosti patří laskavost,
vstřícné jednání a nesobeckost.
Přesně podle slov „Mýlí se ti samolibí
jedinci, kteří doufají, že si stačí sami“, což je dávné antické přísloví. To
asi neznají ti, co nikdy nepomohou,
jen kritizují. Doufejme, že je jich mezi námi jen menšina. Ostatním patří
obdiv a dík.
(ik)
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7. 4. Expedice Borneo, vzdělávací pořad
14:00
7. 4. Karel Plíhal – recitál, koncert
19:00
9. 4. Gothic Theatre IV, hudebně-divadelní festival,
přeloženo z 27. 11. 2021
19:00
20. 4. Pes a drak, pohádka pro děti
14:00
23. 4. Kája a Bambuláček – Bambulková šou,
představení pro děti s písničkami
10:00
25. 4. Plnou parou, činohra
19:00
27. 4. Kouzelný zvoneček, pohádka pro děti
14:00
29. 4. The Little bit band, koncert ZUŠ Žatec 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)
7. 4. Vzpomínky naší maminky, retro výstava o době nedávno minulé, do 30. 10., vernisáž 17:00
21. 4. Povodeň na Blšance, putovní výstava, do 17. 7., vernisáž 17:00
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)
28. 4. Papír, taška, krabice, výstava o bývalém podniku
SEPAP Žatec, do 3. 12., vernisáž 17:00
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
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
Galerie U Radnice
do 29. 4. Žatecké gymnázium – skvost architektury, fotograﬁcká výstava, otevřeno každou sobotu 14:00 – 17:00
Letecké muzeum Korea - Merkur Bezděkov
23. 4. Králové vzduchu a U-2 incident, výstava o sportovních úspěších akrobatických pilotů a připomínka sestřelu
špionážního letounu U2.
OSTATNÍ
6. - 9. 4. Velikonoční jarmark, prodejní akce, Stará papírna, 10:00 – 17:00
10. 4. Žatecký půlmaraton, u fotbalového hřiště za řekou,
10:00
12. 4. Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi, MC Sedmi10

program kulturních, sportovních a společenských akcí

kráska – nám. Svobody 150, 16:00
13. - 19. 4. Jarní putování za velikonočním zajíčkem, MŠ
Holedeč
14. 4. Velikonoční přespání I., DDM Žatec, 16:00
15. 4. Velikonoční farmářská slavnost, nám. Svobody,
8:00 – 13:00
15. - 18. 4. Velikonoce na zámku Stekník, 10:00 – 15:00
15. 4. Velikonoční pochod, start u workoutového hřiště u
řeky, pořádá DDM Žatec, 14:00
16. 4. Velikonoční přespání II., DDM Žatec, 16:00
16. 4. S Čessnym live, Párty salon Moskva, 20:00
17. 4. Velikonoční neděle, Dvůr U Svatého Jakuba, 10:00 –
17:00
23. 4. Žatecký bazar, nám. Svobody v podloubí, 9:00 –
13:00
26. 4. 9. žákovský koncert, ZUŠ Žatec, 17:00

10. 4. Zpívej 2
10. 4. Stínohra
10. 4. Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství
12. 4. Proměna
12. 4. Ztracené iluze
13. 4. Známí neznámí
13. 4. Ambulance
14. 4. Idiot
14. 4. Stínohra
15. 4. Proměna
15. 4. Morbius
15. 4. Vyšehrad: Fylm
16. 4. Tajemství staré bambitky 2
16. 4. Příšerákovi 2
16. 4. Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství
17. 4. Ježek Sonic 2
17. 4. Betlémské světlo
17. 4. Seveřan
19. 4. Poslední závod
19. 4. Vyšehrad: Fylm
20. 4. Idiot
20. 4. Seveřan
21. 4. Test
21. 4. Známí neznámí
22. 4. Po čem muži touží 2
22. 4. Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství
23. 4. Zlouni
23. 4. Morbius
23. 4. Po čem muži touží 2
24. 4. Mimi & Líza – Zahrada
24. 4. Expediční kamera 2022
26. 4. Po čem muži touží 2
26. 4. Ztracené iluze
27. 4. Test
27. 4. Vyšehrad: Fylm
28. 4. Morbius
28. 4. Stínohra

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

kultura/pozvánky

Žatecký zpravodaj

Regionální muzeum zve na nové výstavy i Velikonoční jarmark
Tři nové výstavy připravilo na duben Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Navíc uspořádá i oblíbený Velikonoční jarmark.
Jako první začíná v dubnu nová výstava Vzpomínky naší maminky, která bude zahájena vernisáží 7. dubna
2022 od 17:00 v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici.
Protože se v muzejních sbírkách nachází spousta zajímavých exponátů,
které ještě neměly možnost být vystaveny, rozhodli se žatečtí muzejníci pro
„retro výstavu“. „Dáme jim tak šanci
,zazářit´. Časové rozmezí výstavy je
cca 1950 až 1989 a cílem rozhodně není obsáhnout všechny oblasti tehdejšího života. Zařadili jsme exponáty k tématu škola, hračky, kuchyně, jídlo, móda, elektrospotřebiče v domácnosti,
ale i třeba léčivé byliny, dobové časopisy a mnoho dalšího. Ukážeme i fotograﬁe některých žateckých obchodů a
reklamy výrobků,“ přiblížila výstavu
Jitka Krouzová z regionálního muzea.
Výstava potrvá do 30. října 2022.
Velikonoční jarmark proběhne ve
Staré papírně v ulici Volyňských Čechů 733. „Po dvou nepřejícných letech
chceme opět navázat na úspěšnou tradici pořádání jarmarků. Připravili

jsme od středy 6. dubna do soboty 9.
dubna od 10 do 17 hodin možnost nakoupit zajímavé velikonoční dekorace, kraslice, pomlázky, pletené košíky,
perníčky, koření a další. Pro děti jsou
připraveny dílničky,“ zve Martin Čížek, pracovník vztahů k veřejnosti.
Český hydrometeorologický ústav
ve spolupráci s Regionálním muzeem
K. A. Polánka v Žatci připravil putovní
výstavu Povodeň na Blšance roku
1872. Učinil tak při příležitosti 150. výročí tragické události. Vernisáž proběhne 21. dubna 2022 od 17 hodin v
hlavní budově muzea, výstava trvá do
17. července.
„ Silné bouřky s přívalovými lijáky
nebývalé intenzity zasáhly rozsáhlé
území mezi Karlovými Vary, Plzní a
Prahou. Následné rozvodnění potoků
a řek v oblasti způsobilo obrovské materiální škody a vyžádalo si mnoho obětí na lidských životech. Trochu ve stínu událostí v nejvíce postiženém povodí Berounky a následného zatopení částí Prahy proběhla blesková povodeň i
na Zlatém potoce, nyní Blšance. Svou
extremitou a katastrofálními následky
byla více než srovnatelná,“ přiblížil
Jan Šrejber, autor výstavního námětu.
Třetí atraktivní výstavou, jež začne

v dubnu, se stane Papír, taška, krabice, která začne vernisáží 28. dubna od
17 hodin ve Staré papírně.

„Po úspěšných výstavách o Šroubárně (2019) a Frutě (2021) jsme se
rozhodli udělat další podnikovou výstavu. Stálou expozici o žateckém průmyslu a rekonstrukci papíren doplníme dalšími exponáty, které se podařilo
zapůjčit od bývalých zaměstnanců či
jejich potomků nebo ze sběru muzejníků v areálu před rekonstrukcí objektu
v letech 2014 – 2015. Přiblížíme i zakladatele, architekty a majitele tehdejší kartonážky a mnohé další zajímavosti,“ nastínil kurátor výstavy Ing.
Martin Čížek. Výstava bude otevřena
do 3. prosince.
(rmž)

Nová muzejní publikace:
Starosti žateckých starostů
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci vydalo novou publikaci historičky
Milady Krausové věnovanou osudům žateckých purkmistrů a starostů od sklonku
18. století, kdy vznikly magistráty, jak je známe dnes,
až do doby těsně po druhé
světové válce.
Přináší příběhy celkem
18 neprávem polozapomenutých osobností. Dozvíte
se, jaké problémy museli starostové řešit, co vzniklo či
bylo opraveno v Žatci za jejich působení. Kde ve městě
žili, zda jsou zde pohřbeni.
Jaké ulice byly po nich pojmenovány. Nechybí ani základní informace o jejich rodinném životě. O některých
toho víme více, o jiných méně. Někteří byli milováni a
uctíváni, jiní kritizováni, ne-

bo dokonce odvoláni.
Křest knihy proběhl 31.
března 2022 v Křížově vile,
k dostání bude publikace v
ceně 130 Kč přímo v Regionálním muzeu K. A.
Polánka v Žatci. Křtu předcházela komentovaná procházka městem po stopách
žateckých starostů. (red)

11

Žatecký zpravodaj

sport

Mladší žáci vybojovali na házenkářském šampionátu bronz!
Oddíl národní házené TJ Žatec slaví v letošním roce již
75. výročí od svého založení. V rámci oslav byl náš oddíl
pověřen Svazem národní házené konáním halového Mistrovství ČR v kategorii mladší žáci pro rok 2022.
Finálový turnaj se konal v
sobotu 26. března v hale žatecké střední zemědělské školy. Kolektiv pod vedením trenérek Moniky Beldíkové a
Andrey Týřové měl za soupeře družstva vítěze ostatních oblastních postupových
kol z celé ČR.
Sportovní úroveň jednotlivých družstev je možno rozdělit do tří skupin. Herně převyšovali ostatní družstva nejvíce chlapci z Litohlav, po zásluze se stali halovými Mistry ČR pro rok 2022. Porazily je pouze Opatovice, které
na tom byly podobně jako
družstva Staré Huti, Žatce a

Chropyně. Vzájemná utkání
těchto týmů byla velice vyrovnaná. Nejméně se dařilo
ještě málo zkušeným chlapcům z Drakenu Brno.
Všechna družstva svým
přístupem k utkáním přispěla
k důstojnému průběhu a napomohly tomu i odpovídající
výkony všech tří rozhodčích,
Michala Janáka, Libora Kulta a Davida Phama. Výsledky domácího týmu: Žatec Stará Huť 8:8, Žatec - Chropyně 10:9, Žatec - Brno 11:7,
Žatec - Opatovice 7:8, Žatec
- Litohlavy 8:17.
Vítězem se stal kolektiv
TJ Litohlavy před TJ Stará

Kuželkáři končili
se sérií vítězství

Slavoj začal jaro za tři body ze tří zápasů Boxerská výhra
Rozpačitě vstoupili do jarní části krajského přeboru fot- Jiřího Vrány

V posledním domácím
zápase sezóny se oběma žateckým kuželkářským týmům dařilo.
A tým přivítal v krajském přeboru družstvo Sokol Ústí nad Labem a bylo to
drama až do posledních hodů. Lokomotiva vedla, pak
zase prohrávala a nakonec
až v závěrečné padesátce
rozhodla o výhře. Ze sedmi
posledních utkání tak získala šest vítězství a usadila se
uprostřed tabulky!
TJ Lokomotiva Žatec A
- Sokol Ústí nad Labem
5:3 (2543:2516).
Body: Tajbl 420, Jarolím
414, Ptáček Zd. ml. 418,
Ptáčková 424, Uhlíková
422, Ptáček Zd. st. 445.
Dařilo se i B týmu. Ten
navázal na předchozí výhru
a v okresním derby porazil
celek Loun.
TJ Lokomotiva Žatec
B - KK Louny B 5:1
(1584:1463). Body: Vacinková 409, Čermák 409, Teinzer 342, Vacinek 424. (jj)

balisté Slavoje Žatec. Ze tří zápasů, z toho dvou domácích,
získali tři body.
V prvním jarním zápase přivítal Slavoj v okresním derby Sokol Domoušice. Už v 9. minutě otevřel skóre domácí
střelec Petr Klinec, ale vedoucí tým soutěže ještě do přestávky vyrovnal a ve druhém poločase rozhodl třemi brankami o své výhře 4:1.
V dalších dvou zápasech Slavoj bodoval po dvou remízách. Nejprve v Modlanech prohrál na penalty, když v normální hrací době skončilo utkání 1:1. Jedinou branku Žatce
vstřelil opět Petr Klinec a stačilo to aspoň na bod.
Ve třetím jarním utkání vstřelil Petr Klinec třetí gól po
sobě, když proti Lovosicím zvyšoval na 2:1 po brance Pavla
Klíče. Hosté ale v nastaveném čase srovnali. V závěrečných
penaltách pak byl domácí Slavoj lepší a získal pro sebe bod
navíc.
V tabulce krajského přeboru byl Slavoj po 18. kole desátý s 24 body, což značilo ztrátu jednoho bodu na devátou Kadaň a náskok jednoho bodu na jedenácté Jílové.
(kas)

Huť, bronzové medaile po výborných výkonech získala TJ
Žatec. Na dalších místech
skončila TJ Chropyně, pátý
Sokol Opatovic n. L., šestí
Draken Brno.
Za Žatec nastupovali: v
brance Bohumil Týř, dále
pak v poli Matyáš Vondráček
(vsítil 8 branek), Tomáš
Odenthal, Matěj Dyrynk (vsí-

til 2 branky), Tadeáš Hnidzík, Michal Provazník, Vítek
Provazník, Matěj Štancel, Miroslav Jančík a Filip Provazník. Navíc byl Jan Bejček (34
branek) nejlepším střelcem
turnaje.
Chlapcům a vedení týmu
náleží poděkování za reprezentaci oddílu i města.
Josef Popelka

V polovině března proběhlo deváté boxerské utkání národní ligy boxu Rocknet ligy v Duchcově.
Ze tří žateckých borců nastoupil jako první Marcel Sokol a hned v prvním kole ukázal instinkt dravce, když dostal soupeře do počítání. Bohužel, soupeř v dalších dvou
kolech zápas otočil. Do dalšího duelu za Box klub Žatec
nastoupil Radek Horváth,
který se nejprve šetřil, pak
přidal na tempu, ale rozhodčí překvapivě pro všechny
rozhodl o výhře soupeře.
Do třetího klání nastoupil za muže Jirka Vrána, který od začátku, i přes svou
nervozitu, ovládl ring. Vrána boxoval hlavně na distanc a šikovně využíval své
délky, což vedlo až k jeho výhře.
Žatecký oddíl se opět
ukazuje v dobrém světle a
pokračuje i náborem, a to
každé pondělí, středa a čtvrtek, od 17:00 hod v boxovně
v ulici Mládežnická. (ns)
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