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Neobvyklou podívanou nabídli pořadatelé na le š Macerka stovkám návštěvníků při
ukázkách letecké akrobacie a dalším programu. Více na straně 12. Foto: Tomáš Kassal
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Začala dlouho očekávaná oprava Pražské ulice
Mnoho let kritizovaný povrch Pražské ulice se konečně dočká opravy. Silnice má dostat nový asfalt od kruhového objezdu u Domova pro seniory až po odbočku na Bezděkov.
Vše ale bude hotové až července 2023.
Práce SVS budou probípříští rok, protože nejprve
musí proběhnout oprava vo- hat jen v jednom jízdním prudovodu a kanalizace. Právě hu, ale doprava je vždy uzainvestice Severočeské vodá- vřená v obou směrech. Obrenské společnosti, která je jízdná trasa pro osobní autorozdělená do tří etap, opravu mobily vede okolními ulicemi, pro nákladní dopravu
Pražské ulice zahajuje.
První etapa proběhne do přes Staňkovice, Tvršice a
31. 7. a SVS v této době opra- Zálužice.
Jde o investici SVS, návuje své sítě od kruhového
objezdu u domova pro seni- slednou opravu silnici v jedory po křižovatku Pražské a nom jízdním pruhu měla zajistit Správa a údržba silnic.
Dukelské ulice.
Druhá etapa potrvá od 1. Na popud zástupců města
8. do 30. 11. 2022 a bude se Žatec ale bude koordinace
týkat vodovodu a kanaliza- všech prací širší: Hlavní
ce mezi křižovatkou s Du- změnou proti původnímu zákelskou ulicí a křižovatkou s měru SVS a SÚS bude nový
ulicí K. H. Máchy (u hřbito- povrch v celé šíři ulice. „Po
va). Třetí etapa je napláno- skončení prací ve druhé etavána na období od dubna do pě dostane nový povrch celá

šířka silnice od Domova pro
seniory až po křižovatku s
ulicí K. H. Máchy. Navíc se
nám povedlo domluvit, že
jakmile bude vždy část prací
hotová a povrch po výkopu
alespoň zpevněný, budou po
něm moci lidé jezdit do ulic,
kde bydlí,“ uvedl místostarosta Žatce Radim Laibl.
Druhá část vozovky v
Pražské ulici, tedy od ulice
K. H. Máchy po křižovatku s
Bezděkovem, dostane nový
asfaltový povrch po skončení třetí etapy investice SVS,
což by mělo být nejspíš
příští rok v létě. „Vše by mělo vyvrcholit stavbou nového kruhového objezdu, který vznikne v místě odbočení
k Bezděkovu, kde navíc
vzniká nová obytná čtvrť,“
doplnil Radim Laibl.
Pokračování na str. 2
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Nájemníci z ulice Dr. Kůrky chtějí byty, stanovení ceny není jednoduché
Dubnové prohlídky bytů v bytovém
domě v ulici Dr. Kůrky a posouzení
jejich stavu znalcem byly jedním z
důležitých kroků, které mají vést ke
stanovení ceny bytů.
Mohly by být důležitým podkladem pro projednávání případného prodeje současným nájemcům, kteří na toto téma již delší dobu s městem jednají.
Případný prodej se týká 52 bytů ve
vchodech č. p. 2835, 2836 a 2837, a to
v případě obyvatel, již mají uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou a
uzavřeli Smlouvu o spolupráci při výstavbě bytového domu. Obyvatelé zaplatili mezi roky 1997 až 2010 ﬁnanční příspěvek a předpokládali, že pokud
se město rozhodne k prodeji, budou
moci byty odkoupit.
Právě o tom s nimi jedná město Žatec jako současný vlastník bytového
domu. Nedokončený objekt v 90. letech převzalo, aby pomohlo s dokončením, na které přispívali i nájemníci.

Žatec je historickým
městem roku v kraji
Historickým městem Ústeckého kraje za rok 2021 se
stal opět Žatec, který tak obhájil své prvenství z předchozího roku. Cenu, s níž je
spojený i ﬁnanční příspěvek
100 tisíc Kč, převzala 14.
dubna na pražském Žofíně
starostka města Zdeňka Hamousová. Držitelem hlavní
ceny Historického města
roku 2021 se staly moravské
Boskovice.
(kas)

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 5. 5. 2022 od
17.30 hodin ve velkém
zasedacím sále radnice.

Mimořádný
úřední den:
Sobota 7. 5.
8:00 - 12:00
OZNÁMENÍ
Městský úřad v Žatci
dne 13.05.2022
UZAVŘEN
Děkujeme za
pochopení!
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Město má v úmyslu o případném
prodeji jednat, ale stanovení podmínek prodeje je složitou záležitostí, především kvůli stanovení prodejní ceny
za jednotlivé byty. Zatímco nájemci
by si přáli kupovat byty za co nejnižší
cenu, město musí při prodeji postupovat jako řádný hospodář. Pokud by
totiž zastupitelé, na nichž je konečné

rozhodnutí, schválili prodej za ceny nepřiměřeně nízké, mohlo by jim hrozit
trestní stíhání. Navíc při každé odchylce od obvyklé ceny by mohl být prodej
neplatný. Proto probíhají poslední dobou jednání města s nájemníky a obě
strany své kroky konzultují se svými
právníky.
Další kroky jsou připravené a budou vycházet z ceny bytů, jež vzejdou
ze znaleckých posudků. V současné době běží do konce dubna pětitýdenní lhůta na jejich zpracování a stanovení cenových studií.
Následovat bude jednání o způsobu
určení nabídkové ceny bytů, rozhodnutí o prodeji či neprodeji bytů, případně schválení a zveřejnění záměru
prodat byty. To jsou nutné administrativní kroky, které musí udělat město a
schválit zastupitelé. Někteří z nich už
se vyslovili pro prodej. Kdy konkrétně
se ale o prodeji bytů rozhodne, nelze zatím přesně stanovit.
Tomáš Kassal

Soutěž architektů vyhrál návrh ze Španělska
Tři desítky návrhů na Sportovní halu v
Žatci hodnotila v rámci architektonické soutěže odborná porota složená ze zástupců zadavatele, to je města, z nezávislých odborníků z celé České republiky i ze Slovenska.
Podle hodnocení poroty nejlepší návrh předložil kolektiv autorů ze Španělska.
Všechny obdržené návrhy posuzovala
odborná porota na konci března přímo v Žatci, výsledky architektonické soutěže vzala
na vědomí na svém jednání v tomto týdnu rada města. Po rozeslání rozhodnutí z hodnocení návrhů bude následovat zákonná lhůta
pro případné vyjádření. Poté město Žatec

zveřejní výsledky a zpřístupní výstavu
všech obdržených návrhů. Následně bude
zahájeno jednací řízení s autory vítězného
návrhu o dalším postupu, tedy o podmínkách dalšího stupně projektové přípravy.
V mezinárodní soutěži porota ocenila celkem pět návrhů. Vedle vítězného španělského návrhu, oceněného částkou 700 tisíc Kč,
skončily na dalších dvou místech studie českých účastníků, jež získají odměnu 450 tisíc
a 250 tisíc Kč. Další dva účastníci soutěže z
Česka a Francie získají odměnu po 50 tisících Kč za skici svých studií. Vybrané soutěžní návrhy představíme v příštím čísle. (r)

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou
Žatec Vás zvou u příležitosti 77. výročí osvobození
Československa od fašismu na slavnostní pietní akt,
který se uskuteční dne 8. 5. 2022 v 10.30 hod.
u památníku na městském hřbitově v Žatci.
Program:
10.15 – setkání účastníků
pietního aktu
10.30 – položení věnců k památníku
(městský hřbitov)
10.35 – projevy starostky města
a ostatních řečníků
10.45 – státní hymna
10.55 – přesun účastníků na
Kruhové náměstí
11.05 – položení věnců k památníku (Kruhové náměstí)
11.10 – vystoupení starostky města
11.20 – předání praporu jednotě ČsOL a jeho požehnání
11.30 – ukončení pietního aktu státní hymnou

Začala dlouho
očekávaná oprava...
Dokončení ze str. 1
Přestože stavební práce
v Pražské ulici zkomplikují
dopravu v části Žatce na řadu měsíců, jde v konečném
důsledku o dobrou zprávu:
Stav vozovky v Pražské ulici, která je majetkem kraje,
byl dlouhodobě kritizován
mnoha obyvateli Žatce. Investice SVS nyní přispěje
jak k vylepšení kanalizačního a vodovodního řadu, tak
po zhruba patnácti letech
jednání také k opravě povrchu vozovky Pražské ulice.
Tomáš Kassal

zpravodajství
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Dárců krve na Žatecku je osmnáct stovek, hledají se další
Dobrovolných dárců krve není nikdy dost, hlavně těch
mladých, vzkazuje personál transfúzního odběrového
centra na žatecké poliklinice. Krev v prvním patře polikliniky odevzdávají dárci každé úterý a čtvrtek od 6.30
do 8.30 hodin.
Během odběrového dne třeba. „My máme smlouvu s
přichází darovat krev kolem Fakultní nemocnicí Královdvaceti lidí, aktuálně je na ské Vinohrady. Ta je pro nás
Žatecku aktivních asi 1800 zpracovatelem dodané krve,
dárců. Ač to není úplně malé ale zároveň máme díky ní záčíslo, bývalo jich i více. „V ruku, že vždy budou mít Nedobě před covidovou pan- mocnice Kadaň i Nemocnidemií bylo na Žatecku ak- ce Žatec pro své pacienty dotivních zhruba dva a půl tisí- statek krevních přípravků,“
ce dárců,“ popsal rozdíl On- vysvětlil O. Hejnar.
Zpracování krve je dradřej Hejnar, vedoucí oddělení OKBHI a Transfúzní služ- hé, proto se mu věnuje odby Nemocnice Kadaň, který borné pracoviště na Vinomá na starosti odběrová mís- hradech. Bez dárců by ale nebylo co zpracovávat, proto
ta v Kadani a Žatci.
Krev každého dárce se jsou pro české zdravotnictví
odborně uchovává, zpraco- tak důležití. Někteří si uvěvává a předává tam, kde je domují, že pomáhají něko-

mu, koho neznají, pro jiné
jsou rozhodující výhody:
den volna v práci, svačina
po odběru nebo daňová úleva 3000 Kč za každý odběr.
Velký smysl má i to, aby
krev začali chodit darovat už
mladí lidé. „Pro nás je ideální, když lidé začnou dávat
krev jako prvodárci v 18 letech. Když přijdou třeba proto, že se na den uvolní ze školy,“ přiznává Ondřej Hejnar.

Motivace pro darování se
totiž časem mění „Kdo začne
brzy s darováním, ten pak sice po čase možná přestane,
ale když má rodinu a usadí
se, tak dostane jinou motivaci, s novou odpovědností, a
pak chodí pravidelně i desítky let. Proto je ideální, když
začne s darováním co nejdříve. Transfúzní centrum také
umožňuje exkurze školním
skupinám – i to pomůže s pozdější motivací,“ zdůraznil Ondřej Hejnar. Najdete i vy tu
svoji motivaci?
(kas)
Podrobné informace, provozní dobu či aktuální zprávy se zájemci o darování krve dozví na webu www.nemkadan.cz nebo na facebookovém proﬁlu Nemocnice
Kadaň.

Komentovaná procházka chmelařskou krajinou proběhne 4. června
Procházka s výkladem je plánována
přibližně na dvě hodiny, je nenáročná,
V srpnu roku 2021 byla v souvis- nickým znakem této krajiny jsou vhodná pro rodiny s dětmi. Posledním zalosti s nominačním procesem vyhláše- chmelnice, vizuálně a funkčně propo- stavením bude zámek Stekník, který se
na krajinná památková zóna s názvem jené s vesnicemi Stekník a Trnovany, nachází v srdci této krajiny. O tom, že se
Žatecká chmelařská krajina. Národní které kromě zemědělských usedlostí jednotliví majitelé zámku zabývali pěspamátkový ústav spolu s městem Ža- místního obyvatelstva poskytovaly továním, šlechtěním a také obchodovátec nyní pořádají komentovanou pro- prostorové a technické zázemí pro zce- ním s chmelem, se můžete dozvědět na
hlídku této jedinečné zemědělské kra- la speciﬁcké činnosti, jakými bylo prohlídkách, které začínají vždy v celou
jiny, která se uskuteční v sobotu 4. červ- zpracování, skladování a následovné hodinu. Poslední je v 15:00 hodin.
Zámek nabízí také možnost navštívit výna 2022, start bude ve 12:30 na návsi v obchodování s chmelem.
stavu
s názvem Jak se češe do věrtele, věVýjimečnost a kompaktnost tohoto
Trnovanech.
novanou
vzpomínkám na chmelové briHistorická kulturní krajina kolem území byly důvodem k památkové
gády
zde
ubytované v 60. létech 20. stovesnic Stekník a Trnovany je územím, ochraně formou chráněné zóny, zároletí,
kdy
budova
zámku sloužila jako ubyjehož dnešní podoba byla od středově- veň je tato krajina jednou ze dvou komtovna
pro
chmelové
brigády. Pokochat
ku až do současnosti formována pěsto- ponent nominovaných k zápisu na
se
můžete
také
pohledem
na chmelovou
váním a zpracováním chmele. Území Seznam světového dědictví.
Pojďte se společně s námi projít krajinu z terasovitých zahrad.
disponuje všemi důležitými znaky tySraz je tedy v sobotu 4. června v
pickými pro chmelařskou krajinu. chmelnicemi a seznamte se nejen s chmeJedná se jak o přítomnost vodních toků lařskou krajinou, ale také s historií pěsto- Trnovanech, ze Žatce jede autobus ve
12:12.
Olga Bukovičová
(soutok potoka Blšanky a řeky Ohře a vání chmele a nominačním procesem.
dalších lokálních toků), přírodních bariér chránících jej proti proudění vzduchu od severu a severozápadu, jejichž
efekt je posílen existencí prudkého terénního rozdílu vzniklého využitím
místního ložiska opuky jako stavebního kamene pro zdejší zástavbu. To vše
je podstatné pro fungování unikátního
ekosystému vhodného pro pěstování
této plodiny.
Chmelařství je v této krajině zásadním faktorem, organizujícím a formujícím celé území a dávající krajině její
speciﬁcký ráz. Nejviditelnějším a iko-

Žatec a krajina žateckého chmele
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Dluhová poradna: Rozvádíme se a máme dům a hypotéku
mosoudně nedohodnete). V obou těchto variantách jde o vypořádání vašich
Dotaz: S manželem jsme si poří- společných poměrů.
Pokud jde o podmínku vyvázání z
dili dům a nyní se po 6 letech budeúvěru,
který máte společně s manžeme rozvádět. Máme hypotéku ještě
lem,
zde
vám občanskoprávní soud nena 24 let. Manželovi zůstane dům,
pomůže.
Jde o závazky vůči třetím subprotože hypotéku sama nezvládnu
jektům
poskytovateli úvěru. Musíte
splácet. On s tím souhlasí. Mám
se obrátit na něho a s ním prodiskutoale podmínku, chci být vyvázána z
vat možnosti vyvázání. Každý poskyúvěru. Je to možné?
Odpověď: Dobrý den,při ukončení tovatel úvěru má své speciﬁcké podmanželství přichází v úvahu i dořešení mínky závislé na druhu úvěru, době
majetkové a úvěrové situace. Majetko- splácení, zástavě, příjmech dlužníka,
vou stránku vč. otázky splácení spo- vyživovacích povinnostech apod. Prolečného úvěru můžete v obecné rovině to bych doporučovala nejprve kontakvyřešit v průběhu nesporného rozvodu tovat vašeho úvěrového specialistu a
předložením dohody o vypořádání vzá- zjistit si možnosti, jak vás vyvázat z
jemných majetkových poměrů v sou- úvěru. Od toho by se poté odvíjela
ladu s § 757 odst. 1 zákona č.89/2012 možnost vašeho společného vypořádáSb., občanského zákoníku, v platném ní vzájemných majetkových poměrů.
Nicméně jak již uvádím výše saznění, rozvodovému soudci.
motným
rozvodem váš úvěr i nadále zůV případě, že se nedohodnete na
majetku ke dni rozvodu, pak v souladu stává společným, a to až do doby, kdy
s § 765 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., se s poskytovatelem úvěru nedohodneobčanského zákoníku, v platném zně- te na něčem jiném. Tedy i v budoucnu
ní, může jeden z vás dvou podat ve lhů- se vystavujete riziku, že nedostanete
tě 3 let od rozvodu návrh na vypořádá- další velký úvěr na pořízení vlastního
ní rozhodnutím soudu (pokud se mi- bydlení nebo budete muset splácet

DLUŽÍM. Co s m?

Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
vyhlašuje pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS
do těchto oborů:
- hudebního
- výtvarného
- literárně dramatického
- schola ludus
- tanečního
- kurzy pro dospělé
Zápis se bude konat ve dnech
16. 5. - 20. 5. 2022 od 14.30 do 17.30 hodin.
Přihlášky zasílejte pouze elektronicky přes webové
stránky www.zuszatec.cz.
Žáci budou přijati na základě talentové zkoušky,
která se bude konat ve Vámi zvolený termín.
Využijte možnost zaregistrovat se na konkrétní den a čas.
Informace na tel. čísle 415 740 368, 722 960 195
nebo v budově ZUŠ – I. patro (ředitelka školy Bc. I.
Marešová nebo v kanceláři školy).
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 2. června. Příjem
inzerce do 26. května. Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 156. Osobní kontakt: úterý 9 - 11
hodin, TIC Žatec, nám. Svobody 149.
Odběrná místa: MěÚ, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, Pražská, Podměstí, pasáž Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, Městské divadlo, Kavárna S duší,
autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.
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úvěr za bývalého manžela, pokud se dostane do platební neschopnosti.
Totéž platí i pro případ, kdy společnou nemovitost máte vázanou zástavním právem a v rámci společné dohody byste chtěli nemovitost prodat a doplatit hypotéku. I pro tento případ musíte mít souhlas zástavního věřitele - poskytovatele úvěru.
Společný majetek a společné úvěry
jsou v dnešní době velmi složitým tématem, se kterým se v poradně setkáváme a zpravidla konečná podoba dohody vyžaduje delší časový úsek a spolupráci všech účastníků.
S konkrétním řešením vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete obracet také na pracovníky poradny v Žatci, kteří rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú,
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt Žatec bez dluhů

sběrové soboty
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mapa stanovišť

tříděného odpadu v Žatci
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přehled stanovišť tříděného odpadu

inzerce/životní událos

inzerce
● 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 – 24. 5.
a 17. 6. 2022 - 17.30 hod.
Výkup králičích kožek cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.601576270, 728605840,
www.drubezcervenyhradek.cz.
● Civilní bezpečnostní
služba přijme:
PRACOVNÍKY OSTRAHY
vhodné pro osoby se ZPS
Náborový příspěvek pro
ZTP ve výši 5000Kč.
Bližší informace na tel: 608
313 199, 732 408 337.

Poděkování
● Touto cestou chceme poděkovat žateckému divadlu
za sponzorský dar ve formě

Žatecký zpravodaj

vstupenek na krásné představení pana Štefana Margity. Byl to pro všechny úžasný zážitek, za který opravdu
moc děkujeme. Za SPCCH
Žatec: Hrbáčková

Blahopřání
● Dne 30. 4. 2022 oslavili
Lenka a Josef Švejdovi 50
let výročí zlaté svatby.
● 19. května oslaví 93 let náš
tatínek, dědeček, pradědeček
Ing. Vlastimil Vonka z Žatce.
Přejeme hlavně zdraví do dalších let, štěstí, spokojenost,
klid a pohodu. Syn, dcera,
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
● Dne 6. 5. uplynuly 3 dlouhé, smutné roky, co nás navždy opustil
můj milovaný
manžel pan Vladimír Bečan. Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami
a sestra. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

● 6. května uplyne 15 let od
úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky, paní Ing. Raisy Vonkové. S láskou vzpomínáme, vzpomeňte s námi. Manžel Vlastimil, děti, vnoučata.

Rozloučení
Zesnulí v době
od 31. 3. do 24. 4.:
Helena Pejšová
Jaroslav Kulich
Ing. Jaroslava Lešáková
Zuzanka Kopáčová
Jana Stadnická
Radek Smutný
Július Schmidt

76
66
72
75
84
52
86

Stanislav Brunclík
Helena Šašková
František Gwizd
Hilda Dlouhá
Jan Schreiber
Vladimír Ditrt
Oldřich Marek
Agáta Ondičová
Pavel Lisec
Zdeněk Čonka
Vlasta Drahošová
Helga Hajná
Magdalena Tanzerová
Mária Gájová
Eduard Švec
Evženie Bergerová
Vlasta Šauerová
Miloslav Hofmann

77
82
97
85
78
96
95
51
45
53
86
91
91
80
75
70
71
59

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

Pracovník/pracovnice
oddělení sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 17. 5. 2022 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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

Veřejnosprávní kontroly
(nutná znalost účetnictví)
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 18. 5. 2022 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové 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 25. 5. 2022 do 13.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
Aktuální zpravodajství na www.mesto-zatec.cz
nebo facebooku Žatecký zpravodaj - město Žatec
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program kulturních, sportovních a společenských akcí
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6. 5. The Infamous HER, koncert
19:00
7. 5. Giacomo Puccini: Turandot,
satelitní přenos opery
18:45
10. 5. Svatba bez obřadu, činohra
19:00
11. 5. Minipárty s Karlem Šípem,
zábavný pořad
19:00
12. 5. 18. beneﬁční koncert Cesta z města,
akce dětského domova
18:00
18. 5. O chytré kmotře lišce, pohádka pro děti 14:00
19. 5. Program na záchranu mužů, činohra
19:00
21. 5. Gaetano Donizetti: Lucie z Lammermooru,
satelitní přenos opery
18:45
31. 5. Závěrečný koncert žáků ZUŠ, koncert 17:00
LETNÍ KINO
25. 5. Jazz Fest Competition,
soutěžní jazzový festival
28. 5. Čardášová princezna, opereta

9:00
21:00

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 30. 10. Vzpomínky naší maminky, retro výstava o době
nedávno minulé
do 17. 7. Povodeň na Blšance, putovní výstava
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)
5. 5. Bratři Šavlové: Pastelový Žatec, výstava obrazů do
23. 10, vernisáž 17:00
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 3. 12. Papír, taška, krabice, výstava o bývalém podniku
SEPAP Žatec
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z rekonstrukce papíren v Žatci
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
6. 5. Tajemný vesmír, výtvarná výstava ve spolupráci se
ZUŠ Žatec do 16. 6., vernisáž 16:00
10

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
OSTATNÍ
7. 5. Chmelfest
10:00
7. 5. Varhanní koncert a sólisté (M. Katráková, M.
Matoušek, J. Knotte, K. Vencour), kostel sv.
Václava Velká Černoc
14:00
13. 5. Sophie Rock, koncert, Chaloupka
18:00
14. 5. Vojtaano, koncert, Klášterní zahrada
19:00
18. 5. Den muzeí,
vstup do budov Regionálního muzea zdarma
20. 5. Muzejní noc v Žatci XIV, retrohrátky,
Regionální muzeum
17:00
21. 5. Žatecký bazar,
podloubí náměstí Svobody,
9:00 – 13:000
21. 5. Oslavy 150 let dobrovolných hasičů, nám.
Prokopa Velkého a Klášterní zahrada
10:00
25. 5. Beseda s autorem: Jiří Padevět,
Club Devítka
17:30
28. 5. Mezi mlýnskými koly, muzejní pochod za
žateckými mlýny, sraz u křižovatky ulic Denisova
a Rooseveltova
10:00

5. 5. Po čem muži touží 2
17:30
5. 5. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 20:00
8. 5. Ježek Sonic 2
15:00
8. 5. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 17:30
8. 5. Láska hory přenáší
20:00
13. 5. Ženy a život
17:30
13. 5. Žhářka
20:00
14. 5. Ušák Chicky a Zlokřeček
15:00
14. 5. Pražský výběr: Symphony Bizarre
17:30
14. 5. Film roku
20:00
15. 5. Zlouni
15:00
15. 5. Křížová výprava
17:30
15. 5. Divoch
20:00
17. 5. Notre-Dame v plamenech
17:30
17. 5. Promlčeno
20:00
18. 5. Belle
17:30
18. 5. Láska hory přenáší
20:00
20. 5. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 17:30
20. 5. Co jsme komu všichni udělali?
20:00
22. 5. Příšerákovi 2
15:00
22. 5. Ženy a život
17:30
22. 5. Film roku
20:00
24. 5. Pražský výběr: Symphony Bizarre
17:30
24. 5. Panství Downton: Nová éra
20:00
27. 5. Tři tygři ve ﬁlmu: Jackpot
17:30
27. 5. Top Gun: Maverick
20:00
29. 5. Ušák Chicky a Zlokřeček
15:00
29. 5. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 17:30
29. 5. Chinaski: Každej ví kulový
20:00

služby občanům

Žatecký zpravodaj

Muzejní noc nabídne 20. května pestrý program na několika místech
Den muzeí, při kterém bude vstup do
všech tří budov regionálního muzea
zdarma, proběhne 18. května. O dva
dny později, 20. května, se koná od
17 do 22 hodin Muzejní noc v Žatci.
Muzejní noc se bude konat v retro
stylu v souvislosti s výstavou Vzpomínky naší maminky. „V muzejní zahradě pozveme malé i velké na retrohrátky, např. skákání panáka nebo přes
gumu, cvrnkání kuliček, hod na čáru
céčky a na závěr pak v ohništi pečení
brambor. Po celou dobu programu bude hrát a zpívat country kapela,” uvedla muzejnice Jitka Krouzová.

Muzejní noc bude probíhat i ve Staré papírně a Křížově vile, zapojí se také Chrám chmele a piva, knihovna,
Muzeum pivovarnictví a v infocentru
v 17 hodin proběhne křest procházkové trasy Mezi žateckými komíny.
Vedle toho Polánkovo muzeum připravilo na květen další dvě zajímavé
akce. Už ve čtvrtek 5. května začíná v
17 hodin v Křížově vile výstava obrazů bratří Šavelových, která potrvá do
23. října 2022.
Do sbírky Regionálního muzea Žatec vloni přibyl soubor děl bratrů Vladimíra a Ilji Šavlových. Série obrazů

malovaná technikou pastelu bude veřejnosti představena právě na výstavě
v Křížově vile.
Další zajímavou akcí bude v sobotu
28. května tradiční muzejní pochod, tentokrát s podtitulem Mezi mlýnskými koly. Sraz zájemců v 10 hodin v parčíku u
Gellertova mlýna v Žatci (křižovatka
ulic Rooseveltova a Denisova). Startovné 50 Kč. Na trase dlouhé čtyři kilometry budou zastávky u každého z bývalých mlýnů - Pivovarského, Špitálního, Starého a Spáleného (u koupaliště).
Účastníky prosíme o přihlášení do 25.
května na tel. 775 028 112.
(rmž)

Boxy na recyklaci
Obyvatelé města Žatec díky svým obyvatelům v ro- a recyklací se pokryla i část starých náplní
se každý rok aktivně zapoju- ce 2021 pochlubit sběrem dodávek mědi nebo hliníku do tiskáren

Obyvatelé tříděním šetří životní prostředí
jí do sběru a třídění starých
elektrických spotřebičů. Za
to město dostává od odborných ﬁrem certiﬁkáty, které
potvrzují úsporu energie a
surovin vzniklou recyklací.
Podle kolektivního systému pro sběr a recyklaci
starších spotřebičů Elektrowin se může město Žatec

starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 109,16 tuny.
Na každého obyvatele tak
připadá 5,80 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,

pro průmyslovou výrobu.
Podobný certiﬁkát získalo město Žatec od kolektivního systému Asekol. Podle
něj bylo v roce 2021 z města
zpracováno 29 706 kilogramů elektrozařízení.
Děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní prostředí!
Tomáš Kassal

V rámci podpory recyklace odpadů rozšiřujeme
možnosti pro ukládání tříděného odpadu. Proto jsou na
obou budovách městského
úřadu umístěny boxy pro
ukládání prázdných tonerů a
cartridgí z tiskáren.
Boxy naleznete u vchodů do obou budov městského úřadu vedle nádob na
Školáci se zapojili do projektu Ukliďme Česko
drobné elektro, baterie a záŽáci 1.A a 1.B ZŠ Kom. alej se v úterý 5. kem tričko. Po úklidu hřiště u Gymnázia, řivky. Prázdné inkoustové
dubna zúčastnili celorepublikového projek- kde jsme sbírali nejvíce tyčky od lízátek, cartridge a laserové tonery
tu Ukliďme Česko. Naplánovali jsme si ukli- jsme zamířili k Lidlu. Cestou tam jsme našli odkládejte zabalené v sáčdit okolí školy. Začali jsme areálem, kde se třeba vyhozený kolenní chránič. V areálu su- ku, airbagu nebo např. ve stažáci s chutí a nadšením pustili do práce a permarketu byly nejzajímavější úlovkem rých novinách.
I nadále je možné tento
před školou v trávě našli hlavně zbytky kan- dětské gumáky. Celkem jsme nasbírali dva
pytle odpadků. Všem prvňáčkům děkujeme druh odpadu odevzdávat tacelářských potřeb.
ké na Sběrném dvoře města
Pokračovali jsme ulicí Komenského alej za skvěle odvedenou práci.
(red)
L. Potěšilová, D. Janíková Žatec.
a Lva Tolstého, kde bylo největším úlov-

Strážníci pomáhali zachraňovat zdraví, starali se o bezpečí i prevenci
Městská policie pomáhá
V uplynulém měsíci nás
opět v několika dnech potrápil silný vítr. Městská policie Žatec vyjížděla k případům, kdy některé stromy
hrozily zřícením.
Spolupráci se žateckými
hasiči při likvidacích těchto
nebezpečí si strážníci pochvalují: „My nebezpečné
místo zabezpečíme proti
vstupu nepovolaných osob,
hlídáme jej do doby příjezdu
hasičů a případně usměrňujeme dopravu, pokud situace omezuje některou komu-

nikaci. Hasiči pak situaci vyhodnotí, strom porazí a odklidí. Je to rychlé, profesionální a bezpečné pro občany
Žatce.” Jeden takový strom
šel k zemi v parku u hřbitova
na Pražské ulici.
Strážníci jsou také často
jako první u občanů, kteří potřebují lékařskou pomoc. Z
posledních dnů to jsou kolaps seniorky u obchodního
domu Tesco nebo zdravotní
indispozice muže v hotelu v
centru města. Strážníci do
příjezdu sanitky tak zajišťu-

jí nejen první pomoc, ale také například informovanost
příbuzných.
Senioři v Domě s pečovatelskou službou v Písečné
ulici se dočkali přednášky o
bezpečnosti. Se strážníkem,
který tyto přednášky pořádá, diskutovali o způsobech
bezpečného chování při placení platební kartou, vybírá-

ní hotovosti v bankomatu či
placení na internetu. Také si
vyslechli skutečné příběhy
okradených seniorů a vštěpovali si zásady ochrany
před nepoctivými obchodníky.
Taktéž v uplynulých týdnech pokračovaly přednášky pro děti ve školách a školkách, kde se žáci seznamovali s prací strážníků a zásadami bezpečného chování v
dopravě a na veřejných prostranstvích. Předvedla se i
služební fenka Kessie, která
působí v řadách Městské policie Žatec.
(šb)
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Letecké hvězdy a akrobatické ukázky na letišti Macerka
Jedinečné zážitky nabídl spolek Letci Žatec v sobotu 23. dubna všem návštěvníkům letiště Macerka.
Mnoho set návštěvníků si tam užilo
ukázku špičkové letecké akrobacie,
přelet gripenů nebo seskok parašutistů. A mnoho dalšího!
Vrcholem dne bylo bezesporu představení, o které se postarali dva čeští piloti, kteří patří k nejužší světové špičce
v letecké akrobacii: Petr Kopfstein
předváděl patnáct minut nad letištěm
Macerka úžasné obraty, výkruty a pře-

mety, zatímco pro diváky vše zasvěceně i vtipně komentoval jeho kolega
Martin Šonka (vítěz Red Bull Air Race
2018). Krátce poté si mohli Žatečané
užít přelet dvou gripenů z čáslavské
Tygří letky a poté seskok parašutistů.
Vše doplnily statické ukázky letadel.

Zdaleka to nebyly jediné unikáty sobotní programu: K nim patřil účast českých účastníků mezinárodního kosmického programu a přítomnost dalších českých leteckých hvězd.
Celý program připravili členové
spolku Letci Žatec v souvislosti s vernisáží výstavy Králové vzduchu, která je
k vidění v Leteckém muzeu KoreaMerkur v Bezděkově. Zároveň byla prezentována i výstava U2-Incident, při níž
vystoupil syn tehdejší hlavní postavy
události Francise Gary Powerse. (kas)

Oblíbené příměstské tábory budou tématicky zaměřené
Letní prázdniny už se pomalu blíží. Pokud chcete dopřát svým dětem program plný her a zábavy, pak je můžete přihlásit na oblíbený nepobytový příměstský tábor pod
vedením zkušených vedoucích v prostorách skautského
oddílu. Děti si přes celý den
užijí legraci, přiučí se spoustě užitečných věcí a rozhodně se s námi nudit nebudou.
Letní příměstské tábory
jsou určeny pro děti 1. stup-

ně (1. - 5. třída) základních
škol a jsou zcela ZDARMA.
Tábory budou probíhat v
sedmi turnusech v průběhu
měsíce července a srpna.
Dítě můžete přihlásit, jak budete potřebovat. Rodiče
svým dětem zajistí pouze
stravu a v případě výletů
uhradí jízdné a vstupné.
Termín - téma:
11. – 15. 7. Adventure
18. – 22. 7. Cesta kolem světa
25. – 29. 7. Letní pohoda

1. – 5. 8. Sport
8. – 12. 8. Hry bez hranic
15. – 19. 8. Survivor
22. – 26. 8. SUPERhrdinové
Tábory pořádá Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
v rámci projektu Spokojenost
v práci i v rodině. Program se
koná každý všední den s provozní dobou 7 až 17 hodin.
Pro děti je připraven atraktivní a tematicky zaměřený pro-

gram, originální hry, soutěže,
sportovní aktivity i zábavné
výlety. Přihlášku a další informace naleznete na stránkách
www. vcp-zatec.cz, nebo nás
kontaktujte na e-mail detskyklubzatec@seznam.cz.
Projekt je ﬁnancován z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
(vš)

Dětský domov Žatec pořádá
beneﬁční koncert Cesta z města
Koná se 12. května 2022
od 18.00 hod. v Městském divadle Žatec.
Těšíme se na Vás!
Děti a dospěláci z DD Žatec

Maltézská pomoc v Žatci působí 10 let
Organizace byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým Velkopřevorstvím a od
května roku 2012 poskytuje své služby i v Žatci
Klientům zde nabízí službu osobní asistence, což je terénní služba, která podporuje život v přirozeném domácím
prostředí a doplňuje péči rodinných příslušníků. Za dobu,
co Maltézská pomoc v Žatci působí, poskytla své služby desítkám klientů, kteří díky jejich péči mohli setrvat déle ve
svém domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Práce
osobní asistentky je náročná. „ Mám skvělý tým, který se věnuje našim klientům“ říká vedoucí centra. „K našim klientům přistupujeme individuálně a snažíme se je co nejvíce zapojovat do běžných činností, tak aby neztratili své návyky.“
Osobní asistence je v Žatci vyhledávanou službou a má
velkou podporu od města. Během let se počty hodin u klientů postupně navyšují, v průměru poskytneme služby 40 klientům za rok. Naše heslo je „Pomáháme s úctou a laskavostí“.
Renata Šnajberk, vedoucí centra
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