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Mezi historické skvosty Žatce patří rekonstruovaný Mederův dům na náměs 5. května.
Připomíná i významné osobnos , které v Žatci působily - Jana ze Žatce, Marii Treben nebo
mistra Jana Husa. Jeho pomyslnou světnici, v jaké tu mohl v 15. stole přebývat, ukazuje
průvodkyně v Mederově domě Jitka Horčicová. Více na straně 3.
Foto: Tomáš Kassal
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Parkoviště pro odtažená auta již plní službu

12

Parkoviště pro odtažená vozidla, které funguje od začátku letošního roku na místě bývalého sběrného dvora
v Čeradické ulici, pomáhá s postupnou likvidací autovraků v Žatci. Městský úřad Žatec k 15. červnu 2022 vyřešil 19 autovraků, dalších 25 vraků vyřešení čekalo.
Problémy s nepojízdný- psal změnu ředitel Městské
mi vozidly se v Žatci dlouhé policie Žatec Miroslav Solar.
Důležitou změnou v rámroky nedařilo řešit. Jedním
důvodem byly složité práv- ci Žatce pak bylo loňské
ní předpisy, druhým důvo- schválení prostoru pro odtadem pak chybějící prostor, žená vozidla, které se začalo
kam by se dala odtažená vo- připravovat v areálu Techzidla umístit. Řádově se při- nických služeb města Žatce.
tom jedná o desítky aut, kte- Fungovat začalo počátkem
rá hyzdí ulice města a bloku- letošního roku.
Díky oběma změnám lze
jí parkovací místa.
V loňském roce se situace nyní postupně z ulic města
změnila. „Zjednodušila se le- odstraňovat autovraky. Není
gislativa, takže za autovrak to záležitostí městské polilze považovat i vozidlo bez cie, jak si často obyvatelé
registrační značky nebo když Žatce myslí. Strážníci moje déle než šest měsíců bez hou na autovraky upozornit,
technické kontroly. Předtím zdokumentují je, ale řešení
bylo složité prokázat, že jde je pak věcí Odboru místního
o vrak, i když bylo auto fak- hospodářství a majetku. Ten
ticky demontované. Nyní je od začátku roku do poloviny
situace mnohem lepší,“ po- června řešil 84 podnětů na

autovraky, část agendy přecházela z loňského roku. V
roce 2022 zatím bylo nahlášeno 51 autovraků, některé
ale do této kategorie po přezkoumání nepatřily.
Úředníci města všechny
podněty evidují a postupně
vyřizují, přičemž musí dodržovat zákonné lhůty. Majitel
vozu má například 2 měsíce
na to, aby po upozornění
města vůz opravil, zprovoznil či odstranil. Zákonné
lhůty a nutná administrativa
jsou důvodem, proč autovraky z ulic nemizí rychleji.
Postupně se tak už ale děje: zatím byla městem odtažena 4 vozidla a 2 zlikvidována, o 13 se postarali sami
majitelé, kteří uposlechli výzvy na odstranění autovraku. Dalších 10 vozidel bylo
k 14. červnu v řešení a 15 autovraků na vyřešení čekalo.
Tomáš Kassal
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Žatec vyhrál soutěž v třídění odpadu a získal Skleněnou popelnici!
Město Žatec se stalo vítězem celokrajské soutěže v třídění odpadu
Skleněná popelnice za rok 2021. Žatec zvítězil v kategorii měst s více
než 3500 obyvateli.
Další kategorie vyhrály Doubice (obec do 500 obyvatel), Libčeves (obec
nad 500 obyvatel) a město Hoštka (do
3500 obyvatel). Výherci vedle ocenění
a skleněných trofejí dostali šek na 35 tisíc korun, který jim předala náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková.
Soutěž Skleněná popelnice pořádá lečně s Autorizovanou obalovou spokaždý rok společně Ústecký kraj spo- lečností EKO-KOM. Letos se v ÚstecVzpomínková akce, která připomene oběti z Českého Malína, proběhne v Žatci
u památníku před městským
hřbitovem v neděli 10. července od 10 hodin.
(žz)

Pamětní akt
připomene oběti
odbojové skupiny
Konfederace politických
vězňů ČR a město Žatec
zvou u příležitosti popravy
členů odbojové skupiny Praha - Žatec na vzpomínkový
akt, který se uskuteční v pátek 15. července od 10 hodin
ve vestibulu radnice na nám.
Svobody 1. Pamětní akt bude
pokračovat v 10.50 hodin u
pamětní desky kpt. Sabely na
Nákladní ulici 397.
(red)

kém kraji zapojilo 352 obcí a měst.
Podle celkové bilance vytřídil každý
obyvatel kraje za rok 2021 celkem 47
kilogramů odpadu, to je v průměru o tři
kilogramy více než v roce 2020. Přímo
v Žatci vytřídil každý občan v průměru
přes 55 kilogramů odpadu.
Krajské ocenění je cenou pro
všechny, kdo v Žatci odpad třídí! Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do separace odpadů v Žatci zapojili a pomáhají tak chránit životní prostředí. Věříme, že nám v tom budete pomáhat i nadále!
(kas)

O ceně za byty v ulici Dr. Kůrky se bude dál jednat
Žatečtí zastupitelé se nebrání prodeji 52
bytových jednotek nájemníkům v domě v
ulici Dr. Václava Kůrky, o kterém se jedná
už zhruba dva roky. K prodeji ale dojde jen
tehdy, když dojde k dohodě o ceně. Představy o ní se zatím výrazně odlišují.
Z obou stran je zájem o dohodu ještě do
konce volebního období. Pokud by se to nepovedlo, uzavření problému by se mohlo oddálit, neboť nové zastupitelstvo by se muselo se složitou situací nejprve podrobně seznamovat. „Vidím jako nejlepší řešení, aby
rozhodlo toto zastupitelstvo, které je s problémem už obeznámené. Jinak se vše prodlouží v čase, což ničemu neprospívá,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová na
jednání zastupitelstva ve čtvrtek 23. června.
Město Žatec nabízí zájemcům o koupi
byty za cenu, která se pohybuje kolem 20 tisíc Kč za metr čtverečný bytu. To znamená
u bytů 3+1 částku zhruba 1,5 milionu korun.

Ze strany nájemníků je naopak představa o ceně za zhruba 3000 Kč za metr čtverečný, což u bytu 3+1 dělá sumu do 250 tisíc
Kč. Město se dalšímu snížení kupní ceny nebrání. Jak ale několikrát zopakoval právní
zástupce města, snížení ceny musí být dobře
zdůvodněné, jinak bude kupní smlouva neplatná, což není v zájmu města ani nájemníků. Argumenty pro snížení ceny slíbil připravit a dodat právní zástupce nájemníků.
Jestliže má dojít k prodeji 52 bytů nájemníkům s podmínkou předkupního práva
pro město ještě v tomto volebním období,
muselo by dohodu schválit zastupitelstvo
na mimořádném prázdninovém jednání nebo na řádné schůzi 8. září.
Pokud k dohodě o prodeji bytů nedojde
vůbec, obyvatelé o své bydlení nepřijdou.
Nájemní smlouvy budou pokračovat dál.
Město v takovém případě obnoví plány modernizaci celého domu.
(kas)

Domov se zvláštním režimem oslavil 10. narozeniny
Speciální výročí oslavili
v červnu klienti i pracovníci
Domova pro seniory v Žatci. Přesně před deseti lety, v
červnu 2012, se otevřela jeho nejnovější část – Domov
se zvláštním režimem.
Jde o zařízení, které ve
dvou propojených budovách nabízí pro 46 obyvatel
sociální službu, jejíž součástí je zvýšená péče o klienty,
jejichž stav si to vyžaduje.
„Nový domov“, jak se se
Domovu se zvláštním režimem (DZR) někdy říká, byl
vybudován během tří let díky spolupráci města Žatce a
Ministerstva práce a sociálních věcí. Zrod myšlenky i
různé komplikace při budo2

vání DZR připomněli účastníci slavnostního setkání minulý pátek. Zvláštní vzpomínku si zasloužil bývalý ředitel domova Josef Kolert,
jehož zásluhy připomněla
starostka Žatce Zdeňka Hamousová: „Musíme vzpomenout na emeritního ředitele Josefa Kolerta. On měl
to srdce a přišel s touto myšlenkou. Ostatní pak dodali
ty věci okolo.“
Mezi hosty byli zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož dotace pomohla DZR vybudovat, Ústeckého kraje, městského
úřadu nebo spolupracujících organizací. „Sleduji činnost domova pro seniory, do-

mova se zvláštním režimem
i pečovatelské služby. Vidím, že tu máte zajištěnou
třeba i zdravotní péči – ne
všude se to takhle daří. Přeji
vám, ať vám takhle všechno
funguje i nadále,“ pochválil
činnost celého domova a jeho péči o klienty Jan Vrbický z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Při oslavě nechyběl ani

dort a zpívané přání, o něž se
postaraly pracovnice úřadu
práce. Milá pozornost dokreslila atmosféru nejen samotné oslavy výročí vzniku,
ale také atmosféru běžného
života Domova pro seniory
a Domova se zvláštním režimem, jehož pracovníci pro
své klienty pořádají řadu akcí a aktivit. „Některé si můžete sami vyzkoušet v prostorách ergoterapie. Díky
Domovu se zvláštním režimem jsme před deseti lety
zvýšili komfort a zlepšili zázemí celého Domova pro seniory, protože vznikly prostory pro různé společné akce,“ řekl ředitel domova Petr Antoni.
Tomáš Kassal
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Mederův dům se otevřel veřejnosti i s expozicemi o historii
Středověký dům, v němž po staletí žily osobnosti, které
byly v Žatci vážené, pak ale desítky let ruina, jejíž střechou byla obloha. To je Mederův dům, jenž je opět
chloubou města a lákadlem pro místní i turisty. Od června je otevřen veřejnosti i s novými expozicemi.
O obnovu vzácného stře- a užít si jeho obnovenou krádověkého Mederova domu su. Ve sklepích je Labyrint
se postaral v uplynulých šes- času s mluvícími osobami,
ti letech stejnojmenný spo- expozice o právovárečnictví
lek v čele s Petrem Antonim. a připomínka na slavného
Návštěvníci mohou přijít do notáře Jana ze Žatce a jeho
rekonstruovaného objektu díla Oráč z Čech.
Dům připomíná slavnou
na náměstí 5. května a užít si
jeho prohlídku od začátku rodačku a bylinkářku Marii
Treben neb pobyt Jana Husa
prázdnin každý den.
v Žatci. Další část ukazuje žiCo návštěvníci uvidí?
Expozice Mederova do- vot v domě v dobách minumu nabízí hned několik zají- lých. Nechybí informace o
mavostí, kvůli kterým stojí majitelích, archeologické náza to do krásného objektu, lezy, ale také zábava pro dějenž už získal dvě odborná ti, jako je byteček hodného
ocenění (Památka roku a Pa- skřítka nebo archeologické
trimonium pro futuro) přijít pískoviště.

Zkrášlování centra
Skutečný význam záchrany architektonicky cenného středověkého domu
oceňují hlavně odborníci.
Historický objekt je důležitý i pro občany Žatce, jimž
připomíná slavné dějiny,
což už ocenili zástupci města Žatec i Ústeckého kraje.
Mederův dům je jednou
z velkých investic a rekon-

strukcí, které v posledních
letech zkrášlují centrum Žatce. Vedle velkých oprav, k
nimž patří knihovna, radnice, muzeum pivovarnictví
nebo synagoga, se ale o zlepšování podoby historického
centra zasluhují také desítky
majitelů měšťanských domů, již své objekty postupně
opravují. Všem za to patří
velké poděkování!
(kas)

Odborný průzkum komínů chmelařských skladů byl zahájen
Ph.D., a Mgr. Michal Horáček.
Jaký bude přínos pro město?
Město výsledky průzkumu využije
Město Žatec ve spolupráci s Fa- výzkumu, posouzení technického stabriky.cz provede v roce 2022 prů- vu a doporučení k možnostem dalšího jako výstupní zdroj informací pro tvorbu návrhů památkové ochrany těchto
zkum, který byl ﬁnančně podpořen využití či netradiční prezentace.
Výsledky poslouží jako zdroj in- objektů. Dále poslouží jako podklad
Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím programu Podpora pro památ- formací pro vlastníky komínů, orgá- pro jednání s vlastníky nemovitostí či
nům státní památkové péče a podobně. návod, jakým způsobem lze komínům
ky světového dědictví.
Proč se průzkum dělá a k čemu Samozřejmě je ale využije i samotné vtisknout v rámci městského prostoru
město, a to včetně oblasti péče o statek nové funkce či je nově využít napříbude sloužit?
Město Žatec dlouhodobě realizuje nominovaný na zápis na Seznam svě- klad formou uměleckých performancí
a podobně. Díky tomu pak budou komía podporuje aktivity, které mají pro- tového dědictví.
ny nejen němými symboly průmyslohloubit poznání staveb spojených se
vého věku, ale i živou součástí městzpracováním chmele na jeho území.
ského prostoru a jeho architektury.
Tovární komíny jsou nedílnou součástí
Výstupy projektu ale poslouží napřítohoto souboru, neodmyslitelně dotváklad jako materiál pro poznání svébytřejí kolorit města a uplatňují se v jeho
né kulturní historie města a pro tvorbu
vizuálním obraze. Žatecké komíny
podkladů pro podporu turistického rujsou navíc unikátní nejen počtem dochu či propagaci chmelařského dědicchovaných komínů, ale také funkční tytví Žatce.
pologií, neboť sloužily především k odJaký bude přínos pro majitele
vádění zplodin ze sirných komor.
Kdy bude průzkum probíhat a skladu?
Komínům chmelařských staveb v
Majitelům se díky průzkumu doŽatci se doposud nikdo systematicky kdo jej zajišťuje?
Terénní a historický výzkum a tvor- stanou do rukou aktuální informace o
nevěnoval. Město proto na doporučení
Rady města Žatce iniciovalo projekt, ba vlastních pasportů budou postupně technickém stavu a možnostech oprakterý prozkoumá a vyhodnotí jedineč- realizovány v průběhu tohoto roku. vy. Zároveň se díky němu ale dozví vínost takto početného souboru v jed- Vlastníci skladů s komíny jsou prů- ce i o historii či hodnotách komína a
nom místě. Průzkum se nakonec týká běžně kontaktováni s žádostí o spolu- funkční technologie pod ním. Může poprávě i funkční technologie pod komí- práci a zpřístupnění objektu, doba prů- sloužit i pří výběru zhotovitele na oprany a měl by přinést odpověď na otáz- zkumu jednoho komínu je přibližně vu komína. Pasport komína by pak do
ku, jakému účelu jednotlivé stavby pri- dvě hodiny. Průzkum realizují specia- budoucna měl zároveň sloužit i jako vamárně sloužily. Pasportizace komínů listé na tovární komíny a jejich sta- lidní podklad při případné rekonstrukbude obsahovat výsledky terénního vebně-historické a stavebně-tech- ci objektu či při možném získání dotaprůzkumu, informace z historického nické průzkumy Ing. Martin Vonka, ce na jeho opravu. Olga Bukovičová

Žatec a krajina žateckého chmele
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Dvě stovky dětí závodily na první Olympiádě školek
S velkým úspěchem, o kterém svědčilo nadšení dětí i spokojenost rodičů, proběhla v polovině června první Olympiáda školek v Žatci na stadionu Slavoje u řeky.
Smyslem celé akce, kte- pomohly desítky dobrovolnírá by se měla v budoucnu ků. Dvě stovky dětí ze sedmi
pravidelně opakovat, je při- žateckých mateřských škol,
lákat ke sportování už nej- rozdělených do dvanácti
menší děti. Vzorem by měli družstev, plnily úkoly na debýt současní i bývalí spor- seti stanovištích. Předškoláci
tovci ze Žatce včetně olym- si vyzkoušeli fotbal, házení
pioniků. „Není pravda, že ze míčem a míčkem na cíl, přeŽatce se není možné dostat kážkový běh, postřehovou
na olympiádu, podařilo se to hru nebo jak jsou šikovné při
třeba bratrům Petříčkovým přenášení vody nebo pingnebo Lucii Svěcené,“ zdů- pongového míčku. Nechyběl
raznil moderátor a jeden z or- běh či skok do dálky.
Olympiáda školek měla
ganizátorů, místostarosta Raslavnostní zahájení včetně
dim Laibl.
Pořadatelem bylo město nástupu malých sportovců s
Žatec, s organizací soutěží vlajkami, zpěvu státní hympro děti předškolního věku ny, tanečního vystoupení a

hromadného vypouštění balónků. Stejně tak nechybělo
slavnostní zakončení s předáváním medailí a diplomů.
Odměnou pro sportovce
ze žateckých mateřských

škol byly nejen medaile a diplomy, ale také nanuky a
hlavně sprcha, o niž se postarali žatečtí dobrovolní
hasiči přímo na trávníku Slavoje.
(kas)

Problémy, které přináší život, a jejich řešení představil den služeb
Jaké sociální služby jsou v Žatci dostupné? Komu jsou určené a kdo je poskytuje? Odpovědi na tyto otázky se
mohli dozvědět v červnu ve Staré papírně studenti zdejší obchodní akademie i zájemci z řad veřejnosti. Těm
všem byl určen Den sociálních a souvisejících služeb, který proběhl neobvyklou interaktivní formou.
První akci tohoto formátu uspořádaly pracovnice odboru sociálních věcí ve spolupráci s dalšími partnery, v jejichž čele bylo Sociální centrum pro rodinu. Právě to přišlo s interaktivní náplní programu, což bylo zajímavé především pro žáky studující sociální obor.

„Na základě kazuistik představujeme
různé problémy a kdo a jak je pomáhá
řešit. Je to zajímavý přístup, na konkrétních příbězích ukazujeme, jaké životní situace v Žatci a okolí řešíme,“
vysvětlila Ivana Benešová ze Sociálního centra pro rodinu.
Pomoc představily příběhy
V rámci několika bloků poskytovatelé služeb, jichž se sešly dvě desítky,
představili přes třicet různých příběhů.
Na nich ukázali způsoby a možnosti řešení. Zajímavé je, že na odstranění některých problémů se může podílet více
poskytovatelů služeb, což je ale v Žatci
poměrně časté. Už proto, že všichni,

kdo se ve Staré papírně sešli, tak se znají z různých akcí, o svých službách vzájemně ví a umí spolupracovat. Důležité ale je, aby se o nich dál dovídala i veřejnost, k čemuž například slouží Adresář poskytovatelů sociálních služeb.
Všem poskytovatelům služeb přišla na jejich setkání poděkovat starostka Zdeňka Hamousová. „Vaše práce je
potřebná. Město Žatec ji oceňuje a také
vždy oceňovat bude,“ zdůraznila.
Město podporuje poskytovatele sociálních a souvisejících služeb dlouhodobě a systematicky tak, aby v Žatci
žádná důležitá služba tohoto charakteru nechyběla.
(red)

Žatec přivítal účastníky tradičního cyklo-běhu proti drogám
Po dvouleté covidové přestávce do Žatce znovu zavítala jedna z etap celorepublikového Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog.
Účastníky cyklo-běhu na náměstí Svobody přivítala starostka Žatce Zdeňka Hamousová, senátor Ivo Trešl a asi
stovka dětí z místních škol.
Důvod celé akce je jednoduchý: Česko drží v Evropě nelichotivé prvenství.
Téměř třetina mladistvých
ve věku 15 až 16 let už má za
sebou drogovou zkušenost.
Ukázat dětem, co způsobují
drogy, a zastavit tento negativní trend, se snaží spolek
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Řekni ne drogám – Řekni
ano životu, který cyklo-běh
pořádá už 18. rokem.
V rámci oﬁciální setkání
v Žatci zazněly krátké projevy starostky a senátora, došlo také k podpisu, jímž
Zdeňka Hamousová symbolicky přihlásila Žatec ke

zdravému stylu života a aby
bylo Městem bez drog.
Hlavně ale došlo na přednášky o tom, co drogy znamenají a jak mohou škodit.
„Každá závislost, nejen na
drogách, je škodlivá,“ zdůraznil senátor Ivo Trešl. Jedna z přednášek proběhla pří-

mo na náměstí, další se uskutečnila na ZŠ Petra Bezruče.
„Projekt je cílený hlavně na
žáky druhého stupně základních škol, tedy od 6. do 9. ročníku. Ale bohužel je trend takový, že zkušenosti s drogami už mají někdy i desetileté
děti,“ upozornil na další nepříznivý trend tiskový mluvčí spolku David Macoun.
Celý projekt je postavený na myšlence prevence.
Ukazuje příběhy a zkušenosti lidí, kteří se do závislosti na drogách dostali. Ti
vypráví, jak to poznamenalo
jejich život i život jejich blízkých.
Tomáš Kassal

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Spolupráce v boji proti dluhům funguje. Žatec je důkazem
Jedním z projektů, na které získaly
před dvěma lety žatecké organizace
dotace z evropských fondů díky spolupráci města a vládní Agentury pro
sociální začleňování, byl Žatec bez
dluhů. Jeho smyslem byl boj s rostoucí zadlužeností obyvatel města.
Dvouletý projekt skončil letos na
konci června tím, že hlavní úkoly splnil.
Zapojilo se do něj požadovaných více
než 180 osob, z nich 32 úspěšně požádalo o oddlužení (insolvenci). Mnohem více lidí ale získalo povědomí o tom, jak
se chovat v případě, kdy jim dluhy přerůstají přes hlavu, a hlavně, mnoho se
jich zajímalo o odbornou radu ještě dříve, než se do problémů dostali. „Za nás
projekt určitě smysl měl a byl potřebný,“
zdůraznila Lenka Mangová Mottlová
(na snímku), která vede akreditovanou
dluhovou poradnu v Žatci v rámci Sociálního centra pro rodinu, jež o dotaci na
projekt požádalo.
Co ukázal projekt? Měl smysl projekt Žatec bez dluhů, který díky dotaci fungoval 25 měsíců?
Smysl měl určitě, protože potřeba
podpory a poradenství ve všech fázích
zadluženosti nebo při vzniku závazku
klienta je na místě. Přináší to i posun
společnosti. O tom hovoří základní výstupy projektu, že se klienti potřebují poradit – ať ve chvíli, kdy si berou půjčku
či hypotéku, tak v době, kdy hrozí, že už
nebudou moci splácet, nebo dokonce v
moment, kdy už splácet nemohou.
Když se podíváme na konkrétní výsledky projektu, tak bylo díky němu
podáno 32 úspěšných návrhů na insolvenci. Co to číslo říká? Jaké je třeba v porovnání s jinými poradnami?
V porovnání s obdobnými poradnami v Ústeckém kraji máme dvou- až trojnásobné množství úspěšně podaných návrhů. Což znamená, že naši klienti jsou
schopni úspěšně vstoupit do insolvence,
splnit všechny zákonné podmínky. A za
druhé to svědčí i o kvalitě života v Žatci,
že jsou schopni a připravení do toho jít.
Úspěšných návrhů bylo 32, ale z toho vyplývá, že dalších případů bylo více. Pomoc vaší poradny je mnohem
širší? Není to jen o podání návrhu na
oddlužení?
Práce s klientem spočívá v tom, že
posoudíme situaci a hledáme řešení. Ne
vždy je insolvence vhodná. Třeba je

zbytné, aby se nám podpořilo aktivizovat klienty a účinně řešit jejich problémy. To se nám podařilo. Důkazem je třeba i otázka preventivního působení a
spolupráce našich klientů při placení poplatků za odpady, pokut nebo dluhů na
nájmu u města. Je to celá škála oblastí,
díky platformě se nám podařilo zpřístupnit veřejnosti i odborné veřejnosti
představit všechny služby, které jsou v
Žatci dostupné.
Neoﬁciálním výsledkem projektu
je tedy i to, že spolupráce různých sociálních služeb v Žatci může fungovat
– a že opravdu funguje?
Ano, funguje. Jak při předávání zkušeností, tak při přípravě nových projektů. Je to vzájemná informovanost, ale také
společná podpora a pomoc při řešení
Tím se dostáváme k dalším čáskonkrétních
problémů klientů.
tem dotovaného projektu, který nePřekvapil
vás projekt něčím? Co
byl jen o insolvencích. Byla v něm ponebylo
v
plánu?
radna obecně, v ní se na vás obrátilo
Velkou přidanou hodnotou, s níž
183 lidí. Mne zaujalo, že polovina z
jsme
dopředu ani nepočítali, byl vstup
nich chtěla své problémy řešit dozaměstnavatelů
do řešení problémů s
předu. Vás to nepřekvapilo?
Ne, mne to nepřekvapilo. Protože dluhy. To je velice významný prvek, se
jako poradna, která funguje pod Soci- kterým jsme nepočítali. Pro ﬁrmy to znaálním centrem pro rodinu, se s těmito mená i stabilitu v personální oblasti.
Jak to bude s projektem dál?
klienty potkáváme od začátku našeho
Do konce roku běží dál akreditovaná
působení. Řešíme jejich podporu v jakékoliv fázi života. Od začátku se vel- dluhová poradna. Ostatní služby jsou zaké procento klientů na nás obrací s tím utlumené, ale dluhová platforma by
prosbou o radu. Je to i o tom, zda si vů- nějak měla ještě pokračovat.
A v dalších letech?
bec mají vzít úvěr. Finanční a dluhoUž v tuto chvíli připravujeme v rámvou gramotnost se snažíme zvyšovat
už několik let, to se nám nyní promítlo ci nového dotačního období Žatec bez
i do tohoto projektu. Navazujeme také dluhů 2. Projekt bude zaměřený na pona oblíbené Čaje s právníkem, které kračování akreditované poradny, dluhomají dlouhou tradici a které podporo- vé platformy, připravujeme i vylepšení.
valo město Žatec.
Měl by pokračovat od příštího roku.
Dalším bodem celého projektu byPokračovat chcete proto, že se ukála dluhová platforma, tedy spoluprá- zalo, jak je to potřeba? Nebo proto, že
ce poskytovatelů sociálních služeb ve se může situace ještě zhoršovat kvůli
městě na řešení dluhů jejich klientů. rostoucím cenám hypoték a energií?
Mne zaujalo, jak moc se to rozjelo a
Už nyní vnímáme první kontakty klijak to fungovalo. Čekala jste takové entů, kteří řeší první dopady celospolepropojení?
čenské krize. I na střední třídu. I proto
Takovou výbornou spolupráci jsem by byla škoda, aby tato poradenská podnečekala. Ale celkově: otázka ﬁnanč- pora skončila. Co nás čeká, to bude mít
ních závazků je napříč společností, měs- dopady na celou společnost. I intenzita
to Žatec není výjimkou. Vytvoření kva- práce s klienty bude náročnější, chceme
litní sítě spolupracujících subjektů je ne- se na to připravit.
Tomáš Kassal
dluh tak nízký, že celkové náklady na insolvenci by ho překročily. Pak je lepší
dohoda o splátkovém kalendáři. Nebo
má klient nemovitosti a mohl by o ně přijít. Hledáme pro něj nejlepší alternativu.

Projekt Žatec bez dluhů (Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/16_052/0016499)
Trvání od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020, žadatel Sociální centrum pro rodinu Žatec
Projekt reagoval na problém zadluženos osob v Žatci. Nabídl komplexní řešení
v oblas dluhů prostřednictvím odborného poradenství s možnos podání návrhu na oddlužení.
Výše projektu: celkem 3 miliony korun (2,5 milionu korun z fondů Evropské unie,
zbytek z národních veřejných zdrojů).
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Je ve vašem okolí
poškozený chodník nebo vozovka
(propad, uvolněná dlažba, výtluk...)?
Víte o poškozené lavičce,
odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty
ke zlepšení přes telefon 415 736 111 nebo
aplikaci Mobilní rozhlas v chytrém telefonu
nebo na e-mail: e-podatelna@mesto-zatec.cz
nebo přes web: mesto-zatec.mobilnirozhlas.
cz/podnety-a-zavady

služby občanům

Dluhová poradna: Zdražování a insolvence

vují celou řadu změn jako je např.
možnost čerpat příspěvek na bydDotaz: Jsem v insolvenci, pra- lení nebo upravit dobu splácení.
Už nyní je možné insolvenci
videlně splácím své dluhy.
Chodím do práce a zůstává mi jednorázově přerušit až na 6 měsíměsíčně zákonná nezabavitelná ců nebo požádat soud o snížení nečástka. Bojím se, že s penězi ne- zabavitelné částky tak, aby byla invystačím, když se mi zvedá ná- solvence hrazena i nadále a dlužjem a energie. Co s tím?
ník mohl uhradit životně důležité
náklady.
Odpověď: Dopad zvyšování
Ve Vašem případě doporučuji
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
cen, zdražování a inﬂace dopadá kontaktovat dluhovou poradnu,
Volejte správce veřejného osvětlení,
na všechny občany a má zásadní kde s Vámi rozeberou aktuální ﬁp. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
vliv na fungování každého z nás. nanční situaci, Vaše možnosti, doAni osoby v insolvenci neboli v od- poručí nejvhodnější řešení a pomoVíte o černé skládce?
dlužení nejsou výjimkou. Za situ- hou Vám připravit potřebné píPište na e-mail:
ace, kdy si dlužník vydělá 25 000 semnosti a dokumenty.
nahlas.skladku@tsmzatec.cz
Kč měsíčně, mu zůstává zákonná
S konkrétním řešením Vašeho
nezabavitelná
částka
14
426
Kč.
Z
případu
nebo případnými dotazy
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 4.
této
částky
si
dlužník
hradí
všechse
můžete
obracet také na pracovsrpna. Příjem inzerce do 28. července.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, ny své životní náklady, které zahr- níky naší poradny v Žatci, kteří
tel.: 415 736 156. Osobní kontakt: Úterý 9 - 11 nují bydlení, dopravu, stravu, oble- Vám rádi poskytnou další důležité
čení, léky atd.
informace a podpoří vás v řešení.
hodin, TIC Žatec, nám. Svobody 149.
S neustálým nárůstem cen se ceRubriku připravuje:
Odběrná místa: MěÚ, knihovna, Domov pro
Sociální centrum
seniory, poliklinika, Galerie Sladovna, Kauﬂan- lá řada lidí dostane do velmi složité
situace.
Jak
existenčně
zvládnout
pro rodinu,z.ú,
d, samoobsluhy nám. Poperinge, Pražská, Podprojít
insolvencí,
se
již
nyní
aktivměstí, pasáž Norma, Lékárna Na náměstí, CukMgr. Lenka Mangová
rárna Obr. míru, divadlo, Kavárna S duší, aut. ná- ně zabývají soudci krajských souMottlová
dů a také zákonodárci, kteří připradraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.
Husova 2796, Žatec

DLUŽÍM. Co s m?

Právní poradna: Jak je to nově s mobiliárními exekucemi u nemajetných seniorů?
jsou v exekuci, nebude už muset být
mobiliární exekuce strašákem. V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že řada seDotaz: Manžel v době trvání manniorů kvůli svému nízkému důchodu,
želství hodně sázel a dostal nás do dlunedosáhne na možnost oddlužení. Dlouhů. Po jeho úmrtí se na mě sesypali věhodobě tak žijí ve strachu z návštěvy
řitelé a od té doby jsem v exekucích.
exekutora, aniž by jim jejich příjmy
Vzhledem k tomu, že mám velmi malý
umožňovaly dluhy efektivně splácet.
důchod, tak mi sráží z důchodu pouze
Ačkoli do budoucna není návštěva exeasi dvě stovky měsíčně. Před několika
kutora zcela vyloučena, tak je nepolety mě už zazvonil u dveří exekutor a
chybné, že bude méně pravděpodobná.
byla to hodně nepříjemná zkušenost.
Novinka účinná od ledna 2022 tedy
Ráda bych se zeptala, jestli se v možznamená, že pokud senior pobírá stanosti vstupovat do bytu dlužníka něco
nezměnilo. Slyšela jsem, že exekuce robní důchod nižší, než je minimální
potkala celá řada změn a já už v bytě mzda (tedy cca 15 200,- Kč), tak lze v
domácnosti zabavit pouze věci, které
skutečně nic cenného nemám.
neodpovídají
běžným majetkovým poOdpověď: Možnost provádění těchměrům.
Neznamená
to tedy vyloženě,
to tzv. mobiliárních exekucí, tedy exeže
by
exekutor
do
domácnosti
povinkuce, kdy vykonavatel navštíví obydlí
dlužníka a zabavuje věci, které na mís- ného přijít nemohl, nicméně zabavotě najde, je vůbec největším strašákem vat by mohl výlučně věci, které lidé
řady lidí v exekuci. Narušení soukromí běžně doma nemají. Už by tedy neměje velmi nepříjemné a strach ze zaba- lo hrozit zabavení starší televize, mikvení běžných věcí, které třeba ani ne- rovlnné trouby nebo třeba běžných romají nijak vysokou hodnotu, je velmi dinných šperků s nijak vysokou hodnepříjemný. Citlivě pak vnímají tako- notou.
Na druhou stranu ale samozřejmě
vou situaci právě senioři.
Dobrou zprávou tak pro povinné jis- platí, že dluhy by měly být uhrazeny a
tě může být, že pro část seniorů, kteří pokud by senior měl cenný majetek,

Advokát radí
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který exekuci podléhá, třeba drahé obrazy, cenné sbírky apod., tak pouze nízký příjem neznamená, že by nemohly
být vykonavatelem zabaveny a v exekuci prodány.
Každé pravidlo má své výjimky, tedy tato nová úprava se nebude vztahovat na případy, kdy se vymáhá výživné, náhradní výživné, náhrada újmy
způsobené ublížením na zdraví, trestným činem, přestupkem nebo úmyslným protiprávním jednáním. Výjimka
se nevztahuje ani na věci vedené ve veřejných seznamech, typicky jde o automobily nebo třeba střelné zbraně.
Naopak vedle seniorů s nízkým starobním důchodem se omezení možnosti mobiliární exekuce vztahuje i na invalidní důchodce v druhém či třetím
stupni nebo na dlužníky pokud jejich
dluh vznikl ještě před 18. rokem života.
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 /ak vity občanů

Inzerce
● Hledám ubytování pro studenta 19 let na období 9/2022
- 6/2023. Slušný, tichý, nekuřák. Nabídky prosím na tel.
603 950 953 nebo na mail:
lenkac@volny.cz.

Poděkování
●Chtěl bych velmi poděkovat, že si mě všiml mladík v

Žatecký zpravodaj

autobuse Žatec - Kadaň,
když se mi udělalo velmi
zle. Ještě jednou děkuji.
Milan Křimský

Rozloučení
Zesnulí v době
od 24. 5. do 21. 6.:
Josef Roušar
Irena Fricová
Zdeňka Růžičková

68
91
91

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

Referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, Nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 12. 7. 2022 do 10.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Hana Přibylová
Nataša Kotlárová
Václav Janota
Hana Kajnarová
Růžena Domabylová
Vladimír Mach
Zuzana Prokešová
Walter Gössl
Josef Řasa
Milan Lauterbach

86
50
74
58
88
91
79
66
37
78

Vratislav Křivánek
Antonín Tumpach
Dana Petráňová
František Sýkora
Věra Bartozelová
Bolek Franěk
Božena Drexlerová
Miroslav Mašek
Božena Krejčová
Marie Jaworková

68
75
64
90
73
87
81
40
94
73

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

Vodní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 12. 7. 2022 do 10.30 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Projektový den: Ochrana člověka za mimořádných událostí
Na Základní škole Žatec,
nám. 28. října, proběhl ve
středu 22. června tradiční
projektový den v rámci vyučovacího předmětu Ochrana
člověka za mimořádných
událostí.
Žáci se během projektu
seznámili s průběhem mimořádných situací, zvláště si
osvojovali znalosti a dovednosti, jak při takové mimořádné události reagovat, protože jednotlivé situace se
mohou výrazně lišit způso-

bem ochrany a postupem při
jejich řešení. Společně sestavovali pravidla chování
pro konkrétní situaci, prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoc a navrhovali vhodná řešení.
Informace získávali z
různých zdrojů, zejména od
přítomných hasičů, záchranářů a městské policie, ale také z učebních materiálů a
přednášky, poté vše vyhodnocovali a porovnávali s
tím, co již znali z výuky té-

mat zaměřených na ochranu
obyvatel, jiné vyvozovali z
vlastních zkušeností.
Odbornou stránku projektu zajistili na vysoké profesionální úrovni dobrovolní hasiči ze SDH Žatec, Záchranáři Žatec, z.s. a Městská policie Žatec.
Připravili si pro děti atraktivní stanoviště, na kterých měli žáci příležitost
prakticky si získané znalosti
a dovednosti ověřit.
Silvie Svobodová

Studenti gymnázia zazářili ve Středoškolské odborné činnosti
Součástí výuky v 3.
ročníku a septimě Gymnázia Žatec je již třetím rokem Ročníková
práce v oborech, jež
jsou totožné se Středoškolskou odbornou činností. Odměnou pro nejlepší Ročníkové práce je
účast v SOČ, jež je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek.
Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Žatečtí gymnazisté reprezentovali
naše město a školu v krajském kole

SOČ a přivezli dvacet cenných medailí. Do celostátního kola, jež se konalo v
Kutné Hoře 10. - 12. 6., odjelo pět studentů. Největším úspěchem tam bylo
6. místo v oboru Geologie, geograﬁe
slečny Kateřiny Papáčkové a zisk návrhu do soutěže o cenu České hlavičky –
Intentio. Všem úspěšným studentům
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města.
(gž)
Krajské kolo SOČ 44. ročník:
Matematika a statistika - 2. Petr Legutko
Fyzika - 3. Markéta Jamborová
Biologie – 1. Simona Halvátová, 2.
Adéla Romaňáková, 3.Tereza Svobodová
Geologie, geograﬁe – 1. Kateřina
Papáčková, 2. Natálie Krátká
Zdravotnictví – 1. Nela Fárková, 2.
Aneta Theuerová

Strojírenství, hutnictví a doprava – 1.
Antonín Volavka
Ekonomika a řízení – 3. Martin Vaník
Pedagogika, psychologie, sociologie a
problematika volného času - 2. Lenka
Bešíková
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby – 1. Barbora Brabcová, 3. Michaela
Brezáni
Historie – 1. Anna Dobruská
Filozoﬁe, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – 2.
Jan Vápeník, 3. Barbora Bemová
Celostátní kolo SOČ:
Biologie – 14. Simona Halvátová
Geologie, geograﬁe – 6. Kateřina Papáčková
Zdravotnictví – 15. Nela Fárková
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby – 10. Barbora Brabcová
Historie – 10. Anna Dobruská
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Příspěvek zastupitele města: Na hanbě?
Nevíme, kdo rozhodl o zasedacím
pořádku zastupitelů pro volební období 2018-2022. Bylo to vedení města,
nebo to snad bylo přáním zastupitelů,
nesedět se zastupiteli KSČM u jednoho stolu? Nevíme, zda naše oddělení
od ostatních zastupitelů mělo „před covidem“ a má i „po covidu“ vyjadřovat
formu jakési hanby, či něco jiného.
Ať byl důvod jakýkoliv, musíme
zdůraznit, že se v rámci zasedacího pořádku jako na hanbě necítíme. Není ani
proč. Pravdou je to, že nad tímto nesmyslem kroutil hlavou a po 5. květnu
letošního roku opětovně kroutí nejeden občan Žatce.
My totiž, na rozdíl od některých zastupitelů, pokud diskutujeme, diskutujeme věcně. Víme jistě, že ne vždy
se naše kritické připomínky líbí. Pro
nás je však rozhodující, že pro některá námi navržená usnesení se zvedne
dostatek rukou, kterými je usnesení
schválené. Stává se to opakovaně.
Víme, že s námi hlasující zastupitelé
jsou někdy podezříváni ze spolčení s
komunisty. Hrůza pomyslet! A přesto

s námi hlasují...
Během pandemie - bůhví proč - došlo ke změně. K nám přidělenému stolu, kde je 12 míst, byli přisazeni další
tři zastupitelé. Vydrželi s námi sedět
téměř dva roky. Jak byli vybráni,
osvětleno nikým nebylo. Je jisté, že námi nebyli nakaženi žádnou neznámou
chorobou. Věřte, nevěřte - nebyli ani
přemlouváni ke změně své politické
orientace!
Postcovidová doba vše změnila.
Zastupitelé, kteří během covidu přisedli do městské „oslovské lavice“, se
na jednání 5. května vrátili zpět na svá
místa. Zda museli, nebo sami chtěli, nevíme.
Pokud bylo skrytým smyslem zasedacího pořádku posadit zastupitele za
KSČM „na hanbu“, ukázalo se během
volebního období, že „na hanbě“ měli
sedět jiní. Jména si dosaďte sami. Nic
vás nenapadá? Napovím. Kvůli alkoholové aféře se město Žatec dostalo do
povědomí i těch lidí, kteří dříve možná
ani nevěděli, kde Žatec leží. Jen si
nejsem jist, zda je to správný způsob

popularizace královského města. Další
osoba, která „na hanbu“ měla být posazena, je spojena s hospodařením příspěvkové organizace Chrám chmele a
piva CZ (CHCHP). Neplacení odvodů
na sociální pojištění v řádu milionů korun, neplacení faktur, penále apod.
Přestože od propuknutí aféry uplynulo
dost času, nebyla ještě (5.5.22) podána
žaloba na zaplacení škod. Osoba z vedení města mající ve své gesci CHCHP
„na hanbě“ nesedí, přestože je u stolu
nám vyhrazeného, místa dost.
Ale abychom si pouze nestěžovali.
Zasedací pořádek měl a má výhodu.
Byl pro nás vytvořen určitý komfort,
měli jsme okolo sebe dostatek místa.
Byli také zviditelněni zastupitelé, kteří
nepoletují z jedné strany či uskupení
do druhého, nejsou „kam vítr, tam
plášť“. To se v dobré společnosti vždy
vysoce cenilo, snad i stále cení.
Karel Krčmárik, zastupitel
(Příspěvek byl zveřejněn podle tiskového zákona. Jde o osobní názor člena Zastupitelstva města Žatce.)

Reakce na vyjádření zastupitele: Změny zasedacího pořádku zastupitelů
Výběr míst nově zvolených zastupitelů probíhá
na začátku nového volebního období vždy stejně:
Zastupitelé si vybírají místo
sami při příchodu na první
jednání nově zvoleného zastupitelstva a podle toho,
kam usednou, tam pracovnice sekretariátu radnice umístí jejich jmenovky. Podle
toho se následně vytváří

plánek zasedacího pořádku
pro další jednání. To znamená, že zasedací pořádek si
zastupitelé tvoří sami.
V probíhajícím volebním
období zasáhla do organizace zastupitelstev proticovidová opatření. Musely se vytvořit rozestupy mezi zastupiteli, proto se stoly oddělily
a došlo k přesunu některých
zastupitelů na jiná místa.

Upravená pravidla platila
do jednání 24. března 2022,
kdy se někteří zastupitelé
ptali, proč je stále nutné sedět
podle upraveného zasedacího pořádku, když proticovidová opatření již není
nutné dodržovat. Na základě
jejich žádosti se pro jednání
zastupitelstva 5. května 2022
obnovil původní zasedací
pořádek ze začátku volebního

období. Všichni zastupitelé,
jichž se přesun týkal, o tom
byli informováni.
Proč se zasedací pořádek
změnil, na to se po květnovém jednání ptala jedna zastupitelka. Pracovnice sekretariátu městského úřadu jí
důvod přesunu k původnímu
zasedacímu pořádku vysvětlila. Nikdo další se o důvody
změny nezajímal.
(red)

Strážníci v červnu ukončili návštěvy škol s preventivními programy
Městská policie pomáhá
Strážníci z Městské policie Žatec
od září do června navštěvovali v rámci
prevence kriminality děti a mládež (a
nejen je) s přednáškami o bezpečnosti.
Mateřské školy, základní školy, střední školy, ale i dětský domov, nízkoprahové centrum CoolNa či senioři v Domě s
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pečovatelskou službou. Ti všichni se během uplynulých měsíců setkávali se
strážníky, kteří jim přednášeli a ukazovali, předváděli a vysvětlovali. Bezpečnost
v dopravě, tísňové linky, ukázky policejního vozidla či práce se služebním psem,
zásady udržování veřejného pořádku či
skutečné příhody ze žateckých ulic.
Pro seniory navíc např. bezpečnost

na internetu, u bankomatu či při placení platební kartou v eshopech. Náctiletí posluchači také probírali témata jako rizika návykových látek či možnosti sebeobrany dospívajících dívek.
Od září se opět tyto akce rozjedou a
Městská policie Žatec má již nyní připravena i další a nová témata, která jistě zaujmou.
Štěpán Benca

kultura
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Festival Loutková zahrada přilákal čtyři sta diváků
Spoustu zážitků nabídla
návštěvníkům o víkendu
18. a 19. června Loutková
zahrada. Tradiční loutkový festival v Klášterní zahradě přilákal během soboty a neděle kolem čtyř
stovek návštěvníků, někteří se opakovaně vraceli
na jednotlivá představení.
Nejnáročnější pro účinkující, pořadatele i návštěvníky bylo tropické počasí. I
v něm se ale odehrála všechna plánovaná představení,
navíc s velkým úspěchem.
„Vše proběhlo, jak bylo zamýšleno, a ohlasy na různá
představení jsou velmi pozitivní. Každý si vybral něco,
co ho oslovilo,“ hodnotil s
potěšením celý víkend za pořadatele Jaroslav Wagner, režisér a představitel žateckých loutkoherců.
Během dvou dnů bylo na
festivalu k vidění celkem 9
představení, vedle pohádek
šlo i o vystoupení vhodná
pro dospělé. K účinkujícím
patřily i oba žatecké loutkoherecké soubory – Jitřenka

uvedla na úvod programu
pohádku Červená Karkulka,
Rozmarýnek Žatec představil premiéru hry Robotci:
Let do vesmíru. Vedle nich
účinkovaly třeba Buchty a
loutky, Spojáček Liberec nebo Loutky bez hranic.
Organizátoři hned po
skončení letošní Loutkové
zahrady začali uvažovat nad
příštím ročníkem, který patrně proběhne jen v jednom
dni, aby si diváci nemuseli
vybírat, který den je pro ně
zajímavější. „Tipy na další
soubory příští rok určitě máme, ale aktuálně se zaměříme na přípravu pohádky, kterou už nějakou dobu chystá-

me na zimní období kolem
Vánoc - Zápalky pro Karličku,“ dodal k plánovaní dalších vystoupení J. Wagner.
V této souvislosti by se loutkohercům hodila spolupráce s ochotným řezbářem, který by pomohl s výrobou loutek a jejich ručiček. Kulisy
pro novou pohádku už jsou
téměř hotové.
Jak plány žateckých loutkoherců, tak proběhnuvší
festival potvrdily, že loutkářská tradice v Žatci je silná a bude určitě pokračovat.
Za to jsou rádi malí i velcí
příznivci příběhů, jež ztvárňují postavičky (nejen) na nitích.
(kas)

Pro organizátory
veřejných akcí
Sestavujeme seznam kulturních, společenských a
sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách www.infozatec.cz.
Rádi pomůžeme s propagací i vám!
Informace zasílejte do
Turistického informačního
centra městského úřadu,
nejlépe e-mailem na infocentrum@ mesto-zatec.cz,
nebo doručte na adresu
Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám.
Svobody 149, 438 01 Žatec. Nezapomeňte uvést:
datum, název, čas a místo
konání akce, její popis a
kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla či webových stránek.
V případě dotazů volejte na tel. 415 736 156.
Chrám Chmele a Piva
v Žatci hledá průvodce
a výstaváře.
V případě zájmu zašlete
svůj životopis na e-mail:
ekonom@chchp.cz

Dolní Poohří připravilo pro turisty i obyvatele regionu řadu novinek
Několik zajímavých novinek si na
letošní rok připravila Destinační agentura Dolní Poohří (DADP) , která má
sídlo v Žatci na nám. Prokopa Velkého. Představila je na konferenci Stop&Stay, jež se konala už podvanácté.
Jednou z nich jsou tištěné Novinky,
které zájemci najdou na infocentrech
ve městech a jež představují turistické
novinky letošního roku v celém Dolním Poohří. „Další novinkou je sborník Toulky Dolním Poohřím s… Každý region má svého průvodce, třeba v
případě Žatce jsou to Starci na chmelu.
Průvodce Dolním Poohřím je v kroužkové vazbě, má 90 stran a nabídne různé zajímavosti, odkazy, informace,“
představil jednu z novinek pro turisty
Lukáš Pichlík.
Na tištěného průvodce navazují
Videotoulky, které ukazují zajímavá
místa regionu v tříminutových videích. První díly byly k vidění právě na
konferenci v Lounech. Následně si je
mohou zájemci prohlédnout na kanálech DADP nebo na YouTube. Na něm

se v létě začnou objevovat zhruba půlhodinové streamy, které představí zajímavosti, aktuality a novinky z jednotlivých památek či měst Dolního
Poohří.

Jedním z dlouhodobých témat, která se prezentovala i na konferenci Stop&Stay, je cykloturistika. S ní souvisí
pořad Cyklotoulky - nový díl z Poohří,
konkrétně z Kadaňska a Klášterecka,
který uvedla Česká televize 23. června. Na srpen je pak připraveno cykloputování po místech, která získala certiﬁkát DADP – pojede se na Lounsku,

kde se soustředila řada držitelů certiﬁkátu, kteří nabízejí značkové služby,
servis či výrobky.
Jedním z letních vrcholů turistické
nabídky, již připravuje DADP, bude
Den Ohře. V jeho pořádání se města na
Ohři každý rok střídají, letos proběhne
23. července v Žatci. „V minulosti to
byla spíše statická akce s programem
na jednom místě. Letos ji chceme udělat víc dynamicky. To znamená, že
bude jedno místo jako centrum, ale z
něj bude možné vyjít na turistickou trasu, okruh, který bude díky různými
aktivitám zajímavý hlavně pro rodiny
s dětmi,“ popsal změnu Dne Ohře
Lukáš Pichlík.
K tradičním akcím destinační agentury patří Ohřecká Osmička, tedy akce
pro milovníky pohybu, nebo závěrečný společenský večer, jenž proběhne
12. listopadu v Klášterci nad Ohří.
Tam budou mimo jiné vyhlášeni vítězové fotograﬁcké soutěže, která v Dolním Poohří odstartovala 1. dubna a
trvá do 30. září.
Tomáš Kassal
9

Žatecký zpravodaj

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)
do 23. 10. Bratři Šavlové: Pastelový Žatec, výstava obrazů
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)
do 24. 8. Olga Kuchtová: 800°C, výstava smaltovaných
obrazů
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou tužkou. Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Galerie U Radnice
do 30. 7. Digitální malba, obrazy pražské výtvarnice Ilony
Loubkové
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
Mederův dům (náměstí 5. května)
Historická expozice rekonstruovaného středověkého měšťanského domu připomíná osobnosti spojené se Žatcem: Jana ze Žatce, mistra Jana Husa, bylinkářku Marii Treben, řadu majitelů domu, právovárečnickou tradici nebo období
20. let 20. století. Otevřeno denně od 10 do 16 hodin.
OSTATNÍ
5. 7. Kostýmované prohlídky pro děti, zámek Stekník,
netradiční prohlídky, 10:30 - 15:30
9. 7. Dětské rybářské závody, Radíčeves, 9:00
10. 7. 79. výročí vypálení Českého Malína na Volyni,
pomník u hřbitova, 9:30
15. 7. 73. výročí popravy členů odbojové skupiny Praha
– Žatec, vestibul radnice, 10:00
16. 7. Tenisový turnaj čtyřher, areál Studentská ulice,
8:30
16. 7. Vltava, koncert, Klášterní zahrada, 20:00
23. 7. Žatecké sochání, sochařská dílna pro příchozí,
zahrada Křížovy vily, 13:00
30. - 31. 7. Tenisový turnaj čtyřher, areál Studentská ulice
FILMOVÉ LÉTO V ŽATCI
Kinematograf bratří Čadíků
nám. Svobody
13. 7. Gump
16. 7. Prvok, Šampon,
14. 7. Cesta domů
Tečka a Karel
15. 7. Příšerákovi 2
Začátky ve 21:30 hodin.
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7. 7. Ježek Sonic 2
8. 7. Řekni to psem
9. 7. Thor: Láska jako hrom
10. 7. Top Gun: Maverick
14. 7. Náměsíčníci
15. 7. Hádkovi
16. 7. Černý telefon
17. 7. Promlčeno
21. 7. Prezidentka
22. 7. Velká premiéra
23. 7. Všechno, všude, najednou
24. 7. Jak obšťastnit ženu
28. 7. Pražský výběr: Symphony Bizarre
29. 7. Vyšehrad: Fylm
30. 7. Jurský svět: Nadvláda
31. 7. Poslední závod

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Žatecké sochání již posedmé
Výtvarnou dílnu pod širým nebem, Žatecké sochání, připravuje Regionální
muzeum K. A. Polánka letos
už posedmé. Odehraje se v
zahradě Křížovy vily v Žatci 23. července od 13 hodin.
Již od prvního ročníku
dílnou provází zkušený sochař z Chomutovska Josef
Šporgy: „Pracujeme s pórobetonem, který je měkký a
snadno tvarovatelný. Je tak
vhodný i pro začátečníky.
Do Žatce jezdím rád, o akci
je zájem - a nedivím se, protože podobných akcí, kde se
může zapojit široká veřejnost, není zas tolik.“
Pro účastníky nevyžaduje Žatecké sochání žádnou
přípravu předem, stačí dorazit a nechat se vést vlastní
kreativitou. K dispozici budou pro každého účastníka
pórobetonové tvárnice i potřebné náčiní. Nicméně bude

jen dobře, když si přinesete
své vlastní osvědčené nástroje. Myslete i na ochranné
pomůcky jako jsou brýle či
rukavice. Svůj sochařský výtvor si odnesete domů!
Vstupné je pro dospělé 50
Kč, pro děti 25 Kč. V případě
velmi špatného počasí se akce nekoná. S dotazy se obracejte na Moniku Merdovou
na tel. 608 832 299 .
Děkujeme společnosti
Xella CZ, s.r.o., která pro
účely akce darovala pórobetonové tvárnice YTONG.
http://www.ytong.cz/. (rm)

Pozvánka na koncert v Křížově vile
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na koncert Musica Barocca, který se uskuteční v pátek 5. srpna
2022 od 17 hodin ve sále Křížovy vily (Zeyerova 344).
Účinkují Marek Vyskočil (zobcové ﬂétny), Aneta
Sadílková (housle), Eliška Vlasáková (violoncello) a Matěj
Parpel (rámový buben). „Na programu budou skladby A.
Falconieriho, D. Ortize, F. Manciniho, G. Ph. Telemanna,
A. Corelliho ad. Vstupné na koncert je 50 Kč a vstupenky
budou k dispozici v předprodeji v pokladně Křížovy vily,“
zve za muzeum Jitka Krouzová.
(rmž)

kultura

Prázdninový provoz v
hlavní budově Městské
knihovny Žatec trvá od 7.
července do 4. září, otevírací doba všech poboček
zůstává beze změny.

Žatecký zpravodaj

Městská knihovna: Prázdninová otevírací doba

Více informací na webu
www.mekzatec.cz nebo telefonním čísle 415 243 243.

Příměstské tábory s knihovnou:
1. turnus 25. – 29. července – přihlášky do 11. 7.
2. turnus 8. – 12. srpna - přihlášky do 25. 7.
3. turnus 22. - 26. srpna – přihlášky do 8. 8.
Prázdninový program pro děti v knihovně:
středa:
20. 7., 3. 8. a 17. 8. vždy od 14 do 17 hodin
program:
procházky, hraní, čtení, tvoření, malování,
hry, soutěže a další

Digitální obrazy výtvarnice Ilony Loubkové v Galerii U Radnice
V žatecké Galerii U Radnice se 11.
června konala za velkého zájmu Žatečanů vernisáž výstavy obrazů pražské
výtvarnice Ilony Loubkové.
„Autorka se zabývá prací s fotograﬁí a s digitální vektorovou a rastrovou
graﬁkou. Tiskne graﬁcké listy, výtvarná díla na plátno a na hliníkové desky s
efektem broušeného nerezu. Náměty
obrazů jsou květy, příroda a architektura. Nedílnou součástí tvorby jsou portréty a obrazy vzniklé vrstvením mate- stavy Petr Šimáček.
Galerii provozuje žatecký Spolek roriálů a gelů. Jsme rádi, že se mezi jejími obrazy objevily i motivy z města dáků, který si tuto galerii v centru měsŽatce,“ uvedl při vernisáži kurátor vý- ta pronajal před dvěma lety, kdy byly

prostory zavřené a prázdné. V rámci
oživení centrálního náměstí za tu dobu
uspořádali již 10 výstav obrazů a fotograﬁí a přispívají tak významně ke kulturnímu obohacení Žatce. Významnou
trvalou expozicí je v Galerii U Radnice
výstava o leteckém mostu Žatec –
Ekron, kdy v roce 1948 ze žateckého letiště startovala letadla s pomocí nově
vzniklému státu Izrael... Trvá pravidelná spolupráce s izraelskou ambasádou.
Současná výstava obrazů Ilony
Loubkové potrvá do 30. července, otevřeno každou sobotu od 14 do 18 hodin, další termíny dohodou.
(rod)
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Vyhlášení nejlepších sportovců: Osobností je Jindřich Samek
Neobvyklou kulisu mělo letošní vyhlášení nejlepších sportovců města.
Slavnostní předání plaket za nejlepší výkony v roce 2021 proběhlo v neděli 5. června na stadionu Mládí za
asistence stovek účastníků prvního
žateckého Festivalu sportu.
Komise tělovýchovy a sportu jako
tradičně ocenila jednotlivce i kolektivy, kteří se prosadili v rámci soutěží na
krajské či celostátní úrovni. V minu- lepších sportovců je ovšem ocenění jelosti se ceny sportovcům předávaly vět- jich konkrétních úspěchů, jimiž byly
šinou v kulturních zařízeních města, třeba medaile z celostátních soutěží,
třeba v divadle či Galerii Sladovna. úspěchy v krajském měřítku, ale v příAle letos proběhlo slavnostní předání padě kanoistky Lucie Nesnídalové dopřímo na sportovišti a před zraky dal- konce i výkony v reprezentačním dreších sportovců – převážně dětí, pro něž su. „Musím vám všem blahopřát a přeji, abyste si své ocenění vychutnali,“
to může být další motivace.
Hlavním smyslem vyhlášení nej- pogratulovala nejlepším sportovcům
Jindřich Samek (26. 3. 1946)
Od útlého mládí byl všestranným sportovním nadšencem. Závodně hrál fotbal
a hokej, dělal lehkou atletiku. Později se věnoval i národní házené, k níž se dostal
díky dceři a kde působil coby vedoucí družstva žen nebo jako asistent trenéra.
Jeho celoživotní prioritou se stal stolní tenis. Začínal v Lokomotivě Žatec, v
sedmdesátých letech hrál osm let nejvyšší soutěž za VTŽ Chomutov.
Po ukončení závodní kariéry se naplno začal věnovat trénování mládeže v Severu Žatec, která se i jeho zásluhou brzy stala známou nejen v rámci kraje, ale v celé republice. Jeho svěřenci byli absolutní krajskou špičkou, o čemž svědčí tituly
přeborníků, kterými se stali Gryga, Průša, Čaja, Pek, Karbula, Štěpnička, Vízner,
Urbánek, Kadlec, Keller. Samozřejmostí se staly postupy na Mistrovství ČR.

města starostka Zdeňka Hamousová.
Milou tradicí sportovního vyhlášení
se stává vyhlášení Osobnosti sportu. Letos se jí stal Jindřich Samek, bývalý výborný hráč a dlouholetý úspěšný trenér
stolního tenisu, který vedl a vychoval řadu skvělých hráčů.
(kas)
Nejlepší sportovci za rok 2021
Jednotlivci mládež:
Lenka Bešíková – plavání
Klára Suková – plavání
Daniel Švec – atletika
Matyáš Uhlík – fotbal
Matěj Kulhavý – fotbal
Pavel Bejček – národní házená
Dospělí:
Petr Klinec – fotbal
Marek Koutník – squash
Lucie Nesnídalová – kanoistika
Vladimír Slanina – sjezd na divoké
vodě
Filip Mach – plavání
Kolektivy
VK Sever Žatec – juniorky
VK Sever Žatec – žákyně
FK Slavoj Žatec – mladší žáci
TJ Žatec – tenisové A družstvo
TJ Žatec – národní házená ml. žáci
Osobnost sportu
Jindřich Samek – trenér st. tenisu

Při Festivalu sportu si děti mohly vyzkoušet, co by je bavilo
První Festival sportu, který připravilo město Žatec
společně s komisí sportu a tělovýchovy, proběhl v neděli
5. června na stadionu Mládí.
Přehlídka sportů, které lze
ve městě provozovat, přilákala stovky účastníků.
Festival se konal především jako představení sportovních aktivit, které různé
kluby a spolky v Žatci organizují. „Chtěli jsme především ukázat, jaké různé sporty tady máme. Ale zároveň
by měla akce fungovat i jako
nábor do klubů. Děti si mohou vyzkoušet, co je baví, a
s rodiči vybrat, jakému sportu se chtějí věnovat,“ popsal
dva hlavní smysly Festivalu
sportu místostarosta Žatce
Radim Laibl.
Celá akce by se měla pravidelně opakovat, přičemž

termín či program se může
vyvíjet. Nabídku Festivalu
sportu mohou ovlivnit samotné sportovní oddíly i nápady od veřejnosti. Za úvahu
třeba stojí, zda festival časem neposunout do zářijového termínu, kdy se na začátku školního roku rodiče rozhodují o kroužcích pro své
děti. Pro červen naopak mluví stabilnější počasí. „Ale to
jsou právě věci, o kterým ještě budeme uvažovat, možné
je všechno. Důležité je, aby
se Festival sportu stal tradiční akcí,“ dodal R. Laibl.
Na stadionu Mládí se
představily jak kolektivní
sporty, jako fotbal, volejbal
či národní házená, tak individuální – plavání, atletika,
moderní gymnastika, kuželky či vodní slalom a kuželky. Nechyběly ani ukázky

bojových sportů, tedy thai
boxu, sebeobrany a karate.
V průběhu odpoledne si
mohly děti za dohledu rodičů a hlavně s asistencí trenérů vyzkoušet sporty, které je
zaujaly. Zástupci jednotlivých sportů či klubů zároveň prozradili u mikrofonu
třeba kde trénují nebo jaký
je o jejich nabídku zájem.

Přestože minulé dva roky ovlivnila proticovidová
opatření, která omezovala i
sport, veřejnost na pohyb nezanevřela. Naopak některé
oddíly nyní pociťují dokonce zvýšený zájem, což se týká třeba volejbalu. Potěšitelná byla také informace o
spolupráci mezi některými
oddíly.
Tomáš Kassal
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