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Oblíbeným místem mnoha Žatečanů se v horkém červenci stalo městské koupaliště,
které nabízí osvěžení i zábavu.
Foto: Tomáš Kassal
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Setkání s obyvateli sídliště v Šafaříkově ulice uspořádalo na začátku srpna město Žatec. Hlavním cílem debaty
bylo představení projektu plánované obnovy sídliště.
Pro debatu s veřejností také mohli sami uvést, co se
zvolilo město model, který jim na návrhu líbí, nebo nelíse osvědčil už na sídlišti za bí, a důvody pro svůj názor.
Normou – tedy nejprve zá- Z diskuze mohou případně
kladní informace pro všech- vyplynout ještě menší úprany účastníky a poté diskuze vy projektu.
Při revitalizaci sídliště se
v menších skupinách na různá témata. Obyvatelé sídliš- počítá nejen s úpravou kotě se mohli nejen dozvědět, munikací, ale také s rozšířejaká je představa projektan- ním parkoviště, rekonstrukta o revitalizaci lokality, ale cí dětských hřišť, které slou-

ží celému širokému okolí, či
úpravou kontejnerových stání. Počítá se také se sadovými úpravami. Obnova sídliště by měla začít v příštím
roce.
Vedle samotné revitalizace sídliště bylo vedení
města a zástupci městských
organizací připraveno na debatu i o dalších tématech, například o odpadovém hospodářství, dopravě či veřejném pořádku.
(red)

O hlasy bude v Žatci usilovat 10 stran či hnutí
Komunální volby v celém Česku proběhnou letos na podzim, konkrétně v pátek
a sobotu 23. a 24. září. V Žatci podalo svou
kandidátní listinu pro volby do městského
zastupitelstva celkem 10 subjektů.
Jmenné seznamy se všemi kandidáty najdou zájemci na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz, statistici je zveřejní 10. srpna odpoledne. Volební lístky se
jmény všech kandidátů dostanou žatečtí voliči jako vždy do svých schránek nejpozději
tři dny před zahájením voleb.
(kas)

V Žatci budou kandidovat:
ANO 2011
Česká pirátská strana
KDU-ČSL
KSČM a nezávislí
Občanská demokratická strana
SNK Evropští demokraté
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Volba pro město
ŽATEC SRDCE REGIONU
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Žádost o dotaci na dostavbu oddělení následné péče
Zastupitelstvo města Žatce vzalo na svém červnovém
jednání na vědomí žádost o dotaci z Fondu Ústeckého
kraje na rekonstrukci a dostavbu oddělení následné
péče Nemocnice Žatec.
Město usilovalo z kraj- votnické péče v kraji. Spáského fondu o částku 18 mili- dová oblast nemocnice zahronů Kč. Zastupitelstvo nuje zhruba 84 tisíc obyvaÚsteckého kraje v pondělí tel. Pomáhá i lidem mimo
27. června žádost schválilo. okres Louny, kde je nemocMěsto Žatec o ﬁnanční nice jediným poskytovatepodporu požádalo Ústecký lem akutní lůžkové péče.
Rekonstrukce a dostavba
kraj jako zřizovatel Nemocnice Žatec, která je důleži- oddělení následné péče je nuttým poskytovatelem zdra- ná vzhledem k současnému

technickému i stavebnímu
stavu objektu, což je nejstarší
objekt celého areálu žatecké
nemocnice.
Díky rekonstrukci a dostavbě oddělení dojde ke zlepšení komfortu pro pacienty i
personál. Zároveň se díky
vybudování nového křídla
zvýší i kapacita celého oddělení přibližně o 25 lůžek.
Investice je potřebná i z hlediska demograﬁckého vývoje, tedy očekávaného stárnutí

populace v regionu.
Rozšíření oddělení následné péče je jedním ze
dvou významných investičních projektů, které Nemocnice Žatec i město jako její
zřizovatel plánují v nejbližších letech. Druhým důležitým projektem je vybudování urgentního příjmu, který
vznikne jako přístavba u současného oddělení chirurgie.
Na obě investice chce město
žádat o dotaci z IROP. (kas)

První etapa rekonstrukce Pražské ulice:
prodloužený termín, ale i s afaltem
Stavební práce v Pražské ulici proběhnou v létě se změnou v harmonogramu. Uzavírka úseku I. etapy od Domova
pro seniory po křižovatku s Dukelskou ulicí nakonec potrvá
až do konce srpna, ale úsek bude mít i asfaltový povrch.
Původně se počítalo s tím, že I. etapa prací, které se dělají kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace, skončí 31. července. Na žádost Správa a údržby silnic byl ale termín uzavírky posunutý s tím, že zároveň bude dokončený ﬁnální povrch silnice. Ten se měl původně dělat až po dokončení druhé etapy prací (oprava vodovodu a kanalizace mezi křižovatkami s Dukelskou a Máchovou ulicí), která trvá do listopadu. Třetí etapa prací, s nimiž je spojeno i omezení dopravy, proběhne na jaře příštího roku a zajistí opravu Pražské
ulice až ke křižovatce na Bezděkov.
(kas)

Nová zóna slouží klientům DPS
Venkovní prostor pro posezení, odpočinek i zábavu
vznikl v minulých měsících
u Domu s pečovatelskou
službou v Písečné ulici Žatec. Uzamykatelný areál
slouží především obyvatelům obou domovů s pečovatelskou službou. Nabízí
zejména řadu míst k posezení mezi květinovými záhony i ve stínu. Dominantami
prostoru jsou zahradní altán

a pergola, které mohou sloužit jak k setkávání, tak k různým kulturním či společenským akcím.
Odpočinková zóna dále
nabízí několik ﬁtnes prvků,
mlhoviště, pítko. Povrchy
chodníků o šířce dvou metrů
tvoří velkoformátová dlažba.
Prostor časem zastíní vysazené stromy. Keřová výsadba
byla umístěna především po
okrajích areálu.
(red)

Nejstarší obyvatelkou Žatce je paní Anna Topolančinová,
která je i ve svých 103 letech velmi vitální. K jejímu významnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát i zástupci městského úřadu. (red)
Foto: David Evan

Město má připravené peníze na studii využití Dreherova pivovaru
Studii využití lokality s bývalým
Dreherovým pivovarem si nechá vypracovat město Žatec. Rozpočtovým
opatřením schválili ﬁnance na studii zastupitelé města v červnu, na vypracování návrhu budou použité i téměř dva
miliony z dotace.
Studie se zaměří v první řadě na samotný areál pivovaru, tedy historické
budovy i novodobé přístavby, které
jsou v současné době pronajímány k
různým účelům. „Studie se ale bude týkat nejen budov. Má se věnovat celé2

mu území, kde může vzniknout bydlení kolektivní i individuální, budování
inženýrských sítí a podobně,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Odborné naplánování rozvoje celého
území je nutné pro budoucí rozvoj lokality kolem Chomutovské ulice. „Studie
má říct, co s celým územím. Nejen se
současnými objekty, ale i jak urbanisticky navázat na další plochy. Může sloužit
i jako podklad pro případné využití dotačních titulů,“ dodala vedoucí Odboru
rozvoje města Kateřina Mazánková.

Město Žatec jako majitel historického Dreherova pivovaru (známého i
jako Fruta) plánuje v areálu řadu aktivit. Některé objekty, jako třeba sladovna, budou totiž v nejbližších letech potřebovat nezbytné výdaje na zajištění
stavebního stavu. Samotná studie pak
může naznačit, jak do budoucna celý
areál využít – to může posloužit buď
přímo městu, nebo případnému kupci
či investorovi. V každém případě se
jedná výhledově o velmi atraktivní rozvojovou lokalitu.
(kas)
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Společenský život města se stále rozrůstá a vylepšuje
Jedno volební období končí, druhé
začne. Přelomem budou zářijové komunální volby, které určí nové složení zastupitelstva města.
Jaké bylo volební období 2018 –
2022? A jaké by měly být priority Žatce
pro další roky? O tom hovořila starostka
Zdeňka Hamousová. „Komunitní energetiku společně s prorodinnou politikou
vidím jako důležité úkoly pro budoucnost,“ řekla Z. Hamousová (na snímku)
v rozhovoru pro Žatecký zpravodaj.
Jak bychom mohli za Žatec shrnout končící volební období, které bylo mimořádné hlavně kvůli událostem, které město nemohlo ovlivnit, ale
muselo s nimi vyrovnat?
Dolehly na nás dvě záležitosti, které
byly bezprecedentní, a to Covid-19 a situace na Ukrajině. Covid-19 se u nás podařilo zvládnout díky maximálnímu nasazení nemocnice. My jako město jsme museli operativně zajistit standardní životní
podmínky příchozím z Ukrajiny, jednalo
se hlavně o maminky s dětmi. Ukázalo
se, že ve městě je určitý potenciál kvalitního bydlení v soukromém sektoru.
Můžeme to obecně chápat i tak, že
nám krizové situace ukázaly dosud
skrytý potenciál města?
Město ukázalo, že se dokáže rychle a
koordinovaně postavit k základním věcem. Přitom šlo o úkoly, které si nikdo
nemohl vyzkoušet. Vše ještě ztěžovala
skutečnost, kterou vnímáme nejen v našem městě – společnost je lehce napjatá,
reakce vyhrocenější. Lidé chtějí okamžitá řešení, ale někdy to bez nějakých mezikroků nejde. Proto je vždy dobré, když
je debata věcná a přímá. Jsme rádi, když
lidé sami přijdou na město se svými návrhy. Proto jsme spokojeni s participativním rozpočtem. Dali jsme možnost lidem, aby sami navrhli menší projekty.
Stejně tak se osvědčily debaty na sídlištích, ve kterých chceme pokračovat.
Ukázaly mimořádné čtyři roky ještě něco pozitivního?
Že společnost obecně, ale i lidé přímo ve městě, jsou tvořiví a solidární. A
přestože se období zdá na společnost náročné, stále nám tu vznikají nové iniciativy lidí. Společenský život v Žatci se stále rozrůstá a vylepšuje. To je dobrý trend
a příznivý potenciál.
Měly covid a válka vliv na běžný život a rozvoj města či investice?
Zatím neměly. Jednak se nám podařily ﬁnanční kompenzace ze státního
rozpočtu, protože jsme měli celkem přesné predikce, takže i hospodaření města

jsme vyvážili. Omezené setkání lidí sice
komplikovalo přípravy investičních akcí, ale dařilo se nám je realizovat.
Když se podíváme dopředu: Jaké
jsou podle vás priority města?
Ve vysoké fázi rozpracovanosti jsou
připravené některé lokality pro bydlení.
Nejsou v majetku města, ale město je tu
proto, aby podporovalo a spolupracovalo s těmi, kdo bydlení připravují. Potřebujeme připravit podmínky, abychom
zastavili negativní trend úbytku obyvatel. Připravené lokality vidím jako velký
potenciál.
Můžeme některé připomenout?
Připravuje se nájemní bydlení v bývalém statku, byl dokončen bytový dům u
TESCO, kde lze stavět dalších šest domů. Velká lokalita je Na Homoli, další
vznikají k Bezděkovu a samotný Bezděkov je sice místní část, ale je otázka několika let, kdy se propojí se Žatcem.

Jak se město celkově věnovalo
místním částem?
Za uplynulé období si myslím, že
všechny místní části Žatce zaznamenaly
zvýšený přísun ﬁnancí a rozvoj. Funguje spolupráce s osadními výbory - je to o
tom, jak se vše domluví, jaké si oni stanoví priority. Vidím posun i v přístupu
zastupitelů, uvědomují si, že místní části
k městu nedílně patří.
Hovořila jste o tom, že základní vizí je udržet současný počet obyvatel
Žatce. Je reálné, aby se Žatec opět dostal nad 20 tisíc obyvatel? Byl by to
přínos i kvůli daňovým příjmům…
Je to dlouhodobá ambice. Potenciál
tady je. Když si sečteme plánované domy a byty, tak se na ten počet můžeme
dostat. S tím souvisí příprava infrastruktury, máme fungující školství i nemocnici, ale je potřeba také rozvíjet volnočasové aktivity.

V této oblasti chybí co?
Dlouhodobě je tu poptávka po sportovní hale. Jsme ve fázi, kdy byla uzavřena architektonická soutěž a měla by být
zahájena projektová příprava. Všichni
chceme, abychom byli víc líbiví pro
mladé, ale realizace se trochu prodlužuje.
Jsme třeba před dokončením projektové
dokumentace na výměnu skateparku.
Lidem se zdá, že vše trvá příliš
dlouho. Ale ne každý má povědomí o
povinných lhůtách, možnostech odvolání u veřejných zakázek a dalších souvislostech, které plány zpomalují.
Právě u skateparku jsme v tomto
smyslu udělali novou zkušenost. Narazili jsme na licenční práva zpracovatele
studie, který předpokládal, že bude s
městem spolupracovat – město ale na základě soutěže spolupracuje s jiným projektantem. Přípravu komplikuje jednání
o dodržení licenčních záležitostí. Jiný
problém je u přípravy procházkové trasy
kolem městských hradeb, kde je třeba
dodržovat různé památkové regulace a
trvá delší dobu, než se vše sladí. Některé
plány nelze realizovat tak rychle, jak bychom si přáli. Vlivů, které do toho vstupují, je více.
Co by mělo být prioritou v nejbližším volebním období? Pokračování v
naplánovaných investicích a rozvoj
spolkového života?
Ano. Měli bychom se stát příznivým
místem pro život. Souvisí to s dalším tématem, které bych doporučila rozvíjet, a
to jsou prorodinné aktivity. Jako město
bychom se měli stát součástí certiﬁkovaného postupu.
Co to znamená?
Je to model vyzkoušený v Rakousku. Je třeba si udělat přehled rodinných potřeb, aktivit a toho, co nám chybí. Máme za sebou úvodní workshop a
do 18 měsíců bychom mohli dokončit
proces certiﬁkace města, které má strukturu pro příznivou rodinnou politiku.
Nabídnete i další dlouhodobější vizi, pro Žatec důležitou?
Určitě je tématem, kterému se nevyhneme, komunitní energetika. Tedy stanovit pravidla pro obnovitelné zdroje
energie ve městě, vylepšit si bilanci
vlastní spotřeby třeba fotovoltaickými panely. A v této souvislosti a hlavně v této
době bychom měli docenit, že obyvatelé
mají stabilní cenu tepla. Teď se ukazuje,
jak dobře má Žatec zajištěné tepelné hospodářství. Přitom existuje další potenciál
pro rozvoj městské teplárny s opatřeními
pro udržitelný rozvoj. Tomáš Kassal
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volební období 2018 - 2022

Přehled některých dokončených záměrů volebního období 2019/2022
Komunální volby na konci září rozhodnou o novém složení městského zastupitelstva. Jednou z jeho prvních povinností bude nastavit rozpočet na
další rok, ale hlavním smyslem jeho působení by mělo být úsilí o další rozvoj
Žatce.
V tomto vydání Žateckého zpravo- pomalu. Někteří z nás si myslí, že nedaje přinášíme přehled změn a inves- probíhají vůbec. Fakta ale říkají něco jitic, které královské město Žatec pro- ného – jen na investiční projekty Žatec
měnily v končícím volebním období v minulých čtyřech letech uvolnil mnoho set milionů korun. A to nemluvíme
let 2018 až 2022.
V běžném životě se nám zdá, že o běžných výdajích na údržbu a „obyzměny, po kterých toužíme, probíhají čejné“ opravy.

Přehled investic a změn, který přinášíme na této dvoustraně, není ani zdaleka kompletní. Jde jen o příklady, které jsme rozdělili do několika kategorií
– pro názornost, že rozvoj města je obsáhlý a rozmanitý. Tento pohled chce
upozornit, že v Žatci se za poslední čtyři roky dost změnilo, ale pořád se dá ještě mnohé vylepšit. Aby se tu všem obyvatelům žilo dobře, nebo spíše stále lépe. O tom je právě rozvoj města. (kas)

Velké investiční akce
Jde (nejen) o příklady investic, kdy město využívá
státní či evropské dotace.
Příprava těchto projektů je
už kvůli dotačním podmínkám důkladná, a proto někdy zdlouhavá. Trvají i několik let, a tak většinou přesahují do dalšího volebního
období.
Proto znovuotevření knihovny či vznik Sběrného
dvora v roce 2019 završily
práci a úsilí zastupitelů i
úředníků v předchozím vo-

vat, nebo se připravovaly akce, jež se teprve budou realizovat v dalších letech.
Co se například
povedlo dokončit:
Městská knihovna
Otevření nového Sběrného
dvora
Rekonstrukce radnice + expozice ve věži s názvem Žatec v proměnách času
lebním období. Naopak v Tribuna a trávník na stadiosoučasné volební čtyřletce nu Slavoje
byly zahájeny investice, kte- Pod Kamenným vrškem III.
ré se teprve budou dokončo- - poslední etapa

ZŠ Komenského alej - kompletní rekonstrukce krovů a
střechy
Co se nyní provádí:
Bývalé papírny – přeměna
na archiv a kuželnu
Kapucínský klášter – Spolkové a polyfunkční centrum

95
milionů Kč stojí proměna
bývalého kláštera
ve spolkové centrum

Ulice a náměstí
Další oblast, která je z hlediska příprav samotných prací velmi složitá.
Město většinu provádí ﬁnální úpravy ulic a náměstí, kterým ale předchází práce na inženýrských sítích. Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, optických sítí, elektřiny či plynu trvají
dlouho a dodavatelské ﬁrmy často nara-

379
milionů Kč bylo investováno
z Inves čního fondu města
v letech 2018 - 2022

ordinaci kvůli dopravním omezením a
objížďkám.
Co se například dokončilo:
Nerudovo náměstí I. etapa
Nákladní ulice
Parkování a doplnění zeleně v ulicích
Stavbařů a Pekárenská
Rekonstrukce Husitského náměstí
Parkoviště
v ul. M. M. Černobýla
zí na nečekané potíže, které jejich činnost prodlouží. To následně způsobu- Rekonstrukce Svatováclavské ulice
je, třeba i s ohledem na počasí, že se od- Rekonstrukce chodníků Pražská
kládají termíny městské investice, jež Rekonstrukce Pražské ulice
zahrnuje konečnou úpravu.
Rekonstrukce Politických vězňů
Tyto stavby jsou také složité na ko- Rekonstrukce Purkyněho ulice

Místní části
Místní části Žatce si v
minulosti stěžovaly na nedostatek pozornosti ze strany města, což se mělo projevovat podﬁnancováním.

V končícím volebním období se vedení města snažilo tento nedostatek vyrovnat – důležitou roli ve
společném plánování se-

hrály osadní výbory, jejich
spolupráci s městem se daří zlepšovat.
Co se například udělalo:
Bezděkov - ulice k fotbalovému hřišti, oplocení
hřiště, oprava oplocení

sousoší Piety, opravy kanalizace
Milčeves - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Záhoří - revitalizace návsi
Trnovany - přípojky na vodovod, rekonstrukce mostu

15,6
milionů Kč jsou náklady naobnovu a inves ce
v místních částech v letech 2018 - 2022
(včetně akcí letos ještě nezahájených)
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Majetek města a veřejný prostor

800
síc Kč stálo vybudování
předzahrádek na Hošťálkově nám.,
dopad na zkrášlení a oživení
centra ale ﬁnančně vyčíslit nelze
Do této kategorie jsme zařadili investice nebo opatření, která rozvíjí veřejné prostory – tedy míst, kde probíhá
běžný život, kde se konají společenské
či kulturní akce.
Jde o investice relativně „levnější“,

ale pro každodenní život obyvatel města nepostradatelné. A proto jsou velmi
důležité.
Co se například povedlo udělat:
Rekonstrukce objektu městské policie
Přírodovědné centrum
Umělecké graﬃti – u řeky, pod pivovarem, v ulici Stavbařů
Odpočinková zóna u DPS Dr. Kůrky
Koupaliště – bazén pro děti 5 – 8 let
Podzemní a polopodzemní kontejnery
– průběžně budování dalších stanovišť
Předzahrádky Hošťálkovo nám.

Křižovatka Plzeňská x Osvoboditelů –
dočasně byl vytvořen kruhový objezd,
pracuje se na vytvoření trvalé okružní
křižovatky
Osvětlení křižovatky u TESCO
Oprava chodníků na sídlišti Jih
Kamarád-LORM - sociální zázemí
Domov pro seniory úprava pokojů a vybudování terasy
Smuteční síň městského hřbitova
Ceremoniální plocha u památníku obětem Českého Malína
Zázemí nohejbalu na Mládí

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty, služby občanům
Péče o rozvoj města není
jen o investicích a přímých
ﬁnančních výdajích.
Život pomáhají zlepšovat nové služby, přispívá k
tomu vzájemná komunikace. Ať přímo mezi občany a
městským úřadem, ale také
prostřednictvím různých nástrojů, jako je třeba Komunitní plánování města Žatce.
Některé novinky nemusí
znamenat přímo zlepšení života, ale třeba snahu o podporu zdravého patriotismu.
Příklady novinek
ve službách veřejnosti
nebo zapojení obyvatel
do veřejného života:
Senior Taxi
Participativní rozpočet
Logo města - soutěž
Upravená nominační dokumentace pro zápis na Se-

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
uspořádalo město setkání s obyvateli na sídliš Jih 3.
znam světového dědictví
UNESCO
Architektonické soutěže
Farmářské trhy a slavnosti
Žatecká Dočesná jinak
Spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování a neziskovými organizacemi přinesla nové důležité projek-

Neočekávané
události
Poprvé v historii samostatné České republiky se stalo, že přišly zcela
mimořádné a neočekávané události, jejichž dopady na život lidí jsou obrovské. Nejprve to byla pandemie covid19, vzápětí válka na Ukrajině. Obě
události se významně dotkly života
Žatce a jeho obyvatel – a s oběma se
Žatec vyrovnal se ctí! Za což nelze poděkovat někomu konkrétně, protože
se o to solidaritou, nadšením a ochotou zasloužili všichni. Poděkování za
pomoc, porozumění a trpělivost při řešení nečekaných problémů proto patří
úplně všem! Speciální ocenění si navíc zaslouží složky IZS - Integrovaného záchranného systému.

ty, které jsou cílené na konkrétní potřeby města
Spolupráce se spolky ve
městě pomáhá zajišťovat
služby a servis pro občany i
mimo nabídku městského
úřadu. Podílí se na tom například Sedmikráska, Sociální centrum pro rodinu,

vzdělávací klub Budík, spolek A dál?, SDH Žatec, sdružení rodáků, herecké spolky, ale celá řada dalších!
Spolupráce s majiteli nemovitostí pomáhá zvelebovat
nejen historické centrum
města. Město majitelům
buď pomáhá příspěvky na
opravy domů v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ, ale také nepřímo
ovlivnilo získání evropských dotací na velké opravy některých soukromých
budov - synagogy, Mederova domu či Muzea pivovarnictví Žatecka.

428
lidí se zaregistovalo
a využívá Senior Taxi

Další plány, záměry a vize
Úkolů má před sebou Žatec a konkrétně nové zastupitelstva města mnoho. Namátkou lze uvést, že je potřeba
dotáhnout stavbu sportovní haly, generální opravu městského divadla, transformaci nemocnice, pracovat na udržení dostupné ceně tepla od Žatecké
teplárenské.
Je třeba město dál rozvíjet a určovat další dlouhodobé cíle a vize. Protože obyvatelé v Žatci budou žít dál bez
ohledu na to, kdy budou jaké volby a
kdo v nich uspěje.
Příklady dalších potřebných
investic a rozvojových plánů,
které čekají na realizaci:
Sportovní hala
Parkování na sídlištích i v centru

Přestavba bývalé posádkové věznice
na městské byty
Nemocnice Žatec – transformace společnosti, dostavba oddělení následné
péče, stavba urgentního příjmu a další
rozvoj nemocnice
Nový skatepark
Revitalizace prostoru hradeb a vytvoření procházkové trasy
Revitalizace městských parků
Rekonstrukce bývalého PDA
Rekonstrukce vily u papíren
Rekonstrukce Městského divadla
Dreherův pivovar jako zóna dalšího
rozvoje
Dořešení objektu Jitřenky
Žatecká teplárenská – další směrování
z hlediska zdrojů
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zpravodajství/služby občanům

Doba zvýšeného nebezpečí požárů!
Krajský úřad Ústeckého kraje pro celé území kraje vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí požárů. Jde o nařízení,
které má přispět k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení platí do odvolání. Jeho součástí jsou konkrétní opatření a zákazy.
Patří k nim například zákaz:
a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti
menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty,
c) používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Celé znění krajského nařízení je na webu krajského úřadu, odkaz je i na webových stránkách MěÚ Žatec.
(red)

Zájemci se mohou hlásit
do okrskových volebních komisí
Městský úřad Žatec přijímá přihlášky zájemců o
členství v okrskových volebních komisích pro komunální volby, které proběhnou 23. a 24. září 2022.
Zájemci o členství v okrskových volebních komisích
vyplní formulář, který je zveřejněný na webu městského
úřadu a odešlou ho tlačítkem
na konci tiskopisu.
Ve stejném odkazu jsou

informace o tom, kdo může
být členem okrskové volební
komise, jaké má povinnosti a
kdy se konají první schůzky.
Členové komisí mají nárok
na ﬁnanční odměnu.
První zasedání OVK se
uskuteční ve středu 31. 8.
2022 (přesný čas bude sdělen) ve velké zasedací místnosti budovy radnice Městského úřadu v Žatci, nám.
Svobody 1.
(red)

Mimořádný úřední den
Sobota 6. 8.

8:00 - 12:00

Dluhová poradna: Zvýšení výživného
pro studenta na vysoké škole
a výdaje žalovaného rodiče.
Dle obecně dostupných tabuDotaz: Syn mi dostudo- lek pro výpočet výživného
val střední školu a půjde na se částka stanovuje v rozpětí
vysokou. Mohu si jako mat- 19 - 25 % z příjmu rodiče.
Neznám detaily Vaší situka požádat o zvýšení výživace,
nicméně bych doporuného? Naposledy soud stačila
v
první fázi pokusit se
novoval výživné, když bylo
dohodnout
s otcem na zvýsynovi 16 let. Co s tím?
šení
výživného.
Pokud se neOdpověď: Pokud syn
dohodnete,
pak
až následně
ukončil střední školu a dovrse
obraťte
na
soud.
šil věku 18 let, už za něho neVe Vašem případě dopomůžete požádat o zvýšení výručuji
kontaktovat naši poživného. Nabytím zletilosti
radnu,
kde s vámi rozebereje syn plně způsobilý si o zvýme
aktuální
ﬁnanční rodinšení výživného zažádat sám
u místně příslušného okres- nou situaci a pomůžeme
ního soudu. Samozřejmě v Vám připravit potřebné pímnoha ohledech je velmi slo- semnosti.
S konkrétním řešením
žité pro dítě žalovat svého rodiče a stát proti němu v soud- Vašeho případu nebo příní síni. Proto je možné, aby padnými dotazy se můžete
vás syn zplnomocnil k jedná- obracet také na pracovníky
ní či využijete právních slu- naší poradny v Žatci, kteří
Vám rádi poskytnou další
žeb advokáta.
důležité
informace a podpoNástupem na vysokou
ří
vás
v
řešení.
školu je jednoznačně prokáRubriku připravuje:
záno, že dochází ke zvýšení
Sociální centrum
potřeb syna a je zde důvod
pro rodinu,z.ú.
pro přepočet výživného.
Mgr.Lenka Mangová
Soud samozřejmě v tomto
Mottlová
případě přezkoumává nejen
Husova 2796, Žatec
náklady syna ale také příjmy

DLUŽÍM. Co s m?

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní dovolenou
Nestačili jste si vyřídit cestovní
pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako
cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů
Chorvatska, ale například i do Řecka,
Bulharska, Itálie, Španělska a dalších
zemí Evropské Unie tak cestovní pas
vůbec nepotřebujete.
Občanský průkaz vám navíc stačí i
k cestám do dalších států mimo
Evropskou unii jako je Island, Norsko,
Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská
republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze
občanský průkaz s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené
lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo
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do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz
vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let
300 Kč). Výše správních poplatků za
expresní vydání občanských průkazů
je nicméně výrazně nižší než je tomu u
cestovních pasů.
Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní
doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.
Občanský průkaz mohou mít i děti
mladší 15 let. Správní poplatek za jeho
vydání je pouze 100 Kč a jeho platnost
je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech

městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá
o občanský průkaz nebo cestovní pas
ve zkrácené lhůtě.
Plánujete letní dovolenou mimo
Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání
žádosti na poslední chvíli. Za vydání
cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas? Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního
dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní
poplatek u cestovního pasu vydaného
do 24 hodin pracovního dne činí 6 000
Kč (u občanů mladších 15 let 2 000
Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů
mladších 15 let 1 000 Kč).
Ministerstvo vnitra ČR

inzerce/životní událos

Žatecký zpravodaj

· výborné komunikační schopnosti a loajalita
· samostatnost, pečlivost, ﬂexibilita, spolehlivost
● SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Jsme dynamicky se rozvíjející ﬁrma v ob- · spolupráce se zaměstnanci společnosti
lasti poskytování služeb v rámci těžebního · aktivní přístup k úkolům
průmyslu. Společnost je členem nadnárodní · ŘP - skupina B (aktivní řidič)
skupiny SSE Group se sídlem ve Švýcar- · trestní bezúhonnost
Nabízíme:
sku.
Místo výkonu práce: Náměstí Svobody · perspektivní práci v dynamické a rozvíjející se ﬁrmě
55, 438 01 Žatec
· možnost dalšího vzdělávání, profesního
Popis pozice nového kolegy / kolegyně:
· Zajišťuje komplexní zpracování účetnic- růstu a seberealizace
· ﬂexibilní pracovní dobu
tví včetně účetních uzávěrek
· Zpracovává přiznání k DPH (kontrolní a · občasná práce z domova
souhrnná hlášení), k dani z nemovitosti, k · odpovídající ﬁnanční ohodnocení podle
silniční dani, dani vybírané srážkou práv- kvality a výsledků odvedené práce
· příspěvek na stravování
nických osob
· Zpracovává prvotní doklady ve všech · mobilní telefon, notebook
agendách – banka, pokladna, platby kartou, · příspěvek na penzijní připojištění, životní
zúčtování provozních záloh, došlé a vysta- pojištění, na očkování proti klíšťové encevené faktury, interní doklady - časové rozli- falitidě
· roční odměny
šení, úvěry, dohady
Základní mzda: od 35.000 CZK v závisPožadavky:
· znalost daňových, účetních předpisů a losti na znalostech, vědomostech, praxi
Smluvní vztah: HPP
podvojného účetnictví
Vhodné
i pro absolventy SŠ, VŠ
· praxe v oboru
Nástup:
dohodou
· výborná znalost MS Oﬃce (Excel, Word,
Kontakt:
Jaroslava Urbánková
Outlook), Internetu
Email:
info@sse-cesko.cz
· znalost AJ na komunikativní úrovni - výhoTelefon: 731 095 668
dou

personální inzerce

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 1. září.
Příjem inzerce do 25. srpna.

Aktuální zpravodajství
na www.mesto-zatec.cz

Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: úterý 9 - 11 hodin, TIC Žatec, nám.
Svobody 149.

Rozloučení

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.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 13. 9. 2022 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Opustili nás
od 24. 6. do 22. 7. 2022:
Mečislav Mimra
78
Růžena Camprová
65
Robert Kudry
61
Jiří Kubica
68
Marcela Skřipská
70
Věra Ježková
(roz. Ríglová)
71
Jan Kubeš
90
Jiřina Zachová
89
František Razím
80
Jiří David
69
Karel Tóth
58

inzerce
● Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další práce dle domluvy. Více na tel: 721 757 399.
● Hledám ubytování pro studenta 19 let na období
9/2022 - 6/2023. Slušný, tichý, nekuřák. Nabídky prosím na tel. 603950953 nebo
na mail: lenkac@volny.cz.
● Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant, Green Shell a
Dark Shell. Stáří 16 - 20 týdnů, 220 - 269,- Kč/ks.
Prodej: Žatec - u vlak. nádraží-západ - 11. 8. - 17.30
hod., 16. 8. - 15.40 hod. a 2.
9. 2022 - 14.30 hod. Výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky. Informace: Po Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601 576 270, 728 605840.
www.drubezcervenyhradek.cz.

Vzpomínka
● Dne 25. července by oslavil 95 let MUDr. Vladimír
Korf. Stále na něj s láskou
vzpomínáme. Rodina

Libuše Levická
69
Helena Schieferdeckerová
86
Jaroslava Fenclová
73
Jindřich Kubeček
77
Karel Krikel
55
Marie Mádrová
88
Otto Schell
91
Petr Augustin
55
Matěj Pichnarčík
79
Irena Boldiová
71
Markéta Menclová
89
Anna Šrajbrová
86
Rudolf Srp
75

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

Pracovník oddělení
sociálně právní ochrany

Technický referent/ka,
pasport města

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 13. 9. 2022 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022 nebo dohodou.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 16. 8. 2022 do 9.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
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Deset studentů převzalo v Žatci Dobré listy komory
Slavnostní předávání Dobrých listů komory proběhlo
v červnu ve velkém zasedacím sále žatecké radnice.
Ocenění hospodářské ko- tele dobrého listu.
Oceněni byli studenti s
mory si převzalo deset studentů ze středních škol a uči- nejlepšími studijními výsledky ze SOU a SOŠ SČMSD
lišť v Žatci a Podbořanech.
Dobrý list komory je Žatec, Gymnázia a SOŠ Podprestižní dokument o nad- bořany a OA a SOŠZEŽatec.
Slavnostního předání
standardní schopnosti držitele ve svém oboru a profesní dobrých listů komory se
odbornosti pracovat a rozví- vedle zástupců škol, desítky
jet se. Je to komorová garan- studentů a jejich rodičů zúce pro budoucího zaměstna- častnili Eliška Nodesová za
vatele o schopnostech a drži- Okresní hospodářskou ko-

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

Referent/ka stavebního úřadu
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec.
Nástup: ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky nejpozději do 5. 9. 2022 do 9.30 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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 5. 9. 2022 do 9.30 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

moru Louny, starostka Žatce Zdeňka Hamousová, místostarosta Podbořan Karel
Honzl a ředitel Úřadu práce
Louny Vratislav Pražák.
Dobré listy komory dávají studentům určitou výhodu

při budoucím hledání zaměstnání. „Zaměstnavatelé
dnes hledají od zaměstnanců i něco navíc, o vás se při
vstupu na trh práce nebojím,“ řekla oceněným starostka Z. Hamousová. (kas)

Seznam oceněných studentů ze Žatce
SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s. r. o.
Výrobce potravin
Jakub Franz
Výrobce potravin
František Fryč
Výrobce potravin
Daniel Kačírek
Kuchař-číšník
Michal Hromádka
Kuchař-číšník
Jan Srp
OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec
elektromechanik pro zařízení a přístroje Vít Vondráček

Svaz postižených civilizačními chorobami
pořádal výlety i sportovní zápolení
V I. pololetí letošního roku naše organizace ZO SPCCH
uskutečnila dva celodenní zájezdy do Plzně (pro velký zájem jsme vyjeli 10.4. a 23.4.) . Navštívili jsme Plzeňský pivovar, Plzeňské podzemí a Pivovarské muzeum, celkem se zúčastnilo 76 členů. Dále jsme prožili krásný ozdravný pobyt v
Maďarsku v lázních Hajdúszoboszló od 6.6. do 15.6., zúčastnilo se 27 členů.
Na začátku prázdnin 2.7. bylo zorganizováno sportovní
odpoledne opět v areálu TJ Sever Žatec, tímto chceme
Severu poděkovat za zapůjčení areálu a míčů. Přišlo soutěžit
34 členů a další členové mohutně povzbuzovali. Po zakončení soutěží, rozdání medailí a cen (opět poděkování sponzorům za ceny - Manufaktuře Praha a paní Macháčkové) přišlo
na řadu opékání buřtů. Zpětná vazba byla velice kladná a už
se těšíme na další ročník. Touto cestou zároveň chceme poděkovat MÚ Žatec za ﬁnanční příspěvek na rok 2022.
Přejeme všem krásné léto, sluníčko a načerpání hodně sily na další akce.
ZO SPCCH - Hrbáčková

Mezinárodní projekt Erasmus+ na žateckém gymnáziu
Gymnázium v Žatci se zapojilo do
projektu Evropské unie Erasmus +, díky kterému se vyučující účastnili jazykových kurzů v šesti evropských zemích (Velká Británie, Irsko, Skotsko,
Malta, Německo a Rakousko).
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení jazykových a metodologických
kompetencí učitelů jak cizích jazyků,
tak jiných předmětů, ve kterých dochází k využívání metody CLIL (propojení jazykové výchovy s vyučovacím předmětem).
Celý projekt se měl uskutečnit v
průběhu let 2019 – 2021, ale kvůli epidemii covid-19 se původní časový harmonogram nepodařilo splnit. Jazykové pobyty se však uskutečnily vždy,
když to aktuální situace dovolila, takže
některé proběhly až v roce 2022.
Učitelé ze žateckého gymnázia vyjeli
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konkrétně do Vídně, na Maltu, do
Řezna, Dublinu a do Londýna.
Kromě samotného profesního rozvoje učitelů došlo také k navázání nových mezinárodních kontaktů, k výměně zkušeností se zahraničními pedagogy a k porovnání vzdělávacích programů v českých školách s kurikuly v zahraničí.
Vyučující začali nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce,
tak i například při přípravě studentů na
mezinárodně uznávané jazykové
zkoušky.
V rámci projektu Erasmus+ vycestovali se svými pedagogy i studenti.
Naše gymnázium se zapojilo do mezinárodního projektu „Nachhaltigkeit als
Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný

rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně), do kterého byly zapojeny kromě
naší školy také gymnázia Wesermünde
Bremerhafen v Německu, Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha
v Portugalsku a Väinö Linnan Iukio
Urjala ve Finsku, koordinátorem byla
německá škola.
Situace s covidem 19 ovlivnila i tuto aktivitu, studenti nakonec navštívili
pouze Finsko v termínu 28. 5. – 3. 6.
2022. Náplní pobytu bylo zkoumání
kvality vody z Baltského moře.
Vzorky se odebíraly na různých místech při cestě z města Turku na ostrov
Seili, kde se následně zkoumaly v laboratoři University of Turku.
I tento projekt pomohl bourat jazykové bariéry, navázat přátelství a
umožnil studentům rozšířit si obzory.
Kamila Kuﬀová

služby občanům

Žatecký zpravodaj

Vzpomínky na Český Malín i návrat volyňských Čechů do vlasti
Dvě významná výročí si připomněli
v neděli 10. července členové Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel v
Žatci. U památníku před městským
hřbitovem proběhla vzpomínková
akce k 79. výročí vypálení Českého
Malína, na Kruhovém náměstí pak
oslava 75. výročí reemigrace volyňských Čechů.
Návrat volyňských Čechů do vlasti, odkud o několik desítek let dříve jejich předci odešli na ruskou Volyň, byl
dozvukem událostí druhé světové války a šlo o vítanou událost.
Také vzpomínka na Český Malín má
úzkou souvislost s válečnými událostmi, jde ale výhradně o připomenutí obrovské tragédie, která je srovnatelná s

vyhlazením Lidic či Ležáků. Obec na
Volyni totiž 13. července 1943 nacisté
vypálili a povraždili celkem 374 osob
české národnosti včetně 105 dětí do 14
let. Důvodem bylo údajné napadení německých vojáků oddílem banderovců,
tedy ukrajinských nacionalistů.

„Přičteme-li k těmto obětem Čechy upálené zaživa a zavražděné v dalších obcích, pak tyto celkové oběti nacistického běsnění představují více
než 466 osob. Podobný osud připravili
nacisté mnoha ukrajinským vesnicím,
kdy navíc před nástupem vražedných
komand nejdříve obec letecky bombardovali a ostřelovali,“ popsal tragické válečné události Jiří Hofman ve své
publikaci Češi na Volyni.
Český Malín na Ukrajině založili
ve druhé polovině 19. století čeští přistěhovalci ze Žatecka, Lounska a Rakovnicka. Velká část Čechů z Volyně
se po druhé světové válce vrátila do
vlasti svých předků a usadila se v Žatci
a okolí.
(red)

Odbojová skupina Praha – Žatec, nejrozsáhlejší pokus o státní převrat
Tradiční vzpomínka na
popravu pěti účastníků protikomunistického odboje ze
skupiny Praha – Žatec proběhla v pátek 15. července
ve vestibulu žatecké radnice.
Vzpomínková akce se koná každý rok při příležitosti
výročí popravy Karla Sabely, Miloslava Jebavého, Viléma Sok-Siegera, Josefa Go-

nice a Bohuslava Hubálka,
ke které došlo v pankrácké
věznici 18. července 1949.
Všichni byli odsouzení
za přípravu vojenského převratu, který patřil k nejrozsáhlejším pokusům o násilnou změnu režimu v té době.
Do akce se zapojily stovky lidí, a to vojáků v několika posádkách i civilistů. Na za-

čátku června 1949 pak proběhlo soudní líčení s hlavními představiteli skupiny. „Rozsudek byl nezvykle krutý
i s přihlédnutím k tehdy panujícím poměrům: 5 trestů
smrti, 8 trestů doživotí a 2
tresty těžkého žaláře v trvání 25 let,“ popsal drastický
verdikt soudu historik Petr
Mallota v publikaci Žatec ve

třetím odboji.
Vzpomínková akce se konala nejen na radnici, ale také u domu na Nákladní ulici,
kde žil jeden z hlavních představitelů skupiny - kapitán
Karel Sabela. Bývalý legionář a velitel tankové roty se
postupně stal vůdčí osobností vojenského odboje v
Žatci.
(kas)

Připravují se nové mapy, které budou sloužit pro místní i turisty
Žatec a krajina žateckého chmele
V průběhu léta bude představeno
několik mapových podkladů Žatce a
okolní chmelařské krajiny, které jsou
určeny nejen pro turisty, ale také pro
místní obyvatele.
První mapa byla zpracována na základě požadavků ze zámku Stekník a
místních infocenter, kde se turisté nejčastěji ptají na možnosti dopravních a
turistických tras mezi oběma lokalitami. Byla proto zpracována dvoustranná mapa, která znázorňuje všechna
možná dopravní spojenía také turistické cíle, které se nacházejí v rámci území nominovaného k zápisu na Seznam
světového dědictví. Mapy jsou k dispozici ve všech infocentrech, muzeích
a hotelech.
Další mapa, tentokrát interaktivní,
je součástí webových stránek nominace https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/
Tato mapa bude aktualizována a doplněna o další vrstvy, které na území
Žatce a Žatecké chmelařské krajiny
znázorní chmelařské sklady, zdoku-

mentované chmelařské komíny, venkovské sušárny chmele a další stavby
spojené nejen s chmelařskou historií.
Mapa bude doplněna také o audiovrstvu, která netradičně představí celkem
10 významných objektů.

Poslední mapový výstup již brzy naleznete na informačním panelu na
Kruhovém náměstí. Na popud místní
obyvatelky, která podala projekt do
participativního rozpočtu města, zpracovává Spolek A dál? podrobnou mapu všech historických památek a zajímavých míst.
Olga Bukovičová
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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
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
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
Historická expozice rekonstruovaného středověkého měšťanského domu na nám. 5. května připomíná osobnosti 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.

Táč, 14:00 Dechovka Kraslice, 19:00 Aquarius
13. 8. Slavnosti Jana Františka hraběte Kulhánka z
Klaudensteina, netradiční prohlídky, zámek Stekník,
18:00 – 20:30
13. 8. Cinema Techstage, open air techno festival, Letní kino, 13:00 – 22:00
13. 8. Neckyáda, start u Maribaru u řeky, 13:00
13. 8. Festival Underwall, Easy Peezy, 15:00
13. 8. Znouzectnost, koncert, Klášterní zahrada, 20:00
17. 8. Prázdninové středy, Městská knihovna – dětské oddělení, 14:00 – 17:00
19. 8. Zábavné odpoledne pro děti s Hnedle vedle, Restaurace U Orloje, 16:00
19. 8. Chanson? Šanson!, koncert Trio Chouette, Club Devítka, 19:00
21. 8. Slavnostní předání nové cisternové stříkačky
SDH Žatec, nám. Svobody, 10:00
27. 8. Farmářské slavnosti, nám. Svobody, 8:00 – 12:00
27. 8. Hradozámecká noc, netradiční prohlídky, zámek
Stekník, 19:00 – 22:00
27. 8. Lucie: Chci zas…, Letní rock tour 2022, Letní kino,
19:30

4. 8. DC Liga supermazlíčků
5. 8. Cyrano
6. 8. Bullet Train
7. 8. Střídavka
11. 8. Hodně štěstí, pane Veliký
12. 8. Cesta do Tvojzemí
14. 8. Men
18. 8. Arthur: Prokletí
19. 8. Princezna rebelka
20. 8. Broadway
OSTATNÍ
21. 8. Párty Hárder
5. 8. Musica Barocca, koncert, Křížova vila, 17:00
25. 8. Elvis
6. 8. Bezděkovské léto – dechovka u motorkářů, klub Mo- 28. 8. Arvéd

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

V parném létě se můžete přijít ochladit do tří budov Regionálního muzea v Žatci
Hlavní budova muzea (Husova
678) nabízí kromě stálých expozic také retro výstavu Vzpomínky naší maminky. K vidění jsou exponáty k tématu škola, hračky, kuchyně, jídlo, móda,
elektrospotřebiče v domácnosti, ale i
třeba léčivé byliny, dobové časopisy a
mnoho dalšího. Přijďte si zavzpomínat
na své dětství!
V Křížově vile (Zeyerova 344) probíhá výstava obrazů Pastelový Žatec
bratrů Vladimíra a Ilji Šavlových.
Všechny obrazy byly vytvořeny v první polovině devadesátých let pro prostory již nefungujícího žateckého hotelu. Je na nich zachycena celá řada žateckých pamětihodností i nenápadných
malebných zákoutí. Kněžská brána,
morový sloup, žatecké podloubí nebo
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budova radnice na nich ožívají pestrou
barevností pastelů i rozvolněnými tahy
obou umělců. Potrvá do 23. října 2022.
Chceme vás také pozvat na barokní
koncert Musica Barocca, který se uskuteční v sále Křížovy vily v pátek 5. srpna
od 17 hodin. Vystoupí 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.
A Stará papírna (Volyňských Čechů 733), přestože chodník před budovou je stále rozkopán, nabízí výstavu o

bývalém podniku Sepap Papír, taška,
krabice a je opravdu otevřena. Nebojte
se po lávce přejít a zazvonit na průvodce! Výstavu jsme připravili ve spolupráci s bývalými zaměstnanci papírny
a najdete zde velkou galerii fotograﬁí z
provozu tohoto závodu.
Kromě jiného Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s
dalšími organizacemi připravuje program Dne evropského dědictví (EHD)
v Žatci. Ten se uskuteční v sobotu 17.
září od 13 do 18 hodin. Letošním tématem jsou udržitelné památky a zpřístupněno bude devět žateckých dvorků, tři muzejní budovy, tři kostely aj.
Program bude bohatý nejen na dvorcích, ale i na náměstí Svobody. Máte se
na co těšit!
Kolektiv RM Žatec

sport/inzerce
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Vízek, Vlk či Hoftych. Na vojně v Žatci hrály fotbal i budoucí hvězdy
Před šedesáti lety začal fungovat v Žatci vojenský fotbalový oddíl, který byl známý jako Dukla, i když po většinu své existence nesl název VTJ – Vojenský tělovýchovný klub. Za dobu jeho existence oblékla dres žatecké
Dukly řada fotbalových osobností, které se později prosadily i v nejvyšší soutěži.
Vojenský fotbalový klub dval, Radek Šindelář, Milan
původně vznikl pod názvem Čermák, Josef Kolman, JoDukla v roce 1960 v Mostě, sef Málek a Miroslav Příložod roku 1962 ale působil v ný (Bohemians), Jiří Hajský
Žatci. Jeho domovským sta- (Hradec Králové), František
dionem byla vojenská Flóra. Barát (Plzeň), Valíček, RyO začátky i rozvoj klubu ve bár (Prešov), Zdeněk Proměstě chmele se postarala cházka (Sparta), Aleš Nešiczdejší funkcionářská legen- ký, Pavel Hoftych (RH
da Miloslav Lula, který v armádním fotbalovém klubu
působil celkem 26 let.
K dalším legendám lze
přiřadit Zdeňka Kováře, který dělal kapitána fotbalového týmu v letech 1979 až
1984, a trenéry Břetislava
Brabce, Miloše Kropáče a
Radomíra Sokola.
Žatecká Dukla, později
VTJ, působila nejvýše ve
druhé lize, a to dvakrát – nejprve v letech 1977 až 1980,
poté ještě ještě od roku 1985
do roku 1987. Druhé druholigové éře předcházel největší úspěch v historii klubu, a to postup do semiﬁnále
národního poháru na jaře
1984. Tehdy třetiligový
klub na své úspěšné cestě pohárem vyřadil 1:0 i prvoligový tým Bohemians (mistra ligy 1982/83 a semiﬁnalistu Poháru UEFA).
Kdo ze známých fotbalistů za žatecké vojáky hrál?
Šlo o desítky prvoligových
hráčů, kteří právě na Flóře
startovali svou kariéru. K
těm nejznámějším patří reprezentanti Ladislav Vízek
(Dukla Praha). Lubomír Vlk
a Luděk Kovačík (vítězové
ligy v roce 1986 s TJ Vítkovice) nebo slovenský reprezentant Jaroslav Timko (Slovan Bratislava).
Další jména si připomeňme s jejich pozdější klubovou příslušností: Zbyněk Hotový, Rudolf Svoboda (Slavie), Milan Škoda, Libor Bilas, Miloš Slabý, Petr Ry-

Cheb), Petr Maléř, Petr Křivánek (Zbrojovka Brno), Jiří
Bartl, Pavel Průša (Vítkovice), Jiří Anderle, Miroslav
Čížek, Miroslav Kamiš (České Budějovice), Juraj Audi
(Dunanská Streda), Peter Lovacký (Lokomotiva Košice), Robert Barborík (Nitra).
Žatecký vojenský fotbalový tým oﬁciálně přestal
existovat v roce 1991, kdy
došlo k fúzi oddílu s TJ Sklo
Union Teplice. V 90. letech
pak došlo k obnově vojen-

ského fotbalu v Žatci pod názvem AFK – Armádní fotbalový klub. Dnes už na Flóře
hrají fotbal jen vojáci v rámci tělesné přípravy nebo děti
sportující pod hlavičkou
SKJ Junior Žatec.
Fotbalová historie je bohatá, své místo v ní má i vojenský fotbal v Žatci. Proto
si zaslouží připomenout a
všem, kdo se na ní podíleli,
říci prosté, ale kouzelné slovo: Díky!
Bohouš Švec,
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj
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Národní házená v Žatci slavila 75 let na hřišti i u vzpomínek
Významné výročí 75 let od vzniku
národní házené v Žatci oslavili členové oddílu TJ Žatec i jejich fanoušci přímo ve sportovním areálu nad
sokolovnou v Komenského aleji. Celodenní akce připomněla bohatou
tradici úspěšného žateckého sportu.
Zároveň se věnovala i budoucnosti,
když část programu byla zaměřená na
děti. Ty se mohly pobavit na skákacím
hradě nebo u různých zábavných disciplín. „V minulých dvou letech se nám
členská základna trochu snížila, i když
ne o tolik. Určitě budeme rádi, když se
objeví další děti, které by si chtěly náš
sport vyzkoušet,“ přiznal předseda oddílu TJ Žatec Josef Popelka.
Program v areálu za sokolovnou
možná byl zároveň rozloučením se starým povrchem házenkářského hřiště,
který má být po letech konečně vyměněn. „Věřím, že když vše půjde dobře,
tak v srpnu už tu bude nový, modernější povrch. Na jeho položení bychom
mohli využít dotaci od Národní spor-

tovní agentury,“ řekl J. Popelka.
Úspěšný sport
Právě nový povrch a nedávné představení národní házené na prvním Festivalu sportu v Žatci by mohly přispět
k přílivu dalších mladých nadějí do oddílu. Pomoci může i začátek nového
školního roku v září, kdy se budou rodiče rozhodovat, na jaké mimoškolní aktivity své dítě přihlásí.
Bohatá a úspěšná tradice národní házené v Žatci v tom určitě bude hrát také
roli. Vždyť při oslavách 75 let se obje-

vilo mnoho rodičů a prarodičů, kteří
mají s originálním českým sportem ty
nejlepší zkušenosti. V rámci Česka patřil Žatec vždy k tradičním baštám národní házené a měl v nich i úspěchy.
„Těmi největšími jsou určitě stříbro
žen v I. lize v roce 2005 a poté každá
účast mužů v I. lize – mezi muži je ta
konkurence veliká,“ dodal J. Popelka.
V rámci programu došlo i zápasy, v
nichž se představili aktivní hráči a hráčky i ti, kdo se o slávu žatecké národní
házené starali v minulých letech. (kas)

Hopman triatlon 2022
Devátý ročník Hopman triatlonu proběhl v sobotu 2. července 2022. Tradiční prázdninový závod pro začínající i
zkušené triatlonisty uspořádal Hopman team Žatec v
Kempu Nechranice ve Vikleticích.
Opět se závodilo na trati olympijského triatlonu 1.5 km
plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu a kratší trati sprint
triatlonu 0,75 km plavání, 20 km na kole a 5 km běhu. V ideálním letním počasí se na start postavilo téměř 180 závodníků z celé České republiky i několik zahraničních triatlonistů. Před startem hlavního závodu proběhl minitriatlon pro
nejmenší, který úspěšně zdolalo více než 60 dětí.
Celkovými vítězi na trati olympijského triatlonu se stali
Karel Dušek z Prachatic ve vynikajícím čase 1:58:11.
Kategorii žen ovládla Petra Hartmanová ze Spořic v čase
2:21:31. Na trati sprint triatlonu zvítězili domácí Filip
Urban a Barbora Šturmová z Plzně.
Na trati bylo vidět celou řadu domácích borců z pořádajícího Hopman teamu i dalších žateckých sportovců. Na
stupně vítězů se probojovaly ve sprintu žen druhá Petra
Šmeráková a na trati olympijského triatlonu třetí Eliška
Nesvadbová. V závodě kombinovaných tříčlenných štafet
obsadila pořadatelská štafeta ve složení Mirek, Šárka a Iva
Urbanovi konečné čtvrté místo.
Velké poděkování za hladký průběh celého závodu patří
všem dobrovolníkům. Už teď se všichni mohou těšit nejen
na Hopman triatlon v roce 2023, ale i další sportovní akci
Hopman teamu Žatec, kterou bude tradiční předvánoční
Adventní běh ve městem Žatec 3.12.2022. Podrobné výsledky a bohatou fotogalerii závodu naleznete na stránkách
www.hopmantriatlon.cz.
Miroslav Urban

Promítání Kinematografu bratří Čadíků v červenci na náměs
Svobody v Žatci vidělo dohromady 550 diváků.
Na dobrovolném vstupném, které bude využité na charita vní
účely, se vybralo 4954 Kč. Děkujeme!
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