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Zámecké listy
ÚSTECKÝ KRAJ
Žatec
Žatec se stal hraničním městem třetí říše. Koncem druhé světové
války sloužilo město jako jeden velký lazaret a skrýš pro prchající
vojáky Wehrmachtu. Poblíž města bylo vystavěno vojenské letiště, které
sloužilo k testování nových, snad i „zázračných“ (dle říšského vůdce Hitlera)
zbraní a jiné letecké techniky. Dle vyprávění pamětníků z nedalekých obcí
(Vyškov, Blažim, Počerady…), zde zřejmě bylo testováno také letadlo s
kolmým startem a přistáním, ne nepodobné kruhovému létajícímu talíři,
ovšem zcela určitě se nejednalo o helikoptéru. Právě takovýto stroj na
podzim 1944 vylekal skupinu žen pracujících na poli nedaleko od Vyškova,
když v dohledové vzdálenosti přistál na poli a vystoupili z něj dva piloti.
Vojenské letiště s betonovou dráhou pak ještě dlouho po válce sloužilo

armádě ČSR a ČSSR a letka zde dislokovaná měla primárně za úkol ostrahu
západní hranice se SRN. Na počátku 60. let pak odtud odstartovaly dva stroje
typu MiG-15 proti narušiteli, kterého představovaly dva stroje americké
armády typu Typhoon ze základny v SRN. Jeden stroj byl lehkou střelbou
pilota ze žatecké základny částečně poškozen. I tak se však stihl vrátit nad
území SRN, kde pár km za hranicemi nouzově přistál. Tento incident je jediný
doložený bojový kontakt mezi československými piloty a piloty ze strany
NATO.
Mezi piloty žateckého letiště také sloužil Oldřich Pelčák, pozdější člen
připravované první neruské a neamerické kosmické posádky, kde druhým
kandidátem z ČSSR byl Vladimír Remek, který byl nakonec pro tento úkol
vybrán. V 80. letech a na začátku 90. let zde sloužil a výborně reprezentoval
umění českých vojenských pilotů Václav Vašek, který vedle ruských a
ukrajinských pilotů jako jediný předváděl se špičkovým nadzvukovým
letounem prvek vysoké letecké akrobacie, tzv. „Zvon“.
Krátce před koncem války byl na dnešní západní nádraží proveden letecký
nálet. Žatec byl osvobozen Rudou armádou.
Po druhé světové válce nastalo vysídlení německého obyvatelstva a
dosídlování Čechy. Na přelomu května a června 1945 došlo v Žatci divokého
odsunu prováděném členy Revolučních gard a armádou. Tyto akce
vyvrcholily postoloprtským masakrem.
V létě 1948 bylo ze žateckého letiště odesláno 24 letadel Avia S199 (rozebraných na jednotlivé části a v útrobách velkých letadel uložených)
v
rámci
vojenské
pomoci Československa nově
vzniklému
státu Izrael (tzv. akce Žatec – Haifa). V souladu se stejnou akcí na podporu
nového státu Izrael ze žateckého letiště (kódové označení Etzion) také
startovaly plně vojensky vyzbrojené 3 ks tzv. létajících pevností s
mezipřistáním na základně v Itálii a s cílem nad Egyptem, kde bombardovaly
egyptské pozice a pomáhaly tak udržet část vojenských sil, které tak nemohly
zasáhnout při napadení Izraele. Piloty byli Američané nebo Angličané.
Při správní reformě, 1. června 1960, Žatec politicky „neobhájil“ titul
okresního města, kterým se staly 20 km vzdálené Louny. V roce 1961 byl
Žatec vyhlášen městskou památkovou rezervací. V období 70. a 80. let
dochází k bouřlivé výstavbě sídlišť, zejména v západní a jižní části města,
jsou likvidovány cenné podměstské statky a rozsáhlé čtvrtě z 19. a počátku
20. století. Historické jádro města chátrá, většina finančních prostředků,

přerozdělená do okresu, připadá do nového okresního města Louny. Ze Žatce
jsou postupně odstraňovány okresní úřady, soud, některé strategické
podniky (mlékárna aj.), z chladicího zařízení nové mlékárenské linky je v
Lounech vybudováno kluziště. Tento stav přetrvával až do roku 1989, kdy
Žatec nastoupil cestu vlastní obnovy.
Dnes dochází k postupné obnově historických památek. Některé objekty ve
městě chátrají, ale na jejich obnově se již pracuje. Východní část městského
jádra je na tom velmi špatně (tj. oblast Chelčického náměstí), neboť byla v
dřívějších letech obývána nepřizpůsobivými obyvateli. V roce 2006 byla
provedena rekonstrukce náměstí Svobody (prostranství před radnicí).
Ve městě je nemocnice, gymnázium,
2 obchodní akademie, dvě odborná
učiliště, 4 základní školy, mateřské
školy a speciální základní škola a 2
nádraží. Dále pak divadlo s
digitálním kinem a 3D kinem, letní
kino.
Vydávají
se Žatecké
noviny a Žatecký týdeník. Bezpečnost zajišťuje Hasičský záchranný
sbor, městská policie i Policie ČR, ve městě sídlí vojenská posádka (4.
brigáda rychlého nasazení). Pracuje se na zásadní obnově a přestavbě
kasáren v moderní vojenské městečko ve městě.

Kadaň
Kadaň má na svém kontě několik nej: najdete tu nejdelší zachovalé opevnění
v Čechách s Mikulovskou bránou, Katova ulička je zapsána v České knize
rekordů jako naše nejužší ulice a františkánský klášter je nejstarším poutním
místem na území českého státu, zasvěceným Čtrnácti svatým pomocníkům.
Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků, v němž se
zachovaly vzácné sklípkové gotické klenby, založil roku 1473 rod pánů
Hasištejnských z Lobkovic. Dnes je v prostorách kláštera městské
muzeum s mineralogickými a archeologickými expozicemi, ukázkami těžby a
zpracování
nerostných
surovin,
část
expozice
se
věnuje

také klášteru a historii Kadaně. V zahradě si prohlédněte Klášterní vinohrad,
kde je názorně předvedeno několik způsobů vedení révy vinné, přijet můžete
i
na
tradiční Vinobraní.
Koho byste měli znát z městských pověstí
Katova ulička v Kadani je vlastně obyčejný průchod z náměstí k fortně, která
bývala součástí hradebního systému, a ke katovně. Ulička je 51 metrů
dlouhá a v nejužším místě měří pouhých 66 cm. V místě, jak vystřiženém
z temného historického příběhu samozřejmě straší: náhodným chodcům se
tu zjevuje přízrak zazděné jeptišky, která zhřešila, a to dokonce dvakrát:
nejenže měla milostný poměr, ale ještě k tomu s katem.
Cestovatelská potěšení okolí Kadaně
V okolí Kadaně se můžete vypravit
třeba na prohlídku povrchových
uhelných dolů s obřími rypadly, na
výlet na rodinnou ekologickou
farmu s chovem koz a výrobou
kozího mléka a sýrů, anebo
na statek, kde se svezete na
koních a vyzkoušíte si předení a tkaní z ovčí vlny. Oblíbeným cílem pro horké
letní dny je Nechranická přehrada, kde můžete absolvovat školu
windsurfingu, zváni jste i na výlet lokálkou po Doupovské dráze, která se vine
podél přehrady a otevírají se z ní výhledy na Doupovské hory.

Řeka Ohře
Řeka Ohře pramení v Bavorsku (Německu) pod horou Schneeberg v přírodní
rezervaci Smrčiny. Je čtvrtou nejdelší řekou na našem území a po Vltavě je
Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe.
Do Čech vstupuje nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za
hranicemi napájí vodní nádrž Skalka. Pod nádrží protéká historickou částí
města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad

Ohří. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Dále
směřuje do soutěsky Svatošských skal, Karlových Varů až na hranici
Doupovských hor. Následně přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří
a Kadaň. Dále napájí vodní nádrž Nechranice. Řeka se klikatí krajinou
Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína
do Litoměřic, kde se vlévá levostranným přítokem do Labe.
Mezi významná města ležící na řece patří Cheb, Sokolov, Loket nad Ohří,
Karlovy Vary (lázně při ústí Teplé), Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny,
Libochovice,
Budyně
nad
Ohří,
Terezín
a
Litoměřice.
Vodácky nejvyhledávanější úsek řeky je z Lokte do Klášterce nad Ohří, který
lze zvládnout za 2 – 3 dny. Začít lze ale i v Tršnici, Chebu, Sokolově a pohodlně
skončit např. v Karlových Varech, Vojkovicích nebo Kadani. Mezi dva
nebezpečné jezy patří jez v Karlových Varech – Tuhnicích a jez v Radošově.
Tyto
jezy
se
doporučují
přenášet
i
za
nižších
stavů.
V roce 2006 vznikla kolem vodácké části řeky Ohře Vodácká stezka. V úseku
od Chebu po Kadaň (Želina - jez) je osazeno 69 informačních tabulí v českém,
německém a anglickém jazyce. Tyto cedule informují o tom, kde se právě
vodák nachází, jaké kulturní památky a zajímavosti (přírodní, historické aj.)
jsou v okolí, u obcí jsou informace o samotné obci, uvedeny jsou i informace
o možnosti ubytování. Na každé ceduli je vždy uveden a vysvětlen nějaký
pojem či úkon z vodáckého světa. V případě jezů je na ceduli informace jak je
možno
jez
či
jinou
překážku
v
řece
překonat.
Vzhledem k tomu, že řeka protéká CHKO Slavkovský les, CHKO Střední
Poohří a přírodním parkem Stráž nad Ohří, je volné táboření po většinu toku
zakázáno.

Plánované akce na měsíc duben
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“













Oslava svátků a narozenin
Příprava na Velikonoce
Oslava Velikonočních svátků
Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
Individuální setkání s klienty
Měsíční individuální posezení
Plnění individuálních plánů
Individuální aktivizační činnost uživatelů
Zajištění nákupů pro uživatele
Realizace individuálních procházek
Procvičování dovedností
Nácvik sociálního učení – program zaměřený na vaření, pečení,
smažení, na správné stolování

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti
a sebeobsluhy
 Práce na zahradě, příprava záhonů na sadbu
 Víkendové poznávání okolí Slaného
 Volný čas, dle přání klientů
 Vycházky po okolí
 Výroba čarodějnice
 Zájmové činnosti – vyšívání, malování, zpěv
 Cvičení při hudbě, diskotéka
 Společné procházky

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“








Návštěva kadeřnice
Individuální posezení s klienty
Hraní společenských her
Poslech hudby
Poslech audioknih
Návštěva pedikérky
Kondiční cvičení

Březnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

Aktivizace v DOZP
Během měsíce března aktivizační činnost byla zaměřena na výrobu
velikonočních dekorací, se kterou bylo vyzdobenou každé oddělení. Výzdoba
se nesla v podobě vybarvených obrázků, které jsme umístili na nástěnky,
okenní výplně. Dále na stolech jsme naaranžovali námi vyrobené velikonoční
košíčky. A tak jsme se připravili na výše uvedené svátky.
Je třeba zmínit, že uživatelé z vyrobených dekorací měli ohromnou radost. I
když se někdo na přípravě dekorací podílel zcela samostatně, nebo
s dopomocí pracovníka. Ostatní uživatelé si užívali, když mohli sledovat
tvorbu velikonočních ozdob.
Ostatní uživatelé si volný čas vyplnili hraním společenských her, u mužů byli
naplánované turnaje. Vždyť mezi jejích oblíbenou činnost patří hraní karet a
šachů. Díky těmto aktivitám je procvičována jejich paměť.
za poskytovanou službu – DOZP

Březnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Měsíc březen nám, co se týče výletů, nákupů a jiných našich radostí opět
vlivem vládních nařízení a epidemie nepřinesl nic nového, nicméně nás to
nijak neovlivňuje, abychom se nechystaly na Velikonoce, nazdobily si krásně
byteček našimi výtvory a výzdobou.

Oslavily svátek sl. S.K. – upekly si její oblíbený koláč, uvařily si slovenské
Holůbky na které vzpomíná když byla malá a bydlela na Slovensku, ty se nám
moc povedly všechna děvčata si moc pochutnala, předaly jsme dárky balíček
plný mlsání a nové 3D puzzle

V rámci možností chodíme na malé procházky po okolí samozřejmě za
dodržování všech nařízených pravidel. Ve volných chvílích hrajeme hry,
věnujeme se pletením, vyšívání a háčkování, skládáme puzzle. Všechny jsme
zdravé a v rámci možností spokojené. Všem lidem přejeme, aby se měly
dobře a společně jsme svým chováním zvládaly tuto nelehkou dobu. Přejeme
krásné Velikonoce a snad se dočkáme, že se uvidíme s přáteli.
Děvčata z CHB1

Příprava na Velikonoce.
Během měsíce jsme se
věnovali výrobě velikonoční
dekorace. Tvořili jsme ze
skořápek, papíru i háčkovali
věnečky na dveře. Do truhlíků
jsme osázeli osení a vyzdobili.
Věnovali jsme se i jarnímu
úklidu a společně umyli a
nazdobili okna.
Hned je veseleji.

Oslava svátku.
20.března mají svátek Světlany, tak jsme i pro tu naši připravili oslavu. Pustili
jsme se do pečení domácího dortu, který chutnal skvěle. Nechyběly chlebíčky,
povídání a poslech oblíbených písniček.
Společné vycházky v okolí je to jediné, co v současné situaci je možné. Už
bychom rádi jeli na nějaký výlet, setkali se s kamarády. Nadále budeme
trpěliví a doufat v co nejbližší návrat do normálu.
CHB 2

Březen za kamna vlezem, věříme že duben, už tam nebudeme.
Březen nám utekl jako voda. Počasí si s námi dost pohrávalo, ale to nám
nebránilo najít alespoň pár odpolední, kdy jsme vyšli na hezké procházky po
okolí.
Začali jsme tvořit velikonoční výzdobu, hráli stolní hry. Také jsme si uklidili
byt a upravili truhlíky po zimě.
Naše klientka oslavila své krásné 69.narozeniny. Oslava se konala v kruhu
klientek bytu. Krásná oslava s dortem, přípitkem, chlebíčky, ale co je
nejdůležitější s dárečky. Všichni jsme si užili krásné pohodové odpoledne.
CHB 3

V březnu jsme se připravovali na velikonoční svátky. Jarní úklid bytu jsme
začali mytím oken a důkladným úklidem celého bytu. Venku jsme připravili
záhon na jaro. Osázeli truhlíky na oknech petrklíči a ozdobili je velikonočními
zápichy. Ve volných chvílích jsme vyráběli velikonoční dekorace, malovali a
vystřihovali obrázky. Chodili jsme na vycházky s pracovníkem, pokud to
počasí dovolilo. Děvčata se těší na pondělní pomlázku. Také na to až budou
moct jezdit na výlety, na dovolenou, nakupovat a chodit do restaurace.
CHB 4

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE.
Jako každý rok i letos se v CHB Hřebeč připravujeme na Velikonoce.
Chystáme výzdobu a tu si děláme sami. Pomocí
papíru, novin, špejlí. Pleteme košíky, ošatky,
prostírky. Moc nás to baví, je to zase pro nás
vyplněný čas. Někomu z nás to jde lépe, někomu
méně, ale výsledek je moc hezký. Ještě nás čeká
zasadit osení a samozřejmě upéct bochánky a
beránky.

Když počasí dovolí, chodíme na procházky k rybníku, kde krmíme kachny.
Velkou radost nám udělali vykvetlé kočičky. Už jme si také zasázeli do
truhlíku macešky a petrklíče o které se vzorně staráme.
Všem Vám přejeme krásné Velikonoční svátky.
CHB Hřebeč

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE, VYCHÁZKY DO PŘÍRODY
Jaro nám již začalo, ale pranostika ,, Březen, za kamna vlezem´´, se zcela jistě
vyplnila. Noci byly ještě mrazivé, přes den pofukoval studený vítr, ale i trochu
toho sněhu napadlo. Ale i přes studené dny nám začalo pomalu vykukovat
sluníčko, ráno se začalo dříve rozednívat a večer je déle vidět. A to je znamení,
že jaro opravdu klepe na dveře.
Chodili jsme na dlouhé vycházky, ale jen po okolí, protože epidemiologická
situace nám ještě nedovolila vyrazit na delší výlet. Ale jsme rádi, že jsme na
vesnici, kde je možnost vycházek široká.
Dny jsme si rádi zpestřili cvičením při hudbě, ale také jsme si zatancovali,
protože potřebujeme hodně pohybu.
Velikonoce se nám blíží, začali jsme s jarním úklidem, pustili jsme se do
čištění oken, úklidu skříní. Věnovali jsme se ručním pracím, udělali jsme si
krásnou výzdobu, zasázeli do misky jarní květiny a osení.
Oslavili jsme narozeniny jednoho z klientů, pochutnali jsme si na dortech,
chlebíčkách a připili jsme si.
Na zahradě se nám začaly realizovat dělnické práce, které obnášely bourání
staré zdi, stavění nové a hlavně celkovou úpravu celé zahrady bagrováním,
pokácením starého smrku. Měli jsme se na co dívat, ale někteří z našich
klientů přiložili ruku k dílu a sklidili velikou pochvalu.
Už se těšíme, jak budeme sázet na zahradě zeleninu, květiny a bylinky.

CHB Přelíc

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu

