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První společné sázení stromků, za m spíše zkušební kvůli pro epidemickým omezením,
proběhlo v městských lesích u Holedeče. Více na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal

Umělecká škola
slaví výročí
140 let

Poklad
bude mít
výstavu

Prázdninový
jízdní řád
MHD Žatec

Žatec má po volbách čtyři krajské zastupitele
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Žatec má v krajském zastupitelstvu čtyři své zástupce,
senátorem za volební obvod je rakovnický lékař Ivo
Trešl. Tak dopadly ze žateckého pohledu říjnové volby.
Jejich průběh ovlivnila
protiepidemická opatření, lidé museli do volebních místností v rouškách, rozestupech a dezinﬁkovat si ruce.
Žádné problémy u volebních schránek se ale ve městě neobjevily. Jen volební
účast byla nízká – u krajských voleb 31,01%, což
znamená, že volilo 4622 z
14 904 oprávněných voličů.
Senátora volilo v prvním kole 34 procent žateckých voličů, ve druhém kole pak dokonce jen 10,49%..
V Ústeckém kraji je 55
krajských zastupitelů, z
nichž nejvíce, 17, má hnutí
ANO 2011. To vytvořilo koalici s ODS (8 zastupitelů) a
Spojenci pro kraj (4). V zastupitelstvu jsou dále Starostové a nezávislí (7), Česká pi-

rátská strana (6), Svoboda a
přímá demokracie (5),
KSČM (4) a Lepší Sever (4).
Přímo ze Žatce se do krajského zastupitelstva dostali
4 kandidáti: Radim Laibl (ANO 2011), Jan Kranda a Vladimír Vlach (Piráti) a Petr
Kubeš (KSČM). Co by
chtěli žatečtí zástupci prosazovat na kraji, prozrazuje anketa na straně 8.
Novým senátorem, který
vystřídá za volební obvod
číslo 6 žateckou starostku
Zdeňku Hamousovou (kandidovala do Senátu za Unii
pro sport a zdraví), se stal rakovnický lékař Ivo Trešl
(Starostové a nezávislí - na
snímku). Ve druhém kole senátních voleb porazil lounského galeristu a bývalého
ředitele Vrchlického divadla

Vladimíra Drápala. „Trápí
mě speciﬁcké problémy našeho regionu, jako je sucho,
hospodaření s vodou, nedo-

končené obchvaty měst a páteřních komunikací, znečišťování životního prostředí
především na severu volebního obvodu. V neposlední
řadě je to i snaha o zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče všem občanům
našeho regionu, protože jak
jsme v poslední době zjistili,
tak zdraví je na prvním místě,“ uvedl už před volbami
nový senátor Ivo Trešl.
Tomáš Kassal
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Odběrné místo
Nemocnice Žatec
na testy Covid-19
Odběrné místo je vytvořené ve Studentské ulici v parku, u staré vrátnice.
Provozní doba ve všední
dny: 8 - 12 hodin.
Na odběry musí být každý objednán!
Pacienta buď pošle k odběru lékař či hygienik, nebo
se mohou lidé objednat jako
samoplátci. Objednávání
probíhá ve všední dny od 9
do 15 hodin na telefonním
čísle 607 056 741.
Další odběrná místa na
Covid-19 v okolí:
Louny (AeskuLab k.s.,
Pod nemocnicí 2503, tel. 800
737 383). Nemocnice Most,
Nemocnice Rakovník, Nemocnice Kadaň.
(red)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se koná 19. listopadu.
(žz)

Parkoviště, nebo skatepark? Nakonec obojí
Zhruba roční diskuze o tom, co má vzniknout pod hradbami v Nákladní ulici v místě chátrajícího skateparku,
skončila na zářijovém jednání zastupitelstva.
Schválené usnesení sou- v jiné části města, nejspíše u
hlasí se zadáním změny řeky. Proti tomu ale protesúzemního plánu, díky které tovali, a to i formou petice,
v lokalitě vznikne nové par- sami skateboardisté i jejich
podporovatelé.
koviště i nový skatepark.
Opačné názory pak zaDebaty začaly poté, co
zastupitelé začali projedná- znívaly i přímo na zastupivat změnu územního plánu, telstvu. Jedna část zastupitejež počítala s novým parko- lů obhajovala názor, aby se
vištěm. Vzniklo by i na plo- kvůli problematickému parše starého skateparku. Měs- kování v centru města i v
to slíbilo postavit nový, ale Podměstí celá plocha využi-

la pro odstavení vozidel.
Druhá část chtěla skatepark,
který slouží i jako místo pro
setkávání a sportovní i kulturní akce, zachovat.
Výsledkem debat, z nichž
jedna probíhala i v rámci setkání s veřejností, byl nakonec právě kompromisní návrh. Ten počítá s tím, že plánované parkoviště bude o něco menší, než se zamýšlelo.
V části prostoru pak zůstane
skatepark, ale dostane úplně
novou podobu.
(kas)

Město podalo žádost o dotaci na obnovu kláštera
Město Žatec pokračuje v přípravách realizace projektu Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci.
V posledních týdnech město obdrželo nabídku, jak přece jen získat dotaci, díky které
by se snížily náklady města na oživení budovy historického kláštera.
Podáním žádosti do výzvy č. 74 Integrovaného regionálního operačního programu
„Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“, schváleném na jednání
1. října, potvrdili zastupitelé, že Žatec chce

v revitalizaci kláštera pokračovat. Ministerstvo pro místní rozvoj přidalo další ﬁnanční
prostředky do této výzvy. Dotace je přislíbena na základě aktuální informace od poskytovatele ﬁnančních prostředků ve výši
18 milionů korun.
Jednou z částí nového zařízení v klášteře
má být tzv. Robotické centrum. Na jeho technické vybavení už Žatec získal jinou dotaci,
a to z 3.výzvy MAS Vladař (IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení) ve výši 5,7
milionu Kč.
(kas)

Mimořádnou okamžitou pomoc
je možné využít i ve druhé vlně
Pokud se lidé v důsledku
druhé vlny koronavirové pandemie dostávají do ﬁnančních potíží, v souvislosti s
úhradou nutných nákladů mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci MOP
COVID-19. Tu pro ně ve spolupráci s Úřadem práce ČR
(ÚP ČR) připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Zažádat o tuto dávku bude mnohem jednodušší a nově bude možné do důvodů
pro její poskytnutí zahrnout
také hypotéku. U žadatelů,
kterým kvůli pandemii COVID-19 výrazně klesl příjem, bude ÚP ČR řešit dávku
MOP COVID-19 prioritně.
MOP bude poskytována
na základní životní potřeby, to
je jídlo, základní hygienické
potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním.
Konzultace, informace a
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rady poskytnou i zaměstnanci Odboru sociálních věcí
Městského úřadu Žatec. Žádosti o MOP (mimořádnou
okamžitou pomoc) je ale nutné směrovat na pracoviště
Úřadu práce ČR.
Vše je možné zařídit elektronickou cestou. Žádost o
MOP COVID-19 a seznam
podkladů, které je potřeba k
žádosti doložit, jsou uvedeny na webových stránkách
MPSV. Další praktické informace jsou zájemcům k
dispozici na webu ÚP ČR.
Lidé mohou využít také
služeb virtuálního asistenta a
v případě obecných dotazů
se mohou obrátit na operátory Call centra ÚP ČR prostřednictvím bezplatné linky
800 779 900). Dotazy je možné posílat také elektronicky,
a to na e-maily: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz. (red)
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Bezbariérová cesta je hotová, přípravy na revitalizaci parků pokračují
Nová bezbariérová cesta v městském parku, která se začala budovat v září, už je hotová. Lidé ji mohou používat. Slavnostní otevření, plánované na 28. října, se ale
kvůli koronavirovým opatřením odložilo.
Městský úřad dál připra- ků, která se teprve bude reavuje velký projekt na revita- lizovat, využily se vyhrané
lizaci všech žateckých par- peníze na úpravu jiné, již
ků. Součástí studie revitali- existující stezky. „Její zapozace parků bude úprava cest- jení do cestní sítě v parku byní sítě včetně velkého scho- lo konzultováno s architekdiště, které se původně mělo tonickým ateliérem, který
opravovat v souvislosti s vy- připravuje kompletní revitatvořením nové bezbariérové lizaci parků, takže nová stezcesty parkem. Právě toho se ka bude zapadat do celého
týkala soutěž Ahoj, krásné projektu,“ vysvětlila vedouČesko, v níž Žatečané hla- cí Odboru rozvoje města Kasováním vyhráli od společ- teřina Mazánková.
Plánovaná revitalizace
nosti Cif příspěvek 100 tisíc
Kč na vytvoření bezbariéro- městských parků bude rozdělena do dvou oblastí. Prvvé stezky.
Ale protože si úprava ní se bude věnovat stávající
schodiště vyžádá větší ná- podobě parků a zajistí mimo
klady a je součástí velkého jiné celý budoucí systém dalprojektu na revitalizaci par- ší péče o parky, tzv. manage-

ment údržby . Druhá oblast
revitalizace se bude věnovat
investicím a opravám všeho
potřebného v tomto území.
Postup prací v obou oblastech se bude provádět postupně a koordinovaně.
„V současné době se pracuje na studii, která se stále
vyvíjí. Až bude připravená,
bude se k ní moci vyjádřit veřejnost, zastupitelé a vznikne kompletní projektová dokumentace na revitalizaci ža-

teckých parků,“ řekla K. Mazánková.
Přestože celý projekt obnovy a dalšího budování
městských parků bude trvat
několik let, první práce mohou teoreticky začít už příští
rok. „Záleží na zastupitelstvu města, jaké určí priority. Je možné některé práce
zahájit třeba už v roce
2021,“ potvrdila pracovnice
Odboru rozvoje města Gabriela Drncová.
(kas)

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí, vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa na
dobu určitou na 1 rok s možností
prodloužení na dobu neurčitou.

investice

Vzpomínková akce k výročí vzniku Československa se letos konala kvůli koronavirovým omezením bez účas veřejnos . Věnec na Kruhovém náměs pokládají starostka Z. Hamousová a místostarosta R. Laibl.
Foto: S. Schellová

Místo výkonu práce:
Městský úřad Žatec, nástup dle dohody.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k
rukám personalistky nejpozději do 11.
11. 2020 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Griloviště, lavičky, mapy či altán vznikají u cyklostezky podél Ohře
Cyklostezku u řeky v katastru města doplní na pěti místech nový mobiliář, jako jsou herní prvky, lavičky, altán
či griloviště. Vše se nyní buduje a instaluje, s dokončením prací se počítá
do konce letošního roku.
Většina mobiliáře bude ze dřeva, základ grilovací sestavy tvoří betonové
bloky. Vše bude vyrobené a povrchově
ošetřené tak, aby věci odolávaly nepřízni počasí, ale zároveň byly bezpečné
pro děti i dospělé.
Město Žatec za mobiliář zaplatí celkem 1,2 milionu korun. Část nákladů,
konkrétně 620 tisíc Kč, pokryje dotace
Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech, a to z podprogramu
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

obou březích řeky v prostoru mezi železničním mostem u Libočan a mostem k hlavnímu vlakovému nádraží.
Lokalita č. 1: Edukační prvek Místo poznání, 2 lavičky, cyklobox pro
úschovu čtyř kol, veřejné grilování.
Lokalita č. 2: Edukační prvek Pexeso, 2 lavičky, dřevěná houpačka, stojan s mapou, altán.
„Zastupitelstvo město schválilo rozLokalita č. 3: Cyklobox pro úschopočtové opatření na předﬁnancování vu čtyř kol.
realizace akce „Dodávka mobiliáře
Lokalita č. 4: Dřevěný stojan s macyklostezky u řeky Ohře“. Po obdržení pou.
dotace budou ﬁnance ve výší 620 753
Lokalita č. 5: Edukační prvky
Kč vráceny zpět do rozpočtu města,“ Piškvorky a Řeka, 2 lavičky.
popsala dotační podporu vedoucí OdVšude budou navíc i odpadkové koboru rozvoje města Kateřina Mazán- še. Nový, co nejdéle neponičený mobiková.
liář u cyklostezky vylepší prostředí
Pět lokalit, ve kterých se v těchto pro procházky a projížďky Žatečanů
dnech instaluje nový mobiliář, leží na podél řeky.
(kas)
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Veledub ze Žatecka
skončil čtvrtý
v soutěži Strom roku

Děti s rodiči pomáhaly s obnovou městských lesů

Několik stovek sazenic mladých stromků vysázelo v
Stromem roku 2020 se le- říjnu několik dobrovolníků
tos stala Jabloň u Lidmanů v v Městských lesích Žatec v
Machově v Chráněné kra- blízkosti Hopíkovy stezky.
jinné oblasti Broumovsko.
Dospělí s dětmi se tím zaVe veřejném hlasování zís- pojili do obnovy městských
kala jabloň 2191 hlasů.
lesů. V dalších letech by se z
dobrovolnické aktivity mohla stát pravidelná akce.
Městské lesy Žatec v minulých týdnech vysadily v
lesích u Holedeče tisícovky
stromků. Dobrovolníci sázeli v prostoru vyznačeném
Letos se do soutěže zapo- dřevěnými kůly, na které se
jil také 540 let starý veledub přidělá pletivo, malé sazeniOtec lesů ze Stroupče u Žat- ce lip.
ce, jenž získal 322 hlasů a
„Stromky sázíme v souobsadil celkově čtvrté místo. ladu s lesním hospodářským
Na druhém místě s 1029 hla- plánem, část lesů musí tvořit
sy skončily Lípy v Hřebe- listnaté porosty. Sem podle
nech (Karlovarský kraj) a na plánu patří právě lípy,“ uvetřetím dvousetletý dub Hugo dl ředitel městských lesů Luz Lednice (Jihomoravský kra- bomír Segeš.
j). Pořadatelem soutěže je
„Hektar stromového poNadace Partnerství pod zá- rostu odebere z atmosféry
štitou Ministerstva životního ročně 33 tun prachu a plynů.
prostředí.
(žz) Nejenom z toho důvodu

jsme se rozhodli pomáhat se
sázením stromků v našich lesích,“ vysvětlil hlavní organizátor víkendové akce zastupitel Josef Hodina.
Nové stromky se sází
každé jaro a každý podzim.
„Rádi bychom, aby se z toho
stala tradice a abychom tak
pomohli s obnovou městských lesů,“ řekl místostarosta Žatce Radim Laibl.
Říjnová akce byla kvůli
koronavirovým omezením
spíše zkouškou zájmu veřejnosti. Pokud to situace

dovolí, mohly by se třeba
už na jaře do sázení v městských lesích zapojit desítky lidí.
(kas)

Pojďme společně tvořit lepší Žatec!
Chybí vám v7okolí vašeho bydliště lavičky
nebo místo na hraní pro vaše děti?
Uvítali byste místo pro setkávání sousedů?
Máte jiný nápad, který by oživil naše město?
Přihlaste svůj návrh prostřednictvím jednoduchého formuláře, který najdete na www.mesto-zatec.cz pod záložku
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET!
Čím dříve začnete, tím dříve může váš nápad
získat podporu ostatních!
VY navrhujete! VY rozhodujete!
Takový je princip participativního rozpočtu, který zapojuje občany do rozhodování o rozvoji města.
Minimální hodnota navrhovaného projektu je 20 tisíc Kč,
maximální hodnota 200 tisíc Kč.
Pokud nevíte, kolik jaká práce,
stavba, nápad stojí – nevadí!
Důležité jsou VAŠE NÁVRHY,
které můžete podávat až do 30. listopadu 2020.
Představení vybraných návrhů bude probíhat v lednu
2021, poté bude spuštěno hlasování. Nejvyšší počty hlasů
rozhodnou o návrzích, které město Žatec zrealizuje.
Hlasovat se bude prostřednictvím webové stránky města,
zapojit se může úplně každý – do hlasování i navrhování.
Chcete vědět víc?
Podrobnosti: participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeprozatec/
nebo nás kontaktujte na schellova@mesto-zatec.cz
4
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Umělecká škola slaví 140 let, oslavy i výuku ale musí omezovat
Základní umělecká škola v Žatci si letos připomíná významné výročí. Přesně před 140 lety totiž začal existovat první z jejích oborů.
Plán oslav ale zcela roz- dem k situaci přihlášení dětí,
metala opatření proti korona- ale i tak jsme se dostali na poviru. „Chtěli jsme těch 140 let čet 707 dětí, za to jsem hrozoslavit velkolepě. Proto jsme ně ráda. Myslím, že to je tím,
jak se škola vyvíjí a co nabízí
v lednu vymysveřejnosti.
leli spoustu akcí,
které jsme ale poJak se tedy škola rozvístupně museli rují? Využíváte třeba moderšit,“ vysvětlila ření technologie?
ditelka školy IreSamozřejmě. V nástrojona Marešová (na
vé výuce moc ne, ale pak másnímku) v rozhovoru. V něm me třeba v hudebním oboru
popisuje i to, že učitelé a žáci multimediální výuku. Tam se Jednou z mála akcí k výročí ZUŠ, které se s hly uskutečnit, byl klamusí v současnosti improvi- děti setkají s programy, které vírní koncert v Klášterní zahradě.
Foto: Tomáš Kassal
zovat při oslavách i při sa- umožňují prohlubovat znajsme s ní. Někdo učí přes Skymotné výuce.
losti, které získaly v teoretic- u nás určitě setkávají.
pe,
jiný přes WhatsApp nebo
Jak
vám
všechny
snahy
Základní umělecká ško- kých předmětech. Mají pět
jiné
programy. Přenosy bývanabourala
současná
doba
a
la letos slaví 140 let. Úplně let hudební nauku a následně
jí
trochu
zpožděné, není to
koronavirová
omezení?
přesně to ale je 140 let hu- skládají, stříhají hudbu….
úplně
ono.
Děti nebo rodiče
Měly
se
celoročně
predební školy?
Takže váš absolvent uposílají
videa,
e-maily. Osobzentovat
jednotlivé
obory,
Ano, v roce 1880 vznikla mí hrát či zpívat, ale také
ní
kontakt
to
ale
nenahradí.
oslovili
jsme
naše
absolventy,
Hudební škola v Žatci. Prvot- udělat aranžmá, stříhat?
Byli
bychom
rádi,
kdyby
kteří
by
ukázali,
co
studují
neně, kde se učila pouze nástroSetká se s tím ten, kdo toujová výuka, to bylo ve škole v to výukou projde, seznámí se bo kam může současné žáky mohla probíhat alespoň indiKomenského aleji. Po roce se zvukařinou, střiháním. Loni naše škola nasměrovat. Ve vý- viduální výuka.
Co z vašich pravidel1945 byla Hudební škola pře- jsme to, co děti vymyslely, zve- tvarce měly být dva workných
aktivit se podle vás poshopy
různých
oborů,
totéž
místěna do Husovy ulice.
řejnili na webových stránkách,
Kde to bylo?
protože to bylo velmi povede- připravoval dramatický i ta- vede ještě uskutečnit?
Rádi bychom začali co
Nad bývalou Margaret- né. Každá skladbička byla úpl- neční obor, mělo být několik
kou byla řada domů, původní ně jiná, podle toho, jaké pova- koncertů… Stihli jsme 10. nejdříve normálně učit a chtězástavba, místo níž je dnes hy je každý jedinec a co doká- března jeden koncert, druhý li bychom v prosinci udělat
den jsme byli zavření. Nako- náš velký vánoční koncert v
velký panelák. A v jednom z že promítnout do muziky.
těch baráčků byla právě huDá se moderní technolo- nec jsme tedy alespoň 15. září divadle. Aby rodiče viděli, že
debka. V dnešní budově ZUŠ gie využít v jiných oborech? zvládli den otevřených dveří i v téhle složité době jsou děve Studentské ulici se začalo
Určitě, třeba ve výtvarce a velký tříhodinový blok, při ti schopné se toho hodně nauučit v 70. letech.
děti pracují s fotograﬁí a počí- němž rodiče viděli, co může- čit. Rádi bychom, ale uvidíMěnila se nejen sídla, tačovou graﬁkou. Naše idea me nabídnout. Doufám, že by- me, co bude možné. Zatím děláme maximum, abychom byale i názvy a zaměření.
je mít jednou animační studi- li na své děti náležitě pyšní.
Máte představu, jak asi li ve spojení s našimi žáky v
Hudebka samozřejmě pro- o. V dramatickém oboru příšla vývojem a měla i různé ná- mo moderní techniku nevyu- budete pokračovat? Jak rámci distanční výuky.
Jak vnímáte, že jako škozvy: Městská hudební škola, žívají. Ale je běžné, že obory byste chtěli fungovat?
Základní hudební škola, Lido- spolupracují, takže je možné
Doufáme, že distanční vý- la slavíte velké výročí, ale
vá škola umění… Nejprve jejich vystoupení nahrávat. uka nebude trvat dlouho. Ale pořádně slavit nemůžete?
Jsem z toho smutná, mrzí
začala fungovat jako hudební Děti se s moderní technologií připravili jsme se na ni, začali
mě to. Protože opravdu máškola, poté byl otevřen výme co ukázat. Učitelé se dětvarný obor, na začátku 70.let
Téma
tem věnují maximálně, dojížliterárně dramatický a jako
dí k nám i řada učitelů z okoposlední v roce 1975 taneční Umělecká škola v Žatci
obor. Tvář školy se měnila, První zmínka o založení Městské hudební školy v Žatci je z 28. lí. A jsem ráda, že se vrací najak přicházeli různí vyučující, července 1880. Výuka pro 30 žáků probíhala v prostorách školy ši absolventi po studiu jako
v Komenského aleji.
kteří změny iniciovali.
pedagogové. Nabídka je veliPo
druhé světové válce obnovila škola provoz a přestěhovala ká, ale bohužel zrovna letos
Na začátku bylo 30 žáse do vlastních prostor v Husově ulici. Od roku 1948 je zavedena nemůžeme ukázat, co všechků. Dnes jich máte kolik?
také
výuka rytmiky. Výtvarný obor vzniká v roce 1962, o dva no se u nás děti naučily. DouAno, původně šlo o jedroky
později
začíná krátce fungovat drama cký obor.
fám tedy, že se žatecká veřejnotřídku. Později se počet žáRoku
1973
se
výuka přemís la do dnešní budovy ve Studentské nost bude mít možnost s námi
ků měnil, jak rostl zájem. My
máme dnes kapacitu 750 žá- ulici. Taneční obor zahajuje výuku v roce 1976. Od roku 1981 je brzy setkat na některých ZUŠků a loni jsme byli zcela plní. obnoven literárně drama cký obor. Kapacita školy je 750 kových nebo městských akLetos rodiče zvažovali vzhle- žáků. Aktuálně se dětem věnuje 40 zaměstnanců.
cích.
Tomáš Kassal
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služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Zastavení exekuce
Z plánovaných akcí se letos mohly
uskutečnit jen některé, snad bude advent DLUŽÍM. Co s m?
I v letošním roce, který venci rehabilitační týdenní
byl a stále je opravdu ná- pobyt na Šumavě a na konci
ročný pro všechny, ale hlav- srpna Slovensko. V červenně pro naše členy SPSCH ci jsme ještě zvládli výlet na
(Svazu postižených civili- zámek a jarmark v Krásném
začními chorobami), kteří Dvoře a 26. 9. zámek Stekse potýkají se zdravotními ník. V případě zlepšení situproblémy, jsme se snažili ace, bychom rádi ještě uskuzpříjemnit dle možností je- tečnili jeden výlet, a to na
jich život a zapomenout na "ADVENT na zámku Křisituaci, která v roce 2020 voklát".
Část těchto akcí jsme
nastala.
Mnoho akcí muselo být mohli uskutečnit díky ﬁzrušeno, např. rehabilitační nančnímu příspěvku MěÚ
pobyt v Maďarsku, celoden- Žatec, děkujeme.
Za ZO SPCCH
ní výlet do Plzně apod. Ale i
Hrbáčková
přesto jsme uskutečnili v čerPříští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 3. prosince.
Příjem inzerce do 26. listopau.
Kontakt: e-mail zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736
156. Osobní kontakt: Každé úterý od 9 do 11 hodin v
prostorách Turistického informačního centra, náměstí
Svobody 149.
Odběrná místa (pokud nebudou uzavřená z důvodu mimořádných opatření): Městský úřad, Městská knihovna,
Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, JIP
(Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, Městské divadlo, Kavárna S duší, autobusové
nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

Dotaz: Existuje možnost zastavit mou exekuci? Jsem na
rodičovské dovolené, po jejím skončení se vracím zpět do
zaměstnání. Majetek nemám žádný, bydlím v podnájmu a
není mi co zabavit a ani mi exekutor nic nestrhává.
Odpověď: Právní řád umožňuje zastavit exekuce. Důvody jsou taxativně uvedeny v § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu a postup pro zastavení exekuce upravuje § 55 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu. Jedním
z možných důvodů je tzv. nemajetnost, tedy že průběh vymáhání ukazuje, že výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí
nákladů exekuce. Návrh se podává u příslušného exekutora
a to 15 dnů, od doby kdy se dozvíte o důvodech možného zastavení. Pokud exekutor nezastaví exekuci sám, postoupí celou věc příslušnému okresnímu soudu k rozhodnutí.
Ve vašem případě je třeba zvážit, jak dlouho ještě budete
na rodičovské dovolené a také že s nástupem do zaměstnání
se vaše příjmové poměry změní a může být tak postižena zabavitelná část mzdy. Pokud se rozhodnete podat návrh na zastavení exekuce, je třeba vylíčit a doložit exekutorovi důkazy o vaší nemajetnosti. Doporučuji vaši situaci prokonzultovat s odbornou poradnou, jelikož v případě zamítnutí vašeho návrhu dojde k navýšení nákladů exekuce.
Rubriku připravuje: Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Dluhová poradna
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Husova 2796,Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Jak se dostat k podkladům o fungování SVJ
osobních údajů, se nicméně často
neopírá o reálný základ. Důvodem
Dotaz: Před čtyřmi lety jsme si za- může být neznalost povinností, které z
koupili s manželkou větší byt v osob- GDPR plynou, ale i účelová snaha se
ním vlastnictví. Splácíme hypotéku a s vyhnout povinnostem, které vyplývají
penězi na tom nejsme moc dobře. V na- z jiných právních předpisů. Faktem je,
šem domě působí Společenství vlastní- že právní úprava zpracování osobních
ků jednotek, které dost neprůhledně údajů se s nabytím účinnosti GDPR zas
hospodaří, peníze se utrácejí za pře- tak podstatně nezměnila a drtivá
dražené zbytečnosti a stále se zvyšují většina pravidel platila již podle staré
odvody do fondu oprav. Když jsme ješ- právní úpravy. Druhá otázka ale je,
tě s několika dalšími vlastníky žádali jestli zejména menší správci, jako SVJ
předsedu, aby nám ukázal všechny ne- tyto povinnosti v minulosti plnili.
Jak to tedy je v daném případě?
zbytné doklady k hospodaření SVJ,
tak nám začal tvrdit, že od roku 2018 Právo na nahlížení zvláštní úpravou ve
nemůže ukazovat nic, na čem jsou uve- vztahu k GDPR, které umožňuje
deny osobní údaje, protože by tím poru- zpřístupňovat osobní údaje, pokud to
šil nařízení o ochraně osobních údajů ukládá nějaký zvláštní zákon. V SVJ
platí, že v souladu s § 1179 občanského
(tzv. GDPR). Je to pravda?
Odpověď: Dokumenty o hospoda- zákoníku se například může vlastník
ření SVJ obsahují samozřejmě také jednotky, tedy člen SVJ, seznamovat s
celou řadu osobních údajů. Vedle údajů informacemi, jak osoba odpovědná za
vlastníků může jít například o osobní správu domu dům spravuje, může
údaje nájemníků, o údaje členů orgánů, nahlížet do smluv, do účetních knih i
ale také zaměstnanců či dodavatelů dokladů. To platí i pro dokumenty, v
služeb. Odvolávání se na změny, které nichž budou uvedeny osobní údaje. K
mělo přinést GDPR ve zpracování tomu je dobré zmínit i stanovisko

Advokát radí
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Úřadu pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ čj. 9/04/SŘ-OSR), který
dohlíží na dodržování GDPR. Ten
došel k závěru, že člen SVJ má právo
seznamovat se s podklady relevantními
pro společné hospodaření domu, včetně
třeba údajů o úhradách do fondu oprav,
které se týkají ostatních členů SVJ.
Výkon tohoto práva by samozřejmě neměl být šikanou, tedy nahlížení
by mohlo být odepřeno, pokud by
nepřiměřeně zatěžovalo SVJ, pokud
by požadavky na nahlížení byly bezdůvodně opakované, a nebo pokud by
bylo požadováno zpřístupnění dokladů v době mimo úřední hodiny.
Rubriku připravil
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Právní podpora pro
hlavní výzvy v bydlení v roce 2020“ je
realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.

inzerce/životní událos

Inzerce
● Koupím nebo pronajmu
menší zahrádku v Žatci za
koupalištěm nebo u Spáleného mlýna. Platím hotově.
Nabídněte. Tel.725408389.
● VÝROBA A RENOVACE - Branky, brány, vrata,
ploty. Zámečnické, zednické, úklidové i jiné práce
rychle a spolehlivě. tel.: 604
788 890 nebo 702 978 333.

Vzpomínka
● Dne 2.11.2020
uplynul rok plný
zármutku, kdy
nás opustil náš
milovaný manžel, otec a dědeček pan Václav Malý ze Žatce. S láskou vzpomíná manželka Marcela, vnučka Gabriela, syn Václav s rodinou a
ostatní příbuzní.
● Dne 2. 11.
2020 to byly 3
roky, kdy nás v
nedožitých 63 letech opustil pan
Václav Fivebr.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomeneme. Manželka a syn.
● Co osud
vzal, to nevrací, i když
nám srdce krvácí. Ta rána
stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 16.11.2020 uplyne 10
let od úmrtí tatínka Jarosla-

Žatecký zpravodaj

va Hochmana a 8.12.2020 3
roky, co za ním odešla maminka Jarmila Hochmanová. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera Alena s
rodinou
● Vydal ses na
cestu, kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal
jsi dokořán. 1.
11. 2020 uplyne rok, co nám navždy odešel milovaný syn, bratr,
strýc, otec a kamarád pan Ladislav Kozák ze Žatce ve věku 50 let. Stále vzpomínají
děti – Žaneta, Káťa a Honza, rodiče, přítelkyně Ljuba,
příbuzní a známí. Vy, kteří
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuje V.
Černá

Marie Langmaierová
Anna Tologová
Jiří Müller
Jadviga Vestfálová
Karel Pavlovský
Josef Hrubý
Josef Pejchal
Václav Valoušek

82
48
72
78
87
78
74
96

63
78
86
78
47
69
85
76
91
94
84
67
55
67
93
78
86

Okresní soud hledá nové přísedící
Hledáme nové přísedící Okresního soudu v
Lounech. Přísedícím může být ustanoven občan České republiky, který je svéprávný a bezúhonný (dokládá se výpisem z rejstříku trestů),
jeho zkušenost a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl 30 let a souhlasí se svým
ustanovením.
Osoba narozená před 1.12.1971 musí doložit negativní lustrační osvědčení.
Funkce přísedícího je veřejnou funkcí a přísedícímu náleží náhrada mzdy nebo ušlý výdělek, dále náhrada hotových výdajů a paušální
náhrada za výkon funkce.
Volební období činí 4 roky. Podle § 64 zá-

69
69
73
71
80
84
72
72

Blahopřání

Rozloučení
Zesnulí 22.9. - 25.10.:
Radko Tabulka
Olga Štejnarová
Edita Dortová
Blažena Bemová
Martin Zajíc
Ladislav Lenner
Alenka Ďurčíková
Zdenka Rudolfová
Vlastimila Rejmonová
Vlasta Kašparová
Jan Eisert
Jan Polák
Ludmila Nosková
Petr Bohaboj
Josef Podrabský
Jana Černochová
Nina Růžičková

Eliška Dudová
Zdeněk Reitschläger
Miroslav Procházka
Jiří Pezenreiter
Vlasta Pekingová
Libuška Nachtigalová
Ivanka Provazníková
Ana Carbula

kona č.6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě v soudnictví, ve znění
pozdějších předpisů, volí přísedící okresních
soudů zastupitelstva obcí. Přísedící musí být
přihlášen k trvalému pobytu v obvodu obecního zastupitelstva, které ho volí, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo v něm
pracovat. Výkon funkce přísedícího je vhodný
zejména pro aktivní seniory v důchodu.
Pokud byste se chtěli stát přísedícím a máte
trvalé bydliště v Žatci nebo jeho místních částech, kontaktujte (tel. 415 736 121, email: hornatova@mesto-zatec.cz) JUDr. Alenu Hornátovou, Městský úřad Žatec, odbor Kancelář
úřadu.
(ah)

● Dne 22. 10. 1955 si své
ANO řekli Jarmila a Zdeněk
Petrlíkovi.
Od té doby jdou životem
spolu, doprovázeni láskou,
vzájemnou úctou a neuvěřitelnou dávkou životního optimismu. Jsou vzorem pro celou svou rodinu a jasným důkazem toho, že tam, kde je pokora a respekt jednoho k druhému, tam nechybí ani štěstí.
Máme vás moc rádi,
jsme na vás nesmírně pyšní
a přejeme především mnoho
zdraví a lásky. Dcery Eva a
Zdena s rodinami.

Oznámení
● Oznamujeme přátelům a
známým, že po dlouhé nemoci 21. 10. zemřela ve věku 79
let paní Marie Kopecká, dlouholetá učitelka v žateckém regionu. Zarmoucená rodina.

Poděkování
● Jménem ZOSBTS a SSK
Žatec, puškový oddíl, chci poděkovat městu za ﬁnanční příspěvek na rok 2020 určený
pro činnost a rozvoj mládeže
našeho klubu. Věřím, že sportovními výsledky si podporu
zasloužíme. Karel Dyršmíd
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anketa ke krajským volbám
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Anketa: Co mohou krajští zastupitelé udělat pro Žatec?
Velmi dobrého výsledku dosáhli žatečtí kandidáti ve volbách do krajského zastupitelstva. Žatec v něm bude
mít čtyřnásobné zastoupení.
Žatecký místostarosta
Radim Laibl, který byl členem krajského zastupitelstva už v minulém volebním
období, jako člen vítězného
hnutí ANO 2011 bude dokonce jedním z členů rady
kraje.
Tři ze čtyř žateckých zástupců na kraji jsou zároveň
v zastupitelstvu města; nepatří mezi ně jen Vladimír Vlach, jenž ale pracuje pro město jako člen kontrolního výboru zastupitelstva.
Všem čtyřem novým
krajským zastupitelům ze
Žatce jsme položili stejné
otázky. Odpovědi přinášíme
na této straně.
Radim Laibl,
ANO 2011

1) Pokud se nepletu, tak v
historii vzniku kraje je to poprvé, kdy má Žatec tak početné zastoupení zastupitelů.
2) Rovnocennější a spravedlivější přístup k žatecké
nemocnici jako k jedinému
poskytovateli zdravotní péče v okrese - zdravotnictví.
Dokončení části cyklostezky Ohře na trase Žatec - Nechranická přehrada - cestovní ruch. Dokončení přírodovědného centra jako jediného centra podobného typu v
Ústeckém kraji - školství a
vzdělávání. Rekonstrukce
krajských silnic, např. silnice II/225 (Žatec – Louny).
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Petr Kubeš, KSČM
1) Je úspěch, že Žatec má čtyři krajské zastupitele?
2) Co chcete prosazovat v krajském zastupitelstvu ve prospěch Žatce?

Jan Kranda, Piráti

1) Určitě to za úspěch považuji. Rozhodně. Větší počet zastupitelů z jednoho
města či regionu, v našem
případě města Žatce, respektive Žatecka, může mít
větší vliv na prosazování zájmů našeho města (regionu),
bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých zastupitelů. Věřím, že se v této
otázce s kolegy naprosto
shodneme.
2) Na prvním místě je další podpora Nemocnici Žatec, o. p. s. z kraje. Nedávno
již kraj uznal naši nemocnici za součást krajského zdravotního systému, protože zajišťuje péči pro občany z jihozápadní části kraje.
Vznikající Technický
klub - Přírodovědné centrum v rámci krajského projektu IKAP 2 chci také dále
podpořit. A s tím souvisí i
podpora žateckých škol zřizovaných krajem. Také
bych rád, aby se nám společně s kolegy podařilo zlepšit dopravní spojení Žatecka
s krajským městem a se sousedními kraji či s Prahou.
Co se týká investic, Pražská
ulice, resp. silnice II. třídy
vedoucí touto ulicí by si určitě zasloužila rekonstrukci. A
v neposlední řadě, výstavba

další části cyklostezky podél Ohře směrem na Louny
už by potřebovala posunout
směrem k realizaci.
V oblasti kultury bych se
rád zasadil o dotaci pro nedaleký zámek Stekník, který je sice zřizován Národním památkovým ústavem,
ale je významnou turistickou zajímavostí Žatecka a
součástí žádosti o vstup do
UNESCO.
Vladimír Vlach,
Piráti

1) Zisk čtyř mandátů pro
město velikosti Žatce je jednoznačně plus, ale teprve budoucnost ukáže, jestli projednávaná témata nás dokáží spojit ku prospěchu města
i celého regionu. Tohle tažení za jeden provaz v minulosti nebylo úplně běžné.
Proto například o jediný
hlas nebyla schválená darovací smlouva na sbírku umění manželů Zemanových
2) Kromě témat která
jsou mně blízká profesně,
což je počítačová bezpečnost, bezpečnost informací
a digitalizace, se chci věnovat i tématům, kterými se zabýváme se spolkem ŽOK.
Zejména podpoře lokální
kultury a šikovných lidí, kteří nejsou spokojeni se svým
okolím a jsou ochotni pro
zlepšování stavu něco sami
udělat.

1) Věřím, že pro Žatec to
úspěch je. Pokud budeme
spolu spolupracovat a budeme mít průnik v názorech,
bude to pro Žatec přínosem.
2)Krajským zastupitelem
jsem byl zvolen nejen pro Žatec, ale pro celý Ústecký kraj
a proto budu podporovat rozvoj mládežnického sportu,
zejména s ohledem na dotování malých sportovních klubů. Další věcí, která je stále
aktuální je materiální podpora Sboru dobrovolných hasičů, podpora oprav kulturních památek. Pokud se týká
Žatce, budu, a věřím, že spolu s ostatními zastupiteli ze
Žatce, podporovat rozvoj nemocnice. Domnívám se, že
nejen ﬁnanční a materiální
podporu pro nemocnici v Žatci bude snazší získat, když
má Žatec čtyři krajské zastupitele. Předpokládám, že zástupci v radě za ODS budou
mít v úmyslu totéž v rámci
podpory nemocnice v Kadani. Dále je podle mého soudu
vhodné začlenit MHD v Žatci do integrované dopravy
Ústeckého kraje. Žatec je jedním z mála měst v Ústeckém
kraji, které není do integrovaného systému začleněno.
V neposlední řadě se chci zasadit o rozvoj venkova nejen
okresu Louny – konkrétně:
boj se suchem nebo zatraktivnění venkova například
podporou malých obcí, které
dotují venkovské prodejny –
takový program Ústecký
kraj zatím nemá. Samozřejmostí je pro mě podpora příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které jsou rovněž v Žatci.
(red)

zpravodajství
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Muzeum začne připravovat výstavní prostory pro Žatecký poklad
Regionální muzeum K. A. Polánka může připravovat novou expozici, v níž představí unikátní Žatecký poklad.
Jeho historický význam žádat příští rok,“ upozornila
odborníci přirovnávají k vy- ředitelka muzea Radmila Hohlášenému relikviváři sv. lodňáková, že termín otevřeMaura v Bečově nad Tep- ní ještě nelze určit.
V souladu se zákonem o
lou, Žatecký poklad by se
tak mohl stát další chloubou veřejných zakázkách se musí nejprve provést výběrová
královského města.
Přípravu nové expozice řízení a poptávání dodavateposvětili žatečtí zastupitelé, lů jednotlivých prací. Teprve
kteří na svém posledním jed- poté začnou práce na samotnání schválili účelovou dota- ném budování expozice.
Ta bude umístěna v příci 1,2 milionu korun. Díky tomu může Regionální muze- zemí hlavní budovy muzea
um zahájit přípravy na vybu- v Husově ulici ve dvou místdování expozice. „Práce by- nostech. V první budou inchom samozřejmě rádi zahá- formace o pokladu, jeho slojili, co nejdříve to bude mož- žení i významu. Samotný poné. První část ﬁnancí na pří- klad bude vystavený ve drupravu prostor máme zastupi- hé místnosti – pokladnici.
telstvem již odsouhlasenu, o „Předměty budou vystavedruhou na vlastní realizaci ny v trezorové vitríně, se scéexpozice budeme muset po- nickým osvětlením. Expo-

zice bude doplněna audiovizuálními prezentacemi,“ dodala R. Holodňáková.
Žatecký poklad byl nalezen v roce 1937 při stavební
pracech na Chmelařském náměstí. Tvoří jej mince, šperky i suroviny v podobě hřiven a drátů, a to převážně ze
stříbra, ale nechybí ani zlaté
předměty. Celý nález po-

chází podle odhadu z let 972
a 1012. Mince jsou z české,
ale i německé ražby.
„Chápeme to jako příspěvěk k zápisu do UNESCO. Žatecký poklad je věc,
která může přilákat spoustu
návštěvníků z naší republiky i z ciziny,“ řekla už dříve
ředitelka muzea.
Tomáš Kassal

Žatecká ﬁrma plánuje parkoviště v areálu bývalé kotelny
Žatecká společnost Top World Cars
kupuje od města pozemky pod bývalou mazutovou kotelnou v Podměstí.
Zaplatí za ně 2,5 milionu korun a v areálu vybuduje desítky parkovacích
míst, která budou moci využívat i lidé
z okolí. Prodej schválili zastupitelé
města minulý týden.

Firma už dříve koupila samotnou
budovu bývalé kotelny, nyní k nim od

města přikoupila i pozemky pod kotelnou. Nyní plánuje areál využívat jako
parkoviště, auta by mohla stát venku i
uvnitř bývalé kotelny. Vzniknout má
kolem čtyř desítek parkovacích míst. I
když se dá počítat s tím, že parkování
pro veřejnost bude placené, ﬁrma očekává zájem od majitelů aut v okolí. Například majitelé dražších vozů by tuto
možnost uvítali. A když přesunou svá
auta od okolních paneláků, bude kolem nich víc míst pro ostatní nájemníky. Firma zároveň počítá s tím, že část
parkování využije pro své zákazníky,
kteří zatím parkují u silnice v Plzeňské
ulici.
Prodej pozemků ﬁrmě umožní společnosti Top World Cars lépe pečovat o
celý areál. Úklidové práce už ﬁrma

udělala, ale různí vandalové tam dál
vnikají, objekt je nebezpečný. Dokud
ale ﬁrmě nepatří i pozemky, nemůže zahájit kompletní obnovu areálu. „Bezdomovci tam nechávají odpadky. Proto bychom rádi, aby se situace co nejrychleji vyřešila. Je v zájmu našem i
města, aby se tam vybudovalo parkoviště. Chceme slíbit, že budeme spolupracovat se zástupci města, aby vše odpovídalo revitalizovanému okolí,“ žádala zastupitele Veronika Tvrdá za vedení společnosti.
Zastupitelé nakonec po delší diskuzi prodej schválili. Důležitým argumentem pro ně bylo jednak vytvoření
desítek nových parkovacích míst, jednak odstranění ruiny kotelny ze sídliště v Podměstí.
(red)

Přírodovědné centrum se otevře příští rok, ale kroužky nabízí už nyní
Přírodovědné centrum v
Žatci se teprve připravuje,
už nyní ale nabízí svou první
aktivitu. Právě pod hlavičkou Přírodovědného centra
se otevírají dva kroužky pro
žáky základních škol. Chodit do nich budou přihlášené
děti, jak to protiepidemická
opatření dovolí.
„První kroužek připravuje žáky devátých tříd k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky. Bude

rozvíjet jednotlivá témata a
zároveň nabídne modelové
testy, které mohou děti čekat
u přijímacích zkoušek. Deváťákům tak ukáže, kde třeba mají rezervy a zároveň je
pomůže odstranit,“ popsal
první z nabízených kroužků
Pavel Pintr, žatecký radní,
který s myšlenkou Přírodovědného centra přišel.
Druhý kroužek je určený
školákům od třetí třídy.
„Naučí se v něm hravou for-

mou základům programování a robotiky. Vždy po měsíci se náplň kroužku změní,
takže si děti mohou vyzkoušet různé druhy programování nebo robotů. A třeba od
příštího roku si vybrat, na jaký kroužek chtějí chodit trvale, pokud je to zaujme,“
dodal Pavel Pintr.
Oba kroužky mohou probíhat zdarma díky tomu, že
jsou ﬁnančně podpořeny Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy i fondy Evropské unie. Jde o projekt
Podpora polytechnického
vzdělávání a gramotnosti v
ÚK, který podporuje všechny technické kluby v kraji.
Přípravu jednotlivých
technických klubů narušila
úsporná opatření, k nimž došlo v souvislosti s pandemií
COVID-19. V Žatci by se
mělo Přírodovědné centrum
otevřít příští rok v době okolo prázdnin.
(žz)
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kultura/aktuální informace

Knihovna pokračuje s projektem Popletený podzim pro čtenáře
Městská knihovna Žatec zahájila v září letošního roku
projekt s názvem „Popletený podzim“.
Zapojit se může každý, na webu knihovny nebo zvokdo má doma zbytky přízí a lit motiv vlastní. Tvořit můžechuť tvořit. Principem celé- te z pohodlí svého domova a
ho projektu je háčkování ne- své výrobky pak donést k
bo pletení základních čtver- nám do knihovny, až nám
ců o rozměrech 15 x 15 cm. opatření dovolí opět otevřít
Návod je možné si stáhnout pro veřejnost. A proč?

Zpříjemníte si chladné
podvečery a ještě přispějete
dobré věci. Čtverce sešijeme
a vyrobíme z nich deky, které
budou sloužit našim čtenářům v době konání knihovnických akcí (čtenářské pikniky, akce na terase knihovny, nocování a jiné).

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost
Pondělí

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Středa

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Rozšířená možnost REZERVACE www.mesto-zatec.cz/radnice/rezervace
(občanské průkazy, matrika, evidence obyvatel, živnostenský úřad, registr
řidičů, registr vozidel, CP, ověřování)
Úterý 8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Ústředna: 415 736 111
Emailové kontakty: www.mesto-zatec.cz/radnice/odbory-uradu

Úřední hodiny vybraných úseků:
Pokladna (budova radnice)
Pondělí

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Středa

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Podatelna/informace (budova radnice)
Pondělí

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Úterý

9.00 - 11.00

12.00 - 15.00

Středa

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Čtvrtek

9.00 - 11.00

12.00 - 15.00

Pátek

9.00 - 11.00

Turistické informační centrum nám. Svobody 149)
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Pondělí

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

Středa

9.00 - 11.00

14.00 - 17.00

První „vlaštovky“ k nám
„přilétly“ ještě před uzavřením knihovny a my už jsme
dokázali vytvořit první ušitou deku. Věříme, že se vám
bude líbit stejně jako nám a
bude motivací pro další šikovné ručičky během dlouhých zimních večerů. (měk)

Mimořádný
úřední den:
Sobota 7. 11. 2020
Úřední hodiny:
8:00 – 12:00 hod.
Úřadující pracoviště:
nám. Svobody 1:
pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek obč. průkazů a cestovních dokladů.
Obránců míru 295:
pokladna, registr řidičů a vozidel.

Od středy 4. listopadu
2020 platí z důvodu
zavření škol v Městské
hromadné dopravě v Žatci
prázdninový jízdní řád.
Jízdní řád je zveřejněn na
webových stránkách
města Žatec (https://www.
mestozatec.cz/mesto/jizdnirady/) a vylepen na
zastávkách autobusu.
Pořádání kulturních a společenských akcí bude v průběhu listopadu omezené
kvůli opatřením na ochranu pro šíření nemoci
Covid-19.
Některé akce jsou již nyní
zrušené.
Informace o akcích sledujte na webových stránkách
městského úřadu (www.mesto-zatec.cz), facebookovém proﬁlu Žatecký
Zpravodaj - Město Žatec
nebo webových a facebookových stránkách jednotlivých organizátorů.

Žatecký zpravodaj

Advent v Žatci

Pro Advent v Žatci se připravuje program. Ale může se měnit
Příprava předvánočního kulturního programu v Žatci běží naplno i
přes nejistou situaci. Pokud to bude
možné, proběhne Advent v Žatci
podle programu, jehož nástin je ve
spodní části stránky.
Program Adventu v Žatci je v těchto dnech už z velké části připraven, není ale vyloučena jeho úprava. Další akce do něj mohou být ještě doplněny, například takové, které pořádají žatecké
spolky. Stejně tak ale nelze předem vyloučit rušení akcí kvůli koronavirovým omezením.
Z pravidelných akcí se zatím mohou Žatečané těšit například na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a
celého náměstí, Mikulášskou nadílku
či koncert Pražské mobilní zvonohry.
Chybět by neměly, pokud to situace dovolí, vánoční tvoření a vánoční trhy ve
Staré papírně pořádané Regionálním
muzeem. Nově se plánují další vánoční koledy přímo na náměstí nebo ohňo-

ně zrušit. Pokud nám aktuální opatření
a celková situace nedovolí naplánované části programu uskutečnit, máme v
záloze ‚Advent distančně’ jako náhradní variantu,“ uvedla vedoucí Kanceláře
úřadu Simona Schellová, která je spolu
s Městským divadlem hlavním koordinátorem adventních akcí v Žatci.
V současné chvíli se počítá s tím, že
všechny akce na náměstí Svobody buvá show. V připravovaném programu dou doprovázet tradiční stánky s obje i koncert zpěvačky Leony Gyön- čerstvením. Rozsvícení vánočního stromu navíc doplní staročeský trh s ukázgyösi z balkonu radnice.
kami
řemesel a dalším programem.
I kvůli omezením, která souvisejí s
Advent
v Žatci se letos připravuje v
koronavirem, se letos nepočítá s obnopodobném
duchu
jako loni: Tedy s tím,
vením žatecké tradice Krampus show.
Naopak je ale kvůli tomu možné, že se že největší část akcí by měla probíhat o
začne o něco dřív stavět kluziště před adventních víkendech. Program buradnicí, na kterém je naplánovaná show dou veřejnosti přinášet plakáty a inforkrasobruslařů už před začátkem Vánoc. mace na webových stránkách či sociál„Věříme, že se plánovaný adventní ních sítích města, kde budou uvedeny
program podaří uskutečnit. Zároveň veškeré akce pořádané městem, městale musíme počítat s tím, že některá skými organizacemi, ale i různými
(kas)
představení bude třeba omezit nebo úpl- spolky.

Advent v Žatci - nám. Svobody Další akce v adventním čase
neděle 29. 11. 2020
13:00 Staročeský vánoční trh
(dobové stánky, řemesla, prodej vánočních
stromků, občerstvení, svařák…)
17:00 Děti svému městu – program dětí z MŠ a ZŠ
18:00 Adventní přání, rozsvícení vánočního
stromku, betlému a výzdoby města
sobota 5. 12. 2020
16:00 Stánky s občerstvením
17:05 Mikulášská nadílka
neděle 6. 12. 2020
16:00 Divadlo Studna – adventní představení
17:00 ZUŠ Žatec – Little bit band
pod vedením L. Kollmanové
18:00 Ohňová show
neděle 13. 12. 2020
16:00 Euphorica – vánoční koledy
17:00 Adventní setkání se zvony
– Pražská mobilní zvonohra

24. - 25. 11. 2020
Výroba adventních svícnů a věnců – Křížova vila
26. - 27. 11. 2020
Výroba ozdob z přírodních materiálů – Křížova vila
1. - 2. 12. 2020
Zdobení perníčků – Křížova vila
2. 12. 2020
Mikulášský koncert – Hlavní budova ZUŠ Žatec
3. - 4. 12. 2020
Výroba papírových hvězd a ozdob - Křížova vila
11. 12. 2020
Adventní vystoupení ZUŠ Žatec v Domově pro seniory
17:00 Zpívání pod stromkem na náměstí Svobody
– Chmelobrana
19:00 Vánoce s Márou – koncert, Městské divadlo
15. 12. 2020
17:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ
– Městské divadlo Žatec
16. - 19. 12. 2020
10:00 – 17:00 Vánoční jarmark ve Staré papírně
18. 12. 2020
18:00 Adventní koncert ZUŠ Žatec – Kapucínský klášter

neděle 20. 12. 2020
15:00 Krasobruslařská show – Mrazík na ledě
17:30 Vánoční koncert z balkonu radnice
– Leona Gyöngyösi

20. 12. 2020
19:00 Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
- Městské divadlo
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Slavoj vynesly výsledky na druhé místo. Pauza proto netěší
Skvělý začátek soutěže prožili fotbalisté Slavoje Žatec v letošním ročníku krajského přeboru.
Po osmi kolech jsou na druhém místě tabulky s bodovým odstupem za prvními Srbicemi. Jenže pak jejich jízdu
zastavilo přerušení soutěží, které jsou
do konce roku zrušené.
„Co můžeme dělat? Je to samozřejmě pro nás škoda, protože se dařilo,“ je
se situací smířený trenér žateckých fotbalistů Pavel Koutenský. Ač mohl Slavoj pokračovat ve sbírání bodů, nyní
nezbývá, než doufat ve zlepšení situace. A hledat v nepříznivé situaci alespoň nějaké klady. „Je pravda, že se
nám v posledních kolech zranili asi čtyři hráči. Takže dostali čas na uzdravení,“ řekl P. Koutenský.
Slavoj naposledy porazil Jiskru
Modrá 2:1, od té doby mohli hráči jen

vyvíjet, přizpůsobí se i fotbalisté Slavoje. Z podzimní části jim chybí odehrát ještě sedm kol včetně zápasu proti
prvním Srbicím. Pravděpodobnost, že
se první polovina soutěže dohraje do
konce roku stále klesá, protože termínů bude ubývat. Do toho vstoupí zimní
období, ale také výhrady zaměstnavatelů k případnému uvolňování hráčů
pro možné dohrávky v týdnu.
trénovat. Nejprve ve skupinkách po
Takže reálný plán fotbalistů Slavošesti, pak už ani to ne. Zbyly jim jen in- je? „Bylo by dobré, kdybychom třeba
dividuální běžecké tréninky. Ty by se ještě v prosinci stihli dva, tři týdny skunyní na pokyn trenéra měly opět upra- pinové přípravy s míčem na umělé trávit. „Posílám hráčům individuální tré- vě,“ přeje si Pavel Koutenský. A přání?
ninkové plány. Měli by se věnovat i ob- Po obnovení soutěže znovu najet na víratnosti, strečinku a podobným věcem. těznou vlnu. Dosud Slavoj vyhrál šest z
S míčem teď asi nelze nic dělat, nechá- osmi zápasů a hlavně z dočasného dome to na přípravu ve skupinkách,“ plá- mácího hřiště v Blšanech, kde hraje
nuje trenér Slavoje.
kvůli rekonstrukci vlastního stadionu,
Podle toho, jak se bude situace dál udělal nedobytnou tvrz. Tomáš Kassal

Mladí kuželkáři se před přerušením soutěží setkali v Podbořanech
Na začátku října proběhl
v Podbořanech třetí turnaj
žáků a dorostu v kuželkách.
Turnaje se zúčastnilo celkem 36 hráčů a hráček z osmi oddílů. Zastoupeny byly
Podbořany, Teplice, Kovářská, Duchcov, Chomutov,
Ústí nad Labem, Česká Lípa
a čtyřmi kuželkáři Žatec.

Z výsledků: Mladší žákyně: 1. Tereza Archmanová
(Podbořany) 276, 3. Anna
Rajtmajerová (Žatec) 256.
Mladší žáci: 1. Jakub Rada (Chomutov) 277, 8. Jindřich Provazník (Žatec)
198), 10. Ondřej Provazník
(Žatec) 193.
Starší žáci: 1. Kryštof Tu-

rek (Podbořany) 271, 3. Václav Tajbl (Žatec) 207.
Po třech turnajích je zatím celkově A. Rajtmajerová druhá a Václav Tajbl
osmý.
Dospělí kuželkáři Lokomotivy Žatec jsou po dvou
kolech v krajském přeboru
na devátém místě tabulky. V

dosud posledním odehraném kole porazili Spořice
6:2 (2546:2480), když své
duely vyhráli Lubomír Ptáček, Šárka Uhlíková, Lukáš
Zítka a Zdeněk Ptáček st.
Od 9. října jsou všechny
soutěže kuželkářů kvůli epidemiologické situaci přerušené.
(jj)

Florbalisté získali po postupu do divize první bod v Praze
Muži Jazzmanů vybojovali po postupu do ﬂorbalové divize první mistrovský bod. Od druhého říjnového víkendu jsou ale všechny soutěže ﬂorbalu, stejně jako dalších sportů, dočasně
přerušené.

Jazzmani v dospělé kategorii získali první bod v Praze, kde prohráli až v
prodloužení na palubovce v Černošicích s domácí Slavií 6:7. První dvě třetiny přitom vyhráli 4:2 a 2:1, ve třetí

ale náskok ztratili kvůli vyloučením.
Navzdory porážce předvedl Žatec svůj
nejlepší výkon sezóny a potvrdil, že do
divize patří.
V předchozích kolech dospělí Jazzmani prohráli s Louny 2:6 a s Teplicemi 6:8. Také v tomto zápase vyhrávali,
ale vedení neudrželi. Slabinou týmu
jsou právě častá vyloučení a někdy až
příliš individualistické výkony.
„Pokud zapracujeme na týmové
hře a rozehrávce, tak potom věřím, že
budeme hrát o klidný střed tabulky. Liga je rozdělena na dva tábory. Kadaň,
Vinohrady, Ústí, Sokolov, Děčín a Rudná - u těchto celků se budou sbírat body jen těžko. Druhý tábor jsou Teplice,
Dynamo Teplice, Louny, Praha a Chomutov. Zde musíme být lepší a pak budeme mít potřebné body,“ řekl trenér
Tomáš Votava.
Na turnaji v Kadani se představili

žatečtí junioři, kteří přivezli výhru ze
zápasu proti Realu Roudnice 11:3. Začali přitom zápas děsivě, když po sedmi minutách prohrávali 0:3. Poté už
ale utkání ovládli.
Mládežnické výsledky
Ve druhém zápase prohráli junioři
Jazzmanů s Kadaní 9:11. Proti nejlepšímu týmu soutěže opět zahájili hrozně a první třetinu prohráli 1:5. Po přestávce ale předvedli nejlepší výkon na
turnaji a skóre srovnali. Přestřelku ve
třetí třetině vyhrál soupeř a získal tak
všechny body.
Dorostenci a starší žáci odstartovali své soutěže porážkami. Dorost prohrál na turnaji v Krupce 3:7 s Mostem
a 2:13 s Teplicemi. Starší žáci jeli do
Loun bez jedné své řady, doplnili je
mladší žáci. Výsledkem byly tři porážky – s Podbořany 2:8, s Louny 4:15 a s
Jirkovem 1:5.
(jazz)
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