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Vánoční strom a další světelná výzdoba rozzářily centrum Žatce. Slavnostní rozsvícení se
letos kvůli pro epidemickým opatřením konalo se zkráceným programem. Omezené
jsou i další adventní akce.
Foto: Tomáš Kassal
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Žatecká nemocnice změní právní formu své existence, z
obecně prospěšné společnosti se stane společnost akciová. O transformaci rozhodli minulý týden zastupitelé
města, a to jednomyslně.
Zásadní rozhodnutí nic mocnice Jindřich Zetek.
O nové podobě právní
nezmění na tom, že nemocnice v Žatci bude dál nemoc- formy nemocnice diskutonicí městskou, která ale plní vala správní rada nemocnifunkci zdravotnického zaří- ce. Problém na svém prazení regionálního významu. covním jednání probírali i
Má totiž nezastupitelné mís- sami zastupitelé ještě předto v rámci zajištění zdravot- tím, než se pro změnu roznické péče v Ústeckém kraji. hodli.
Ale právě kvůli tomu, aby nemocnice tuto svou funkci plnila co nejlépe, je její transformace nutná.
Zatím nemocnice funguje jako obecně prospěšná společnost. „Ale zákon
o obecně prospěšných spoZ různých důvodů byla
lečnostech byl zrušen. A
provoz lůžkového zdravot- jako nejlepší varianta vynického zařízení je tak slo- brána akciová společnost,
žitý, že potřebuje oporu v což je v Česku obvyklá forzákoně,“ vysvětlil důležitý ma obchodních společností.
důvod ředitel žatecké ne- Například správní rada ne-

mocnice ji preferuje proto,
že to dává do budoucna možnost spojit se se strategickým partnerem, který by pomohl s provozem či ﬁnancováním nemocnice, aniž by
město ztratilo kontrolu nad
nemocnicí. „Město jako jediný akcionář vykonává svá
práva cestou valné hromady
a má stoprocentní kontrolu
nad svým majetkem,“ zdůraznil Jindřich Zetek.
Usnesení zastupitelů bylo prvním a nejdůležitějším
rozhodnutím. Konkrétní kroky se budou teprve upřesňovat. „Při pracovním jednání
zastupitelstva jsme vyslovili názor, aby poliklinika nebyla předmětem transformace – jak budova, tak činnosti, které zajišťuje. Že by
měla zůstat v majetku
města,“ uvedla například starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Tomáš Kassal
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Do škol v Žatci chodí
přes dva tisíce dětí
Do pěti žateckých základních škol chodí od letošního září celkem 2009 dětí, z toho je 211 prvňáčků.
Vyplývá to ze statistiky
Městského úřadu Žatec.
Z údajů vyplývá, že v roce 2018 bylo v Žatci na základních školách celkem
1983 dětí, v roce 2019 tam
chodilo 1991 dětí a letos zmíněných 2009 dětí. Počet prvňáků klesl z 217 nejmenších
školáků v roce 2018 na 211
dětí loni i letos. Kapacita
všech základních škol je kolem tří tisíc míst.
(red)
Svoz biologicky
rozložitelného odpadu
od rodinných domů
Svoz hnědých nádob na
biologický odpad, zapůjčených obyvatelům města Žatce, bude probíhat od 1. 12. 2020 do 28. 2.
2021 každé sudé úterý dle
kalendáře.
(red)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se koná 17. prosince.
(žz)

Mimořádný
úřední den:
Sobota 12. 12. 2020
Úřední hodiny:
8:00 – 12:00 hod.

Místo starostí s restaurací má být zdroj příjmů
Má se Restaurace U Orloje prodat? Nebo pronajmout?
To bylo hlavní dilema, které řešili žatečtí zastupitelé na
své listopadové schůzi. Většina se nakonec rozhodla pro
variantu pronájmu.
Schválená varianta proTen by měl přispět především ke zlepšenému hos- nájmu restaurace se jevila
podaření celé příspěvkové většině zastupitelů jako nejorganizace Chrám chmele a výhodnější. Navíc není deﬁpiva. Zaměstnanci organi- nitivní. Do budoucna může
zace největší turistické a- město stále rozhodnout i o
trakce ve městě se budou mo- prodeji, ale třeba také vyci věnovat jen své hlavní čin- tvořit vlastní obchodní sponosti. Doplňková činnost v lečnost, která by se provopodobě komerční restaurace zem restaurace zabývala,
nebude organizaci zatěžo- aniž by to zatěžovalo turisvat. A tím, že ji převezme tickou část Chrámu chmele
profesionál, může být i zdro- a piva. „Zůstane nám kontjem příjmů. Takový je zá- rola nad tím, co se tam bude
dít, budeme mít páku to něměr a důvod celé změny.
Zda se povede uskuteč- jak ovlivnit. Může tam být
nit, o tom zastupitelé právě něco, co si nepřejeme a nepodlouze diskutovali. Někteří může nám s propagací při
tvrdili, že prodej je nejlepší snaze vstoupit do UNESvarianta. V obou případech CO,“ prohlásil zastupitel
ale platí, že se musí v sou- Jan Novotný.
Právě nominace Žatce na
časné době nejprve najít někdo, kdy by si chtěl restau- seznam Světového dědictví
race pronajmout, případně UNESCO, chmelařské tradice a snaha podporovat tukoupit.

rismus byla nejspíš hlavním
důvodem, proč se většina zastupitelů rozhodla pro pronájem místo prodeje.
I v případě pronájmu čekají město a Chrám důležité
a těžké přípravné kroky. Je
například nutné vyjasnit, jak
to bude s minipivovarem a
vůbec oddělením restauračního a turistického provozu,
nebo se musí nastavit podmínky pronájmu včetně ceny.
(kas)

Divadelní spolky už ví, kde mohou zkoušet
Žatecké divadelní spolky už ví, kde se
budou moci scházet na své zkoušky poté, co
byl kvůli špatnému technickému stavu
uzavřen objekt Jitřenky. Město jim zdarma
zapůjčí prostory v domě číslo 126 na
Hošťálkově náměstí.
Zkoušet své hry tam mohou činoherní
spolek Opera Žatec i dva loutkové soubory,
tedy Jitřenka a Rozmarýnek. Smlouvy na
využití prostorů mají časově omezenou
platnost. Město tím splnilo svůj slib, daný
při uzavření Jitřenky, že pomůže hercům

činoherního spolku ia loutkohercům najít
objekt pro zkoušky jejich her.
Pronájem v domě číslo 126 na Hošťálkově náměstí je platný do konce roku 2021.
Důvodem je předem plánovaná obnova
objektu, v němž se plánuje rekonstrukce na
nové byty.
Město bude do konce příštího roku hledat
další řešení pro divadelníky. Řešením může
být buď rekonstrukce objektu Jitřenky nebo
příprava jiného náhradního prostoru pro
jejich činnost.
(red)

Rozestavěný bytový dům slíbil teplický podnikatel dokončit
spoň tento dům dokončí. To je pro nás
nejdůležitější, protože rozestavěný
dům působil více než 10 let negativně
na své okolí nejen svým vzhledem, ale
také svou rizikovostí,“ vysvětlil místostarosta Žatce Radim Laibl.
O dokončení rozestavěného domu
usiluje město Žatec především kvůli
Rozestavěný bytový dům v blíz- bezpečnosti. Obnovit jednání s majitekosti žateckého TESCO se snad ko- lem inicioval radní Petr Antoni. Jeho
nečně dostaví. Práce na jeho dokonče- účast na jednání rady města pak dojední začaly v říjnu po jednání žateckých nala starostka Zdeňka Hamousová.
radních s majitelem, jímž je teplický „Nedávno jsem s panem Třešňákem
developer Jaroslav Třešňák.
mluvila o pokračujících pracích. Říka„Jednali jsme s ním a slíbil, že ale- l, že příští rok budeme stříhat pásku,“
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prozradila Z. Hamousová (možný) termín dokončení domu.
Teplický developer původně plánoval v lokalitě postavit několik bytových domů, dokončený je ale jediný.
Druhý zůstal rozestavěný, nyní by se
měl dodělat. Na dalších se ani nezačalo pracovat, ovšem není jasné, zda se
vůbec začne.
Pozastavení prací na stavbě bytových domů souvisí s problémy s následným prodejem bytů. To za podnikatele nevyřeší město, developer ale
může jednat s ﬁrmami v okolí, např. v
průmyslové zóně Triangle.
(kas)
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Starostka Zdeňka Hamousová: Drobné radosti jsou důležité
Zvláštní koronavirový rok ovlivnil
život v Žatci stejně jako v celém Česku. Přinesl také řadu zkušeností.
Právě jako poučení i inspiraci do budoucna bychom rok 2020 měli brát
podle žatecké starostky Zdeňky Hamousové. „Čekají nás další výzvy, něco
bude jinak. Všem nám přeji, abychom
vše ustáli v psychické pohodě a v dobrém nastavení. Musíme se s novou situací naučit žít,“ říká Zdeňka Hamousová
(na snímku).
Jaký byl letošní rok pro Žatec s
ohledem na dopady, které souvisely s
opatřeními proti epidemii covidu-19?
Oblastí, na které to mělo dopad, bylo
víc. Všichni se učili za pochodu. Všichni měli opravdu velké obavy, ale dnes už
vidíme, že život běží dál. Musíme nějak
žít a pracovat i s koronavirem.
Co bylo největším problémem?
Na jaře byla největší potíž, že
ochranné prostředky vlastně žádné nebyly. Když jsme dostali po týdnu nouzového stavu roušky pro obce v regionu poprvé, bylo jich opravdu málo. Na obec jich
vycházelo šest… Tehdy mi vlétly slzy
do očí. Měli jsme rozhodnout, jak někomu dát něco skoro z ničeho. To byla bezmoc. Ale naopak bylo strašně hezké, jak
jsme se všichni semkli. Ta tvořivost,
podpora, solidarita. Ukázalo to, že v sobě lidský potenciál a náboj máme.
Teď to ale vypadá, že už tolik ne?
Asi je to tím, že se převalilo nějaké
období. Ukázalo se, že pro někoho je kolektivní imunita a ohleduplnost vůči
ostatním na trochu nižším stupínku, než
jeho vlastní pohodlí, volnost, svoboda.
Co dalšího jarní vlna epidemie
ukázala? Co všechno se nově řešilo?
Od začátku bylo velmi málo informací. Nastavoval se systém komunikace s krajem i s hygienou. Intenzivně
jsme řešili mateřské školy. Na jednu stranu jsme říkali ředitelkám, aby nenutily
chodit do práce zaměstnance, kteří se cítí ohrožení, ale na druhou stranu jsme viděli rodiče, kteří potřebovali dát děti do
školky. Samostatnou kapitolou byla nemocnice, kde měli málo ochranných prostředků. A zřídit odběrové místo? To bylo martýrium.
Bylo na jaře i něco pozitivního?
Kromě vlny solidarity mezi lidmi?
Spolupráce s krizovým štábem a
složkami IZS v rámci kraje i v Žatci byla výborná. Velké poděkování patří v
Žatci dobrovolným záchranářům i dobrovolným hasičům, zdravotníkům samo-

zřejmě také. Pro všechny to byla náročná zkouška.
Na podzim přišla druhá vlna epidemie a omezování. Co se podařilo využít z jarních zkušeností?
Bereme věci pracovně, komunikujeme hodně distančně. Snažíme se umožnit provoz, kde to jde, v rámci aktuálních podmínek. Víme, že nám nepomůže, když budeme mít zavřeno, protože
se agenda nakumuluje. Využíváme home oﬃce, objednávací systém na radnici. Když nemocnice obnovila odběrové
centrum, pomáhají jim kolegové z úřadu při administrativě. Velmi kladně hodnotíme opatření, které si nastavil Domov pro seniory a Pečovatelská služba.
Tam si vytvořili přísný kompletní systém, aby eliminovali riziková místa.
Jaké jsou další oblasti, na které
omezení dopadla?
Jedna je právě chod města, druhá
pak volnočasové aktivity a služby. To
je záležitost, kdy město dominantní roli nehraje. Ovlivňují to platná opatření,
mají to na starosti většinou jiné organizace. Ale snažíme se pomáhat v rámci
nějaké podpory.
Co to znamená třeba pro oblast
kultury, například u městských organizací?
Že například regionální muzeum,
ale hlavně divadlo budou potřebovat
nějakou ﬁnanční pomoc. Hlavně u divadla bude znát propad tržeb z návštěvnosti. Dotace ze strany města budou muset být asi vyšší. Udržet zaměstnanost i z naší strany je strašně důležité, i z hlediska psychiky.
Bude dopad na rozpočet města?
Když jsme dostali státní kompenzaci
v létě, byl meziroční propad v příjmech
asi 21 milionů, což nám pokryla státní
kompenzace. Další daňové propady te-

prve uvidíme. Ale budeme se snažit, pokud to půjde, dodržet úroveň rozpočtu letošního roku. Nebo ji příliš nesnižovat.
Dopady pro příští rok tedy nemusí
být velké?
Budou znatelné, ale nemusí být drastické. Držíme komunitní plánování ve
stejné výši. Chceme držet hladinu podpory kultury, která není nijak závratná.
Uvidíme, jak se to podaří udržet u podpory sportu. Investice do komunikací bychom rádi zachovali v obvyklé výši.
Když bude město příští rok potřebovat šetřit ﬁnance, kde to bude?
Budeme předkládat úspory provozních výdajů. Ale stále budou k dispozici dotační prostředky a jsou akce, které
musí pokračovat. A také ty, které se musí plánovat. Z větších investic musíme
např. připravovat projektovou dokumentaci na urgentní příjem v nemocnici. Až bude vypsán dotační titul, abychom ho mohli realizovat.
O nemocnici už jsme mluvili. Ukázal letošní rok, že je dobře, že ji Žatec
má? Nebo by se nic nezměnilo, kdyby
tu nebyla?
Rozhodně by to nebylo stejné. Právě
tohle jsou momenty, kdy to je jistota pro
lidi. Kdyby nebylo nemocnice, odběrové místo na covid-19 bychom těžko vůbec zřizovali. Kdo by ho provozoval?
Myslím, že i Ústecký kraj už vidí, že naše nemocnice je v tomto regionu nezastupitelná.
Zvláštní rok se projevil i na tradiční Dočesné. Ta proběhla „jinak“. Co
to ukázalo?
Že to může být inspirace do dalších
let. Nazrála k tomu i doba. Pár let se bavíme o tom, že model Dočesné bychom
měli změnit, není a neměl by to být Bierfest. Ale ukázalo se, že lokální patriotismus v lidech je. Ten model na příští rok
může být podobný.
Může být letošní zvláštní rok i nějak pozitivní? Třeba návodem na chování – abychom se víc vrátili ke klidu,
víc chodili třeba na procházky?
To už se děje, to se mi moc líbí, jak lidé víc chodí nebo sportují venku. A také
to ukazuje, že má smysl budovat věci, u
kterých by se z pohledu priorit dalo říct,
že počkají. Pro trávení volného času lidí
přinesou hodně investice do skateparku,
městského parku, do revitalizace hradeb. I kluziště na náměstí je velkou motivací k pohybu, proto s ním rozhodně letos počítáme znovu. Drobné radosti našeho žití jsou důležité. Tomáš Kassal
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Turistická sezóna mohla být skvělá. Ale byla aspoň dobrá
Letošní turistickou sezónu na Žatecku ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, kvůli nimž byly turistické zajímavosti a památky po část roku uzavřené. Přesto byla
návštěvnost alespoň na úrovni minulých let.
Zároveň se ukázalo, že jar- opatření ovlivnila návštěvní uzavření celé společnosti nost velmi. Slibný rok zabrzmělo v létě zajímavý účinek dila jarní omezení, v létě si
– lidí po Česku, a tedy i do hodně lidí chtělo vše vynaŽatce, jezdilo hodně. „V prů- hradit, na podzim přišlo další
měru byla návštěvnost za oba omezení a od 12. října opět
prázdninové měsíce téměř o uzavření. „K tomuto datu si
50% vyšší než ve dvou před- prohlídku Chrámu chmele a
chozích letech,“ uvedl za piva a Galerie Sladovna neneChrám chmele a piva jeho ře- chalo ujít dohromady 9 233
návštěvníků. Za rok 2019 čítaditel Karel Havelka.
Právě v chrámu chmele la návštěvnost celého chrámu

10 235 návštěvníků a v roce
2018 jsme měli 9 050 návštěvníků,“ porovnal Karel
Havelka.
Velmi podobnou zkušenost má letos zámek Stekník.
„Přestože sezóna 2020 začala
skoro o dva měsíce později a
v důsledku protiepidemických opatření skončila dříve,
dosáhla letošní návštěvnost
zámku 12 104 osob,“ uvedla
kastelánka zámku Jana Zajíčková. Loni na Stekník přijelo
za celý rok o tři a půl tisíce návštěvníků více. „To jsou ty za-

vřené měsíce duben, květen,
půlka října a advent v prosinci,“ potvrdila J. Zajíčková.
Rostoucí zájem o Žatec
pak podtrhuje statistika Turistického informačního centra městského úřadu. Za letošní rok, přesněji do konce
října, kdy končívá turistická
sezóna, jej navštívilo 12 987
lidí. Loni to bylo od ledna do
října 8240, což znamená výrazný nárůst. Přibylo hlavně
českých turistů, protože naopak cizinců na TIC Žatec
ubylo.
Tomáš Kassal

Žatečané už mohou využívat nové vybavení u cyklostezky
vyrostlo nové veřejné griloviště.
Podél cyklostezky se objevila další
odpočinková místa s lavičkami, odpadkové koše či informační mapy nebo
herní prvky pro děti v podobě houpaček či kladin. Na každé straně řeky jsou
cykloboxy. Většina nových prvků je ze
dřeva, pouze grilovací sestava za lávkou přes řeku u loděnice je betonová.
Polovinu částky pokryje dotace z
Vedle dotačního projektu město Žaprostředků státního rozpočtu České Re- tec díky spolupráci s dalšími partnery
publiky z programu Ministerstva pro doplnilo k cyklostezce i další vylepšemístní rozvoj v rámci projektu "Dopl- ní. Ekologické centrum dodalo originění mobiliáře cyklostezky v Žatci - nální ohniště, které je právě u nového
zvýšení uživatelského komfortu".
altánu poblíž železničního mostu směKonkrétně se jedná o dvě komplet- rem na Stroupeč. Vyzkoušená spoluní odpočinková místa s altány a pose- práce Žatce s Věznicí Nové Sedlo má
zením. Jedno je v prostoru, kde v sou- další výsledky, konkrétně v podobě klačasné době končí hotová cyklostezka din pro děti nebo stojanu na kola. Odsměrem na Stroupeč, vzniklo u něj i po- souzení z Nového Sedla vyráběli věci z
sezení s ohništěm. Druhé je poblíž hřiš- akátového dřeva, které jim dodalo městě s umělým trávníkem, u něj například to. Chmelový rozcestník, který bude u
Město Žatec vybudovalo podél cyklostezky u Ohře nová odpočinková a relaxační místa. Žatec za mobiliář, který
veřejnosti nabídne víc zábavy, poučení
i pohodlí, zaplatí přes 1 milion korun.

zimoviště labutí, si vzali za své žatečtí
skauti. Připravují podklady pro ukazatele včetně určení směru.
Vše je vyrobené a upravené tak,
aby mobiliář působil příjemně, ale zároveň odolával nepřízni počasí. Nové
vybavení má zpříjemnit Žatečanům
procházky či cyklistické projížďky podél Ohře. Na samotných obyvatelích
města nyní je, jak dlouho nové vybavení u cyklostezky bude sloužit a v jakém
stavu bude. Právě kvůli odpadkům přibyly nové odpadkové koše, je tedy zbytečné je odhazovat na zem.
(kas)

Poděkování členům Svazu postižených civilizačními chorobami (a nejen jim)
Covid-19 změnil mnoho
věcí všem lidem a naším
posláním „dříve narozených“ je slušnost, pokora a
dodržování všeho, co je
nutné pro zdraví.
Každým rokem je uskutečněna členská schůze na
ZŠ Petra Bezruče, které patří
dík za pěkné prostředí a
ochotu, děkuji vedení školy i
vedoucí jídelny p. R. Doškové. Letos se kvůli koronaviru nemohla tato milá událost
konat, proto podle všech regulí odstupujícího člena výboru SPCCH chci touto cestou poděkovat všem, kteří se
zúčastňovali týdenních o4

zdravných pobytů, děkuji za
jejich poděkování i články v
tisku.
Čtyři roky pod vedením
p. V. Černé a tři roky v nynějším OV jako místopředsedkyně jsem se setkávala z
97% se slušnými a moudrými lidmi, kteří pomáhali – p.
J. Petrlíková po všechna léta
patří mezi ně. Manželé lékaři I. a J. Kadlecovi jako sponzoři vždy podpořili rehabilitace. Paní M. Smetanové patří velký dík za vedení projektu „Rozchodíme civilky“ i za
dobrovolný příspěvek velké
částky „jen tak do kasičky“
před dvěma roky. Velkou ra-

dost mi dělali přátelé, kteří
na každý týdenní pobyt
ochotně předali výrobky v
dárkovém balení – viz Chmelařský institut, s.r.o., Žatec a
Žatecký pivovar, s.r.o.
Díky p. Macháčkové a p.
Kuklové probíhalo vždy jednání v příjemné atmosféře –
jim patří dík za náměty na nové výjezdy, paní Ing. J. Koubkové, která nastoupila do výboru po p. V. Hášové, díky
za rychlé zapracování a její
soustavnou práci při zápisech „příjem, výdej“ i za jednání ve Spořitelně. Díky p. J.
Hrbáčkové, která byla jednohlasně odsouhlasena celým

výborem za převzetí mé funkce a která se vlastně ani nepotřebuje zapracovávat, neboť
její svědomitá práce a zkušenost z oblasti sportu je zárukou, že se bude rozhodovat
moudře a s nadhledem.
Poděkovat chci také p.
Mgr. H. Nedbalové a p. J. Petrusové z Centra služeb
SPCCH v Praze za jejich pracovní rady v pozici přímých
nadřízených. Na závěr přeji všem zdraví, lásku, porozumění a dobré lidi kolem sebe a příjemné prožití vánočních svátků a také vše nejlepší v nadcházejícím roce.
Irena Komárková
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Covidových lůžek bylo dost, zdravotníci museli nasadit všechny síly
Druhá vlna koronavirové pandemie znovu výrazně ovlivnila chod žatecké nemocnice. Její zaměstnanci ale problémy zvládají, byť za cenu zvýšeného osobního nasazení.
V pravidelné zprávě pro žení jsme nezaznamenali,“
zastupitele to uvedl ředitel uvedl ředitel nemocnice.
Nemocnice Žatec Jindřich
Větší potíže byly se zaZetek. „Nemocnici jsme jištěním pracovníků, protoihned uvedli do epidemiolo- že i lékaře a sestry postihlo
gického režimu a vytvořili nakažení. „Díky osobnímu
covidové pracoviště na od- nasazení personálu jsme i
dělení gynekologie, které je nejhorší vrchol zvládli,“ popro to vhodné, protože je chválil zaměstnance Jinmožné jej oddělit od dalších dřich Zetek.
pracovišť. Lůžka pro coviDůležité bylo vytvoření
dové pacienty jsme připra- odběrového místa na testy
vili na třech pokojích, přetí- Covid-19. V době vrcholící

Ekologické centrum Žatec v roce 2020

Odběrné místo na testy
Covid-19 je nově v areálu nemocnice. Na odběry musí
být každý objednán!
Více na www.nemzatec.cz
epidemie na něj chodilo během dopoledne až 150 lidí.
Kvůli protiepidemickým
opatřením znovu vznikla během podzimu žatecké nemocnici ﬁnanční ztráta, která
by snad měla být nahrazena
kompenzacemi. „Kdyby nebylo covidu, byla by nemocnice nyní v zisku asi 3 milio-

ny korun,“ uvedl J. Zetek.
Navzdory komplikacím
se žatecké nemocnici podařilo prosadit, že bude mít
vlastní akreditovanou laboratoř na provádění PCR testů
pro zjišťování koronaviru.
„Dovolím si za všechny
poděkovat zdravotníkům za
jejich nasazení. Děkuji i za
zprovoznění odběrového
místa a chci zdůraznit, že získat akreditovanou laboratoř
je husarský kousek,“ poděkovala starostka Zdeňka Hamousová.
(kas)

Na základě usnesení Rady města Žatce č. 824/20 ze dne
9.11.2020 vyhlašuje Město Žatec, odbor sociálních věcí

nivějící pařezy v místě výskytu chráněného brouka
Dotační program
páchníka hnědého. Rovněž
na podporu aktivit III. Komunitního plánu sociálních
bylo zbudováno z podnětu
služeb a prorodinných aktivit na rok 2021.
odboru rozvoje města MěÚ
V rámci tohoto dotačního titulu lze žádat účelovou
Žatec i ohniště u nově osadotaci na takové činnosti a projekty, které vedou k
zovaného mobiliáře podél
naplňování cílů a opatření platného KP.
cyklostezky.
Informace a formuláře naleznete na
Stálý význam si v letošhttps://www.mesto-zatec.cz/radnice/odboryním roce zachovává ekolouradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
gické poradenství, které doTermín podávání žádostí na rok 2021 je
sahuje kvalit standardů STEod 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021.
P. Celkem bylo poskytnuto
Informace
podá
Ing. Lucie Kořánová, tel. 415 736 409.
71 porad, z nichž většina z
dříve uvedeného důvodu te- Limity na sběrném dvoře města Žatec
lefonicky nebo elektronicSběrný dvůr slouží pro sběr a shromažďování složek koky. Většina ze zmíněných akmunálního
odpadu vzniklého na území města Žatec v soulací se mohla uskutečnit jen dídu
se
schváleným
provozním a havarijním řádem.
ky podpoře ze strany města
Občané
města
Žatec mají možnost ukládat na Sběrný
Žatce. Přemysl Hautke,
dvůr
většinu
odpadů
bez lipředseda spolku
mitů, a to objemný odpad,
oleje a tuky z domácnosti,
Poděkování a oznámení
biologicky rozložitelný odSdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. region Žatec, pad, nebezpečný odpad,
děkuje městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v roce 2020. Příspě- elektrozařízení a separovavek jsme použili na přípravu a organizaci výstavy „Návraty ný odpad (papír, plastové
volyňských Čechů“ v květnu. Dále na ﬁnancování pietního ak- obaly od nápojů, sklo, kotu k vypálení Českého Malína na Volyni a květinové dary k pi- vy, směsné plasty a nápojoetním aktům a památným dnům.
Výbor regionu Žatec vý karton).
Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu ŽaLimit se vztahuje pouze na tyto odpady:
tec děkuje městu Žatec za ﬁnanční pomoc na činnost svazu v
Pneumatiky – 4 ks/rok/osoba
roce 2020. Příspěvek jsme použili na kytice a věnce k pietStavební suť – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
ním aktům a ﬁnanční spoluúčasti na organizaci pietního aktu
Zemina a kamení – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
k vypálení Českého Malína. Dále na blahopřání k životním
V případě potřeby likvidace většího množství stavební
výročím členů a kancelářské potřeby. Oblastní výbor Žatec suti, zeminy a kamení je možné využít služeb společnosti
ČÍTANKA (NEJEN) PRO VOLYŇSKÉ ČECHY je v EKOSTAVBY Louny s.r.o., odbočka z Plzeňské silnice na
prodeji v kanceláři ČSBS a SČVP v Žatci, Lva Tolstého 969 hranici obce Žatec. Cena za odevzdání tohoto odpadu se
vždy v pondělí od 10 do 12 hodin tel. 415 710 734. Rovněž pohybuje od 220,- do 350,- Kč za tunu.
tak je k dispozici v Infocentru města. Kniha je vhodná jako
Pneumatiky mohou občané odevzdat bezúplatně v
dárek pro děti a vnoučata nebo naopak pro babičky a dědeč- každém pneuservisu, který je zapojen v systému zpětného
ky, kteří se na Volyni narodili, prostě pro celou rodinu. V odběru pneumatik ELTMA. Seznam sběrných míst
prodeji máme i jiné publikace s volyňskou tematikou.
naleznete na https://www.eltma.cz/ .
Spolková činnost v roce
2020 byla složitá. Většina akcí a aktivit je spojena se shromážděním většího počtu
osob, a tak omezení vyplývající z příslušných nařízení vlády limitovala jejich konání.
Přesto se podařilo uskutečnit plánované terénní práce na významných krajinných prvcích, na nichž se vyskytuje ohrožená vegetace.
Uskutečnily se práce při péči o lokality u Ohře spojené
s kosením travního porostu,
jejich pravidelným úklidem
i údržbou mobiliáře.
Také byly v jarních měsících nejen ošetřeny dřevěné
prvky mobiliáře, ale i vyrobeny nové stříšky na trouch-
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Zavedení sazebníku provozních poplatků
Rada města Žatce schválila usnesením č. 703/20 dne
5.10.2020 „Sazebník provozních poplatků města Žatce za
konání svatebních obřadů“. Tento sazebník je platný od
01. 01. 2021 v následujícím znění:
1) Mimo určenou úřední dobu, na určeném místě: 1 000 Kč
2) V určenou úřední dobu, mimo určené místo: 1 000 Kč
3) Mimo určenou úřední dobu, mimo určené místo: 2 000 Kč
Usnesením č. 630/04 schválené Radou města Žatce dne 14.
06. 2004 je stanovené místo pro konání slavnostních obřadů a uzavírání manželství obřadní síň budovy radnice na
adrese náměstí Svobody č.p. 1, Žatec, kdy jsou stanoveny
úřední dny k uzavírání manželství na soboty (s výjimkou
státního svátku), a to v době od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Dále je usnesením č. 570/05 schválené Radou města Žatce
dne 14. 06. 2005 stanovené místo pro konání slavnostních
obřadů a uzavírání manželství salónek v Křížově vile na adrese Žatec, Zeyerova 344, kdy se stanovily úřední dny k uzavírání manželství na poslední soboty v měsíci duben – září (mimo státní svátky), a to od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Schválený sazebník provozních poplatků, platný od 01. 01.
2021, se týká svatebních obřadů, konaných mimo stanovené obřadní místo nebo mimo stanovenou úřední dobu
nebo současně mimo stanovené úřední místo + mimo stanovenou úřední dobu.
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. tímto nejsou
dotčeny. Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položkou č. 12 písm. c)
je vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost zpoplatněno ﬁnanční částkou ve výši 1 000 Kč.
Pavlína Bednárová

Dluhová poradna Žatec: Ručení za úvěr

DLUŽÍM. Co s m?
Otázka: Před 10 lety jsem ručil známému, který si bral
úvěr, byl jsem svobodný a nějak jsem to neřešil. Teď je ale situace jiná, mám přítelkyni, dvě malé děti a chceme se brát.
Známý přestal úvěr platit a nezvedá mi telefon, nekomunikuje. Co mám dělat?
Odpověď: Ručitelství je důležitým rozhodnutím, které
může mít zásadní dopad na budoucnost osoby ručitele, jeho
rodinu a majetek. Osoba ručitele odpovídá za řádné splácení úvěru místo dlužníka dle § 2018 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
V tomto případě je nutné kontaktovat poskytovatele úvěru
a zjistit, jaká je výše nesplaceného úvěru a jeho měsíční splátka. Pokud však již došlo k zesplatnění úvěru, tj. k předčasnému ukončení úvěrové smlouvy, bude chtít věřitel uhradit celou částku vč. případných sankcí za předčasné zesplatnění.
Nejdůležitější je včasná komunikace s poskytovatelem úvěru.
V případě, že nebudete schopen úvěr splatit, hrozí vám
exekuce a další navýšení nákladů. Krajním řešením je pak
oddlužení. Doporučuji kontaktovat odbornou poradnu, kde
s vámi případ prokonzultují a navrhnou možnosti řešení.
Rubriku připravuje: Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Dluhová poradna
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Husova 2796,Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Epidemie a výpadek platby nájmu
Advokát radí
Dotaz: V dubnu jsem kvůli uzavření přišla o práci v restauraci, kterou
jsem si přilepšovala k důchodu, a proto
jsem nezaplatila třikrát nájem. Od července jsem pak znovu nastoupila do zaměstnání a nájem jsem zase začala platit. Dokonce se snažím i splácet dluhy,
ale jde to pomalu. Pronajímatel mi hrozí, že jestli dluhy nezaplatím do konce
roku, tak mě z bytu vyhodí. Slyšela
jsem, že nájemníci měli v době epidemie na jaře schválené nějaké úlevy.
Může mě tedy pronajímatel vyhodit? A
co když znovu přijdu o práci v současné zhoršující se situaci?
Odpověď: Je pravda, že v řadě zákonů, které byly na jaře schváleny v souvislosti s epidemií koronaviru, byl i zákon č. 209/2020 Sb., který přinesl určité
úlevy nájemcům bytů. Na druhou stranu ale také u řady nájemců vyvolal nepřiměřená očekávání.
Uvedený zákon pamatuje na případy, kdy se nájemce bytu dostal do prodlení s placením nájmu v období od 12.
března do konce mimořádných opatření, nejpozději do 31. července tohoto
6

roku. To je ve vašem případě splněno,
stejně jako druhá podmínka, že jste se
do problémů dostala v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronaviru. Pronajímatel vám v takovém případě nemůže
dát jednostranně výpověď až do konce
roku 2020.
Důležitou podmínkou ovšem je,
abyste celý dluh uhradila do konce roku
2020. Pokud se tak nestane, může následně pronajímatel dát nájemci výpověď bez výpovědní doby. Zákon navíc
vychází vstříc pronajímatelům i tehdy,
kdy nájemce prohlásí, že dluh nebude v
tomto termínu schopen uhradit, nebo pokud je to z okolností zřejmé. V takovém
případě totiž může dát pronajímatel výpověď nájemci i dříve.
Samozřejmě lze v tuto chvíli jen obtížně předpovídat, jaký vývoj bude mít
současná vlna epidemie, respektive, jestli s ní budou spojena nějaké další opatření reagující na možné výpadků příjmů
nájemců. Raději na to nespoléhat. Pokud nejste schopna dlužný nájem uhradit do konce roku, pak je určitě na místě
začít s pronajímatelem jednat o uzavření případného splátkového kalendáře,

který by upravil splácení dluhu i v roce
následujícím. I na pronajímatele pravděpodobně dolehne hospodářská krize
a sehnat nájemníka, který hradí své závazky nebo případně dle dohody splácí
dluhy, nemusí být jednoduché.
V případě, že byste se nedohodli,
dluh jste splatit nestačila a pronajímatel
vám skutečně výpověď dal, lze zkusit
ještě jednu cestu. Jedná se o možnost napadnout výpověď pro rozpor s dobrými
mravy. V minulosti už soudy v řadě případů došly k tomu, že ačkoli pro výpověď z bytu byly splněny všechny zákonné podmínky dané zákonem, tak
vzhledem k výjimečným okolnostem
případu byla výpověď v rozporu s dobrými mravy. Samozřejmě je to cesta nejistá, nicméně vzhledem ke speciﬁcké situaci spojené s koronavirem, která byla
příčinou vašich problémů, ne beznadějná. Důležitou podmínkou pro případný
úspěch v takovém sporu je ale určitě to,
abyste vyvinula maximální úsilí při splácení dluhu a aby nevznikaly dluhy další.
Článek byl zpracován pro Iuridicum
Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

inzerce/životní událos

nanční příspěvek v roce
2020. V tomto roce jsme pořá● VÝROBA A RENOVA- dali šest turistických akcí a z
CE - Branky, brány, vrata, toho tři z nich byly s dopraploty. Zámečnické, zednic- vou díky příspěvku od města
ké, úklidové i jiné práce Žatec na místo konání akce
rychle a spolehlivě. tel.: 604 autobusem. V únoru jsme jeli
do Krušných hor k říčce Pří788 890 nebo 702 978 333.
sečnice,
v červnu do Krásna a
● Dne 4. ledna 2021 zahajuje
Bečova
nad
Teplou, v září do
provoz nová interní ordinace.
Českého
Švýcarska.
Jan BěMUDr. Ladislav ŠPROCH, ulilohlávek,
předseda
odboru
ce Svatopluka Čecha 1423, Žatec. Tel.: 735 896 306 (725 058
Rozloučení
913), sprochambulance@gmail.com, www.sprochambu- Zesnulí 18.10. až 23.11.:
68
lance.cz. Ordinační dny: Pon- Miroslav Souček
Vladimír
Janoušek
69
dělí, úterý a středa.
Jaroslava Hanzalová
88
Poděkování
Antonín Vazač
83
68
● Skupina aktivních žen cvi- Vladimír Zavadil
Květa
Vacková
92
čících pod názvem ,,Senior85
ky cvičí jógu a pilates“, sr- Marie Šťastná
Václav Pospíchal
66
dečně děkuje Městskému
Květoslava Vazačová 83
úřadu v Žatci za poskytnu- Marie Kuldová
87
tou dotaci na cvičení. Velké Věra Najmanová
89
díky náleží též vedení Zá- Jaroslav Makeš
63
kladní umělecké školy v Žat- Jozef Sobota
80
ci, která nám pronajímá pro- Libor Žolták
37
story na naše cvičení.
Slavěna Šmejkalová
55
● KČT, odbor Žatec děkuje Bohumil Pour
68
městu Žatec za poskytnutý ﬁ- Jarmila Olexová
88
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Marie Skleničková
Milan Keltner
Antonín Bartásek
Jiřina Maňhalová
Zdena Podsedníková
Vladimír Kožíšek
Gertruda Schmidtová
Václav Najman
Mária Šumová
Emilie Holečková
Jana Harbichová

90
74
91
71
86
94
83
92
82
89
72

Marianna Krouzová
Pavel Fogl
Josef Chot
Karel Kovrzek
Ján Engel
Vilém Čížek
Antonín Mileňko
Václav Češka
Emil Procházka
Václav Zeman
Hana Vlasáková

76
74
84
72
72
44
58
91
52
88
82

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 7. ledna. Uzávěrka: 22. prosince. Kontakt: e-mail zpravodaj@mestozatec.cz, tel. 415 736 156. Osobní kontakt: Každé úterý od
9 do 11 hodin v prostorách TIC Žatec, nám. Svobody 149.

7

Žatecký zpravodaj

kultura

Advent v Žatci probíhá jinak, program se upravuje na každý víkend
Tradiční Advent v Žatci určitě proběhne. Jeho konkrétní podoba se ale
bude přizpůsobovat aktuálním možnostem, které vyplynou z nařízení
Vlády ČR. Některé akce budou probíhat distančně, jiné, když to bude
možné, s osobní účastí veřejnosti.
Distanční formu adventního programu, tedy bez osobní účasti, už mohli Žatečané poznat o první adventní neděli. Díky on-line přenosu lidé viděli
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, aniž by byli přímo na náměstí Svobody. V podobném duchu je připravený program i pro další předvánoční víkendy. Na náměstí Svobody bude každou neděli k dispozici i okénkový prodej vánočního sortimentu aj.
Díky on-line přenosu na sociálních sítích je připraven program:
6. 12. Ohňová show, Koledy z balkonu
radnice (spolupráce se spolkem ŽOK),
Žatečtí trubači

Muzeum se
připravuje na leden
Všechny vánoční akce
do konce roku muselo kvůli
omezenému shromažďování zrušit Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci.
Připravuje už ale nové
výstavy na leden, u kterých
lze doufat, že už budou moci
proběhnout. Byť třeba bez
slavnostního zahájení. V lednu chce Regionální muzeum otevřít výstavy o žatecké Frutě, Holubí poštu a fotograﬁe z Černobylu. (rmž)

13. 12. Adventní setkání se zvony, Koledy z balkonu radnice (ve spolupráci se
spolkem ŽOK), Žatečtí trubači
20. 12. Andělské zpívání z balkonu radnice, Žatečtí trubači.
Novinkou v adventním čase je Vánoční pošta. Vánoční přání svým blízkým bude možné posílat díky schránkám, jež jsou umístěné na náměstí Poperinge a v Turistickém informačním
centru (nám. Svobody 149) do 16. pro-

since. K dispozici jsou i vánoční pohledy, které mohou lidé napsat a Vánoční pošta je doručí.
Vzhledem k měnící se situaci bude
Městský úřad Žatec aktualizovat adventní program každý týden. Vždy v
pondělí bude zveřejněn plakát s programem na nejbližší víkend. Sledujte,
prosím, webové stránky města, informace dostupné i na telefonním čísle
415 736 156.
(kas)

Divadlo mění program a přesouvá představení
Měnit program muselo Městské divadlo
Žatec. Pokud to bude možné, obnoví sezónu
v lednu. Prvním divadelním představením
by mohla být 12. ledna komedie Dva nahatý
chlapi. Aktuální program kina i divadla bude
zveřejněn na webu a facebooku divadla. (žz)

Náhradní termíny u představení, která
nemohla během podzimu proběhnout:
Brejle
na 13.4.2021
Talk Show Josefa Dvořáka na 19.4.2021
Úča musí pryč
na 28.4.2021
Deštivé dny
na 28.5.2021

Zelená knihovna: Vermikompostér a žížalí čaj

Od února letošního roku
se můžete v hlavní budově
Městské knihovny Žatec setkat s naším novým „pomocníkem“ – vermikompostérem. Jedná se o nádobu
určenou k domácímu komPořádání kulturních a spo- postování kuchyňského bioodpadu pomocí žížal. Rozlečenských akcí je v průběhodli jsme se sepsat naše
hu prosince omezené kvů- zkušenosti z osmiměsíčního
li opatřením pro šíření ne- soužití se žížalkami.
moci Covid-19.
Jak jsme získali žížalky?
Nehraje roli, zda si koupíInformace o akcích sleduj- te násadu kalifornských žížal
te na webových stránkách nebo použijete české „hnoměstského úřadu (www. jačky“. Pomůže webová
mesto-zatec.cz), faceboo- stránka www.mapko.cz, sloukovém proﬁlu Žatecký ží k mapování komunitních
zahrad a kompostérů a můžeZpravodaj - Město Žatec
te na něm najít nejen sdílení žínebo webových a face- žal, ale i cenné rady.
bookových stránkách jedVermikompostování je
notlivých organizátorů.
skvělý způsob, jak zpraco-

vat domácí bioodpad, například odřezky zeleniny, ovoce, vaječné skořápky, pytlíky od čaje nebo kávovou sedlinu. Žížalkám chutná vše,
co jim připravíme.
Žížalí čaj
Již při pořizování vermikompostéru jsme věděli, že
to bude běh na dlouhou trať.
Chytré stránky slibovaly, že
první, co můžeme získat, je
právě žížalí čaj. V podstatě
se jedná o výluh, který vzniká samovolně v interiérových vermikompostérech.
Slupky a odřezky od ovoce a
zeleniny obsahují velké
množství vody, ta se díky přirozenému rozkladu a pilné
práci žížalek uvolňuje, protéká skrz vermikompost a zachytává se ve sběrné nádobě. V tomto stádiu se jedná o

domácí velmi užitečné přírodní tekuté hnojivo.
Jak ho používat? Důležité je žížalí čaj naředit, abyste
rostliny nespálili. Ideální poměr se liší podle různých
zdrojů, nám se osvědčil poměr 1:10 (jeden díl žížalího
čaje a 10 dílů vody). A pak už
stačí jen zalévat. Ať máte doma jen několik pokojovek,
rajčata na balkoně, truhlíky
na okně nebo záhon na zahrádce, žížalí čaj jako přírodní hnojivo lze použít všude.
Zvyšuje odolnost rostlin
proti suchu, podporuje růst,
má regenerační účinky, chrání před chorobami a škůdci.
Chytré informace jsme čerpali nejen ze svých vlastních
zkušeností, ale i z webu
www.kokoza.cz, který určitě
stojí za pozornost.
(měk)
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