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Žatec v době mimořádných opatření kvůli pandemii, kterou způsobilo šíření koronaviru:
vyprázdněné ulice, zavřené obchody. Lidé, když už jdou ven, tak v rouškách. Občané komunikují přes telefony a sociální sítě. Královské město funguje jinak než před pár týdny.
Ale žije, třebaže to na první pohled není vidět. A co je nejdůležitější - žije hlavně vzájemnou pomocí!
Foto: Tomáš Kassal
Vážení a milí,
již více než dva týdny jsme všichni společně, tak jako v celé České republice, v
mimořádné a vážné situaci v souvislostí s
epidemií koronaviru a intenzivně ji prožíváme.
Všichni jsme více citliví, obava z neznámého způsobuje starost. Opatření, která přicházejí v rychlém sledu narušují náš běžný
život, zvyklosti, pohodlí, omezují nás, ale
současně také chrání. Snažíme se, aby organizační a omezující opatření ze strany města
přicházela včas a na základě dostupných informací, promyšleně, v souvislostech.
Vždy máme na zřeteli vaše zdraví, bezpečí,
prevenci, zajištění podmínek pro život ve
městě a jeho fungování.
Svojí vynalézavostí jste hned zpočátku
reagovali na nedostatek ochranných prostředků – rozjeli jste šití roušek. Dalšími aktivitami dokazujete, že chcete pomáhat,
myslíte na druhé. Vaši podporu a pomoc mají také nejcitlivější skupiny obyvatel – naše

děti a senioři. Za takový přístup vám moc děkujeme.
Velké poděkování patří všem, kteří dokazují svoji akčnost, ﬂexibilitu a osobní odvahu. Není jednoduché být v provozu a k
dispozici se zajištěním ochranných prostředků, které jsou momentálně dostupné,
mnohdy spíše nedostupné. Přesto fungujete. Obrovské poděkování si zaslouží všichni zdravotníci, složky integrovaného záchranného systému, Nemocnice Žatec, dobrovolníci, dárci ﬁnančních příspěvků a
spousta dalších, včetně těch, kteří v těchto
chvílích poskytují svoje služby. Nelze Vás
všechny vyjmenovat. Na radnici pro vás nabízíme servis.
Město je především o lidech, kteří v
něm žijí. A v Žatci i v místních částech ukazujeme, že máme energii, motivaci a srdce
všechno zvládnout. Za to Vám patří velké
poděkování.
Zdeňka Hamousová,
starostka města Žatce
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Služby občanům: Nákupy a léky pro seniory, dovoz jídla všem
Služby pro obyvatele v Žatci jsou v době zákazu volného
pohybu osob omezené nebo se upravují. Základní péče
je ale zajištěná pro všechny. Včetně seniorů, kteří jsou
asi nejcitlivější skupinou.
Nejširší nabídku služeb uvědomují celkovou situazajišťuje Domov pro senio- ci,“ vysvětlil ředitel Domory a Pečovatelská služba v va pro seniory a PečovatelŽatci. „Domov pro seniory ské služby Petr Antoni.
funguje normálně, stejně ja- Hlavní péče nyní spočívá v
ko pečovatelská služba. Mu- zajištění běžných nákupů či
síme omezit některé služby, dodávky léků.
jako jsou třeba velké úklidy
Pro seniory vytvořilo
nebo velké nákupy. Záro- město také speciální linku
veň ale platí, že některé tyto (NONSTOP linka pro senislužby od nás klienti nyní ory + 420 725 957 166).
ani nevyžadují, protože si Služby jsou pomocí přede-

Otevírací doba
větších obchodů
pro občany ve věku
65 let a více
se může upravovat.
Minulý týden byla
od 8 do 10 hodin.
vším pro seniory, kterým
chybí potřebné zázemí rodiny. O většinu seniorů se starají a pomáhají jim jejich děti či vnoučata, což je nejlep-

ší a nejbezpečnější řešení
jak pro rodiny, tak pro samotné seniory.
Pro všechny obyvatele
nadále slouží dovoz jídel domů. Novou službou pro
všechny je pak dodávka potravin, ovoce a zeleniny až
domů, ve všední dny od 8 do
18 hodin, kterou nabízí OZ
Brázda. Objednávky se dělají telefonicky (773 925 257)
nebo přes e-mail (zdarma@ozbrazda.cz). Doprava
nad 299 Kč je zdarma.
Tomáš Kassal

Propadlé doklady
dočasně platí dál
Ministerstvo vnitra vydalo doporučení pro případy,
kdy lidem skončila platnost
občanského či řidičského
průkazu nebo cestovního dokladu po 1. březnu. Propadlé doklady budou nadále
uznávány. Pokud má občan
alespoň jeden platný doklad, měl by svou totožnost
prokazovat právě jím. (red)

Zastupitelstvo
Jednání Zastupitelstva
města Žatce plánované na 2.
dubna je zrušené v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Příští jednání
má proběhnout 21. 5. (žz)

Rozvoz potravin v Žatci zajišťuje například společnost OZ Brázda. Při manipulaci s potravinami pracovníci dodržují podmínky potřebné hygieny.
Foto: OZ Brázda

Pozor! Změna v zápisech do ZŠ!
Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok
2020 – 2021, který se uskuteční ve dnech 06. 04. až 17. 04.
2020 včetně, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2014 včetně,
v těchto školských obvodech:
OBVOD I. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000,
okres Louny, www.1zszatec.cz, tel.: 605 958 686
OBVOD II. Základní škola Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny, www.komenacek.cz, tel.: 606 424 197
OBVOD III. Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019,
okres Louny, www.zszatec.cz, tel.: 415 726 143
OBVOD IV. Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres
Louny, www.zsjihwz.cz, tel.: 415 741 011
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24,
okr. Louny, www.zsp-zatec.cz, tel.:415710598,724006148
Více informací na www.mesto-zatec.cz nebo tel.: 777
224 095 a na webových stránkách jednotlivých škol.
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Zacházení s odpadem
v době epidemie COVID 19
Státní zdravotní ústav vydal doporučení k tomu, jak
mají domácnosti nakládat s
odpadem, ve kterém jsou i
použité roušky, kapesníky či
různé osobní ochranné pomůcky.
Pro obce i odpadové ﬁrmy je důležité, aby hlavně
domácnosti v karanténě a ty,
kde bylo potvrzené onemocnění COVID 19, zacházely s odpadem tak, aby se
nemohl nikdo další nakazit.
Odpady, ve kterých jsou
i použité roušky, kapesníky
apod., se mají vkládat do

plastového pytle s tloušťkou
minimálně 0,2 mm, případně do dvou slabších pytlů.
Vnější povrch je třeba dezinﬁkovat a celý pytel vhodit
do nádoby na směsný komunální odpad (černá popelnice či kontejner) – tedy ani
vedle této nádoby, ani do nádoby na jiný odpad. Po manipulaci je vždy nutné si umývat ruce mýdlem a vodou.
Pro domácnosti, které
nejsou v karanténě nebo
nejsou přímo infekční se
nic, ani v třídění odpadů,
nemění.
(red)
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Městské organizace pracují, i když jsou pro veřejnost uzavřené
ně pohyblivé a imobilní občany a ta zůstává u dosud
sjednaných zatím zachována. Při zachování všech preMěstská knihovna Ža- hem následujících 144 ho- ventivních opatření zanesetec se běžně stará o knižní din jsou knihy izolovány v me knihy cestou z práce „ke
fond a připravuje veřejné akti- karanténě od ostatního fon- dveřím“ seniorů. Nové dovity do budoucna. Vzhledem du a následně ošetřeny des- nášky nelze v době vládního
k vládnímu nařízení je kni- infekčními prostředky za po- nařízení sjednávat,“ popsala
hovna pro veřejnost uzavře- užití ochranných prostřed- fungující služby ředitelka
ná, ale v rámci možností se ků. Ze čtenářských kont jsou knihovny Radka Filková.
knihy k lidem i od nich mo- tak knihy odepisovány (vráV Městském divadle Žahou v omezeném režimu dále ceny) až po uplynutí této šes- tec bez přerušení probíhají
předávat. Například lze kni- tidenní lhůty. Knihy, které si administrativní i dramaturhy vracet prostřednictvím bib- čtenáři objednají emailem gické práce. Divadlo se snanebo telefonicky ke studij- ží připravovat budoucí akce,
lioboxu v podloubí budovy.
„Během uzavření kni- ním účelům, předáme „u i když není jisté, zda, kdy a
hovny na základě rozhodnu- dveří“ knihovny. V tradiční za jakých podmínek protí vlády z něho knihy vybírá- nabídce našich služeb máme běhnou. Proto se například
me každý pracovní den. Bě- donáškovou službu pro mé- pracuje na přípravě opery
I v době mimořádných opatření dál fungují městské organizace včetně těch kulturních. Přestože jsou tedy pro
veřejnost uzavřené, práce v nich přerušená není.

Carmen v Letním kině, programu Dočesné a Adventu zároveň ale divadlo musí
pracovat i s variantou, že veřejné akce neproběhnou nebo budou i za několik měsíců omezené.
Regionální muzeum K.
A. Polánka rovněž funguje
dál. „Příprava akcí pro veřejnost je pouze zlomkem
práce muzea. Zaměstnanci
dál pracují a plní úkoly dle
své pracovní náplně,“ vysvětlila ředitelka Radmila
Holodňáková. Pracovníci
muzea tak například pracují
se sbírkovými předměty nebo připravují budoucí výstavy a akce. Tomáš Kassal

ROUŠKOVÉ OKÉNKO
v prostorách infocentra Žatec (vedle chmelničky)
čas: 10.00 – 14.00 hod. – kontakt 415 736 156
Přines pokud máš / dáme pokud máme.
Látky, nitě, gumičky, tkalouny - máš doma a nepoužiješ?
Přijď se zeptat, zavolej!

Dary na ochranu proti
koronaviru – roušky i peníze

Město Žatec přijalo různé dary, které pomáhají s
ochranou občanů proti šíření koronaviru.
Vietnamská komunita

přinesla na radnici nejprve
140 roušek a 20 tisíc korun,
které její zástupci předali starostce. Peníze město rozdělilo mezi dobrovolné hasiče
a záchranáře. Tři desítky roušek dostali od vietnamských
obyvatel strážníci.
Dalších 340 roušek od
vietnamské kumunity zaměstnanci města hned rozdali nebo rozvezli až domů
těm, kdo je potřebovali a přihlásili se o ně.
Studenti oktávy Gymnázia Žatec věnovali 20 tisíc
korun žateckým dobrovolným hasičům a záchranářům. Všem dárcům patří velké díky!
(red)

STOP Exekuce: poradna proti předlužení
Bezplatná telefonní linka ﬁnančního poradenství - pro
ty, kdo řeší předlužení a neschopnost splácet své závazky.
Funguje každý všední den od 8 do 18 hodin, tel. 774
801 394, 775 663 483.
Zabezpečuje Krajská hospodářská komora Ústeckého
kraje (realizátor projektu STOP Exekuce) v souvislosti s
probíhajícím nouzový stavem.
(žz)
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Nouzový stav v Česku
V Česku platí od 12. března nouzový stav, který byl vyhlášen na 30 dní, ale může být prodloužen stejně jako
opatření, která s ním souvisejí.
Přinášíme zkrácený přehled některých opatření, které
vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky:
Od 16. března 2020 je
zakázán volný pohyb osob na území ČR
s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických
zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Je omezený provoz úřadů.
Cestování
Uzavření hranic – zákaz cestování do zahraničí a zákaz
vstupu cizincům na území ČR (výjimky platí jen v nutných
případech). Dodržování hlídají znovuzavedené kontroly na
státních hranicích.
Shromažďování
Zákaz kulturních, sportovních a dalších akcí - až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, ﬁlmová a další
umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky,
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Zákaz vstupu na sportoviště, do knihoven a do zábavných zařízení - je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách,
na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích, bazénech a turistických informačních centrech.
Na vnějších sportovištích může být najednou nejvýše 30
osob.
Zákaz maloobchodních prodeje na tržnicích a tržištích.
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkou nejnutnějších provozoven, jako jsou potraviny, lékárny, drogerie, čerpací stanice.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (s výjimkou závodního stravování); zákaz
se nevztahuje na prodej mimo provozovnu (prodej z okénka, rozvoz jídel).
Vzdělávání
Jsou uzavřené umělecké, základní, střední a vysoké školy, v Žatci byly uzavřené i mateřské školy. Zakázána je přítomnost i na zájmovém vzdělávání.
Od 19. března 2020 se zakazuje všem osobám
pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště
bez ochranných prostředků dýchacích cest.
Sociální služby a zdravotnictví
Zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic nebo
v domovech pro seniory. Pozastavení činnosti denních stacionářů.
Koronavirus jako nakažlivá nemocnic
Na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. Jeho úmyslné šíření je nově
trestným činem.
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Zajištění služeb občanům Žatce
v době nouzového stavu
a mimořádných opatření
NEMOCNICE ŽATEC
Od 19. 3.2020 uvedena do zvláštního režimu - jedná se o preventivní opatření. Příchozí jsou usměrňování u vstupu (s odklonem pacientů s teplotou a určitými příznaky)
POHOTOVOST
pro DOSPĚLÉ: 9:00 – 18:00 hod., 414 110 164
pro DĚTI A DOROST: 9:00 – 18:00 hod., 414 110 740
telef. linka Nemocnice Žatec – spojovatelka: 414 110 111
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Podle nařízení Vlády ČR je provoz omezen - viz strana 3.
SENIOŘI
NONSTOP linka pro seniory + 420 725 957 166
Účel - objednávky nákupů základních potravin do 500 Kč,
nákup léků, konzultace
Převzetí: bez přímého kontaktu
Úhrada: po skončení nouzového stavu, nákup bude prvotně
uhrazen z rozpočtu města
Přehled dalších důležitých kontaktů:
MěÚ Žatec:
724 043 786, 724 050 410,
724 000 394
Školství:
724 808 604
Městské divadlo:
415 710 519
Městská knihovna:
415 243 243, 725 877 781
Regionální muzeum: 608 200 697
Jesle:
605 740 572
POPLATKY - ÚHRADY MĚSTU ŽATEC
(poplatky ze psů, nájemné zahrádek, likvidace komunálního odpadu aj.)
Lhůta splatnosti stanovená do 30. 3. 2020 nebo 1. 4. 2020
pro uhrazení pravidelných poplatků či jiných (zejména
smluvních) úhrad městu Žatec se prodlužuje do 30. 6. 2020
bez následků z prodlení.
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Zrušeno.
PARKOVÁNÍ
Po celém městě zdarma.
ŠKOLY
Nezbytný provoz pro rodiče, kteří pracují v odvětvích, jejichž provoz nelze přerušit (např. zdravotnictví, hasiči, policisté apod.) zajišťují v Žatci dvě pracoviště:
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903
Pro děti od 3 do 6 let, provoz po – pá od 6 do 16.30 hodin.
Kontakt: 415 726 181, 736 629 843,
email: skolka.ujezu@tiscali.cz.
Základní škola a Mateřská škola Žatec, ul. Dvořákova 24
Pro žáky od 7 do 10 let, provoz po – pá od 7 do 16.30 hodin.
Kontakt: 603 597 691, 724 006 148,
email: skola@zsp-zatec.cz.
Jesle: uzavřeny.
MHD
Od 21. 3. 2020 dochází k redukci jízdních časů - viz upravené jízdní řády na straně 6 a 7.
Dočasně ZDARMA. Výstup a nástup zadními dveřmi.
DOBROVOLNÍCI
Svou pomoc můžete nabídnout/poptat na emailu mistostarosta@mesto-zatec.cz nebo na tel: 724 050 410.

zpravodajství
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aktuální jízdní řád MHD

Tarifní řád platný od 16.03.2020:
(schváleno usnesením Rady města Žatec
č. 186/20 ze dne 16.03.2020)
Obyčejné jízdné 0,- Kč
Podmínky přepravy:
Od 17.03.2020 do odvolání pla zákaz vstupu
cestujících do vozidel MHD bez zakry úst a nosu pokud cestující nemají roušku, mohou použít šátky,
šály, ručně šité roušky a jiná alterna vní řešení, v
opačném případě je možné vykázat cestujícího z
přepravy.

Informační kancelář
Autobusového nádraží Žatec
je dočasně mimo provoz
Telefonní kontakt
+420 415 240 261
číslo je dostupné v provozních hodinách:
pondělí – pátek od 10.00 do 14.00 hod.
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Architektonická Oprava Purkyněho ulice začne v červnu
Kácením 18 stromů začala v polovině března příprava být vozovka uvedena do tasoutěž začala
Město Žatec s podporou
České komory architektů vyhlásilo architektonickou soutěž na revitalizaci Havlíčkova náměstí. Cílem soutěže je
pomoci s obnovou centra lokality Podměstí, kde stojí například Kulturní dům Moskva nebo obchodní centrum
Zlatý chmel.
Architekti mohou své
soutěžní návrhy předkládat
do 15. května. Na konci května pak dojde k hodnocení návrhů určenou porotou, již
tvoří jak zástupci města, tak
členové České komory architektů. Podrobnosti k soutěži lze najít na webu www.
zatec.cityupgrade.cz. (red)

Uzavření vjezdu
do areálu MŠ
Mateřská škola Žatec,
Otakara Březiny 2769,
okres Louny
uzavře od 1.6.2020
vjezd do areálu školy,
z důvodu bezpečnosti dětí.
Toto opatření souvisí s novou právní úpravou zákoníku práce č. 366/2019 Sb. týkající se odpovědnosti mateřských škol za vzniklou
škodu.
(lj)

na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Purkyněho uli- kového stavbu, aby umožci. Samotné výkopové práce mají začít v červnu.
ňovala bezpečný průjezd motorových
vozidel.
Investorem stavby za ví- to rekonstrukci povrchu ceSoučástí
stavby je také
ce než dvacet milionů korun lé ulice. Předpokládaný terplánovaná
výsadba
náhradje Severočeská vodárenská mín zahájení prací ze strany
ních
stromů,
a
to
v
podobě
společnost, zhotovitelem je města byl v letošním roce na
ﬁrma Ekostavby Louny. Prá- podzim. Po koordinační 32 kusů platanů. „Stavba to
ce jsou naplánované do schůzce je zcela zřejmé, že bude dlouhá a náročná, ale
dvou etap, protože celá in- stavba se přesune do nad- věříme, že výsledkem bude
hlavně pro obyvatele nová
vestice je náročná i vzhle- cházejícího roku.
krásná
ulice s obnovenou zeInvestor a dodavatel mudem k předpokládané výmělení,“
řekla
o komplikované
ně kanalizačních přípojek. sí splnit požadavek města,
stavbě
starostka
Zdeňka HaSVS plánuje její ukončení v že v zimních měsících, kdy
(kas)
srpnu 2021. Poté zahájí měs- bude stavba přerušena, musí mousová.

Strážníci převzali dřevěné skládačky z Nového Sedla
Dřevěné skládačky a hlavolamy, které poslouží žateckým dětem ke hře i poučení, si začátkem března převzali ve Věznici Nové Sedlo
ředitel Městské policie Žatec Miroslav Solar a manažerka prevence kriminality
Zdenka Kobelčuková. Výrobky, které vytvořili odsouzení v Novém Sedle, jim
předal ředitel věznice plk.
Miroslav Špalek.
Puzzle, paměťové hlavolamy, skládačky geometrických tvarů nebo pomůcka pro hmatové poznávání
povrchů budou sloužit školákům i předškolákům v

rámci preventivních aktivit
městské policie i při různých městských akcích.
Soubor sedmi dřevěných
her vyrobili odsouzení v Novém Sedle na základě zadá-

ní, které dostala věznice od
Městské policie v Žatci. Šlo
o další pokračování dlouhodobé spolupráce Věznice
Nové Sedlo s obcemi či školami v regionu.
(kas)

Běžecké závody v dubnu zrušené Mladší žáci byli posledními Jazzmany,
Žatecký půlmaraton a Žatecká desítka se neuskuteční v
plánovaném termínu 19. dubna 2020 kvůli současné pandemické situaci, která neumožňuje pořádání hromadných akcí. Podle aktuální situace, pokud opadnou současná omezení, připravujeme virtuální individuální formu závodu
vhodnou zejména pro běžce ze Žatce a blízkého okolí. Dále
zvažujeme přesunutí Žateckého půlmaratonu a desítky na
podzimní termín. Určitě budeme všechny zájemce včas informovat.
Mirek Urban, Hopman team Žatec

Kuželkáři prohráli
o 10 kuželek
Ve 22. kole krajského přeboru přivítali žatečtí kuželkáři čtvrtý tým tabulky. Po těsné porážce je Žatec 9. ze čtrnácti týmů. Žatec A - Kadaň
B 2:6 (2433:2443). Body:
Tajbl 442, Vacinek 387, Uhlíková 397, Ptáček st. 420, Jarolím 395, Ptáčková 392. (jj)
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kteří hráli soutěžní zápasy ve ﬂorbalu

Kvůli zákazu hromadných akcí ﬂorbalová unie
ukončila sezónu. Poslední
tým ze Žatce, který hrál o
mistrovské body, byli mladší
žáci na turnaji v Teplicích 7.
března. Jazzmani porazili domácí 7:4, prohráli 1:7 s Cho-

mutovem a 3:6 s Podbořany.
Sestava: Cilc – Wágner
(2+2), Koubek, Gregorová
(0+1), Čopik, Botek – Vojtěch (1+2), Šole (3+4), Týř
(3+1) – Hrnčiřík (0+1), Vejvoda (1+0), Novák (1+0) –
Kyloušek, Bečan, Vilím. (ml)

Boxer Matěj Hlaváč i po šesti zápasech neporažený
V oblastním kole boxu Ústeckého kraje,
které se uskutečnilo v únoru, se představili
tři žatečtí borci.
Matěj Hlaváč nastoupil proti tabulkově
zkušenějšímu borci, který má za sebou zkušenosti z republikové soutěže. Svůj tlak v zápase Matěj stále stupňoval, až se po třech kolech stal vítězem. Byla to jeho šestá výhra,
aniž by zatím prohrál.
Josef Ježek agresivním nástupem vybur-

coval halu a znervózněl soupeře, který byl
následně vyloučen za nesportovní chování.
Adam Růžička nastoupil ke svému premiérovému zápasu. Od trenéra měl za úkol
využít vyšší postavy, odstrkovat soupeře
předním direktem a následně zakončit svou
zadní pancéřovou pěstí. To Adam dodržel a
po 30 vteřinách boje se stal vítězem.
Box klub Žatec děkuje městu Žatec za ﬁnanční podporu talentové mládeže. (bkž)

inzerce/životní událos

Inzerce
● Servis a opravy oken a
dveří. Josef Honauer, tel.
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, promazání a seřízení kování,
výměna skel, těsnění, klik,
oprava žaluzií, výměna
oken či dveří při neopravitelných závadách.
● Expres půjčka solidně –
rychle. Tel. 724 058 457.
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska. Stáří
15 - 19 týdnů, 169 - 219,Kč/ks. Prodej: Žatec- u
vlak. Nádraží-západ – 23. 4.
2020 - 14.30 hod. Výkup
králičích kožek - cena dle

Žatecký zpravodaj

poptávky. Informace: Po Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.
601 576 270, 728 605 840.

Rozloučení
Zesnulí 24. 2. až 22. 3. 2020:
Josef Demut
69
Hana Bretschneiderová 72
Miloslav Drahovzal
63
Jiří Janča
50
Zděnek Peták
70
Danuše Mrázová
88
Terezie Čermáková
89
Petr Petzenhauer
72
Karel Herčík
66
Zděnka Schrammová 92
Jaroslava Choltová
80
Ladislav Malák
66
Ing.Jaroslava Malířová 58
Ladislav Horký
78
Zdeněk Panýrek
65
Jan Križek
90
Alžběta Holá
77
Jaroslav Jelínek
81
Marie Vencová
89

Jaroslava Pfeiferová
87
Zdeněk Pröller
83
Miluše Třebenská
87
Josef Pochman
88
Květa Durová
78
Jan Studnička
63
Václav Slavík
67
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 2. května.
Příjem inzerce do 24. dubna.
Kontakt:e-mail zpravodaj
@mesto-zatec.cz.
Odběrná místa (pokud nebudou uzavřená z důvodu
mimořádných opatření):
Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand,
samoobsluhy nám. Poperinge, JIP (Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru,
divadlo, aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke.

Novinky ze Žatce sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj - město Žatec

Maltézská pomoc:
Osobní asistence
v Žatci
Již od roku
2012 poskytuje organizace
Maltézská pomoc osobní
asistenci obyvatelům města Žatec. Je to
jedno z center celorepublikové Organizace Maltézská
pomoc, která je obecně prospěšnou společností zřízenou českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Služba osobní asistence
je forma terénní pečovatelské služby, podporující život v přirozeném domácím
prostředí a doplňující péči
rodinných příslušníků.
Laicky řečeno služba provádí veškeré činnosti, které
člověk se sníženou soběstačností potřebuje k zajištění pobytu doma. Pomáhá s
nákupy, úklidem, vařením,
zajištěním procházek a aktivit během dne až po pomoc
se vstáváním, hygienou. Naši osobní asistenci stavíme
na hesle „Pomáháme s úctou
a laskavostí“.
Podporují nás Evropský
sociální fond a Komunitní
plán města Žatce.
Renata Kubínková,
vedoucí centra Žatec

Nový maturitní obor na Soukromé obchodní akademii v Žatci
Soukromá obchodní akademie v Žatci od nového školního roku zařazuje do svých
osnov zcela nový studijní
obor Provoz a ekonomika dopravy. Je tak teprve druhou
školou v kraji s tímto zaměřením. Důvod pro zařazení
oboru je jednoduchý – většina velkých ﬁrem má svá oddělení logistiky a při hlavních silničních tazích nejen v
Ústeckém kraji vyrostla logistická centra. Stále roste poptávka po středoškolácích specialistech s tímto vzděláním. „Je to velkou příležitostí zejména pro ty, kteří mají

zájem o profesní růst. Uplatnění najdou jak v oblasti skladování, tak v oblasti přepravních služeb,“ vysvětlil Pavel
Škorpil, personální ředitel ﬁrmy Fujikoki Czech.
Žáci, kteří vystudují nový
maturitní obor, nebudou mít
problém najít dlouhodobé
uplatnění. Podle odborníků
by to měla být příležitost především pro ty, kteří jsou kreativní, mají smysl pro zodpovědnost a dokáží přijímat důležitá rozhodnutí. „Také je to
příležitost pro dobré komunikátory,“ dodal P. Škorpil.
Nový obor nabízí v praxi

skloubení odborných znalostí a dovedností v oboru logistiky s dalšími oblastmi jako je ekonomika, public relations a cizí jazyky - především angličtina, němčina a
ruština.
Důležitým faktem pro studenty je spolupráce školy a
okolních ﬁrem, včetně zmíněné společnosti Fujikoki
Czech. Nabízejí podporu ve
studiu, a to formou různých
přednášek, konzultací a praxí. Absolventi tohoto oboru
se tak o uplatnění nemusejí
rozhodně bát. „Naše ﬁrma nabízí uplatnění pro absolventy

v dlouhodobém horizontu.
Očekáváme, že o ně bude
enormní zájem v celém regionu. Abychom mohli získat
ty nejlepší z nich, musíme je
podpořit,“ řekl P. Škorpil.
Některé pozice v oblasti
provozu a ekonomiky dopravy jsou sice v tuto chvíli
v některých ﬁrmách v kraji
obsazené, podle odborníků
je však v mnoha podnicích
poptávka po těchto specialistech stále vyšší a do budoucna nelze vyloučit, že absolventi nově otvíraného
oboru budou „nedostatkovým zbožím“.
(soa)
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služby občanům

Základní škola Žatec,
Komenského alej 749,
okres Louny

Ředitelství mateřských škol v dohodě
se zřizovatelem městem Žatec vyhlašují

oznamuje, že přijímací řízení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky se
koná 18.6.2020 od 8.00 hod.
Uchazeči musí splňovat
podmínky: poslední vysvědčení s vyznamenáním
a úspěšné zvládnutí testů
všeobecných znalostí z matematiky.
Přihlášky je možné si vyzvednout v ředitelně školy,
popřípadě stáhnout z internetových stránek školy
(www.komenacek.cz).
Vyplněné přihlášky zašlete i e-mailem do 31. 5.
2020 na adresu školy s poznámkou „Přijímací řízení“.
Pokud tento termín nebude možné splnit z důvodu nařízení vlády, budou kritéria
zařazení změněna na prospěchový průměr a známku
z matematiky.
(zs)

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2020 – 2021
který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 5. května 2020 od 8:00 do 13:00 hodin
STŘEDA 6. května 2020 od 8:00 do 13:00 hodin
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti
narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 včetně.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod pro všechny mateřské školy
na celém území města:
·
·
·
·
·
·
·

Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny;
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny;
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny.
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Právní poradna: Nepodané odvolání k soudu. Co s tím?
Advokát radí
Dotaz: Dostala jsem výpověď z
nájmu bytu, proti které jsem podala
včas žalobu na její neplatnost, čekala
jsem, že budu předvolána k soudu, ale
místo toho mi jednoho dne dorazil rozsudek, že moje žaloba byla zamítnuta.
Když za další týden dorazila i výzva
pronajímatele, abych do týdne byt
opustila, tak už to mé nemocné srdce
nevydrželo a musela jsem být sanitkou
převezena do nemocnice, kde jsem byla téměř dva týdny hospitalizována.
Když jsem se vrátila z nemocnice, tak
jsem zjistila, že jsem zmeškala lhůtu k
podání odvolání. Lze s tím ještě něco
dělat?
Minimálně mohu namítat, že jsem
vůbec nebyla předvolána k soudnímu
jednání a mám také důkazy, které vyvrací řadu tvrzení pronajímatele, která
se v rozsudku objevují.
Odpověď: Dodržování lhůt je v občanskoprávních sporech klíčové. Je řada případů, kdy právě nedodržení lhůt
či dalších formalit vedlo k tomu, že
strana spor prohrála. To samozřejmě
působí na první pohled nespravedlivě,
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nicméně je třeba pamatovat na to, že jistá míra formalizace procesu přispívá k
jeho rychlosti, což je jedna ze zásadních věcí, které od rozhodování soudů
požadujeme.
I z tohoto formalismu jsou ovšem
určité výjimky, které umožňují v některých případech situaci, která vypadá zdánlivě beznadějně, řešit. Takový
případ je popsán i ve vašem dotazu. Občanský soudní řád totiž obsahuje možnost prominutí zmeškání lhůty, pokud
k němu došlo z omluvitelné příčiny na
straně účastníka řízení nebo jeho zástupce.
Takovou omluvitelnou příčinou
může být typicky i hospitalizace v nemocnici, která znemožnila podání odvolání. Přitom není podstatné, jestli
jste mohla odvolání podat hned po doručení rozsudku. Důležité je, že jste byla hospitalizována poslední den zákonné 15 denní lhůty, kterou jste na podání odvolání měla.
A jaký by měl být váš další postup?
Je třeba nejpozději do 15 dnů od odpadnutí překážky, tedy ve vašem případě ukončení hospitalizace, podat k
soudu žádost o prominutí zmeškání
lhůty. Ta by měla obsahovat důvod

zmeškání spolu s doložením informací
o důvodech a průběhu hospitalizace
ideálně ve formě lékařské zprávy vydané v dané nemocnici. K této žádosti je
přitom třeba připojit i odvolání, které
chcete podat.
Pokud jde o argumentaci v odvolání, tak klíčovým argumentem samozřejmě bude, že se k vám nedostala informace o nařízeném jednání, kterého
jste se pak nemohla zúčastnit. Samozřejmě je vhodné v odvolání rovnou napadnout a případně doložit důkazy, které vyvracejí tvrzení protistrany, které
soud do rozsudku převzal. Odvolací
soud, pokud žádosti o prominutí lhůty
potvrdí, a dojde k závěru, že vám předvolání k jednání doručeno nebylo, a to
ani tzv. ﬁkcí z důvodu, že jste si ho
včas nevyzvedla, pravděpodobně rozsudek zruší. Bude nařízeno nové jednání, v němž budete moci uplatnit
všechny své důkazy a tvrzení.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
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odpadové hospodářství

Neucpávejte odpad jedlými oleji a tuky!
Nádoby na ně už jsou v sedmi ulicích
Na sedmi stanovištích se separovaným odpadem nyní
najdou obyvatelé města nádoby na jedlé oleje a tuky. Nádoby mají béžovou barvu, jsou opatřeny zámkem a
označením, jakým způsobem olej do nádoby vkládat.
Do béžových nádob patří nich ani jiná maziva, kapapouze oleje a tuky z domác- liny a odpady.
Nádoby se nacházejí na
ností, např. fritovací oleje,
ztužené jedlé tuky. Tyto ole- stanovištích se separovaje a tuky musí být do nádob ným odpadem v ulicích Luukládány v pevných uzaví- čanská, Elišky Krásnohorratelných obalech (PET lah- ské, Jungmannova, Strouve nebo uzavíratelné obaly pečská, Šafaříkova, Růžová
a Jabloňová.
od mléka či jiných nápojů).
Použité jedlé oleje a tuky
Nádoby nejsou v žádném případě určeny pro mohou obyvatelé odevzdátechnické oleje, tedy pro vat i ve sběrném dvoře měspřevodové, tlumičové, či ta Žatec, a to stejným způsomotorové oleje. Nepatří do bem jako do nádob. (red)

Zrušené akce
Kvůli vyhlášení nouzového stavu a dalších bezpečnostních opatření se v dubnu neuskuteční dvě akce,
které v Žatci tradičně podporovala péči o veřejný pořádek a třídění odpadů: Neproběhne akce Ukliďme
Česko - ukliďme společně
Žatec, jež se měla konat 4.
dubna (v případě zlepšené situace proběhne v září) ani
Den Země 2020, který měl
proběhnout 23. dubna. (žz)
Sběrný dvůr
Aktuální provozní doba
sběrného dvora:
Po - Ne 9.00 - 16.00
Polední přestávka:
12.30 až 13.00

Svoz a likvidace odpadů v Žatci a místních částech
V návaznosti na otevření Sběrného dvora za teplárnou v
Perči v roce 2019 dochází ke změně systému sběrových
sobot, avšak dále zůstávají službou pro obyvatele města.

Žatec - svoz 26. září 2020

Ve stanovené dny je odvážen POUZE objemný odpad
a elektroodpad!
Objemný odpad = nábytek, koberce, železný šrot,
sanitární technika apod.
Eletroodpad = elektrospotřebiče, baterie (akumulátory)
Odpady, které se nebudou při sběrové sobotě odebírat!
Pneumatiky, biologicky rozložitelný odpad, stavební
odpad apod.

Žatec - svoz 31. října 2020

Žatec - svoz 16. května 2020

Místní části - svozy 23. května a 3. října 2020
Žatec - svoz 13. června 2020

Vytříděný odpad je možné odkládat v sobotu mezi 8 až
12 hodin do přistavených kontejnerů, a to dle zveřejněného
harmonogramu.
Po 12. hodině budou kontejnery odvezeny a už není možné na stanoviště odpad odložit.
(red)
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