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Odběrové centrum, které připravila Nemocnice Žatec u starého vjezdu od parku, slouží
obyvatelům okresu Louny s podezřením na onemocnění Covid-19. Pravidla provozu odběrového centra jsou na stránkách nemocnice www.nemzatec.cz. Foto: Tomáš Kassal
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Omezení se zmírňují, ale nouzový stav trvá
Mimořádná opatření, která mají občany chránit před
nákazou novým koronavirem, se v posledních dnech začínají zmírňovat. Základní prevenci ale bude potřeba
dodržovat ještě minimálně týdny – jde především o nošení roušek, dodržování odstupů a dezinfekci.
I v Žatci už jsou ale patrná v Žatci ale neproběhne. Douvolnění, které schválila čes- česná se letos neuskuteční
ká vláda a jež vedou (snad ko- právě kvůli omezenému ponečně) k návratu k normální- čtu účastníků velkých akcí.
mu životu. Od začátku květ- „V této situaci není možné zana například lze nastupovat jistit bezpečnost, zdraví a adedo autobusů MHD předními
Nouzový stav
dveřmi a platit jízdné.
Nebo se otevírá knihov- trvá do 17. května
na, i když stále s některými
omezeními. Byly také zahá- kvátní hygienické podmínky
jeny prodeje farmářských vý- návštěvníků a obyvatel města na takto rozsáhlé a otevřerobků na náměstí Svobody.
Postupně se budou oteví- né akci,” vysvětlil za organirat různé obchody, restaura- zátory ředitel divadla Martin
ce a konat veřejné akce. Bu- Veselý. Žatec o zrušení Dodou ale pro ně platit omeze- česné rozhodl o několik dní
ní ohledně počtu účastníků. dříve, než přišel úplný zákaz
To se dotkne kina, divadla či velkých festivalů od vlády
Fungování škol ve městě
muzea nebo různých konse, stejně jako jinde, naplno
certů a veřejných setkání.
Největší každoroční akce obnoví nejspíše od září. Po-

kud se nezmění epidemiologická situace – což by ovlivnilo i další oblasti života.
Omezení života v Česku
v minulých týdnech přineslo mnoho záporů. Krizová situace ale také ukázala, že si
lidé umí pomáhat.
Občané Žatce to dokázali v mnoha podobách: šili
roušky pro ostatní; vyráběli
štíty; pomáhali seniorům;
své služby nabízeli jinak
než dosud – na internetu nebo ze dveří a okének místo u
pultů v provozovnách. Firmy i soukromé osoby věnovaly ﬁnanční dary nemocnici, hasičům, záchranářům,
ale také těm, kdo šili roušky.
Lidé pomáhali, jak mohli – vlastní aktivitou, penězi,
ale třeba i tím, že zůstali doma a nezvyšovali riziko nákazy. Za to si zaslouží všichni obdiv a velké poděkování!
Tomáš Kassal
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Změny v kontrolách
na poliklinice
a v areálu nemocnice

Město koordinovalo pomoc od dobrovolníků,
dárci posílali peníze i po desítkách tisíc

V prostorách polikliniky
a areálu Nemocnice Žatec
proběhly 30. dubna úpravy
prostor pro návrat do standardního režimu.
Na poliklinice jsou opět
zpřístupněny všechny vchody a zprovozněn bankomat.
Kontroly (triáž), které byly
zahájeny v době nouzového
stavu a probíhaly při vjezdu
do areálu a ve vestibulu polikliniky, jsou přesunuty do
úrovní ambulancí. V provozech nemocnice bude pacientům změřena teplota a budou požádáni o vyplnění
stručného dotazníku. Podepíší prohlášení, že nemají
příznaky virové infekce.
Dětská i dospělá LSPP
jsou v běžném provozu:
Všední dny 17:00-20:00;
So, Ne, svátky: 9:00-18:00.
Vstup opět zadním vchodem za lékárnou.
Pacienty prosíme o spolupráci, trpělivost a dodržování pravidel: zakrytí
úst a nosu, dodržování hygienických opatření, dodržování rozestupů.
Jana Olšanová

Město Žatec v uplynulých
týdnech přirozeně přijalo
další povinnost – stalo se
distributorem roušek, a to
zdarma. Sloužilo k tomu
nejen rouškové okénky v
informačním centru vedle
chmelničky. Kdo měl zájem, tomu pracovníci radnice dovezli roušky domů.
Ochrany nosu a úst město získávalo především díky darům, protože na státem slíbené roušky se dlouho čekalo marně. Od státu
Žatec v době největší potře-

ROUŠKOVÉ OKÉNKO
PŘÍJEM - VÝDEJ
Turis cké informační centrum
nám. Svobody 149 (vedle chmelničky)
Provozní doba: Út - Ne 10 - 16 hod.
tel. 415 736 156
by dostal jen 1500 jednorá- přerozdělovali roušky, jež
zových roušek, které byly vyrobilo MŠ Alergo a různí
rozdány podle potřeby jak dobrovolníci. Stovky kusů
přímo ve městě, tak obcím, dodala vietnamská komunikteré patří pod Žatec coby ta nebo 4. brigáda rychlého
obec s rozšířenou působ- nasazení. Dvacet tisíc rouností. Takových obcí je na šek věnovala městu společnost Nexen Tire (na snímku
Žatecku sedmnáct.
A tak pracovníci radnice je předání daru).
Dárci věnovali městu, nemocnici nebo pomáhajícím
organizacím dohromady desítky tisíc korun. Sbírku
uspořádali vojáci, studenti
gymnázia nebo opět vietnamská komunita ve městě.
Stranou nezůstali ani podnikatelé a fyzické osoby, ti
všichni posílali peníze hlavně na transparentní účet
města, nebo sportovci, jako
VK Sever, jenž poslal peníze Nemocnici Žatec.
Všem dárcům roušek i ﬁnančních darů patří velké díky!
(kas)

Přehled důležitých omezení i postupného uvolňování mimořádných opatření
Platná omezení jako ochrana
proti šíření nového koronaviru:
Zákaz pohybu na veřejnosti bez
ochrany nosu a úst.
Zákaz shromažďování vyššího počtu
osob na veřejnosti než je 10.
Dodržování odstupu alespoň 2 metry
(s výjimkou rodinných příslušníků.)
Nutnost dodržování zvýšené hygieny, zejména časté mytí rukou a dezinfekčními prostředky.
Základní a střední školy zůstávají
zavřené do konce června (výjimku mají 9. třídy od 11. 5. a první stupeň ZŠ od
25. 5 ve skupinách do 15 dětí).
Až do odvolání jsou v Žatci uzavřené
mateřské školy (s výjimkou MŠ U Jezu, která navíc zajišťuje péči o děti vybraných profesí).
Nákupní doba jen pro seniory 8 - 10 h.
Návštěvy nemohou chodit na lůžková
oddělení nemocnice nebo do Domova
pro seniory.
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Uvolnění mimořádných opatření:
V současné chvíli jsou otevřené, za dodržení stanovených pravidel, knihovna, posilovny a ﬁtness centra, řemesla
s provozovnou, farmářské trhy a tržiště, autobazary.
Jsou možné bohoslužby s účastí do 15
osob, svatby a spolkové aktivity s účastí do 10 osob, sportování na venkovních sportovištích a v přírodě.
Plánované uvolňování (pokud se nezhorší epidemiologická situace)
od 11. května
Kulturní, společenské a sportovní akce
s účastí do 100 osob.
Velké provozovny a nákupní centra
(za dodržování podmínek).
Restaurace, hospody, bufety, kavárny
atd. s prodejem přes výdejní okénko a
v rámci venkovních zahrádek.
Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária atd.
Muzea, galerie a výstavní síně.

Zámky, hrady, skanzeny (venku).
Možnost individuální přípravy žáků a
studentů na závěrečné nebo maturitní
zkoušky.
Obnoví se činnost zájmových kroužků
a výuka základních uměleckých škol.
Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou.
od 25. května
Restaurace, hospody, bufety, kavárny,
vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory).
Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
Taxislužby (dosud nepovolené).
Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
Zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity (za dodržení podmínek).
Zotavovací akce pro děti do 15 let.
Organizované a zájmové aktivity žáků
1. stupně ZŠ nepovinného charakteru
formou školních skupin – doporučeno
15 dětí ve skupině.
(red)

Žatecký zpravodaj

zpravodajství

Roušky nejsou? Štíty chybí? Tak je vyrobíme a rozdáme!
Veřejné aktivity musely různé organizace ve městě
ukončit, ale přesto dál pomáhaly. Sobě i ostatním obyvatelům města. Hlavní pomocí byla výroba roušek, ale
třeba i ochranných štítů.
Štíty třeba vyrábělo cent- v rámci mimořádných opatrum Sedmikráska či skauti, ření, ale prakticky ihned zaroušky například šily pra- čali jeho pracovníci vyrábět
covnice z Kamaráda-LORM roušky (na snímku). Nejprve pro děti a rodiny, které
nebo DDM Žatec.
jeho služby využívaly, vzáKamarád-LORM
Výrazně omezit provoz pětí i pro mnoho dalších.
„Začali jsme šít roušky
kvůli mimořádným opatřením musela od března orga- hned od začátku, kdy začaly
nizace Kamarád-LORM, kte- být povinné, ale byl jich nerá se stará o klienty s různý- dostatek,“ potvrdila ředitelmi druhy postižení. Aby pře- ka DDM Žatec Ludmila Tvrdešli jejich nákaze, nastou- ská. Dvě její kolegyně šily
pili zaměstnanci do dobro- doma, jedna přímo v DDM.
Ostatní se stali pomocníky a
volné karantény.
Vedle toho ale stihli další distributory.
„Nejprve jsme pomáhali
zaměstnanci ještě našít kolem dvou tisíc roušek pro dětem, které k nám chodívaspoustu dalších lidí. „Hlavně jí a jejich rodinám. Pak se
ze začátku, kdy roušky neby- přidali důchodci, kteří často
ly, jsme šili pro všechny oko- neumí s internetem, a tak ani
lo. Dávali jsme je do TES- nevěděli, že jsou roušky poCO, hasičům, Maltézské po- vinné a kde je sehnat. Dávali
moci, ale třeba i pro brigádní- jsme jim je přímo na ulici.
ky na chmele,“ vysvětlila ře- Potom jsme je začali dodáditelka Kamaráda-LORM vat do Domova pro seniory,
pečovatelkám, České poště
Andrea Rábová.
nebo do lékáren,“ vypočítáDDM Žatec
Také Dům dětí a mláde- vala L. Tvrská.
Roušky rozdávali praže se musel v březnu uzavřít

Změny doby a cen
placení parkovného
Rada města vydala nové
nařízení, ve kterém dochází
od 1. května 2020 ke změnám doby parkování a cen
na placených parkovištích
ve městě. Nově přibude placené parkování na náměstí
Svobody, automat bude v
blízkosti morového sloupu.
Vzhledem k nouzovému
stavu byla všechna placená
parkoviště ve městě od 16.
3. 2020 zdarma. K opětovnému zahájení placení dojde od 11. května 2020.
Doba zpoplatnění a ceník parkovného jsou uvedené na každém parkovacím
automatu nebo je možné je
nalézt na webu města www.mesto-zatec.cz/mesto/aktualne/: Změny doby a cen placení parkovného.
(red)

covníci DDM zdarma. Podpory se pak dočkal i samotný dům dětí. Třeba od podnikatele Petra Hanzla dostal
nový šicí stroj a peníze na
materiál.
MC Sedmikráska
Jiná doba si žádá jiné přístupy. A když nemohla Sedmikráska nabízet služby v
herničce, dětské skupině,
kreativní dílně nebo poradně, přesunula je na internet.
Sedmikráska pomáhala i
jinak pomoc. Například získala grant 40 tisíc korun od
společnosti ČEZ a peníze posloužily pro seniory. „Zajistili jsme 50 balíčků s rouškami, rukavicemi, dezinfek-

cí a manuálem, jak cvičit nebo co dělat doma. Balíčky dostali senioři, kteří k nám chodí pravidelně cvičit, ale třeba
i ti z domova pro seniory,“ vysvětlila Michaela Hradcová.
Peníze od ČEZ posloužily i k nákupu stovky ochranných štítů, které pak pracovnice přerozdělily. A protože
ještě nějaké peníze z grantu
zbyly, koupila Sedmikráska
vlastní 3D tiskárnu. Na ní
pak její lektorky tiskly vlastní štíty, které pak rozdávaly .
Lidé v Žatci ukázali, že
umí pomáhat. Každý dělal,
co mohl a uměl a mnozí potvrdili, že jim na jejich okolí
záleží.
Tomáš Kassal

V MHD se opět
platí jízdné!
Od 1. května byla zrušena bezplatná přeprava cestujících v MHD Žatec a začne platit původní jízdné jako před vyhlášením nouzového stavu.
Plné jízdné stojí 7 Kč, děti od 6 do 15 let a lidé nad 60
let platí snížené jízdné 4 Kč.
Platba probíhá u řidiče vozidla. Kompletní přehled tarifů na www.mesto-zatec.cz.
Nadále zůstává v platnosti zákaz vstupu cestujících do vozidel MHD bez zakrytí úst a nosu - pokud cestující nemají roušku, mohou
použít šátky, šály, ručně šité
roušky a jiná alternativní řešení, v opačném případě je
možné vykázat cestujícího z
přepravy.
(red)
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Město vybralo ﬁrmy, které vybudují parkoviště a opraví ulici
Budování 38 nových parkovacích míst v ulici M. M.
Černobýla a opravu povrchu komunikace ve Svatováclavské ulici zahájí
město Žatec v červnu.
Po uplynutí doby pro podání námitek podepsala starostka Zdeňka Hamousová
smlouvy se zhotoviteli, kteří
vzešli z výběrových řízení.
Komunikace ve Svatováclavské ulici se bude opravovat zhruba měsíc a půl a

město za rekonstrukci zaplatí 4,4 milionu korun bez
DPH. Vítězem výběrové řízení se stala ﬁrma STRABAG.
„Původní asfaltový kryt
komunikace bude odfrézován a nahrazen novým. Součástí oprav je i částečná výměna betonových obrubníků, které byly poškozené nebo opotřebené,“ popsal rozsah prací Marek Pataky z odboru rozvoje města. V průběhu prací je nutné počítat s

Žatec opět vyhrál
krajské kolo soutěže
historických měst

Hlasujte pro opravu schodů v parku!
Můžete tím urychlit jejich opravu

Žatec za rok 2019 opět
uspěl v krajském kole soutěže historických měst, kterou
každoročně pořádá Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K vítězství v
krajském kole blahopřál městu ministr kultury Lubomír
Zaorálek, který zároveň navýšil odměnu o 100 tisíc Kč.
Cena za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón srovnává,
jak se jednotlivá sídla věnují
zvelebování památek. „Soutěž se koná pravidelně, Žatec
získal v rámci kraje první místo již několikrát. Přetahujeme se o ně nejčastěji s Kadaní,“ uvedl místostarosta Žatce Jaroslav Špička.
Vítěz krajského kola získává 100 000 Kč, které Žatec
pravidelně využívá jako další příspěvek na regeneraci památek ve městě. Rozhodnutím ministra by město na zvelebování památek mělo mít
letos dvě stě tisíc korun. Žatec jako vítěz krajského kola
postupuje do kola celostátního. Národní vítěz získá odměnu 1 milion korun. (kas)

Město Žatec chystá rekonstrukci schodů v městském parku na trase od muzea ke Kauﬂandu. Pomoci s
ní mohou i občané města, pokud budou hlasovat v soutěži „Ahoj, krásné Česko“. Tři
města, která dostanou nejvíce hlasů, získají příspěvek
100 tisíc Kč na projekt, který vylepší veřejný prostor.
Hlasuje se na webové adrese https://www.ahojkrasnecesko.cz/ až do konce
května. Každý může hlasovat jen jednou, kontroluje se
přihlášení podle IP počítače
– z jednoho počítače proto
se nelze zapojit vícekrát.
Pro získání 100 000 Kč pro
Žatec je tedy nutné, aby
opravě schodů v městském
parku dalo hlas co nejvíce žateckých občanů! Každý z
hlasujících navíc může zís-

Zastupitelstvo
Jednání Zastupitelstva
města Žatce je naplánované
na 21. května se začátkem
od 17. 30 hodin ve velkém
zasedacím sále radnice. (žz)
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omezením dopravy.
Vozovku ve Svatováclavské ulici chtělo město
opravovat už loni, ale kvůli
neposkytnutí dotace z rekonstrukce sešlo. Letos je
šance získat dotaci 50 procent uznatelných nákladů z
dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Žádost už byla zařazená mezi doporučené akce
roku 2020.
Nové parkoviště v ulici

kat hodnotnou cenu v podobě čisticích prostředků.
Peníze do soutěže vložila společnosti Unilever, partnery jsou organizace Architekti bez hranic a Lepší místo. Žatec byl do soutěže zařazen díky připojení k platformě Mobilní rozhlas.
Každé ze zúčastněných
měst muselo navrhnout místo, které chce vylepšit. Žatec jde do soutěže s rekon-

Vzpomínka na konec války bude
8. května v omezeném počtu lidí

M. M. Černobýla začne vznikat rovněž v červnu. Práce
za 1,4 milionu Kč provede
společnost ERKA Žatec a potrvají zhruba dva a půl měsíce. Poté začne lidem sloužit
38 parkovacích míst, z toho
dvě vyhrazená pro potřeby
tělesně postižených. „Omezení dopravy zde bude v průběhu stavby minimální, jelikož práce budou probíhat mimo komunikaci,“ dodal Marek Pataky.
(kas)

strukcí schodů v městském
parku, jež nutně potřebují
opravit. Na to upozorňovali
i obyvatelé města. Město
chce schody nejen opravit,
ale také vybudovat bezbariérovou cestu do svahu, kudy
procházejí senioři, maminky s kočárky, ale jezdí tudy i
cyklisté. Prostor u schodiště
by byl zároveň doplněný novým odpočinkovým místem.
(kas)

Krátce

Kvůli probíhající opravě
chodníků
v Husově ul. neTradiční vzpomínková akce k příležitosti výročí osvojsou
do
29.
června 2020 obbození Československa od fašismu bude letos ovlivněná mimořádnými opatřeními v souvislosti s prokázáním výskytu sluhovány autobusové zastávky "Žatec, Červený hrákoronaviru SARS CoV – 2.
Pietní akce se proto letos neuskuteční za široké účasti ve- dek". Autobusy staví na zastávce "Žatec, poliklinika".
řejnosti ve standardním slavnostním formátu.
Uctění památky zástupci města Žatce proběhne 8. květByla dokončena další vlna 2020 v 9.30 hodin u památníku na městském hřbito- na ošetření podloubí v ulici
vě a v 10.00 hodin na Kruhovém náměstí s omezeným po- Obránců míru, na náměstí
čtem účastníků. Poté bude prostor pro uctění památky dal- Svobody a Hošťálkově nášími zástupci organizací a spolků. Obě pietní místa budou městí proti lezoucímu hmyodpovídajícím způsobem připravena včetně umístěných zu. Prostor byl vyčištěn, vystojanů na věnce.
(red) bílen a dezinﬁkován. (red)
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zpravodajství

Žatec už má miliony pro občany na kotlíkové půjčky
První předávání smluv o poskytnutí kotlíkové dotace
proběhlo na žatecké radnici 22. dubna za účasti místostarosty Radima Laibla a kotlíkového specialisty Jindřicha Gabriela.
Zbylou část peněz 2 270
Byly podepsány žádosti o
bezúročné kotlíkové půjčky v 000 Kč pošle SFŽP městu ke
hodnotě 2 600 000 Kč ze stra- konci tohoto nebo začátkem
ny města a občanů. Pozváni příštího roku. Tyto ﬁnance bubyli žadatelé, kteří již mají po- dou poskytnuty žadatelům,
depsanou smlouvu o kotlíko- kteří se v současné chvíli vyvé dotaci s krajem. Celkem skytují v tzv. zásobníku o kotbylo předáno 14 smluv o kot- líkovou dotaci a čekají na
líkové dotaci a zároveň byly schválení kotlíkové dotace.
podepsány žádosti o bezú- Největší zájem je o tepelné
ročné kotlíkové půjčky v čerpadlo (25 kusů), zbytek
hodnotě 2 600 000 Kč.
jsou plynové kotle (9 kusů),
Ve stejné době Státní fond dva žadatelé žádali o nový koživotního prostředí (SFŽP) tel na biomasu.
poslal městu Žatec první část
Další předávání smluv a
ﬁnancí na kotlíkové půjčky podpisů žádostí o bezúročve celkové výši 4 690 000 Kč nou kotlíkovou půjčku se
z celkové výše 6 960 000 Kč. uskuteční v průběhu května.
Peníze budou poskytnuty ob- Schválení občané budou upočanům, kteří žádali o kotlíko- zorněni městem, kdy a kam
vou dotaci ve spolupráci s se mají dostavit.
městem, jako bezúročné kot„Až si občané vymění telíkové půjčky k ﬁnancování pelný zdroj za nový, splatí
nového tepelného zdroje.
část bezúročné kotlíkové

půjčky z kotlíkové dotace.
Zbylou část půjčky budou
městu splácet žadatelé po pravidelných částkách, které si
sami zvolí, avšak maximálně
10 let,“ popsal další postup
Jindřich Gabriel.
„Město pomůže občanům, občané pomůžou městu… jak výstižné v této době,
věřím, že taková spolupráce
tu nebyla naposledy,“ doplnil
místostarosta Radim Laibl.
Město použije ﬁnanční
prostředky na rekultivaci

městských parků. Peníze městu pomohou dvakrát. Jednak
zlepší ovzduší výměnou neekologických uhelných kotlů a
za druhé budou použity pro
obnovu parkové zeleně.
Žatec se zapojil jako jedno z mála měst v Ústeckém
kraji do tohoto programu, se
kterým je spousta práce navíc pro vedení města i zapojené úředníky. Žatec ale zvolil tuto cestu, protože chce
co nejvíce pomoci svým občanům.
(red)

Ve třech ulicích má trvat oprava vodovodu a kanalizace do 30. září
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v ulicích Politických vězňů, Václava Brožíka a Vrchlického opravy vodovodu a kanalizace. Stavbu koordinuje s městem Žatec,
které plánuje provést rekonstrukci
chodníků a obnovu komunikace.
Poruchový vodovod a netěsná kana-

lizace slouží pro zhruba 180 obyvatel.
Litinový vodovod byl uveden do provozu v roce 1955, kanalizace z betonového potrubí je z roku 1978. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu nad 50 %, má
netěsné spoje, a nevyhovující šachty.
SVS provádí rekonstrukci vodovo-

du v délce 516 metrů a kanalizace v
délce 278 metrů. Stavba byla zahájena
předáním staveniště 16. dubna 2020.
Vlastní stavební práce začaly v dalších
dnech, a to první etapou v ulici Václava Brožíka. Podle smlouvy o dílo má
být stavba dokončena nejpozději do
30. září 2020.
(svs)

Strážníci nově řeší přestupky za porušování mimořádných opatření
Méně běžných přestupků řeší v posledních týdnech
strážníci v Žatci. Naopak
mají více povinností s dohlížením na dodržování mimořádných opatření v souvislosti s ochranou před šířením nového koronaviru.
„Struktura přestupkových jednání se v posledních týdnech samozřejmě
změnila,“ potvrdil ředitel
Městské policie Žatec Miroslav Solar.
Významně stoupl počet
oznámení, která poukazují
na to, že někteří občané nemají na veřejnosti zakryté
dýchací cesty nebo se shlu-

kují. „Na všechna tato oznámení vyjíždíme a prověřujeme je. Ne vždy jsme samozřejmě úspěšní, protože do
chodu Městské policie Žatec se promítlo i preventivní
opatření v nemocnici, kde
strážníci, spolu s dobrovolnými zdravotníky, hlídkují
24 hodin denně. Máme tak k
dispozici jen jednu hlídku v
terénu, která logicky nemůže stihnout úplně všechno
tak, jak bychom si představovali,“ vysvětlil koncem
dubna ředitel strážníků.
Hlídky nečekaly jen na
oznámení občanů, dodržování mimořádných opatření

samy kontrolovaly. V souladu se zákonem přestupky
oznamují příslušným správním orgánům. Těmi jsou
Městský úřad Žatec nebo
Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje.
Jen v prvním dubnovém
týdnu strážníci v Žatci evidovali 34 přestupků, které
souvisely s mimořádnými
opatřeními v nouzovém stavu. Jeden, za neuposlechnutí výzvy k nasazení roušky,
řešili blokovou pokutou.
Dalších 33 přestupků oznámili příslušným správním orgánům.
Běžných přestupků uby-

lo, což bylo způsobeno tím,
že byl omezen volný pohyb
osob. „Jejich struktura se
však nezměnila. Stále se objevují krádeže v obchodních
domech, rušení nočního klidu a samozřejmě přestupky
v dopravě,“ popsal ředitel
strážníků, který oceňuje
vstřícnost a pochopení většiny obyvatel Žatce. „Rád
bych poděkoval všem občanům, kteří se chovají zodpovědně. Poděkování patří i
těm, kteří nám darovali roušky a strážníkům na stanoviště u nemocnice i na služebnu
přináší drobné občerstvení,“
dodal Miroslav Solar. (kas)
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rozhovor

Teplárna potřebuje dlouhodobou koncepci se širokou podporou
Městská teplárna v Perči na tom není
špatně, ale potřebuje dlouhodobou
koncepci do budoucna. Hlavně si
ujasnit, jak zefektivnit výrobu tepla.
Říká to nový ředitel společnosti Žatecká teplárenská Pavel Jonáš (na snímku), který do funkce nastoupil letos v
lednu. Hned se musel vyrovnat s prohraným soudem kvůli dodávkám štěpky nebo běžícím soudem kvůli modernizaci kotlů. „Jsou to komplikace, ale
není to likvidační. Za sebe mohu říct,
že bych sem nešel, kdybych si myslel,
že to jsou neřešitelné problémy. Proč
bych to dělal?“ vysvětluje Pavel Jonáš
v rozhovoru.
V jaké kondici je Žatecká teplárenská? Může plnit svou základní
funkci, výrobu tepla?
Žatecká teplárenská je v poměrně
dobré kondici z hlediska obsazenosti trhu. Tedy z hlediska odpojování, spokojenosti zákazníků, alternativních zdrojů tepla. Má silné postavení. Výkonnost ﬁrmy z hlediska výnosnosti majetku a investovaných prostředků není úplně na komerční úrovni, ale to je dáno
tím, že jde o městskou společnost.
Dá se říct, že společnost je dotovaná výrobou elektřiny?
Z hlediska výroby tepla je společnost ztrátová a kompenzuje to výrobou
elektřiny. Což není úplně optimální z
hlediska budoucích nutných investic, z
hlediska zpřísňování emisních limitů,
zdražování emisních povolenek. V
tom nás čeká poměrně hodně práce.
Můžete říct, co by se tedy mělo
dít s výrobou v teplárně?
Elektřina je v pořádku. ORC cyklus
napojený na štěpkový kotel jede na sto
procent. Tam velký potenciál zlepšení
není. I když pořád je i zde co zlepšovat.
Co je před námi, je vyřešení zdražujících se povolenek a snižování jejich
přídělů z hlediska uhelných kotlů. I v
nich spoluspalujeme biomasu, ale pořád ze spalování uhelného prachu platíme emisní povolenky. Ty z hlediska
teplárenství budou mít do budoucna
velký vliv na cenu tepla. My budeme
hledat cestu, jak to vyřešit – snížit počet povolenek, obejít se bez nich, víc
využívat alternativní zdroje, jako je
plyn, štěpka... Variant je několik. Tento rok je pro nás klíčové, abychom je
posoudili, udělali si ekonomickou analýzu a doporučili městu z našeho pohledu tu optimální.
Jak varianty budete posuzovat?
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na štěpku. Štěpky je nyní dost. Ale co
bude za tři, pět let? Nebude chybět? Nyní je jí dost kvůli kůrovci, ale co bude
za pár let? Je potřeba vše zvážit, nejen
z hlediska současné situace, ale i z hlediska dalšího vývoje. Není to úplně jednoduché, ale je to pro nás stěžejní úkol.
Platí podle vás, že žatecká cena
tepla patří k nejnižším v republice?
Mohu to potvrdit. Cena tepla v Žatci je, pokud ne nejnižší, tak určitě jedna z nejnižších.
Dá se čekat, že časem dojde k jejímu zvýšení? Už proto, aby si teplárna vydělala na svůj další rozvoj?
Výroba tepla byla v minulých letech ve ztrátě. Mým cílem je do budoucna, a neříkám, jak rychle, dojít k
tomu, aby výroba tepla byla aspoň nulová a výroba elektřiny dál zisková.
O jaké zvýšení může jít? Třeba o
deset procent?
Nechtěl by to takto speciﬁkovat.
Hned by se to chápalo jako desetiprocentní zdražení, a to není správný výposměr, není jednoduché ho měnit, navíc čet. Jsou tam ﬁxní a variabilní náklady,
to pak stojí dost peněz.
proﬁt hodně záleží na počasí. Když buCo dalšího by se ještě mělo udě- de tuhá zima, vyděláme hodně peněz i
lat? Bude potřeba odsiřování?
bez zdražení. Je nutné to porovnávat v
Odsiřování se váže ještě na něco ji- širších souvislostech. Třeba letos zaného, nesouvisí to s emisními povolen- platí lidé méně kvůli teplé zimě, ale cekami. Od roku 2025 budou přísnější li- na je kvůli ﬁxním nákladům vyšší.
mity síry, která je rovněž obsažena v
Vy jste sem přišel v době, kdy běuhlí. Je několik variant, odsíření je jed- ží soud kvůli modernizaci kotlů, tepna z nich. Opět se tomu dá vyhnout lárna prohrála soud kvůli štěpce. Co
změnou paliva. Uvažujeme také o roz- to podle vás znamená?
dělení naší sítě, třeba abychom na části
Není to příjemná situace, to určitě
použili plyn, na části uhlí či jiné palivo. ne. Ohledně sporu na dodávku štěpky
Znamená to, že budete hledat jsme se dovolali k Nejvyššímu soudu,
druhý zdroj, třeba plynový?
ale 11 milionů korun jsme museli zaJe to jedna z variant. Další je přejít platit. Co se týká všech běžících soudkompletně na štěpku a předělat na ni ních sporů, ani jeden z nich není pro
současné ﬂuidní multipalivové kotle.
teplárnu likvidační. Ale já nechci 90
I to je ale investice. Nejprve je te- procent času věnovat těmto sporům,
dy třeba vyčíslit všechny varianty?
na to máme najatou právní kancelář. Já
Ano. Porovnat investiční a provoz- společně s celým týmem Žatecké tepní náklady, spočítat nějakou návrat- lárenské se potřebujeme věnovat zenost investic. A říct si, která cesta je nej- fektivňování společnosti, řešení prolepší. Když uvedu příklad u jedné vari- vozních problémů a zejména koncepci
anty, tak je dnes lehké říct: Přejděme a práci do budoucna. Tomáš Kassal
Z hlediska dlouhodobého, z hlediska investiční náročnosti, z hlediska vlivu na cenu tepla atd. V širší debatě musíme nastavit nějakou energetickou
koncepci pro Žatec. Aby se po příštích
volbách směr nějak dramaticky neměnil. Protože teplárenství je běh na dlouhou trať, není to příliš obratný organismus. Když se rozhodnete pro jeden

Téma
Žatecká teplárenská, a. s.
Firma vlastněná městem je pro Žatec centrálním zdrojem tepla a zároveň vyrábí elektřinu. Má dva tepelné zdroje, čtyři kotle a celkový výkon 37 MWt.
Od ledna má společnost nového ředitele. Stal se jím Pavel Jonáš, rodák z Teplic,
který absolvoval tamější gymnázium a Technickou univerzitu v Liberci. Žije v Úsnad Labem. Pracoval v závodě Setuza nebo teplárenské společnos MVV. Naposledy působil v automobilovém průmyslu.

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.
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576 270, 728 605 840.
● Pronajmu slunný byt v
centru Žatce. Velikost 2+1,
53m2, Nájem 7.100,- Kč +
poplatky. Kauce nutná. Tel.
415710890.

Vzpomínka

● Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít, láska
však smrtí nekončí, v srdci
Tě stále budeme mít.
● Hledá
Dne 27. květse kocour
na uplyne
jménem
předlouhý prvFelix. Stání rok, kdy nás
ří 3 roky,
náš milovaný
ztracen v
manžel, tatíŽatci, plenek a dědemeno rusček, pan Jiří Kříž navždy
ká modrá, bílé znaky. Odmě- opustil.
na 1000,- Kč. Kontakt 777 S bolestí v srdci stále vzpo32 71 32.
mínáme. Manželka Miluše,
● Prodej slepiček. Červený dcera Monika a syn Petr s roHrádek prodává slepičky ty- dinami.
pu Tetra hnědá, Dominant ● Dne 6. 5.
všechny barvy, Green Shell uplynul smut- typu Araukana a Dark ný rok od smrShell - typu Maranska. Stáří ti mého milo15 - 19 týdnů, 169 - 219,- vaného manKč/ks. Prodej: Žatec - u žela pana Vlavlak. nádraží-západ - 21. 5. dimíra Beča2020 - 17.30 hod. Výkup krá- na. Stále vzpomíná manželličích kožek - cena dle po- ka, syn s rodinou, dcera s roptávky. Informace: Po - Pá dinou a sestra. Kdo jste ho
9.00 – 16.00 hod., tel. 601 znali, vzpomeňte s námi.

Rozloučení
Zesnulí 23. 3. až 28. 4.:
Marcela Mačurová
Heřman Marschik
Jaroslav Chmelík
Anna Ertlová
Karel Jiřík
Stanislav Husák
Jaroslav Hloušek
Václav Žatecký
Vilemína Kučerová
Miloslava Poustecká
Miroslav Kaloš
Ján Popovič
Pelagia Jenčová
Božena Hantáková
Mária Müllerová
Irena Rybková

81
80
63
87
87
84
79
77
91
67
72
78
96
90
67
77

Jaroslava Krobová
Zdeňka Fibichová
Tamara Klimešová
Jiří Šrajbr
Libuše Macanová
Štefan Majoros
Jaroslav Klicpera
Emilie Bartková
Alžběta Braunová
František Janich
Stanislav Mataj
Radek Piekarczyk
Ing. Karel Kurz
Milada Srpová
Jana Hanzlová
Alena Stachová
Zdeňka Muntová
Ing. Václav Jaroš
Roman Vavák

68
57
76
55
71
81
85
91
72
67
65
55
84
72
98
88
72
89
67

Poděkování
Velké díky za krásnou „Večerku“
Byla otevřena v době epidemie COVID - 19 a velmi potěšila obyvatele západní části města. Vstup ohromí každého
zákazníka – moderní stojany a police na zboží, nové mrazící pulty plné zboží.
Díky MěÚ Žatec, který povolil provozování prodejny panu Nguen Trong Chinovi, bylo majitelem prodejny opraveno i zdivo na budově bývalé restaurace „Labuť“, která
nyní září žlutou barvou.
Za spokojené zákazníky Irena Komárková

Hledáme pracovnice
na úklid budov městského úřadu.
Podrobnosti na tel. čísle 725 013 885 - Schellová
nebo e-mail schellova@mesto-zatec.cz.

Bezplatná
právní pomoc seniorům
Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte,
jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých
exekutor vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který
jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne
26.6.2020. Do „mobilní poradny“ je nutno se předem objednat na tel. 776 703 170.
Mobilní poradnu naleznete dne 26.6.2020 na Městském úřadě v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru
295, 1. patro, č. dveří 104. Podrobnější informace tel. 415
736 409.
V této nouzové situaci nabízíme též seniorům možnost
telefonních konzultací. Telefonické právní poradenství v
oblasti dluhů, exekucí, bydlení - pro osoby 50 a více let
Zájemci si mohou zavolat v pracovních dnech Po – Pá
9:00 - 17:00 na naše tel. číslo 776 703 170, kde si domluví
datum a čas, kdy by jim pan advokát mohl zavolat.
Iuridicum Remedium, z. s.

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 4. června.
Příjem inzerce do 28. května. Kontakt:e-mail zpravodaj
@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Osobní kontakt: Každé
úterý od 9 do 11 hodin v prostorách Turistického a
inforamčního centra, náměstí Svobody 149.
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.

vyjádření/služby občanům
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Příspěvek člena Zastupitelstva města Žatce: Výkladní skříň
Chrám Chmele a piva měl být výkladní skříní města Žatec. Rekonstrukce objektů přispěla k vylepšení vzhledu města a díky dobrým začátkům provozu i k většímu povědomí o
Žatci. Jak už to v životě ﬁrem chodí, ředitelé, vedoucí provozu, sládkové, ale i další klíčoví pracovníci se střídají. Někdy
to vede k lepšímu, někdy je tomu naopak.
O příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva CZ, p.o.
(CHCHP) se dle mého soudu dá konstatovat pouze jedno. Veškeré provedené změny vedly k úpadku, což se nejvíce projevilo po dosazení Ing. Ondřeje Baštýře do funkce zastupujícího ředitele. Výsledek jeho činnosti se dostavil ve velmi krátké
době. Skončilo vaření dobrého piva, protože v práci, pod jakousi záminkou ze strany zaměstnavatele, skončil kvalitní sládek. Dobré pivo mělo být a zpočátku bylo tím, co CHCHP mělo reprezentovat a také reprezentovalo.
Výsledky zastupujícího pana ředitele se dostavily bohužel jen negativní. Po městě se povídá ledacos. Třeba to, že zastupující pan ředitel to dopracoval tak daleko, že na CHCHP
byla uvalena exekuce. Nevěříte? Věřte. Z účtů CHCHP bylo
exekuováno 430 350,- Kč. Případně se informujte u paní starostky nebo místostarosty Špičky, určitě Vám rádi odpoví. A
víte, vážení občané města Žatce, proč exekuce? Zastupující
ředitel Finanční správě neodváděl DPH. Jistě si pokládáte
otázku, kdo měl z pohledu svého funkčního zařazení CHCHP
na starosti. Nebyl a není to nikdo jiný než pan místostarosta
Špička. Vypadá to, že o ničem nevěděl. On totiž neví, kolik
CHCHP v současné době dluží na sociálním pojištění a na vyměřeném penále, přestože se to stalo veřejným tajemstvím.
Alespoň to tedy tvrdí. Pan místostarosta Špička, jak jsem stihl poznat, o činnosti CHCHP neví nic. „Pane místostarosto,

proč nejezdí výtah ve Sladovně? „Nevím, zeptám se pana ředitele.“ „Pane místostarosto, proč nejezdí výtah ve Chmelovém majáku?“ „Nevím, zeptám se pane ředitele.“ „Pane místostarosto, z jakých technických důvodů, je uzavřena pasáž
ve Sladovně?“ „Nevím, zeptám se... “.
Abych nezapomněl, dluh na sociálním pojištění k
31.12.2019 činil přes 3 miliony korun a sankce více než 1,2 milionu korun. Zeptal jsem se, přestože CHCHP neřídím a nekontroluji. Co na to paní starostka? Vypadá to, že také neví nic a bude se muset zeptat pana místostarosty Špičky. Byl jsem nicméně
paní starostkou poučen o tom, kde bych se eventuálně měl zeptat na přesnou výši dluhu k uvedenému datu. Napadá mě jedna
otázka, proč se paní starostka na onom místě nezeptá sama, aby
věděla, jak „dobře“ město řídí?
Ti, kteří by částku znát měli, konkrétně paní starostka
Mgr. Hamousová a pan místostarosta Špička, a já věřím, že ji
znají, ji ovšem drželi v tajnosti. Pokud však o výše popisovaných problémech ve skutečnosti nevěděli, je pak otázkou,
zda mohou město řídit.
O skutečném stavu věci neví ani řada radních, jak jsem
mohl vyčíst z výrazu jejich tváří na jednání zastupitelstva dne
5. 3. 2020. Neví ani o dluhu na sociálním pojištění, výši penále a o exekuci už vůbec ne.
Poté, co bude do zastupitelstva předložen materiál, který
by měl okolnosti současného marasmu CHCHP objasnit, podám Vám zprávu.
Určitě se zeptám na správném místě, z jakých peněz byly
závazky uhrazeny. Jsem přesvědčen, aniž bych se ptal, že to
bude z městského rozpočtu. Nechme se překvapit.
Karel Krčmárik, zastupitel města

Právní poradna: Výpadek příjmů v nouzovém stavu a řešení dluhů
Advokát radí
Dotaz: Mám dluhy, část již v exekuci, část splácím řádně bance. S
exekutorem mám nastavený splátkový kalendář, který jsem plnil. Nyní jsem ale přišel o svůj přivýdělek
k důchodu, kdy jsem jako brigádník prodával v obchodě. Když se obchody uzavřely, tak se mnou majitel ukončil dohodu o provedení práce její výpovědí. Na splátky teď nemám, protože z důchodu mi na ně
nestačí prostředky. Jak bych měl situaci řešit?
Odpověď: Na současnou mimořádnou situaci většina z nás nebyla
připravena a pro každého z nás přináší větší či menší komplikace. Je potřeba zdůraznit, že vedle různých
chystaných opatření, jako jsou odklady splátek půjček či omezení při výkonu exekucí, lze očekávat i vstřícný postoj při řešení problémů ze strany
bank či exekutorů. Zejména v případě, kdy problémy nebudou dlouhodobé. Prvním krokem by tedy mělo
být kontaktovat banku a exekutora a
domluvit se na dalším postupu.
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Banky už dnes umožňují odklady
splátek v obdobných případech. Obvykle není třeba nic dokládat a stačí
čestné prohlášení, že jste byl postižen
v souvislosti s epidemií a přijatými
opatřeními. Na prozatím dobrovolnou
iniciativu bank i nebankovních společností pak navazuje vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií. Ten počítá
s povinností umožnit odklady splátek
až o 6 měsíců.
Pokud jde o exekuci, tak dohody s
exekutory na splátkách dluhu často
fungují bez jakékoli písemné dohody a
je možné, že exekutor nebude k odkladu splátek vstřícný a pokusí se například řešit to nařízením provádění srážek z důchodu či obstavením účtu. Pokud s exekutorem nebude řeč, doporučil bych podat návrh na odklad exekuce. Odklad je podle zákona možný v
případě, „jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí
mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem
výkonu rozhodnutí vážně poškozen“.

Výpadky příjmů v souvislosti s koronavirem budou velmi pravděpodobně považovány za situaci, kdy je na
místě odklad exekuce. Ostatně samo
ministerstvo spravedlnosti zpracovalo
vzor žádosti o odklad z tohoto důvodu,
který lze najít na internetových stránkách www.justice.cz. V žádosti je třeba mimo běžných náležitostí podání
uvést důvod žádosti – tedy popsat výpadek příjmů - a stanovit dobu, na níž se
odklad žádá, tedy dobu po níž pravděpodobně bude výpadek příjmů trvat.
K žádosti je třeba přiložit doklad o
tom, že k výpadku příjmů došlo – tedy
zde výpověď dohody ze strany zaměstnavatele. Pokud by exekutor žádosti nevyhověl, musí ji do 7 dnů postoupit exekučnímu soudu, který by
nejpozději do 15 dnů měl o žádosti rozhodnout. Do rozhodnutí pak exekutor
nesmí vykonávat úkony v exekuci.
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

vyjádření/informace
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Vyjádření k příspěvku člena Zastupitelstva města Žatce:
Jejich aktivity se projeví určitě již letos z trhu tuzemského
Děkuji za oslovení reagovat k výše uvedenému článku.
Moje první reakce musí být na konstatování - skončilo va- a v blízké budoucnosti trhu zahraničního. Bohužel neumím
odpovídat (okamžitě v čase) na dotazy typu - proč nejezdí výření dobrého piva.
Původní pan sládek vařil velice dobré pivo, ale po několi- tah, proč je zavřená pasáž. Na tyto otázky jsem vždy reagoval
ka upozorněních na neplnění pracovních povinností (ze stra- panu zastupiteli slovy, že se musím zeptat, zjistit. Také jsem
ny pana Baštýře) začal spor, který skončil po dlouhodobé ne- vždy panu zastupiteli odpověď dodal a vysvětlil, většinou v
den položení dotazu.
moci pana sládka odchodem do důchodu.
Tématem ale je neodváděné pojistné. To je pochopitelně
Byl jsem tím, kdo pana sládka obhajoval, promlouval s
ním, aby se situace napravila... Bohužel jednoho dne skončil. špatně a je nutné tento problém řešit. A tento problém v řešení
Pravdou je, že po jeho skončení byl problém s vařením piva, samozřejmě je. Před více než rokem nás jako Radu města upozornil interní audit na tento nedostatek. Za účasti interní audikdy jeho kvalita nedosahovala původní dokonalosti.
To však již přes dva roky neplatí, pivovar v restauraci U torky a zastupujícího ředitele jsme diskutovali opatření, která
Orloje vede pan sládek s bohatou zkušeností a umem. Vyni- musí přijít. Tato opatření zastupující ředitel plnil, komunikokající pivo, které vaří, má možnost každý ochutnat. Jeho kva- val se Správou sociálního zabezpečení a problém řešil. Přeslity ukazují každoroční ocenění z řad odborných i laických nou výši nezaplaceného pojistného jsem neznal a neznala ji
hodnocení. CHCHP mám na starosti, ano, tak jak se uvádí. Ta- ani paní starostka.
Nejsem ani nadřízeným, ani kontrolním orgánem žádné
ké knihovnu, divadlo, muzeum a další instituce. To máme
všichni ve vedení města, rozdělené přílohou č. 4 organizační- městské organizace, tím je Rada města. Rada města přijala k
tomuto problému další opatření. Tím bylo přijmutí rezignace
ho řádu.
O vše, co mám v gesci, se zajímám, komunikuji s kolegy, pana inženýra Baštýře na svou funkci. Kolegu Baštýře plně
snažím se být nápomocen. Nikterak jinak tomu není ani v pří- chápu, na CHCHP strávil 5 let svého života a jak ho znám po
padě Chrámu Chmele a Piva, kde trávím relativně dost času lidské stránce, vedl organizaci s tím nejlepším svědomím.
Rada města na svém jednání dne 27. 4. probrala s panem
nad plánováním turistického ruchu, přípravou místních akcí
a provozními záležitostmi. Právě tato organizace za poslední Baštýřem všechny okolnosti zmiňovaného problému, také nárok a půl předvedla velký posun turistického ruchu celého re- vrhy řešení a postupy následující po jeho skončení dne 31. 5.
gionu. Není to práce nikoho jiného, než pana Baštýře a pana Komplexní situací CHCHP se bude Rada města zabývat ještě
na jednání 11. 5.
Jaroslav Špička, místostarosta města
Havelky.
Chrám Chmele a Piva, příspěvková piva je subjektivní. Naopak, za poslední původního nastavení projektu a i nepláorganizace, je ojedinělým, provozně- roky vaříme dle odborníků kvalitní pivo nované, téměř dvojnásobné doby udržiekonomickým atypem subjektu se slo- a díky změně sládka jsme zlepšili kvali- telnosti, během které nebylo možno
žitým systémem hospodaření podléha- tu piva a na poslední chvíli zachytili a změnit právní formu CHCHP na vhodjící právní úpravě veřejnoprávní i pod- zrealizovali trend výroby aromatických nější subjekt, který by byl provozněnikatelské. Jeho posláním je spoluvy- piv. Před třemi lety začala spolupráce s ekonomicko-daňově výhodnější než přítvářet žatecký turismus, spravovat ne- Chmelařským institutem, čehož si vel- spěvková organizace. Ano, provozní
rentabilní zahradu a sladovnu, provozo- mi vážím a jeho partnerství v rámci vaře- problémy se mohou více projevit v souvat minikapacitní, technicky zastaralý ní piva je pro mne garancí nejvyšší kva- časné době, ale neznamená to, že pouze
pivovar a největší restauraci na Žatec- lity. Dobré pivo bylo možná dříve, dnes já či současné vedení města je jejich příku. Všichni si představovali, že do Žat- je výborné a všude, kam s ním přijede- činou.
Na závěr bych chtěl bych velmi poce začnou okamžitě jezdit desítky auto- me, dělá čest našemu městu a chmelařbusů týdně, do restaurace chodit deseti- skému regionu. Zřizovatel dostával a do- děkovat právě paní starostce a panu místisíce turistů ročně. Z mnoha důvodů se stává 4x ročně veškeré informace včet- tostarostovi Špičkovi, slušným a praconě informací o stavu závazků. Každý vitým lidem, za spolupráci.
tak nestalo.
Ondřej Baštýř, zastupující ředitel
Autor článku uvádí neúplné a zavá- rok probíhá audit zřizovatele.
Chrámu Chmele a Piva
Dnes se naplno projevují nedostatky
dějící informace. Jeho názor na kvalitu

Bohemia Hop je partnerem projektu Zachraňhospodu.cz
Společnost Bohemia
Hop je největší českou obchodní společností se chmelem a ve spolupráci se svoji
mateřskou ﬁrmou CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
dlouhodobě podporuje české chmelařství. Odbyt českého chmele je velmi úzce
svázán s českým pivem a proto se Bohemia Hop, a.s. stala
jedním z partnerů projektu
www.zachranhospodu.cz.
Podle předsedy představenstva Bohemia Hop, a.s.
Mgr. Zdeňka Rosy, je pro
obor chmelařství stěžejní,
aby dobře fungoval sektor

mohl také projekt zachranpivo.cz a důležitá je především
stálá přízeň českých zákazníků. Zároveň je potřeba hledat další formy podpory jak
pro hospody, tak pro pivovary, od nejmenších po velké,
aby obor, který má nejen tradici, ale i velký ekonomický
přínos, přežil složité období.
pivovarství v České republiČeští chmelaři řešili a stáce. Česká hospoda je samo- le v současných dnech řeší
zřejmě základním kame- jarní práce ve chmelnicích a
nem oboru a projekt “Za- jejich zajištění. Ale ve středchraň hospodu” má naši pod- nědobém a dlouhodobém hoporu a jsme rádi, že jsme jed- rizontu je mimořádně důlením z jeho partnerů.
žité, aby fungoval dál prodej
Malým pivovarům po- českého piva.
(zr)

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)
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kultura

V době koronaviru se v muzeu zabývají loňskými vykopávkami
Regionální muzeum K. A.
Polánka je od 11. března
pro veřejnost uzavřeno.
Dobu, kdy je omezený
návštěvnický provoz, využili pracovníci muzea na práci se sbírkovým fondem. Archeologické oddělení se zabývá zpracováním loňských
vykopávek v pískovně u
Soběsuk nedaleko Nechranické přehrady.
Záchranný výzkum v
předpolí těžby štěrkopísku
probíhal u Soběsuk od června do října loňského roku.

Letecké snímkování, pořízené ještě před zahájením
těžby, naznačovalo existenci rozsáhlé pravěké lokality.
Výsledky vykopávek však
předčily veškerá očekávání.
Na ploše více než tří hektarů se podařilo odkrýt půdorysy asi 20 nadzemních staveb, zejména obytných domů. Doloženy jsou i zásobní
jámy na uskladnění obilí, pícky a odpadní jámy. Zajímavé jsou pozůstatky ohrad v
podobě dřevěných kůlů.
Nejdelší řada měřila kolem
90 metrů. Předpokládá se, že

ramikou před více než 7000
lety! Nejdelší stavba měla
výrazně obdélníkový půdorys o délce 40 metrů, šířka se
pohybovala kolem 7 metrů.
Ačkoliv bude výzkum v
pískovně pokračovat i v letošním roce, můžeme již nypravěcí zemědělci ohrazo- ní konstatovat, že zde bylo
vali dřevěnými ploty pole, odkryto největší neolitické
aby ochránili úrodu před pa- sídliště ve středním Poohří.
soucím se dobytkem a zvěří.
Výzkum u Soběsuk přiNejstarší obytné stavby nesl i doklady pohřbívání.
na lokalitě reprezentují tzv. Objeveno jedenáct hrobů z
dlouhé domy z mladší doby různých časových období.
kamenné. Konkrétně je obýPetr Holodňák,
vali lidé kultury s lineární kevedoucí výzkumu

Čtenáři mohou do knihovny. Zatím jen vypůjčit knihy

na náměstí Svobody
pátek 15 5. 2020
od 8 do 15 hodin
Těšit se můžete na sadbu,
zeleninu, čerstvé pečivo,
uzeniny, sýry, ryby, med
a další nabídku.

Plánovaný program
kulturních akcí
Přehled akcí bude zveřejňován na webu města a
stránkách organizátorů.
Regionální muzeum po
svém otevření, může k němu dojít 11. května, nabídne
stálé výstavy a nejspíše ještě
velikonoční výstavu kraslic.
Galerie Sladovna se rovněž může otevřít od května.
Nabídne stálé výstavy Sladovnictví a Tvořím s (Ne)Obyčejnou tužkou. Vedle toho nejspíš představí výstavu
o návratech Vol. Čechů.
Chrám chmele a piva
stejně jako Chmelařské muzeum plánují své otevření
na konci května.
Zámek Stekník se pro
návštěvníky otevře 25. května.
(žz)
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Od pondělí 4. května se Městská knihov- výpůjční prostory. Všechny vrácené knihy
musí projít karanténou po dobu min. 5 dnů a
na Žatec opět otevřela pro veřejnost.
S ohledem na epidemiologická dopo- teprve pak budou uvolněny k dalšímu půjručení je provoz výrazně omezen a jsou za- čování.
V knihovně musí čtenáři dodržovat 2 m
vedena speciﬁcká opatření. Prozatím jsou
otevřeny hlavní knihovna na náměstí Svo- rozestupy, nosit roušku a používat připravebody a pobočka Jih, obě v omezené pro- ný dezinfekční prostředek na ruce. Vstup do
půjčoven je povolen max. 5 čtenářům navozní době.
Provoz v sobotu a na pobočkách v pečo- jednou (na pobočce 3), ostatní vyčkají na
vatelských domech je do odvolání zrušen. chodbě nebo před vchodem. Dobu pobytu v
Důvodem pro toto opatření jsou podmínky, půjčovnách doporučujeme omezit na nekteré musíme splnit a které jsou náročné zbytné minimum (max. 10 minut).
V této souvislosti doporučujeme čtenátechnicky, personálně i provozně.
Služby knihovny jsou omezeny na vrá- řům využít službu „expres balíček“. Procení a půjčení knih. Například čítárnu, WC, střednictvím e-mailu knihovny, případně teinternet, kopírování nebude zatím možné lefonicky si čtenáři mohou objednat knihy a
my jim připravíme balíček knih k vyzvedvyužívat.
nutí
do 24 hodin. Balíčky si mohou čtenáři
Knihy z hlavní knihovny budou čtenáři
vyzvednou
i v úterý a ve čtvrtek v době o 9
vracet výhradně do biblioboxu. Na pobočce
do
15
hodin.
(měk)
Jih pak do beden na vyhrazené místo mimo
Výpůjční den
hlavní knihovna
pobočka Jih
Pondělí
9 – 11* 12 – 17
zavřeno
Středa
9 – 11 12 – 17
zavřeno
Pátek
9 – 11 12 – 15
9 – 12 13 - 16
*Výpůjční hodiny v pondělí mezi 9 – 11 jsou určeny výhradně pro seniory starší 65 let a
držitele průkazu ZTP, včetně jejich doprovodu.

Žatecká Dočesná se letos neuskuteční
Město Žatec a hlavní pořadatel Městské divadlo Žatec tradiční slavnost letos nepořádají po výroku ministra
zdravotnictví, který velké
letní akce vyloučil.
Slavnosti chmele jsou
velkou masovou akcí, které
budou povolené až mezi posledními, za delší dobu. Dočasná je největší slavností
chmele, která vyžaduje obrovskou časovou a materiál-

ní přípravu, ale teď je situace velmi nejistá.
Žatecká radnice se proto
rozhodla přípravy Dočesné
zastavit. „Z diskuze rady
města vyplynulo, že Dočesná je za těchto podmínek nereálná, letos se konat nebude,“ potvrdil místostarosta
Jaroslav Špička.
Děkujeme všem, kdo jste
si zapsali návštěvu do diářů,
rezervovali si volno a těšili

se. Vážíme si toho, jaké máme fanoušky a věříme, že pochopíte, že v této situaci není možné zajistit bezpečnost, zdraví a adekvátní hygienické podmínky návštěvníků a obyvatel města na takto
rozsáhlé a otevřené akci. Děkujeme za podporu a budeme se na Vás těšit 3. a 4. září
2021.
Martin Veselý,
ředitel divadla Žatec,
za realizační tým Dočesné
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zápisy do MŠ/odpadové hospodářství

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021
Uskuteční se ve dnech 11. až 14.
května bez osobní přítomnosti dětí.
Informace k organizaci zápisu jsou na
webových stránkách mateřských škol.
Provozní doba v MŠ: Pondělí, úterý, čtvrtek od 09 do 12 hod.; Středa od
13 do 16 hod.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod pro všechny mateřské školy
na celém území města:
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny, www.
specinka-zatec.cz, tel.: 602 440 340;
Mateřská škola Žatec, Studentská
1230, okres Louny, www.msstudent-

ska.eu, tel.: 727 880 955;
Mateřská škola Žatec, Fügnerova
2051, okres Louny, www.skolkaustudanky.webnode.cz, tel.: 724 758 911;
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903,
okres Louny, www.msujezu.cz, tel.:
736 629 843;
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny, www.msbrezinyzatec.cz, tel.: 774 276 900;
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků
2775, okres Louny, www.msalergo.cz, tel.: 774 808 151;
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny,

www.zsp-zatec.cz, tel.: 603 597 691.
Rodiče nebo zákonní zástupci,
kteří zapisují dítě do mateřské školy, předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, rodný list a očkovací průkaz dítěte!
Dále přinesou vyplněnou žádost o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - na webových stránkách MŠ.
Doporučujeme rodičům, aby si do
MŠ zavolali a domluvili si individuální čas na zápis.
Předškolní vzdělávání je povinné
pro děti narozené od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 včetně.

Seznam míst pro
odkládání různých
druhů odpadů:
Jedlé oleje a tuky:
Sběrný dvůr + nádoby umístěné ve městě: Lučanská, E.
Krásnohorské (propojka s betonovými květináči), Jungmannova, Stroupečská (naproti č.p. 2972), Šafaříkova
(u hřbitovní zdi), Růžová,
Jabloňová.
Odpadní oleje (motorové,
ﬁltrační…): Sběrný dvůr
Nebezpečný odpad:
Sběrný dvůr
Biologicky rozložitelný odpad: Sběrný dvůr, nádoby
rozmístěné ve městě, do
vlastních nádob zapůjčených od města.
Textil: Sběrný dvůr + nádoby umístěné ve městě: Fibichova, Jižní, Stavbařů, Bratří Čapků, Písečná, Kauﬂand.
Eletroodpad a baterie:
Sběrný dvůr + nádoby umístěné ve městě: Stroupečská,
Bratří Čapků, roh ulic Dukelská a U Flory.
Pneumatiky:
V ČR funguje systém sběrných míst použitých pneumatik eltma, ve kterém jsou
přihlášeny pneuservisy odebírající pneumatiky zdarma
- seznam sběrných míst v
Žatci https://www.eltma.cz/
Dále je možno odevzdat pneumatiky ve Sběrném dvoře,
ale s omezením 4 ks na osobu (nad 18 let) a rok. (sjt)
11

Žatecký zpravodaj

sport

Volejbalové kadetky i juniorky Severu vyhrály krajský přebor
Nejstarší tréninková skupina kadetek a juniorek oddílu
VK Sever Žatec letos hrála jako obvykle tři soutěže.
Přestože naprostá většina hráček před sezonou přešla z
kategorie starších žákyň, měli jsme i letos cíle nastavené
poměrně vysoko.
V Krajském přeboru ka- o postup do první ligy. Přesdetek a juniorek byly cílem tože jsme v soutěži patřili k
zlaté medaile a tím i právo nejmladším, ukázalo se nazahrát si kvaliﬁkaci o po- konec, že holkám dosažení
stup do první ligy. V Čes- cíle nebude dělat velké potíkém Poháru juniorek holky že. O našem vítězství bylo
nehrály pod tlakem výsled- prakticky rozhodnuto už v
ků, ale jen s cílem podávat polovině sezony. V soutěži
co nejlepší výkony v jednot- jsme nedohráli jen poslední
kolo, zlaté medaile nám ale
livých utkáních.
ČP juniorek hraje tradič- patří právem. Holky neztraně několik extraligových a sil- tily ani bod a zvítězily s náných ligových družstev, tak- skokem devatenácti bodů na
že jsme před začátkem soutě- druhý Jirkov.
V KP kadetek jsme chtěže neměli nijak vysoké cíle.
Po úspěšně zvládnuté kvali- li hlavně zapojit do naší hry
ﬁkaci holky v každém ze tří mladší hráčky, ale zároveň
odehraných kol dokázaly udr- taky bojovat o nejvyšší příčžet příslušnost k první osmič- ky. Oba cíle se podařilo splce ČP a bojovaly tak pokaždé nit beze zbytku. Žákyně vels těmi nejsilnějšími soupeř- mi dobře zapadly do tréninkami. Soutěž byla ukončena kového i zápasového rytmu.
před závěrečným ﬁnálovým I v této kategorii navíc holky
turnajem a do celkového po- dokázaly vybojovat zlaté
řadí se počítaly jen tři ode- medaile i když těsnějším rozhrané turnaje. Žatecké holky dílem pěti bodů. V této souobsadily vynikající čtvrté těži se nestihla odehrát pomísto a nechaly za sebou jed- slední dvě kola.
Sezonu nám komplikono extraligové a spoustu prvovala nezvyklá série smolligových družstev.
V KP juniorek bylo jas- ných zranění, se kterými
ným cílem první místo a boj jsme se ale dokázali vypořá-

Kuželkářům skončila sezóna dřív,
čas využijí k opravě kuželny
Lokomotivě Žatec skončily jejich soutěže krajský
přebor i okresní přebor.
Vzhledem k současné situaci se všechny soutěže od první ligy až po OP anulovaly
bez vyhlášení výsledků.
Nikdo nesestupuje ale
ani nepostupuje. Všichni
účastníci soutěží mají právo
startovat v novém ročníku,
pokud se přihlásí. Datum jeho zahájení však není zatím
známé.
Lokomotiva tak využije
předčasného ukončení k re-

konstrukci kuželny, neboť
nová je v nedohlednu.
Žatečtí musí opravit rozběhový prostor obou drah,
vyměnit kuželky a pokud to
stihnou, tak ještě dokončit
podhledy v klubovně a prostoru u obsluhy. Celkové náklady na opravy budou cca
90 000 Kč.
Kolaudace by měla být
hotova do června a pak snad
bude čas na přípravu nové
sezóny. Jestli se bude konat
další ročník turnaje LOKOCUP se ještě neví.
(jj)

dat. Hned v prvním kole KP
si při rozcvičení nešťastně
zlomila ruku Lucka Schovancová, která se připravovala na post libera. Po větší
část sezony na jejím místě
nastupovala smečařka Klárka Weidischová, která však
tuto roli zvládla dokonale.
V prvním kole ČP si udělala ošklivý výron Barča Karasová a my jsme na polovinu
sezony přišli o první nahrávačku. I s tím se ale tým porval statečně a Kačka Henlínová Báru velmi dobře nahradila. Na postu blokařek trápily nemoci a drobná zranění
na střídačku Julču Wiedovou
a Naty Chládkovou, které se
tak prakticky celý rok na turnajích nepotkaly. Pozici druhé blokařky však skvěle
zvládla Áďa Honzátková a v
několika utkáních ještě Áďa
Ledvinová, takže ani na blo-

ku nás „bota netlačila“.
Naopak smečařky vydržely po celou sezonu zdravé. Péťa Barochová, Kačka
Rodová, Anička Vejvodová
a Lucka Rodová hrály ve
všech soutěžích fantasticky.
Výborné výkony podávaly
v zápasech i starší žačky, takže o budoucnost žateckého
volejbalu se bát nemusíme.
Vedení ČVS rozhodlo,
že vzhledem k nemožnosti
odehrát barážové turnaje postoupí všichni vítězové KP
do první ligy. Rozhodli jsme
se, že holky přihlásíme do
první ligy v obou kategoriích. Příští sezona bude ještě
náročnější než ta letošní, ale
žatecké holky už několik sezon po sobě dokazují, že se
za všech okolností rvou o co
nejlepší výsledek, takže se
na další roky s nimi moc těšíme.
Jaroslav Vrbata

Jazzmani se chlubí 3. místem
Mužský tým ﬂorbalového oddílu Jazzmani Žatec letos skončil na 3. místě Regionální ligy Ústeckého kraje
a dosáhl tak nejlepšího umístění za posledních pět let. Za
zrodem tohoto úspěchu stáli
především klíčoví hráči
útočník Marek Smištík a
brankář David Švátora.
Letošní ročník byl také
milníkem v počtu hráčů na
soupisce. Družstvo mužů doplnili junioři Dvorský, Hanuš, Hrádek, Sarič, Žiga a
Milyan, kteří po malých
krůčcích zkoušejí senior-

skou ligu. Doplnili je navrátilci Jiří Slach, Rudolf Neliba a Matěj Živčák. Celkově
se utvořil kádr 20 hráčů.
Příští sezóna bude pro
FbC Jazzmani zlomovou.
Tým mužů bude usilovat o
postup a udržení v divizi. Zároveň po několika letech bude oddíl přihlašovat družstvo také do juniorské soutěže. Po jedenácti letech tak
zkompletuje všechny ﬂorbalové kategorie od přípravky přes elévy, mladší a starší
žáky, dorostence a juniory
až po muže.
(jazz)
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