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Město Žatec má v roce
2021 hospodařit s částkou
přes 524 milionů korun.
Rozpočet schválilo na svém
prosincovém jednání Zastupitelstvo města Žatec.
Do Nového roku Žatec
vstupuje s tím, že počítá s příjmy 403,9 milionu Kč, s výdaji 524,2 milionu korun a s odvodem do sociálního fondu
ve výši 2,6 milionu Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, včetně odvodu do sociálního fondu, je 122,9 milionu korun.
„Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že rozdíl
mezi výdaji a příjmy bude
krytý ﬁnancemi, které přejdou z přebytku hospodaření,“ vysvětlila zastupitelům
Monika Naxerová z ﬁnančního odboru radnice.
K vyrovnání rozpočtu pro
rok 2021 přispějí dvě základní položky: První jsou ﬁnanční prostředky (zhruba 79 milionů Kč), které byly rozpočtově uvolněné v roce 2020, ale
v tomto roce nebyly vyčerpané a přesouvají se na rok
2021. Druhou jsou ﬁnance ve

byl 512 mil. Kč). Kvůli očekávaným nižším daňovým
příjmům byl připravován
tak, aby příliš nerostl. „Poselství rozpočtu roku 2021
je snaha držet se rozpočtu
roku 2020 a nezvyšovat jej,“
potvrdil radní Pavel Pintr.
Návrh rozpočtu města
byl zpracován podle schváleného harmonogramu. Na
přípravě rozpočtu na rok
2021 se podíleli příslušní příkazci
a správci jednotlivých
Jedním z nejvyšších rozkapitol
rozpočtu, ředitelé přípočtových opatření města Žaspěvkových
organizací či řetec v roce 2020 byla kompenditelé
organizačních
složek
zace daňových příjmů.
města. Po jeho projednání v
Kvůli krizovým opatřením,
tzv. minirozpočtových výbopřijatým v souvislos s ochrarech byla provedena jeho sunou před šířením Covid-19, do- marizace a konečná úprava
šlo k výpadku daňových příj- ﬁnančním odborem.
mů. Města dostala proto ze
Návrh rozpočtu na rok
státního rozpočtu kompenzaci. 2021 byl poté projednán na
V případě Žatce to bylo jednáních rady města 23. lis23,8 milionu Kč - administra v- topadu a 7. prosince a přední převod byl dokončen roz- ložen ke schválení na jednání
počtovým opatřením, které zastupitelstva 17. prosince.
schválilo zastupitelstvo v proNávrh rozpočtu města
sinci. Částka nahradila výpadek byl před projednáváním v zadaní z příjmu fyzických i práv- stupitelstvu zveřejněn na
nických osob a DPH.
úřední desce. Tomáš Kassal
výši 43,8 milionů Kč, jež budou buď přijaté nad rámec
rozpočtu roku 2020 nebo se
je podařilo ušetřit.
V průběhu roku se výše
rozpočtu města může měnit,
a to prostřednictvím rozpočtových opatření, schválených radou či zastupitelstvem města.
Rozpočet na rok 2021 je
schválen ve zhruba stejné
výši jako loni (pro rok 2020
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O vítězných projektech se začne hlasovat v lednu
Vybírat ze šesti návrhů
participativního rozpočtu,
prvního v historii města,
budou moci občané Žatce
ve veřejném hlasování už
na konci ledna.
V termínu do 30. listopadu 2020 přišlo celkem 12 návrhů. Po kontrole a vyhodnocení ze strany pracovníků
příslušných odborů městského úřadu se ukázalo, že
proveditelných je 6 návrhů.
„Všechny realizovatelné
návrhy budou zveřejněné
na webu města pod záložkou participativní rozpočet
v průběhu ledna,“ sdělila ve-

doucí Kanceláře úřadu Simona Schellová. Občané se
včas dozví, zda budou jednotlivé projekty představené na veřejném setkání svými navrhovateli. To ale bude záležet také na aktuální
epidemiologické situaci. V

každém případě zájemci více zjistí o návrzích na webu
města: http://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeprozatec/.
Více informací získají
občané prostřednictvím Mobilního rozhlasu v Žatci a sociálních sítí města.
Na konci ledna bude na
webu města spuštěno hlasování, jež poběží do konce
února. Z něj vyplyne, které z
předložených návrhů se budou realizovat.
Pro rok 2021 vyčlenilo
Zastupitelstvo města Žatce
na realizaci vítězných pro-

jektů 600 tisíc Kč. Celkové
náklady na jeden projekt
musí být minimálně 20 tisíc
Kč a nesmí přesáhnout 200
tisíc Kč.
Na základě získaných
hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí ﬁnanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu,
v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až
do vyčerpání přidělených ﬁnančních prostředků.
Kontakt pro případné dotazy: Simona Schellová, tel.
415 736 125, e-mail: schellova@mesto-zatec.cz. (kas)

Vrácený milion
pomůže s opravou
Příspěvková organizace
Kamarád-LORM městu nabídla možnost snížení příspěvku na svůj provoz o milion korun. Část peněz na
svůj provoz získala díky dotaci. Kamarád-LORM ale o
ušetřený milion nepřijde. Zastupitelstvo město už schválilo, že částka se využije na
nezbytnou rekonstrukci sociálních zařízení, která slouží
klientům denního i týdenního stacionáře a jež jsou ve
velmi špatném stavu. Oprava si vyžádá asi 3,5 milionu
korun, město na ni vyčlenilo
dalších 2,5 milionu Kč. (žz)

Kluziště před radnicí zůstalo otevřené pro veřejnost i mezi svátky na konci loňského roku.
Návštěvníci se ale museli přizpůsobit aktuálním opatřením pro šíření nemocni Covid-19.
Proto se po Vánocích snížil počet bruslařů na pouhé dva. Provoz kluziště, který je denně od
7 do 20.30 hodin, budou vládní nařízení ovlivňovat i nadále. Ilustrační foto: Tomáš Kassal

Na křižovatce ulic Plzeňská a Osvoboditelů je dočasný kruhový objezd
de probíhat rekonstrukce celé ulice v
rámci plánované investice města,“ vysvětlila starostka města Zdeňka Hamousová.
Kvůli rekonstrukci došlo k uzavírce Purkyněho ulice a všechna doprava
ze Žatce směrem na Staňkovice vede
přes tuto křižovatku. Zejména v dopravní špičce se tam tvoří dlouhé kolony až k železničnímu přejezdu u bývaDočasný kruhový objezd zajistí lé Šroubárny. Dočasná okružní křižobezpečnější provoz na křižovatce ulic vatka zajistí bezpečnější a plynulejší
Plzeňská a Osvoboditelů, neboli silnic odbočení, zároveň dojde ke zpomalení
I/27 a II/250. Okružní křižovatka je ho- vozidel jedoucích od Mostu.
tová od poloviny prosince.
Kruhový objezd byl podle plánu ho„Důvodem je dlouhodobá uzavírka tový do 15. prosince. Fungovat bude
ulice Purkyněho v Žatci, kde Severo- minimálně do poloviny příštího roku,
česká vodárenská společnost provádí rozhodující bude termín dokončení
rekonstrukci vodovodu a následně bu- oprav v Purkyněho ulici.
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Pořízení dílů, které vytvořily dočasný kruhový objezd a přechodné vodorovné dopravní značení včetně reﬂexních dopravních značek, stálo přibližně 500 tisíc korun.
S dočasným dopravním opatřením
vyslovilo souhlas Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD), které je správcem komunikace I/27.
Současné řešení je pouze dočasné a
souvisí právě s uzavírkou Purkyněho
ulice. Do budoucna se ale plánuje trvalá okružní křižovatka, na níž se začíná
projektově pracovat. Zástupci města s
ŘSD rovněž dál jednají o vybudování
kruhového objezdu na Plzeňské ulici
poblíž TESCO, kde se snad rovněž blíží stavba bezpečnější okružní křižovatky.
(kas)
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Město uvolnilo
1 milion korun na
podporu podnikání

Město Žatec vypisuje výzvu:
Podpora podnikatelům v souvislos s epidemií COVID-19.

Rada města Žatce na
svém jednání v pondělí 21.
prosince schválila podmínky Výzvy k poskytnutí ﬁnančního daru v rámci Podpory podnikání v Žatci. Na
ﬁnancování výzvy radní
uvolnili z rozpočtu města 1
milion korun.
Finanční pomoc je určena podnikatelům ze Žatce,
na něž dolehly podmínky
nouzového stavu. Podpora
se poskytuje ve výši 10 tisíc
Kč na jednu provozovnu,
ale na jedno IČ mohou být
podpořeny nejvýše dvě provozovny. O podporu mohou
majitelé provozoven žádat
do 15. ledna.
Podrobnosti a formuláře
jsou uvedeny na webu města https://www.mestozatec.cz/radnice/odboryuradu/ﬁnancni-odbor/ . Formuláře jsou ve vytištěné podobě i na podatelně MěÚŽatec. Kontaktní osobou je
vedoucí Finančního odboru
Renata Sedláková, tel. 415
736 200.
Výzva je výrazem ocenění významu podnikatelského sektoru v Žatci. (red)

Rada města Žatce vyzývá fyzické a právnické osoby, které
a) ke dni 30. 11. 2020 provozovaly živnost v provozovnách umístěných na území města
Žatec a zároveň
b) jsou nájemci nebo vlastníci prostor sloužících k podnikání, v nichž se nachází provozovna dle písm. a)
c) vztahuje se na ně a jejich činnost Usnesení Vlády ČR č. 1103 ze dne 26.10.2020 respekve č. č. 1111 ze dne 30.10.2020 o přije krizového opatření (přerušily nebo omezily provoz v provozovnách dle písm. a)
d) podpora bude poskytnuta maximálně na dvě provozovny umístěné na území města
Žatec pod jedním IČ,
aby v případě potřeby podaly městu Žatec žádost o podporu ve výši maximálně
10.000,00 Kč na provozovnu dle písm. a) s doložením podkladů prokazujících splnění
podmínek uvedených pod písm. a) až d) této výzvy.
Žádost musí být podána na každou provozovnu samostatně.
K žádos je nutné doložit:
a) plnou iden ﬁkaci žadatele, speciﬁkaci provozovny
(předmět činnos v provozovně a její umístění), čestné
prohlášení deklarující přerušení nebo omezení provozu v
provozovně v důsledku krizového patření dle písm. c) této
výzvy
b) kopii nájemní smlouvy u žadatelů nájemníků nebo informační výpis z katastru dostupný na h ps://nahlizenidokn.cuzk.cz/ u žadatelů vlastníků.
Žádost o podporu je nutné doručit prostřednictvím datové schránky, dále prostřednictvím poštovní služby nebo
osobně na podatelnu MěÚ Žatec, nám. Svobody č.p.1, Žatec, a to nejpozději do 15. 01.
2021 do 13:00 hod včetně. Na žádos doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Žádos se podávají v uzavřené obálce označené názvem: „Podpora podnikání v Žatci“.
Na poskytnu podpory není právní nárok.
Schváleno usnesením Rady města Žatec číslo 965/20 ze dne 21. 12. 2020.

Proces EIA: Dodateční povolení areálu HP-Pelzer, Žatec
Do závěrečné fáze se dostal povolovací proces závodu HP-Pelzer v Žatci. Ministerstvo životního prostředí v
prosinci zveřejnilo doplněný dokument pro proces EIA, k němuž se poté
mohly začít posílat další připomínky
před závěrečným posudkem.
Ten by mohl být znám během několika měsíců. „Jakmile bude EIA uzavřena, můžeme pokračovat v přípravě
našeho investičního záměru. Jde nám
o to, abychom v prostoru bývalého cukrovaru postavili novou halu a tím omezili cesty nákladních automobilů do bývalé Šroubárny, čímž se sníží hluková
zátěž,“ řekl v prosinci žateckým zastupitelům ředitel zdejšího závodu HPPelzer Čeněk Lamač.
Součástí investice bude nejen nová
expediční hala, ale také tři další výrobní linky, které mají doplnit ve výrobní
hale již dvě fungující linky. Závod vyrá-

bí zvukově izolační prvky do automobilů, jeho činnost ale už několik let kritizují obyvatelé z okolí. Výrobou se zabývají také kontrolní orgány státní správy – krajské hygienické stanice, stavebního úřadu, České inspekce životního prostředí i dalších institucí. Ti všichni už se k záměru s názvem „Dodatečné
povolení areálu HP-Pelzer, Žatec“ vyjadřovali, stejně jako občané, kteří žijí v
blízkosti závody, nebo spolek VPN
2016, jenž provoz dlouhodobě kritizuje. Nejčastější výtky směřují na hluk, zápach či dopravní zátěž.
I těmito vlivy se zabývá právě proces EIA, tedy Posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí. Povolení má
zajistit, aby závod mohl dál provozovat svou výrobu, ale zároveň negativně
neovlivňoval život obyvatel v okolí.
„V dokumentaci byly posouzeny
všechny známé vlivy a rizika z hledis-

ka možného negativního ovlivnění životního prostředí. Vzhledem k charakteru úprav a charakteru provozu lze
konstatovat, že záměr nezpůsobí významné zhoršení emisních a hlukových vlivů, podmínek v blízkém okolí
záměru, ba naopak po realizaci nápravných opatření dojde především ke zlepšení stávající hlukové zátěže a eliminaci pachů,“ shrnula svá zjištění Daniela
Pačesná, která dokument zpracovává.
Zdůraznila ovšem, že je nutné ze
strany investora a provozovatele žatecké závodu právě dodržování všech
opatření. „Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v době přípravy,
realizace a provozu záměru. Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany provozovatele a
přípravná fáze zpracovávaných projektových dokumentací,“ uvedla D. Pačesná.
Tomáš Kassal
3

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC

OZNAMUJE ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN A OMEZENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ

od 06.01.2021 do odvolání se stanovují úřední hodiny takto:
PONDĚLÍ

09:00 – 11:00

13:00 – 16:00

STŘEDA

09:00 – 11:00

13:00 – 16:00

Úterý - rezervační systém (https://www.mestozatec.cz/radnice/rezervace/)
Upozorňujeme občany, že registr vozidel je pouze na rezervaci!
PODATELNA:
PONDĚLÍ 09:00 – 11:00
13:00 – 16:00
ÚTERÝ
09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
STŘEDA 09:00 – 11:00
13:00 – 16:00
ČTVRTEK 09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
PÁTEK
09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
(út, čt a pá – vchod z boku radnice)
Žádáme veřejnost, aby:
- při vyřizování žádostí upřednostňovala písemný, elektronický či telefonický kontakt před
osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné;
- veškeré dokumenty určené pro úřad odevzdávala pouze prostřednictvím pracoviště podatelny,
případně využila poštovní schránky umístěné u vchodu radnice či zaslala prostřednictvím pošty, emailu
nebo datové schránky;
- dodržovala předepsaná hygienická opatření při vstupu do budovy – použití ochrany nosu a úst, použití
dezinfekce, bezpečnostní rozestupy.
Ústředna: 415 736 111
e-mailové kontakty:
epodatelna@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
V Žatci dne 04.01.2021
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Ing. Helena Šmeráková, MPA
tajemnice MěÚ Žatec, v.r.
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Pomáhají ve volném čase a zadarmo, ale jako profesionálové
Sbor dobrovolných hasičů Žatec patří mezi nejstarší hasičské sbory v republice. Loni měl slavit 150 let od
svého založení, ale covidová omezení
oslavy odsunula.
Pandemie ale nijak neomezila samotnou činnost dobrovolných hasičů,
jen jim přidala další práci. Ovšem to
hlavní, zásahy u nehod, požárů či osvětové akce, prováděl SDH Žatec dál. „U
zásahů naše výjezdová jednotka často v
plné míře supluje činnost profesionálních hasičů. Třeba nám předají místo
událostí, protože musí na zásah jinam,“
vysvětlil starosta SDH Žatec Lukáš
Job v rozhovoru, při kterém s velitelem
výjezdové jednotky Liborem Staňkem popisovali činnost „dobrovoláků”.
Dobrovolní hasiči fungují jako
sbor a jako zásahová jednotka. Jak
lze popsat a odlišit jejich činnost?
Libor Staněk: Vychází to z toho, že
před rokem 1985 byly jednotky zajišťovány ze strany Sborů dobrovolných
hasičů. To je dnes občanské sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, největší hasičské sdružení
v Česku. V roce 1985 všechny výjezdové jednotky přešly pod správu obcí, ty
jsou jejich zřizovatelem. U jednotek je
vše striktně dané, od povinných zdravotních prohlídek po předepsaná školení a kurzy.
Jak bychom popsali sbor dobrovolných hasičů?
Lukáš Job: Sbor dobrovolných hasičů Žatec spadá pod SDHČMS, byl založen roku 1870, takže jsme loni měli 150
let od založení. K tomu byly připravené
oslavy, které kvůli covidové situaci nemohly proběhnout, a měly by se konat
letos 17. dubna. Věnujeme se hlavně
preventivní činnosti, zejména ve školách. Ať v Žatci nebo i mimo město.
A asistujete u kulturních akcí?
Ano, zajišťujeme požární asistenci.
To bylo v posledním roce, třeba když tu
natáčeli ﬁlmaři projekt Ponorka.
Letos jste nemohli pořádat kvůli
covidu oslavy. Jak jinak tato situace
zasáhla do vaší běžné činnosti? Dělali
jste něco navíc?
Kromě řešení běžných událostí jsme
se snažili maximálně vyjít vstříc městu.
Město třeba připravilo balíčky pro občany různých věkových kategorií, my je
převzali, uspořádali a zajistili rozvoz
roušek a dalších ochranných pomůcek.
Když se vrátím ještě k výjezdové
jednotce. Kolik má členů a jak je
strukturovaná?

škod, s kterým hospodaří Generální ředitelství Hasičských záchranných sborů. Ale ta dotace jej postavená tak, že
čím menší obec, tím víc má bodů. Což
znevýhodňuje města velikosti Žatce.
A další potřeby?
LJ: Co se týče ochranných prostředků, jsme vybaveni velmi dobře.
LS: Jak šla doba dopředu, město na
nás i víc dá a odráží se to na provozním
rozpočtu. Takže když něco kupujeme,
jsou to věci, které něco vydrží.
LJ: Máme třeba už přetlakovou dýchací techniku, což je dobře, protože v
Velitel výjezdové jednotky JSDH Libor
poslední době jsme několikrát vyjížděli
Staněk vlevo a starosta SDH Žatec Lukáš
na požáry bytových jednotek společně s
Job vpravo.
Foto: (kas)
profesionálními kolegy. Máme k tomu i
LS: Tohle vše určuje zákon a vy- vyváděcí kukly. Ochranné pomůcky
hláška. Dobrovolné jednotky jsou v ka- jsou na velmi dobré úrovni.
tegoriích 2, 3 a 5. My jsme JPO 3, což
LS: Používáme věci na úrovni, jaznamená výjezd do deseti minut. Od kou má profesionální Hasičský zádvojky se lišíme jen tím, že ta má vý- chranný sbor. Laik by možná řekl, k čejezd do pěti minut – ale to bychom časo- mu to dobrovolný hasič potřebuje…
vě nezvládli, když někdo musí přejet ce...pojďte to vysvětlit!
lé město a do času se započítává i přeMy nejsme dobrovolní hasiči z Pravlečení a příprava potřebné techniky.
hy, kteří přijedou z mnoha stanic a dobLJ: Průměrně vyjíždíme v 8. minutě rovolní dělají věci okolo, zatímco u záod vyhlášení poplachu.
sahu jsou profesionálové. Ale u nás dobKolik má jednotka členů?
rovoláci dělají to samé co profíci.
LS: Momentálně má 18 lidí s tím, že
To bychom měli zdůraznit, že funminimum je 12. Dvanáct je ale málo, gujete jako záloha profesionálů nebo
když uvážíme, že musíme zajistit výjim pomáháte přímo u zásahů. Proto
jezd čtyř lidí, tedy zmenšeného družje srovnatelná výbava nutná.
stva. A třeba dopoledne, když jsou
LJ: Stává se, že jsme u některých závšichni v práci, je to složité.
sahů
i dřív než profesionální hasiči, proLJ: A struktura jednotky je taková,
tože
ti
řeší jinou událost.
že je určen velitel, zástupce velitele, veLS:
Lidé ve městě často nerozumí tolitelé družstev, strojníci, technici a hasimu,
že
HZS
nejsou jejich hasiči, že to je
či. Je výhodou, že máme funkce kumustátní
subjekt,
patří pod ministerstvo
lované. Velitel není jen velitel, ale je i
vnitra.
Nejsou
tu
jen pro Žatec, když je
strojník. Takže funkce ve čtyřčlenném
velký požár v okolí, musí tam úplně
družstvu vždy pokryjeme.
Letos slavíte 150 let. Jaké máte všichni. Pak zvedají nás, dobrovolnou
další plány, jak se chcete jako sbor a jednotku, a v tu chvíli přebíráme povinnosti profesionálních hasičů – s výjezjednotka dál rozvíjet?
LS: Potřebovali bychom novou cis- dem do dvou minut a na cokoliv. Proto
ternovou automobilovou stříkačku. je nutné mít srovnatelnou výbavu a techTomáš Kassal
Zkoušeli jsme dotace z Fondu zábrany niku.

Téma
Sbor dobrovolných hasičů Žatec
Byl založen v roce 1870 a patří k nejstarším v Česku. Oslavy proběhnou 17. 4.
Sbor jako občanské sdružení má 21 členů, věnuje se hlavně preven vní a osvětové činnos , účastní se společenských akcí ve městě jako povinná požární asistence.
Výjezdovou jednotku SDH Žatec tvoří 18 členů, zřizovatelem je město Žatec.
Ročně vyjíždí JSDH Žatec průměrně na 40 zásahů, má za sebou ale i 50 výjezdu ročně.
Kromě toho hasiči cvičí, připravují techniku, pořádají vlastní akce.
Výjezdy JSDH lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: požáry (byty, výškové budovy,
průmyslové objekty, zemědělské objekty, lesy, pole…), technické zásahy (dopravní nehody, čerpání vody, překážky na komunikaci, bodavý hmyz, pomoc složkám IZS atd.)
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služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Co je konsolidace? A co insolvence?
Termíny vydání
Žateckého zpravodaje
DLUŽÍM. Co s m?
v roce 2021
7. ledna
4. února
4. března
1. dubna
6. května
3. června
1. července
5. srpna
2. září
7. října
4. listopadu
2. prosince

Novinky
ze Žatce na
www.mesto-zatec.cz
nebo na
facebooku
Žatecký zpravodajMěsto Žatec

Otázka: Mám 3 spotřebitelské úvěry.
Splácím je, jen občas se mi stane, že jeden
zaplatím třeba týden po splatnosti. Od známého jsem slyšela, že by se mi vyplatila konsolidace. Nejsem si úplně jistá, jestli je to
ten bankrot.
Odpověď: Konsolidace i insolvence řeší závazky dlužníků. Nicméně každý z těchto institutů trochu jinak. Konsolidací jde o
sloučení více půjček do jedné. Výhodou je
platba jediného úvěru u jednoho poskytovatele, snížení samotné měsíční splátky a individuální nastavení doby splácení nebo
výše splátek. Nevýhodou je případná sankce při nedodržení sjednaných úvěrových
podmínek a vymáhání v případě neschopnosti splácet. Poskytovateli těchto druhů
úvěrů je většina bankovních institucí.
Insolvence je neschopnost dlužníka
splácet své dluhy. Řešením této dlouhodobé neschopnosti je vstup do oddlužení, neboli osobního bankrotu, který upravuje český právní řád prostřednictvím zákona č.
182/2016 Sb. insolvenčního zákona. O
způsobu řešení dluhů pak rozhoduje pří-

slušný krajský soud a dlužník má stanovené přesné podmínky pro splacení svých závazků. Výhodou je řešení dluhové pasti u
dlužníků, kteří by po zbytek svého života
nebyli schopni dluhy splatit. Nevýhodou
jsou pak přísná pravidla pro splácení, dohled nad dlužníkem, jeho příjmem a majetkovými poměry, zákaz vzniku dalších závazků. V případě porušení pravidel pak nastupuje zrušení oddlužení a dlužník se vrátí
zpět do svých dluhů a exekucí minimálně
na dalších 10 let.
Doporučuji vám zjistit si nabídky a podmínky poskytovatelů konsolidačních úvěrů
a zvážit vaše ﬁnanční možnosti. S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky
dluhové poradny v Žatci.
Rubriku připravuje:
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu,z.ú.
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Nájem a nový pronajímatel
nájemce o novém vlastníkovi nedozví,
nicméně tato situace nemůže být přičíDotaz: Můj pronajímatel před ča- tána k tíži nájemce. Obdobným příklasem prodal svůj byt novému vlastní- dem, který trápí vás, se ve své judikakovi, nikdo mi o tom neřekl, tak tuře zabýval i Nejvyšší soud, který mujsem peníze dál platila původnímu sel reagovat na to, že oproti stavu před
vlastníkovi. Po půl roce mi nový nabytím účinnosti nového občanského
vlastník dal výpověď z nájmu bytu s zákoníku v lednu 2014 není v zákoně
tím, že jsem mu neplatila nájem. Mo- problematika placení nájmu původníje tvrzení, že jsem o prodeji bytu vů- mu vlastníkovi výslovně upravena. V
bec nevěděla, nevzal v potaz, prý si obdobném případě dospěl k závěru, že
mám zaplacené nájemné vymáhat klíčovým okamžikem je právě okapo původním vlastníkovi. Každo- mžik, kdy vám původní vlastník nebo
pádně výpověď je podle něj platná, nový vlastník oznámí a prokáží, že doprotože podmínka neplacení více šlo k převodu vlastnického práva. Od
než třech nájmů byla splněna. Dá se tohoto okamžiku byste měla začít platit nájem novému vlastníkovi. Pokud
s tím vůbec ještě něco dělat?
Odpověď: Obecně platí, že převo- jste dosud platila nájem původnímu
dem bytu dochází také k přechodu vlastníkovi, nelze po vás požadovat
práv a povinností z nájemní smlouvy. vlastně druhou platbu nájmu nebo doMimochodem (a teď trochu odbočím) konce z toho, že jste podruhé nájem neo toto ustanovení v § 2221 odst. 1 ob- zaplatila, dovozovat naplnění výpočanského zákoníku se lze opřít, když vědních důvodů.
by vás nový vlastník nutil k podepisoNový vlastník může peníze vymávání nových nájemních smluv, v nichž hat po tom původním z titulu bezdůjsou přitom často upraveny původní vodného obohacení, to už ale není vaše
práva a povinnosti v neprospěch ná- starost. Vy byste se nyní měla předejemce. Uzavření takové nové smlouvy vším zaměřit na obranu před neoprávlze prostě odmítnout a poukázat na to, něnou výpovědí z nájmu bytu. Obecně
že stále trvá ta původní.
platí, že proti výpovědi se lze bránit
Samozřejmě je problém, pokud se tím, že se obrátíte na soud s návrhem

Advokát radí
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na přezkoumání oprávněnosti výpovědi dle § 2290 občanského zákoníku,
což je třeba učinit do 2 měsíců ode dne
jejího doručení. Pronajímateli sice nic
nebrání i před tím, než soud o žalobě
rozhodne, dát návrh na vyklizení nemovitosti. Soud ale obvykle počká s rozhodnutím do doby, kdy je dořešena
otázka platnosti výpovědi.
V rámci soudního řízení byste měla
upozornit na to, že vám změna vlastníka oznámena nebyla, a měla byste prokázat, že jste nájem řádně hradila původnímu vlastníkovi. Nemohlo tedy
dojít k naplnění výpovědního důvodu,
který spočíval v neplacení nájmu.
Rubriku připravil_
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Jeseniova 10, Praha 3,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

inzerce/životní událos /kultura

Inzerce

Žatecký zpravodaj

Rozloučení

● VÝROBA A RENOVACE - Branky, brány, vrata,
ploty. Zámečnické, zednické, úklidové i jiné práce
rychle a spolehlivě. tel.: 604
788 890 nebo 702 978 333.
● STAVBA A REKONSTRUKCE - Bytová jádra,
koupelny, omítky, zámkové
dlažby, fasády, ploty a další
stavební práce. tel.: 604 788
890 nebo 702 978 333.

Vzpomínka
● V závěru loňského roku uběhlo deset let od smrti naší drahé maminky a babičky
Anny Dandové ze Žatce.
Věnujte ji prosím tichou
vzpomínku všichni, kdož
jste ji znali. Syn s rodinou.

Zesnulí 26.11. - 21.12.:
Jaroslav Barák
Hana Radilová
Mgr. Miroslav Fencka
František Donner
Jiří Melkus
Hana Daňhelová
Evženie Jirkovská
Marie Šmejcová
Viera Horváthová
Zdeňka Boháčová
Václav Kresl
Vlasta Vostrá
Petra Hamalová
Josef Cyprián
Jan Dráb
JUDr.Lubomír Kadlec
Alexander Poliak
Zdeňka Třísková
Eva Sulíková
Jarmila Tycová
Karel Trégl
Zdeňka Dandová
Ing.Slavoj Sklenička

69
72
78
88
65
84
87
86
53
92
78
79
53
84
72
70
74
78
69
89
76
66
72

Pro organizátory akcí
Sestavujeme seznam kulturních, společenských a sportovních akcí, který zdarma zveřejňujeme na stránkách
www. infozatec.cz. Rádi pomůžeme s propagací i vám!
Informace zasílejte do Turistického informačního centra městského úřadu, nejlépe e-mailem na infocentrum@
mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 149, 438 24 Žatec. Nezapomeňte uvést: datum, název, čas a místo konání
akce, její popis a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla či webových stránek.
V případě dotazů volejte 415 736 156.

Jana Rosenkranzová
Slavomír Javůrek
Ludmila Štěpánková
Eva Kotapišová
Milan Soukup
Josef Kočí
Jevgenija Pylypčuková
Marie Švábiková
Lubomír Konopka
Helena Stachová
Jaroslav Šimůnek
Marie Vrbová
Roman Vaněk
Vladimíra Hajná
Ján Fekeš

67
64
86
71
86
77
72
79
87
82
82
90
47
69
71

Zdeněk Pešta
Hana Strnadová
Anna Šnajdárová
Jiří Kleprlík
Jitka Hachová
Marie Rampasová
Katarína Jágerská
Alena Malkusová
Neonila Kozlovská
Jaroslava Nováková
Jaroslava Bromová
Jiřina Rutová
Alenka Hrůšová
Vlastimila Šímová
Jana Váňová

64
68
98
57
72
88
92
69
87
87
92
93
76
90
80

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

Pracovník úseku
sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 13. 1. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 4. února.
Příjem inzerce do 28. ledna. Kontakt: e-mail: zpravodaj
@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 156. Osobní kontakt: Úterý
9 - 11 hodin, TIC Žatec, nám. Svobody 149.
Odběrná místa (pokud nejsou zavřená kvůli epidemiologickým opatřením): Městský úřad, Městská knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie
Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha nám. Poperinge, JIP
(Pražská, Podměstí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna
Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S duší, autobusové
nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

Plánované akce v Žatci na rok 2021
U všech akcí jde o předběžné termíny, které se mohou měnit v průběhu roku. Může dojít i ke zrušení některých akcí.
Sobota 18. září – EHD – Regionální
Sobota 6. února – MASOPUST, RA – CARMEN, letní kino
nám. Svobody
Středa 26. května – JAZZOVÝ FES- muzeum K.A.Polánka, místa konání
Pátek 19. března – FARMÁŘSKÉ TIVAL ORCHESTRŮ ZUŠ – JAZZ budou dodatečně určena
FEST COMPETITION, letní kino
TRHY, nám. Svobody
Pátek 15. října – FARMÁŘSKÉ
TRHY, nám. Svobody
Pátek 2. dubna – VELIKONOČNÍ Neděle 6. června – DĚTSKÝ DEN
FARMÁŘSKÁ SLAVNOST, nám. Pátek 11. června – FARMÁŘSKÉ Sobota 23. října – PODZIMNÍ FARSvobody
MÁŘSKÁ SLAVNOST, nám. SvoTRHY, nám. Svobody
Pátek 16. dubna – FARMÁŘSKÉ Červenec (termín bude upřesněn) – body
TRHY, nám. Svobody
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČA- Pátek 12. listopadu – ZÁVĚREČSobota 17. dubna – OSLAVY 150 DÍKŮ, nám. Svobody
NÝ FARMÁŘSKÝ TRH, nám. SvoLET ZALOŽENÍ SBORU, SDH Ža- Sobota 28. srpna – LETNÍ FAR- body
tec, nám. Prokopa Velkého
MÁŘSKÁ SLAVNOST, nám. Svo- Neděle 28. listopadu - ROZSVĚPátek 30. dubna – ČARODĚJNICE, body
CENÍ VÁNOČNÍHO STROMU +
letní kino, zahrada u jídelny v Komen- Pátek 3. září – sobota 4. září - 64. DO- školní vánoční akademie + doproského alej
ČESNÁ, nám. Svobody, a další tra- vodný hudební program + adventní
dičně využívané plochy města, přípra- trhy a případně další kulturní nabídSobota 8. května – CHMELFEST
ka, nám. Svobody
Pátek 14. května – FARMÁŘSKÉ va od středy 1. 9. 2020
Pátek 17. září – FARMÁŘSKÉ Neděle 5. prosince – MIKULÁŠ,
TRHY, nám. Svobody
nám. Svobody
Sobota 22. května – OPEN AIR OPE- TRHY, nám. Svobody
7

Žatecký zpravodaj

inves ce 2020/2021

Žatec plánuje vložit peníze do ulic, parkování či bydlení
Desítky investičních akcí za stovky
milionů korun připravuje město Žatec do příštích let. Akce jsou v různé
fázi přípravy, od brzkého zahájení
realizace přes práci na projektové
dokumentaci až po přípravu studií.
Kompletní přehled plánovaných investic projednávali v prosinci zastupitelé v rámci schvalování návrhu investičního rozpočtu pro rok 2021. „Je v něm
zřetelná případná možnost využití dotačních titulů. K jednotlivým akcím je
přiřazena priorita od jedné do tří, kdy 1
je priorita s nejvyšší potřebností. Veškeré investiční akce jsou v souladu se
schváleným Strategickým plánem rozvoje města Žatce a dalšími strategickými dokumenty města,“ komentovala návrh investic vedoucí Odboru rozvoje
města Kateřina Mazánková.
Uvolnění ﬁnančních prostředků k
jednotlivým investicím budou v průběhu roku jednotlivě schvalovat zastupitelé. Zahájení i průběh staveb mohou
ovlivnit různé okolnosti, jako je třeba
šance na získání dotačních prostředků
nebo koordinace s plánovanými pracemi na inženýrských sítích.
Výběr investičních akcí, které by mohly být zahájeny v roce 2021:
Revitalizace bývalého Kapucínského kláštera a vznik robotického centra (odhad ceny 70 mil. Kč). Probíhá aktualizace projektové dokumentace a
úprava rozpočtu této investiční akce,

střelnici (300 000 Kč). Práce by měly
vyřešit dlouhodobý požadavek na odstranění problémů v areálu střelnice. Je
nutné připravit projektovou dokumentaci především ke stabilizaci svahu.
Hradby – I. etapa – úsek mezi divadlem a Kněžskou bránou (15 mil.
Kč). Plánované práce zahrnují vše, co
naznačila představená studie: úpravu
poté budou dokumenty odeslány k po- cest, osvětlení, nový mobiliář, doplněskytovateli dotace IROP. Zahájení in- ní a úpravu zeleně.
vestice bude záležet i na případném zís- Bytový dům z bývalé posádkové věznice (20 mil. Kč). Je připravena prokání dotace.
Oprava chodníků na sídlišti Jih – 2. jektová dokumentace ke stavebnímu
etapa (odhad ceny: 7 mil. Kč). Druhá povolení. U této investice je předpočást oprav chodníků v ulici Jabloňová, klad ﬁnancování prostřednictvím úvěJavorová, Lípová a Stavbařů naváže ru s ohledem na srozumitelné a předem
stanovené „toky“ peněz.
na první etapu zahájenou v roce 2020.
Doplnění zeleně a parkovacích
ploch v ulicích Pekárenská a Stavbařů (15 mil. Kč). Vybudování asi
stovky parkovacích míst podél silnice
a stezky pro pěší. Předpoklad zahájení
stavby je ve druhé polovině roku 2021
po výběru zhotovitele stavby.
Rekonstrukce ulice Studentská – 1.
etapa (6 mil. Kč). Kompletní rekonstrukce silnice, chodníků, veřejného Kamarád-LORM, rekonstrukce soosvětlení včetně sadových úprav v úse- ciálních zařízení (3,5 mil. Kč). Je nutku ulic Dukelská – Pol. vězňů. Akce se né zajistit pro klienty bezbariérové sopřipravuje v koordinaci s rekonstrukcí ciální zařízení a sprchu, zároveň dojde
vodovodu a kanalizace. Předpoklad za- k úpravě kuchyně a ostatních prostor
hájení prací nejspíše ve druhé polovi- pro zlepšení životních podmínek klině roku, druhá etapa v roce 2022.
entů. Prověřuje se možnost získání doOplocení a stabilizace svahu na tace.
Tomáš Kassal

Dokončené investice: radnice, městská policie, památník, chodníky
Celá řada investičních akcí byla loni v Žatci zahájena
či dokončena. Některé výdaje byly plánované, jiné vyvstaly nenadále v průběhu roku, což bylo například vybudování dočasného kruhového
objezdu v Plzeňské ulici kvůli uzavírce Purkyněho ulice.
Přinášíme přehled některých dokončených investic
nebo těch, které už byly zahájeny.
Dokončené investiční akce
(ceny jsou bez DPH)
Rekonstrukce radnice I.
etapa – 36 mil. Kč
Mobiliář u cyklostezky –
1,2 mil. Kč, z toho pokryla
50% nákladů dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
Ceremoniální plocha u památníku obětem Českého
8

Malína a restaurování sochy – 1,4 mil. Kč, součástí
prací bylo také nasvícení sochy a úprava cesty za památníkem

Rekonstrukce objektu městské policie – 11,4 mil. Kč
Vybavení MP Žatec – 400
tisíc Kč
Sanace suterénního zdiva
v Depozitáři v Žatci – 695
tisíc Kč
Oprava povrchů komunikace v ulici Svatováclav-

ská – 4,4 mil. Kč
Vybudování parkoviště v
ulici M. M. Černobýla –
1,4 mil. Kč
Rekonstrukce chodníků v
ul. Pražská - 9,6 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Politických vězňů I. etapa – 7,0
mil. Kč
Veřejné osvětlení v ul. Denisova - 690 tisíc Kč
Propojka cyklostezek úseků 4 a 5 - 4,0 mil. Kč
Zahájené investiční akce –
dokončení v roce 2021
Střecha ZŠ Komenského
alej – 17 mil. Kč, kompletní
rekonstrukce střechy včetně
odstranění a ošetření před
dřevokaznou houbou. Nová
krytina – hliníkové šablony
antracitové barvy včetně
všech systémových prvků.

Evakuační výtah na poliklinice – 1,4 mil. Kč, předpoklad uvedení do provozu
pro občany na přelomu ledna a února 2021.
Rekonstrukce ulice Purkyněho v Žatci - 9,5 mil. Kč
bez DPH. Na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace, kterou provádí Severočeská vodárenská společnost, naváže město Žatec rekonstrukcí
komunikace a výsadbou nové zeleně.
Oprava chodníků v ul. Jabloňová, Javorová a Lípová (sídl. Jih) – 3,9 mil. Kč.
Expozice ve věži radnice –
cena expozice stále není deﬁnitivní kvůli dolaďování jednotlivých prvků, výstava bude otevřena během několika
měsíců.
(red)

odpady

Žatecký zpravodaj

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem
obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás,
předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který
vzniká činností fyzických osob – tedy
nepotřebné věci, odpad, který běžně

produkujeme ve svém bydlišti. Dále se
do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest a
zeleně a případně odpady ze hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr
slouží barevné kontejnery, sběrný dvůr
a výkupny druhotných surovin.
Směsný odpad má své místo v černém kontejneru. Obvykle končí na

skládkách nebo ve spalovnách.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města.
„Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, ta je platná pro každého občana na jejím území.
Na území města Žatec platí obecně
závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem. Doporučujeme se s ní seznámit.
(sjt)

Rozdělení druhů odpadů
Komunální. Do něj patří znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty
denní spotřeby, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a
textilie; zbytky potravin a
pochutin; vychladlý popel z
uhlí, dřeva nebo koksu. Nepatří do něj: nebezpečný
odpad (ředidla, monočlánky, léky, elektroodpad); tříděný odpad (PET lahve,
sklo, papír).
Tříděný. Nejvíc se třídí
papír, sklo, PET, nápojové
kartony.
Nebezpečný. Patří do
něj např. zbytky starých barev, ředidla včetně obalů;upotřebené motorové oleje, olejové ﬁltry, domácí ka-

palné a tuhé chemikálie, chemické přípravky na ochranu
rostlin, hubení plevelů, škůdců, léky všeho druhu atd.
Elektro. Použité domácí
elektrospotřebiče, nářadí a
nástroje již nejsou odpadem
podle zákona o odpadech.
Drobná elektrozařízení. Patří sem telefonní přístroje, kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů, elektrické hračky, zařízení výpočetní techniky, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně
příslušenství, ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství.
Bio. slupky, skořápky od
vajec, odřezky, zbytky z ku-

chyně, zbytky zeleně, posekaná tráva, větve, odpad ze
zahrádek, použité sáčky od
čaje, kávová sedlina a podobně.
Autovraky. Autovraky
osobních i nákladních automobilů.
Pneumatiky. Mají se
vracet především na místa
zpětného odběru, což jsou
hlavně prodejny pneumatik
nebo pneuservisy. Pokud to
není možné, lze je vyvézt do
sběrného dvora, kde platí
omezení 4 pneumatiky na
osobu za rok.
Baterie. Patří sem baterie tužkové, mikrotužkové,
ploché, knoﬂíkové, malé a
velké monočlánky, 9V hra-

naté, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.
Jedlé oleje. Do béžových nádob patří pouze oleje a tuky z domácností, např.
fritovací oleje, ztužené jedlé
tuky. Tyto oleje a tuky musí
být do nádob ukládány v pevných uzavíratelných obalech.
Podrobné informace o dělení druhů odpadů, způsobu
třídění nebo míst, kam lze odkládat různé typy separovaného odpadu, jsou zveřejněné na www.mesto-zatec.cz
(radnice » odbory úřadu »
odbor místního hospodářství a majetku » odpady » tříděný odpad).
(red)

Stanovení cen pro nakládání s komunálními odpady v roce 2021
(Ceny zůstávají stejné jako v roce 2020 - rozhodli radní města na svém jednání 7. prosince.)

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2021

60 l
60 l
80 l
80 l
110 l / 120 l
110 l / 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny

1.890,00 Kč
1.000,00 Kč
2.190,00 Kč
1.285,00 Kč
2.489,00 Kč
1.871,00 Kč
5.400,00 Kč
3.362,00 Kč
6.191,00 Kč
4.069,00 Kč
14.239,00 Kč
8.657,00 Kč
15.989,00 Kč
10.376,00 Kč
22.355,00 Kč
13.699,00 Kč
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kultura

Regionální muzeum připravilo vlastní výstavu o bývalé Frutě
Tři nové výstavy připravilo na leden Regionální muzeum K. A. Polánka. Vlastní výstava připomene tradici žatecké Fruty, další
dvě expozice jsou putovní.
Po velmi úspěšné výstavě o Šroubárně v roce 2019
jsme pro vás připravili druhou „podnikovou“ výstavu
Sirupy, mošty, víno. Slavnostní zahájení se má konat
v hlavní budově Regionálního muzea ve čtvrtek 21. ledna od 17 hodin. Vernisáž ale
může být zrušena kvůli epidemiologickým opatřením.
Sirupy, mošty, víno
„Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově
se dotkneme i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna
Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Zároveň
vzpomeneme na slavnou pivovarnickou rodinu Antona
Eugena Drehera a jeho potomky. Dále ukážeme katalo-

cí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Výstava potrvá do 29. srpna 2021.
Jako doprovodnou akci
chystáme besedu s bývalými
zaměstnanci a prezentaci fotograﬁí, které se do výstavy
nevešly.
Černobyl ve fotograﬁích
Regionální muzeum zve
také do Křížovy vily na výstavu Zóna/Černobyl 35 let
poté, která začne 14. ledna.
Autor 26 velkoformátogy výrobků Fruty, fotograﬁe
vých
fotograﬁí Luděk Ovesz činnosti konzervárny, z podný
ukazuje
současnou podonikových oslav, nahlédneme
do kronik dopravy a skladu. bu Černobylu a přilehlého
Díky městu Žatec nám bylo města Pripjať. „Výstava je
umožněno získat vybavení připomínkou jedné z nejzátehdejší laboratoře ve Frutě, važnějších havárií v historii
která je součástí expozice. Ex- jaderné energetiky, kdy v časponáty do výstavy ochotně ných hodinách v sobotu 26.
zapůjčili bývalí zaměstnanci, dubna 1986 došlo během
např. O. Zeman, Z. Uhlířová, technické zkoušky na čtvrJ. Šlehoferová, V. Hauptvo- tém bloku elektrárny k selháglová a mnozí další. Všem ní lidského faktoru, následmoc děkujeme za spolupráci, nému požáru a sérii explozí,
bez nich bychom výstavu ne- které zapříčinily uvolnění ramohli připravit,“ řekla její au- dioaktivního mraku do atmotorka Jitka Krouzová, vedou- sféry. Letos je to 35 let, kdy

se město Pripjať změnilo v
město duchů,“ uvedla Jitka
Krouzová. Putovní výstavu
zapůjčilo Muzeum v Napajedlích a v Žatci bude do 23.
května.
Holubí pošta
Třetí pozvánka se týká
putovní výstavy Holubí
pošta, která bude otevřena
7. ledna 2021 v prostorách
Staré papírny.
„Přiblížíme fenomén holubí pošty od jejích počátků
ve starověku přes znovuobjevení ve středověku až po
využití v moderních válečných konﬂiktech 19. a 20.
století. Holub je považován
za jednoho z nejstarších živočišných druhů, které si
člověk ochočil. A právě vzájemný vztah člověka a holuba tvoří základním motto celé výstavy,“ řekl o výstavě její kurátor Martin Čížek.
Výstava, je se zaměří i
na chov holubů, významné
osobnosti, závody atd., potrvá do 13. března.
(rmž)

Informace Městského divadla Žatec ke zkrácené sezóně
Městské divadlo Žatec upozorňuje
zájemce o abonentní vstupenky skupiny „A“ na zkrácenou divadelní sezónu, tzn. LEDEN – ČERVEN 2021, na
možnost jejich zakoupení, nejpozději
však do 10.ledna 2021.
Po tomto datu budou pro abonentky vymezená a nezakoupená sedadla

uvolněna k běžnému prodeji. Kontakt
na zakoupení abonentních vstupenek
nebo jejich rezervaci: Hana Zeleňaková, telefon 415 710 519, e-mail: hannaz@centrum.cz.
Představení pro zkrácenou sezónu:
(aktuální info na www.divadlozatec.cz)
21.1.2021 Svatba bez obřadu

18.2.2021 Co takhle ke zpovědi…
březen
Tři ženy
13.4.2021 Brejle
28.4.2021 Úča musí pryč
28.5.2021 Deštivé dny
Informace: Dva nahatý chlapi
(12.1.2021 – přeloženo na
27.10.2021).
(red)

Zelená knihovna: Význam vermikompostéru a vermikompost
V minulých dílech naší
Zelené knihovny jsme vám
představili náš vermikompostér i jeho obyvatelky žížalky a žížalí čaj. Nejdůležitější část jsme si ponechali
na samotný závěr. V dnešním díle vás seznámíme se
samotným smyslem vermikompostéru a využitím jeho
pevného produktu, vermikompostu.
Organicky rozložitelný
odpad tvoří obvykle 40 –
60% obsahu našich košů se
směsným odpadem. Pokud
se správně nevytřídí, na
skládkách tleje a přispívá k
10

produkci skleníkových plynů. Svěříme-li náš bioodpad
žížalkám, přemění ho v čistě
přírodní hnojivo, které může zvýšit odolnost našich
rostlinek, přispět k jejich
ozdravení a navýšit úrodnost plodících rostlin.
Jak se vermikompost používá? Je několik možností.
Jednou z nich je zarytí do půdy, prosté rozprostření na
povrchu nebo v případě přesazování pokojových květin smísení se zeminou v poměru 1:10.
Díky vyváženému obsahu živin, přítomnosti a vyu-

žitelnosti stopových prvků,
vysokému obsahu přírodních enzymů a růstových stimulátorů se z vermikompostu stává ideální hnojivo.
Přitom se nejedná o nic jiného než o zbytky z kuchyně.

Věříme, že vermikompostování má smysl, přispívá ke snižování množství odpadu a pomáhá přirozeně zúrodňovat naše záhonky nebo
pokojovky. V knihovně jsme
se o tom již přesvědčili.
Pokud byste se chtěli o
vermikompostování dozvědět něco bližšího nebo se podívat, jak se u nás žížalkám
daří, budeme rádi, když nás
navštívíte v Městské knihovně Žatec. Rádi se s vámi
podělíme o naše zkušenosti
a fungování vermikompostéru osobně ukážeme. Těšíme se na vás!
(měk)

Žatecký zpravodaj

informace/ak vity občanů

Termíny pro jednání rady, zastupitelstva a úřední soboty
Rada města
Schůze jsou neveřejné.
Plánovaná jednání:
11. a 25. ledna
8. února
1., 15., a 29. března
19. dubna
3., 17. a 31. května
14. a 28. června
19. července
2., 16. a 30. srpna
13. září

4. a 18. října
1. a 15. listopadu
6. a 20. prosince
Zastupitelstvo města
Jednání jsou veřejná a
konají se vždy ve čtvrtek,
začátky v 17.30 hodin.
Plánovaná jednání:
21. ledna
11. března
8. dubna

Úřední soboty
6. února
6. března
10. dubna
5. června

7. srpna
2. října
6. listopadu
4. prosince
Úřední hodiny vždy od 8
do 12 hodin.
V provozu jsou úseky občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských
průkazů, pokladny na obou
budovách městského úřadu
a registr vozidel.

Poděkování městu Žatec

Dárečky pro seniory
Letošní tíživá situace týkající se epidemie Covid -19
způsobila mnoho nepříjemností a starostí většině populace. Proto jsme se rozhodli
udělat alespoň malou radost
starší generaci obyvatel a
zpříjemnit jim vánoční svátky malou pozorností.
Děti z MŠ U Jezu (Mašinka), vyrobily společně s uči-

27. května
24. června
9. září
14. října
25. listopadu
16. prosince

telkami drobné dárečky pro
babičky a dědečky místního
Domova pro seniory.
Vzhledem k převzala výrobky jedna z pracovnic, paní Zdenka Bečanová, které
tímto děkujeme za předání a
věříme, že dárky vyrobené
dětmi od srdce potěší nejednoho obyvatele.
Učitelky MŠ U Jezu

Malí záchranáři pomohli kočkám
Nejen lidé, ale i zvířátka se často ocitnou v tíživé situaci.
Jsme rádi, že ne každému je tato situace lhostejná, a tak i
děti se svými rodiči z MŠ U Jezu (budova Mašinka) přispěly na dobročinnou sbírku různými pamlsky a potřebami pro
tyto kočičky bez domova. Za odměnu dostaly certiﬁkát malého pomocníka, který je velmi potěšil. Díky paní učitelce
S. Schumannové, jež je členkou spolku dobrovolníků, se
tak opuštěné kočičky budou mít hned lépe.
Spolek má svůj proﬁl na facebooku pod názvem "Dobrovolníci na ochranu zvířat Žatec“.
(ls)

Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěl velice poděkovat vedení města
Žatec za poskytnutou ﬁnanční částku pro ostatní organizace
za rok 2020, která měla pomoci při činnostech a nákupu prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů města Žatec.
Z poskytnutých ﬁnančních prostředků byly nakoupeny
především osobní ochranné pracovní prostředky včetně uniforem pro členy sboru.
Jsem velice rád, že vedení města Žatec podporuje činnosti a aktivity Sboru dobrovolných hasičů města Žatec, a
doufám, že i v blízké budoucnosti se bude naše spolupráce
kladně rozvíjet.
Členové sboru se aktivně podíleli na pomoci městu Žatec
a našim spoluobčanům, kterým byly distribuovány ochranné
pomůcky.
V roce 2020 měl sbor v květnovém termínu oslavit významné jubileum 150 let od založení sboru, ale bohužel
vzhledem ke složité pandemické situaci na území celé ČR
se nemohly oslavy výročí uskutečnit a byl stanoven nový termín oslav na den 17. dubna 2021.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát šťastný
vstup do roku 2021, který bude snad ve všech ohledech lepší než rok 2020.
Lukáš Job,starosta sboru

Válečná veteránka vzpomíná: z Moskovštiny do Staňkovic
Tisíce Čechů z Volyně se po druhé
světové válce po repatriaci do Česka
usadily právě na Žatecku. Dodnes tu žijí jak jejich potomci, tak stále i několik
přímých pamětníků života na Volyni i
válečných událostí. Jedna z těchto pamětnic Naděžda Brůhová nedávno pokřtila vydání svých vzpomínek.
„... Řekly jsme mu, že za ním jdeme
kvůli jeho rozkazu o stažení žen a dívek do týlu a že my jsme šly do války
dobrovolně a že na frontě zůstaneme
na vlastní odpovědnost. Generál Svoboda kupodivu ani neprotestoval, naše
jednání proběhlo celkem rychle a ke
všeobecnému překvapení po naší intervenci rozhodl, že my, které sloužíme u dělostřelectva, smíme zůstat.“
Tak vzpomíná válečná veteránka Naděžda Brůhová na svoji účast ve II. svě-

životní osudy jedné z mnoha volyňských rodaček, které se zde po válce
usadily.
Navzdory složité situace okolo pandemie se v souladu s vládními opatřeními povedl zorganizovat křest knihy,
kde tato veteránka rozdávala podpisy a
nebránila se rozhovorům s lidmi, kteří
se o osudy Volyňských zajímají. Kniha, kde je k vidění spousta fotograﬁí a
dobových dokumentů, byla vydána
Československou obcí legionářskou s
podporou sdružení Čechů z Volyně a jetové válce, kdy sloužila u tzv. Svobo- jich přátel.
dovy armády.
Kromě obou autorů byla křtu příPublikace "Z volyňské Moskovšti- tomna starostka Žatce Zdeňka Hany do severočeských Staňkovic" je je- mousová, vedení ČSoL a SČVP. Publiden dlouhý rozhovor, který s touto pěta- kaci je možno zakoupit v kanceláři v
devadesátiletou pamětnicí vedl Jan Va- Tolstého ul. 969 každé pondělí od 10
líček. Rozhovor odhaluje dramatické do 14 hodin.
Edita Langpaulová
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Slavoj počítá s tím, že jaro odehraje ještě v Blšanech
Fotbalisté Slavoje Žatec mají i nadále domluvený azyl
pro domácí zápasy krajského přeboru v Blšanech. Stadion Slavoje probíhá rozsáhlou rekonstrukcí, která může trvat až do června.
„Počítáme s tím, že pro soutěže vyplývá, že se musí
zimní přípravu budeme vyu- odehrát alespoň 50 procent
žívat umělou trávu a mis- zápasů, aby mohla být soutrovské zápasy budeme na těž uzavřena a vyhlášeny výjaře hrát v Blšanech. Před- sledky,“ popsal další vývoj
běžně platí, že start soutěže Pavel Maňák. Vyhlášení výje naplánován na 20. úno- sledků může být pro Slavoj
ra,“ pověděl Pavel Maňák z velmi důležitý, protože žatečtí fotbalisté mají soutěž
vedení FK Slavoj Žatec.
Fotbalový krajský přebor velmi dobře rozehranou a
by měl nejprve dohrát pod- po zhruba čtvrtině odehrazimní část soutěže, tedy zápa- ných utkání se drží na drusy od 9. kola, po němž byly hém místě tabulky.
Závěr podzimu ale hráči i
nižší fotbalové soutěže přerušeny kvůli koronavirovým celý klub strávili ve velké neomezením. Nikdo ale nyní ne- jistotě. Když to šlo, udržotuší, kdy bude možné hrát pří- vali fyzickou formu a schápravná utkání, jak bude pro- zeli se třeba po šesti lidech.
bíhat zimní příprava, kdy Nyní, stejně jako všichni
opravdu začnou mistrovské ostatní, čekají, co budou mozápasy. To vše ovlivní aktu- ci dělat dál vedle individuálální epidemiologická situace. ní přípravy, kterou jim zadá„Z upraveného rozpisu vá trenér Pavel Koutenský.

Hopman Adventní běh
Šestý ročník Adventního běhu přilákal do centra města
Žatce celkem 149 aktivních běžců. Letos kvůli pandemickým opatřením probíhala běžecká akce nesoutěžní formou.
Po příchodu a zaregistrování mohl každý zájemce proběhnout vyznačenou trať individuálně nebo v malé skupince běžců. Příjemné předvánoční počasí přivedlo na náměstí
množství běžců od nejmenších až po zkušené veterány. Na
start nesoutěžní akce se postavila i celá řada kondičních běžců a především běžkyň, kteří jinak závodní běhy nevyhledávají. Cílovou medaili obdrželi všichni účastníci.

Jednou z mála jistot pro
Slavoj tak zůstává blšanský
azyl pro domácí zápasy. Ten
bude důležité po celé jaro,
kdy se má dokončovat rekonstrukce areálu u Ohře.
Za sedmnáct milionů korun
se staví nová tribuna, mění
trávník, buduje oplocení. Původně měly být práce hotové do konce roku 2020, protože to požadovaly podmínky dotace od ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy. „Na konci roku ale
MŠMT prodloužilo možnost čerpání dotace. Termín
se tak prodloužil do 30. června, my se ale budeme snažit
vše dokončit ještě dřív,“ ujistil Pavel Maňák.
Na rekonstrukci stadionu spolupracuje FK Slavoj s
městským úřadem, konkrétně s Odborem rozvoje města
žatecké radnice.
(kas)

Město připravuje obnovu sportovišť,
zvažuje i stavbu zcela nové kuželny

Celou řadu investic do
sportovních zařízení ve městě plánuje v příštích letech žatecká radnice. Zdaleka se přitom nejedná jen o sportovní
halu, která má vyrůst v jižní
části města. V různé fázi přípravy jsou i vylepšení, rekonstrukce či budování zcela
nových sportovišť. Vyplývá
to z přehledu plánovaných investic města.
V roce 2021 se má dokončit nový bazén na koupališti, který bude sloužit dětem
ve věku 5 až 8 let. Hotový by
měl být před začátkem nové
sezóny. K bližším investicím
do sportovišť by mělo patřit
Po doběhu všichni účastníci ocenili atmosféru nádherně také oplocení střelnice a stapředvánočně ozdobeného žateckého náměstí. Závěrečné tra- bilizace tamního svahu.
K obnově sportovišť patdiční bohaté občerstvení jenom umocnilo pozitivní zážitky
z celé akce. Děkujeme celému Hopman teamu za aktivní ří oprava místností a teras šaúčast a vytvoření zázemí této akce. Doufáme, že v příštím ro- ten nohejbalu na stadionu
ce 2021 již bude možné uskutečnit naše sportovní akce v ob- Mládí. Počítá se také se stavvyklém rozsahu. Určitě se můžete těšit na Žatecký půlmara- bou nového skateparku v Náton, Hopman triatlon a Adventní běh.
Mirek Urban kladní ulici.

Ve fázi projekčních prací
a řešení majetkoprávních
vztahů je příprava cyklostezky Žatec – Bezděkov. Připravovat se bude revitalizace
tří hřišť u ZŠ Jižní.
Je jasné, že během několika let se budou muset rekonstruovat fotbalové šatny
v areálu Slavoje. V plánu je
také modernizace kabin u fotbalového hřiště v Bezděkově. Budova s kabinami už neodpovídá dnešním potřebám,
navíc není izolována a vzlíná
do ní ze země vlhkost. Jednou z variant je úplné zbourání a stavba nového objektu.
Druhou největší investicí
v oblasti sportu, po sportovní
hale, by se v Žatci mohlo stát
vybudování zcela nové kuželny. Počítá se s ní v objektu
bývalých papíren, v nejspodnější části, a předběžná cena
počítá s částkou kolem 25 milionů korun.
(kas)
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