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Zájem turistů
o Žatec ovlivnila
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Přihlášení
k poplatku
za odpady

Dě ze žateckých základních a mateřských škol se každý rok podílejí na vánoční výzdobě
náměs Svobody, když zdobí stromky v podloubích a mísy uprostřed náměs . Amálka z
MŠ U Studánky stojí právě u mísy zdobené její školkou. Dominantou náměs je smrk, který tento rok daroval městu Dušan Milyan z ulice Poli ckých vězňů. Foto: Tomáš Kassal
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Příští platby za odpad můžeme ovlivnit: Tříděním
Občané Žatce by v příštím roce měli podle odhadů zaplatit dohromady za směsný komunální odpad zhruba
14,5 milionu korun. Ani zdaleka to ale nepokryje výdaje
celého města za celé odpadové hospodářství.
Celkové výdaje se totiž dy. Za prvé o třídění, za druodhadují na 35 milionů ko- hé zda mohou lidé ovlivnit
run. Když se odečtou poplat- třeba četnost svozu popelnic.
Protože od ledna 2022
ky od občanů a příjmy za separovaný odpad, bude měst- vzniká v souvislosti s odpady
ská pokladna doplácet v roce smluvní vztah mezi občany a
2022 na odpady asi 18 milio- městem, bude to právě měsnů korun. V posledních le- to, které lidem případně zajistech to bývalo ročně 10 až 12 tí takovou nádobu na odpad a
četnost svozu, jakou potřebumilionů korun.
Podobný nárůst se kvůli jí. „Pokud někdo projeví zárostoucí ceně skládkovného jem, že mu nádoba nestačí,
dá čekat i v budoucnu. Město můžeme to konzultovat. Sysa občané mají jedinou mož- tém je nastavený na 30 litrů
nost, jak dosáhnout, aby ce- na osobu a týden, podle toho
ny nerostly – co nejvíc třídit. budou kontejnery přistavováVzhledem k systému se o to ny. Čekáme, jak se systém
rozběhne. Postupně můžeme
ale musí snažit všichni.
Právě o tom diskutovali vše nastavovat podle potřeby
na listopadovém jednání za- lidí,“ vysvětlila Martina Donístupitelé v souvislosti s odpa- nová, vedoucí odboru místní-

ho hospodářství a majetku.
„Systém musíme nastavit
tak, abychom zajistili čistotu
města i dostatečnou kapacitu
pro občany,“ dodala.
Mezi zastupiteli je obava,
aby nový systém platby za
odpady nevedl k tomu, že se
bude méně třídit. „Když nebudeme třídit, doplatíme na
to všichni,“ upozornila starostka Zdeňka Hamousová.
Nový systém počítá s tím, že
poplatek se v roce 2023 zvyšovat nebude.
Poté se už může roční paušál měnit, ale to ovlivní konkrétní údaje. „Když bude klesat množství směsného komunálního odpadu a růst
množství tříděného odpadu,
pak se může poplatek i snížit,“ upozornil na jasnou souvislost se separací radní Pavel Pintr.
Tomáš Kassal
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Nový nouzový stav výrazně omezil akce letošního adventu
Plánované adventní akce v Žatci se
kvůli zhoršující epidemiologické situaci nemohou uskutečnit. V omezeném režimu proběhne jen předávání mikulášských balíčků.
Zrušení akcí, které byly připravované v rámci tradičního programu Advent v Žatci, je jedním z důsledků znovu se rozšiřující koronavirové infekce.
Vláda ČR minulý víkend vyhlásila na
30 dní nouzový stav, s nímž jsou spoje-

Nová vyhláška
zakazuje krmení
zvířat ve městě

ná další opatření.
Konkrétně zrušení vánočních trhů
nebo zákaz pití alkoholu na veřejných
místech, tedy i oblíbeného svařeného
vína či medoviny na adventních akcích, má přímou souvislost i s připravovaným programem v Žatci. Aktuální informace o kulturních či společenských akcích ve městě bude možné sledovat na webech či sociálních sítích
města a jednotlivých pořadatelů.

Dále jsou do konce roku omezené
veřejné hromadné akce počtem sto lidí, což se týká například svateb, plesů
či různých večírků a oslav. Kulturní
představení a sportovní utkání může
navštívit nejvýše 1000 lidí.
Ale i na povolených akcích pro návštěvníky platí základní epidemiologická opatření, takže se musí prokázat
certiﬁkátem o očkování nebo prodělání nemoci.
(kas)

Manželé Ulrychovi oslavili Diamantovou svatbu

Diamantovou svatbu, tedy 60 let manželství, oslavili se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty manželé Jiří a Marie Ulrychovi ze Žatce.
Nová obecně závazná vyZa město jim pogratulovala starostka Žatce Zdeňka Hamousová, která byla shodou
hláška (OZV), která zakazu- okolností ve škole dlouholetou kolegyní Marie Ulrychové. Díky tomu dostala slavnostní
je krmení volně žijících zví- oﬁciální událost i osobní a velmi příjemnou atmosféru.
řat a ptactva ve městě začne
Manželé Ulrychovi se seznáběhem několika dní platit v
mili v jihočeských Netolicích a
Žatci. Jedinou výjimkou bumanželství uzavřeli v roce 1961
de krmení ptactva v krmítv Praze. Dlouhé roky žijí v Žatci.
kách a vodního ptactva.
Postupně se jim narodily tři děZávaznou vyhlášku schátí, díky kterým se později dočkali
lili zastupitelé jako reakci na
osmi vnoučat a čtyř pravnoučat. Jinežádoucí trend krmení holuří Ulrych působil jako voják z pobů nebo krmení toulavých
volání, později pracoval v ČSAD.
koček na sídlištích. Tím totiž
Marie Ulrychová při péči o děti vyroste nebezpečí přenosu růzstudovala vysokou pedagogickou
ných infekcí či nákaz, ale taškolu. Žatečané ji mohou znát díké to zvyšuje nepořádek.
ky dlouholeté činnosti v tělovýNová vyhláška nahrazuchově, kde byla cvičitelkou a akje původní OZV z roku 2017
tivní členkou Sokola.
(kas)
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných Většina projektů participativního rozpočtu je hotova
prostranstvích, o podmínPět ze šesti projektů participativního roz- vysazené stromy pro zútulnění sídliště u
kách plakátování a o opatřeNormy, dokončené hřiště pro starší děti a stípočtu už je dokončeno.
ních ke zlepšení vzhledu veJako první byla ještě v létě hotova velko- nící plachty na sportovišti u řeky. Chybí
řejné zeleně.
(kas)
formátová malba (mural) na objektu výmě- dokončit už jen graﬃti na pilíři mostu přes
Relaxační zóna
níku teplárny v ulici Stavbařů, pak byla na Ohři – vzhledem k pravidlům je na realizaci
Novou relaxační zónu po- konci léta představena Architektonická jeden rok od schválení zastupitelstvem, což
blíž domu s pečovatelskou mapa města Žatce. Vedle ní už jsou také je do jara 2022.
(red)
službou v ulici Písečná začaSe sportovní halou se dál počítá v lokalitě Kamenný vršek
lo město budovat v listopaVýstavba sportovní haly haly,“ vysvětlil P. Antoni. Zá- vé umístění haly se dostává
du. Díky investici za zhruba
v
Žatci
se bude i dále připra- roveň by tak zůstala lokalita do kolize s dlouhodobou vizí
5 milionů korun vznikne
vovat
v
lokalitě Kamenný vr- Kamenný vršek volná pro roz- města, která v prostoru jižně
prostor pro příjemné posezešek.
Rozhodli
o tom zastupi- voj bydlení, tedy pro bytové od ulic Pekárenská a Stavbaní, plocha pro společenské
telé,
kteří
na
listopadové
schů- domy i rodinné domky, s ni- řů počítá s vybudováním noakce nebo ﬁtness prvky. (r)
zi neschválili návrh na přesun miž se tam původně počítalo. vého parku Lipovka a stavhaly do prostoru k pekárně.
Návrh ale vyvolal hned bou bytových domů.
Mimořádný
V každém případě návrh
S návrhem přišel radní Pe- řadu protiargumentů. Někteúřední den:
tr Antoni, podle nějž by nové ré poukazovaly na zvýšenou Petra Antoniho při hlasováSobota 4. 12.
umístění bylo vhodnější pro dopravní zátěž v ulicích Hu- ní neuspěl a na přípravě sporhalu. „Současná plocha měří sově a Pekárenské. Další tovní haly se nic nemění. I
8:00 - 12:00
23 tisíc metrů čtverečných a upozorňovaly, že aktuální ná- nadále se počítá s její stavchybí jí rozvojové plochy. No- vrh vůbec neprošel projed- bou v lokalitě Kamenný vrZastupitelstvo
vá plocha je plně městská a náním v žádné z poradních šek. Tak zní také zadání arJednání zastupitelstva plocha 53 tisíc metrů čtvereč- komisí. A z materiálů, které chitektonické soutěže, která
města se koná 16. 12. 2021 ních dostatečně umožní roz- zastupitelé dostali před jed- má ukázat možné podoby
od 17.30 hodin na radnici.
(kas)
voj dalších sportovišť kolem náním, také vyplývá, že no- sportovní haly.
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Zájem o očkování roste. Většina zdravotníků má i posilující dávku
Téměř 40 tisíc lidí dostalo vakcínu proti Covid-19 v Očkovacím centru Nemocnice Žatec v době od ledna do září. V Žatci se přitom očkují nejen lidé z města a okolí, ale
z celého Ústeckého kraje.
Největší část očkovaných míst, lidé čekají na očkování
v žateckém centru dostalo i na chodbě. Mnohdy ale
vakcínu Comirnaty od Pﬁze- zbytečně, protože chodí příru, bylo to téměř 37 tisíc lidí. liš brzy. „Mnoho osob chodí
Vyplývá to ze statistik očko- na očkování s půlhodinovým i delším předstihem,
vacího centra v Žatci.
V srpnu se očkovací cent- čímž vznikají fronty. Prosírum přesunulo z náměstí Po- me občany, pokud jsou obperinge na polikliniku, v té jednaní, vakcínu jim nikdo
době byl také nejnižší zájem nevezme, mohou opravdu
o vakcínu. Poté se zájem opět přijít ve stanovenou dobu.
zvedl, když skončila úhrada Dále prosíme o shovívavost,
pokud se někomu udělá špattestů pro neočkované.
V současnosti probíhá oč- ně. To jsou situace, kdy se
kování v 1. patře poliklini- provoz zastaví, protože sestky, čekárna je společná s or- ra se musí postarat o paciendinací MUDr. Molcarové. ta, nemůže tedy aplikovat
Protože je v čekárně jen 10 vakcínu,“ popsala provozní

trace, je předběžná rezervace výhodnější. Už proto, že
pak není nutné dlouho čekat
před vakcinačním centrem.
To platí i pro přeočkování posilující dávkou (tzv. třetí očkování u dvoudávkových vakcín), které je možné po šesti měsících od ukončení základního očkování
proti Covid-19.
V souvislosti s posilující
dávkou vakcíny proti Covid19 je zajímavé, že přeočkování má za sebou už 85 procent zdravotníků žatecké neproblémy očkovacího cent- mocnice. „Pokud někdo posira Jana Olšanová z Nemoc- lující dávku nedostal, tak je
to proto, že na ni ještě nemá
nice Žatec.
Z jejích slov vyplývá, že nárok,“ popsala Jana Olšai když je možné se nechat oč- nová zájem zdravotníků o
kovat bez předchozí regis- přeočkování. Tomáš Kassal

Počet turistů v Žatci stejně jako před rokem ovlivnila pandemie
O něco méně návštěvníků než v letech před koronavirovou pandemií letos zaznamenaly žatecká turistická centra. Nejvíce turistů se o Žatec zajímalo
podle předpokladů během prázdnin.
Turistické informační centrum
vedle chmelničky navštívilo od ledna
do začátku listopadu asi 8,5 tisíc lidí.
Vloni to přitom bylo přes 12,5 tisíce lidí. „Nejvíce se turisté zajímali o památky, restaurace a nově otevřenou expozi-

ci v radniční věži, kterou samozřejmě
aktivně nabízíme,“ popsala zájem turistů Markéta Chvalkovská z TIC Žatec.
Chmelařské muzeum navštívilo od
29. května do konce října 2715 turistů,
což je srovnatelné s loňskem. „Na nízké návštěvnosti v obou letech se projevil důsledek vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 a strach, hlavně
starších ročníků,“ odpozoroval manažer muzea Vladimír Valeš.

Chrám chmele a piva byl kvůli pandemii první čtyři měsíce bez návštěvníků, což poznamenalo celoroční statistiky.
Od května do října jej navštívilo 9442 lidí, což je podobné jako před rokem.
„Letošní trend v návštěvnosti byl
stejný jako loni, tedy vysoká návštěvnost během letních prázdninových měsíců, která tvoří asi polovinu celkového ročního zájmu,“ řekl ředitel chrámu
Karel Havelka.
(kas)

Nová kniha popisuje historii pěstování a zpracování chmele
vštěvníkům, kteří přijíždí poznat krásy našeho regionu a
Zatím nevíme, jak celý vedle zážitků z návštěv paV čase předvánočním
jsme připravili pro zájemce proces dopadne a zda Žatci a mátek, ochutnání chmelovéo chmelařskou historii a svě- krajině žateckého chmele bu- ho moku a výborné gastrotové dědictví reprezentativ- de přiznána výjimečná svě- nomie, si chtějí odnést něco
ní knihu s názvem Žatec a tová hodnota. Bez ohledu na zajímavého.
Pokud Vás zajímá, co obkrajina žateckého chmel na výsledek procesu chceme
sahuje
nominační dokucestě ke světovému dědictví. sdílet zpracované materiály
Speciﬁka a jedinečnost s širší veřejností. Při zpraco- mentace žádosti o zápis na
chmelařské krajiny a množ- vání nominační dokumenta- Seznam světového dědictví,
ství dochovaných autentic- ce vznikla celá řada výji- chcete se začíst do historie
kých chmelařských památek mečných podkladů, na kte- pěstování a zpracování
byly důvodem rozhodnutí rých pracoval početný ko- chmele nejen v krajině, ale
zpracovat nominaci na Se- lektiv autorů. Nominační do- také ve městě, máte zájem
kumentace má však pevně umět rozpoznat stavby spoznam světového dědictví.
Na začátku roku 2021 po- danou strukturu. Některé po- jené se zpracováním chmedala Česká republika žádost žadované informace jsou le, vědět kolik typů zeměo zápis. Nyní, na konci roku, pro veřejnost až příliš tech- dělských produkčních krase stále nacházíme v procesu nické a místy možná nudné. jin je již zapsáno na Seznam
hodnocení ze strany zahra- Proto vznikla myšlenka vy- světového dědictví nebo v
ničních expertů, kteří odů- brat ty nejzajímavější texty a čem je chmelařská krajina jenabídnout je i běžným ná- dinečná, pak odpovědi navodnění k zápisu posuzují.

Žatec a krajina žateckého chmele

leznete právě v této knize.
Kniha je rozdělena do základních kapitol podobné
struktury jako nominace, přesto obsahuje originální mapové
podklady, obrazovou a fotograﬁckou dokumentaci.

V prodeji bude od poloviny prosince v Turistickém
informačním centru města.
Olga Bukovičová
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Stručný návod: Jak vyplnit formulář a platit za odpady
Od 01.01.2022 budou občané hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Žatce č. 5/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Každý občan, včetně dětí, je povinen splnit ohlašovací povinnost - přihlásit se k místnímu poplatku prostřednictvím formuláře.
Tyto formuláře jsou na vedlejším listu, dále
k dispozici na městském úřadě, na jeho
webových stránkách a dalších místech, která uvádí spolu s dalšími informacemi web
www.mesto-zatec.cz → Odpady.
Formulář vyplní každý občan, včetně dětí, za které tuto povinnost učiní jejich zákonní zástupci.
1) Poplatník + Adresa - údaje o poplatníkovi (včetně dětí) - může být fyzická nebo
právnická osoba.
2) Zákonný zástupce - osoba, která splnila
ohlašovací povinnost za poplatníka
z důvodu věku či zdravotního stavu (tzn. zákonný zástupce či soudem určený opatrov-

inzerce

ník) nebo osoba oprávněná jednat v poplatkových věcech jménem právnické osoby.
3) Vztah - vztah k poplatníkovi (otec, matka, pěstoun, zmocněnec, atd.).
4) Nemovitost bez osob hlášených k trvalému pobytu - vyplní pouze vlastník nemovitosti, ve které není hlášena žádná k osoba
k trvalému pobytu; u bytových domů za každou bytovou jednotku, ve které není hlášena
žádná osoba k trvalému pobytu.
5) Vznik poplatkové povinnosti je od 01.
01. 2022
Vyplněné formuláře je nutné odevzdat
nejpozději do 15.01.2022 osobně na MěÚ
či vhozením do boxů umístěných v podatelně radnice a na pokladně budovy MěÚ, tř.
Obránců míru čp. 295, nebo zaslat prostřednictvím pošty či datové schránky.
Každý poplatník má povinnost zaplatit
za svoz komunálního odpadu částku ve výši
900 Kč na rok 2022 se splatností nejdříve od
01.01.2022 do 30.06.2022. Platbu lze provést hotově/bezhotovostně na pokladnách
městského úřadu, převodem na bankovní
účet nebo prostřednictvím QR kódu (uveden na www.mesto-zatec.cz, v záložce Odpady → správa poplatku).
(red)

Rozloučení

● Nově otevřené pánské holičství v Podměstí, vedle pošty,
Havlíčkovo nám.
2127, mob. 797 628
624.

Blahopřání
● Josef a Marie Heláskovi
oslavili své 70 narozeniny.
Hodně štěstí a zdraví přejí
syn s rodinou, příbuzní a
kamarádi.

Zesnulí v době
26. 10. - 24. 11. 2021
František Šindler
Luděk Vrábík
Zdeněk Horáček
Eduard Polcar
Jarmila Linhartová
Jana Černá
Marie Perglerová
Ing. Pavel Pudil
Vladimír Příhoda
Václav Rába
Jana Nachtigalová
Miroslav Sládek
Miluška Malotínská
Evžena Tippnerová
Vladimír Šindler
Václav Matějka
Helena Hnitková
Karel Kawan

70
68
77
73
90
65
57
66
86
82
58
85
75
87
72
69
73
49

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou
(zástup za MD a RD):

Stavební administrativa
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 13. 12. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Emil Kučera
Mgr. Karel Schejbal
Jan Janás
Helena Drahošová
Alexander Ferenc
Ondrej Straňanek
František Franěk
František Šimek
Ing. Libor Kozlovský
Danuše Zídková
Karel Šťastný
Jaroslav Dibelka
Blanka Szamková
Pavel Špryngl
Josef Baierl

63
78
73
76
49
78
75
90
56
84
82
74
45
45
66

Poděkování
● Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., region Žatec, děkuje městu Žatec za ﬁnanční příspěvek v
roce 2021. Příspěvek jsme
použili na ﬁnancování pietního aktu k vypálení Českého Malína na Volyni, květinové dary k pietním aktům a
památným dnům a dopravu
na konferenci u příležitosti
76. výročí osvobození Československa v Domě armády Praha.
Výbor regionu Žatec
● Oblastní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu Žatec děkuje městu Žatec za ﬁnanční pomoc na činnost svazu v roce 2021. Příspěvek jsme použili na kytice a věnce k pietním aktům a
ﬁnanční spoluúčasti na organizaci pietního aktu k vypálení Českého Malína. Dále
na setkání s veteránkou v
přednáškovém sále Galerie
Sladovna a blahopřání k životním výročím členů.
Oblastní výbor Žatec
● Jménem ZOSBTS a
SSK Žatec, puškový oddíl,
chci touto cestou poděkovat
městu Žatec za ﬁnanční příspěvek na rok 2021, určený
pro činnost a rozvoj mládeže našeho klubu. Věřím, že
svými sportovními výsledky si tuto podporu zasloužíme.
Za klub
Karel Dyršmíd

Aktuální zpravodajství ze Žatce
sledujte na www.mesto-zatec.cz
nebo na facebooku
Žatecký zpravodaj - město Žatec
Je ve vašem okolí poškozený chodník
nebo vozovka (propad, uvolněná dlažba, výtluk...)?
Víte o poškozené lavičce, odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty ke zlepšení
přes telefon 415 736 111 nebo aplikaci Mobilní rozhlas v
chytrém telefonu nebo na: e-podatelna@mesto-zatec.cz;
mesto-zatec.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zava dy
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
Volejte správce veřejného osvětlení,
p. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
Víte o černé skládce?
Pište na e-mail: nahlas.skladku@tsmzatec.cz
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služby občanům/inzerce

MEMPHIS - ŠITÍ ODĚVŮ
RAMPASOVÁ SVĚTLANA
NÁM. SVOBODY 150, 438 01 ŽATEC
IČO: 477 91 764
TEL: 603 157 746

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. 12. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

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

Vodní hospodářství
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 13. 12. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 6. ledna.
Příjem inzerce do 22. 12.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 156.
Osobní kontakt: úterý 9 - 11 hodin, Turistické informační centrum Žatec, nám. Svobody 149. Odběrná místa: MěÚ, knihovna, Domov pro seniory, poliklinika, Galerie Sladovna, Kauﬂand, Lékárna Na náměstí, cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží, vlak. nádraží, Cinke, samoobsluhy: nám. Poperinge, Pražská, Zlatý chmel, Norma.

Dluhová poradna: Zdraví rodiče a výživné

DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Soudně mám určené výživné na syna v částce 5 000 Kč. V důsledku vážného onemocnění mám velké problémy s placením. Budu si žádat o invalidní důchod, protože ke své původní práci se již nevrátím. Bojím se, že když nebudu platit, přijdou exekutoři. Co s
tím mohu dělat?
Odpověď: Ve vašem případě bych se nejprve obrátila na zákonného zástupce dítěte a pokud je dítě již zletilé, tj. starší 18 let, tak přímo
na něho, zda byste se nedohodli na snížení výživného.
To bych si poté nechala
schválit soudně. Podali byste u příslušného okresního
soudu společný návrh na
schválení vaší dohody.
Pokud ale dohoda není
možná, pak podejte sám návrh na snížení výživného k
příslušnému okresnímu soudu. Jde zde třeba doložit skutečnosti, které mají vliv na případné snížení výživného, mezi které patří snížení příjmu,
lékařské zprávy o vašem zdravotním stavu, náklady na lé-

ky, léčbu, náklady na bydlení
apod. Soud vás předvolá k
soudnímu jednání a rozhodne
o vhodné částce výživného s
ohledem na váš stav.
V případě, že byste přestal hradit dlužnou částku,
se opravdu vystavujete riziku, že dluh bude vymáhán
exekučně. Od července letošního roku je možné, že do
řízení vstoupí po určitou dobu i stát jako oprávněný věřitel a to za situace, že zákonný zástupce nebo zletilé dítě
začne čerpat sociální dávku
náhradní výživné.
S konkrétním řešením vašeho případu nebo případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky poradny
v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú, Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Co je to chráněný účet?
Advokát radí
Dotaz: Jsem už delší dobu v exekuci a stejně jako mnoho dalších
mám problém s tím, že kdybych měla
bankovní účet, tak mi z něj exekutor
všechno zabaví. Pro důchod si musím chodit na poštu, i když mi nohy
už neslouží. Když mi chce ﬁnančně
vypomoci dcera, která bydlí až na
Moravě, tak mi musí peníze dovézt v
hotovosti. Slyšela jsem o nějaké novince jménem chráněný účet. Co to
je a jak by mi to mohlo pomoci?
Odpověď: Chráněný účet je skutečně legislativní novinkou. Jeho účelem
je řešit právě případy, kdy dlužník fakticky nemůže využívat bankovní účty
ani pokud jde o příjmy, které ze zákona
nepodléhají exekuci. Bohužel tomu tak
dosud nebylo a často se třeba stávalo,
že exekutor dlužníkovi zabavil část důchodu nebo mzdy, které zbyly po pro8

vedené srážce. Domáhat se vrácení peněz pak nebylo jednoduché.
Dlužník si bude moci založit u banky tento chráněný účet pouze jeden a
banky by měly hlídat, aby takový účet
neměl dlužník ani jinde. Smyslem takového účtu tedy je, že by měl ochránit v
zákoně vymezené příjmy, jedná se třeba o nezabavitelnou část mzdy či důchodu, rodičovské, ošetřovného, výživného nebo o sociální dávky. Rovněž
na něm bude chráněna celková nezabavitelná částka, o niž může dlužník jednorázově požádat, ta se nově zvyšuje
na trojnásobek životního minima, tedy
na 11 580,- Kč.
Celý proces odstartuje dlužník, který
se obrátí na banku, v níž už nějaký účet
má a ten je obstaven exekutorem. Tedy,
pokud nemáte žádný účet, měla byste si
ho nejprve založit. Banka udělá k tomuto obstavenému účtu ještě jeden účet –
chráněný. Ten by měl být dle zákona

zdarma. O tomto uvědomí všechny exekutory. Plátci chráněných příjmů by pak
měli na předepsaných formulářích vystavit potvrzení, z jakých účtů budou povinnému tyto příjmy posílat. Ty pak banka bude převádět na chráněný účet.
Je potřeba si uvědomit, že chráněný
účet není účtem, kde je chráněno vše,
co na něj přijde. Jde vlastně o jakousi
virtuální škatulku přidruženou k běžnému obstavenému účtu, kam banka dává pro potřeby dlužníka prostředky, které dorazí z nadeﬁnovaných účtů.
Není to tak třeba řešení pro zasílání
ﬁnanční podpory ze strany příbuzných.
Pokud jde tedy o zmíněnou výpomoc
od dcery, tak tu chráněný účet neřeší.
Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Online poradna na www.iure.org

zpravodajství/ak vity občanů
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Teplárna chystá velkou investici, cenu na rok 2022 zvyšuje minimálně
Rozsáhlou investici za 50 milionů korun připravuje na příští rok městská společnost Žatecká teplárenská.
Do 21 objektů na sídlišti Jih se nainstaluje kompaktní předávací stanice
(KPS), díky kterým se zvýší kvalita dodávek tepla. Zároveň to obyvatelům zajistí ﬁnanční úsporu. Poté teplárna odstaví velkou výměníkovou stanici v ulici Volyňských Čechů, pro niž bude hledat využití, ideálně opět energetické.
Celá investice, na niž teplárna získala dotaci, spočívá v tom, že současné
čtyřtrubkové rozvody na sídlišti se vymění za dvoutrubkové a každý objekt
bude mít vlastní KPS. „Zvýšíme tím
efektivitu dodávky a můžeme tak snížit zákazníkům na sídlišti cenu,“ vysvětlil ředitel Žatecké teplárenské Pavel Jonáš. Investici chce teplárna provést příští rok, ideálně od května do září v době, kdy není třeba byty vytápět.
Pro odběratele v ulicích Mládežnická, Volyňských Čechů, Lípová,
Jabloňová, Javorová, Růžová a Stavbařů to bude znamenat, že v rámci ceníků teplárny se ze sazby S přesunou do
sazby B, což způsobí odhadem úsporu
pět procent ceny za teplo.
O investici na Jihu teplárna uvažovala už řadu let. Dojde na ni příští rok
právě díky zisku dotace. „Staré rozvody jsou dlouhé s vysokou ztrátovostí a
zároveň byl u čtyřtrubkového rozvodu
dlouhodobý problém s tlakem teplé vody ve vyšších patrech. Za poslední rok
a půl jsme zainvestovali nemalé částky
do toho, abychom posílili cirkulaci vody a abychom odstranili kolísání teplot

a tlaku, což se nám podařilo zvládnout
a situace se zlepšila. Po rekonstrukci na
dvoutrubkový systém se zvýší efektivita i komfort dodávek tepla. Každý dům
si může topit, jak potřebuje, nastavit si
individuálně otopovou křivku, třeba začít o měsíc dříve nebo skončit o měsíc
později než ostatní,“ řekl Pavel Jonáš.
Na obyvatele panelových domů na
sídlišti Jih práce dolehnou jen minimálně, a to při krátké odstávce teplé vody při přepojení rozvodů na nové KPS.
Vedle nové investice už má teplárna jasno také o cenách na příští rok.
Platby za centrální dodávku tepla, již
využívá asi polovina obyvatel města,
se zvýší o 4,6 procenta. Cena tepla tak i
nadále bude hluboko pod krajským i celostátním průměrem.
A co je důležité, nijak extrémně se
nebude zvyšovat ani v dalších letech.
Někdejší strategické rozhodnutí města,
že si teplárnu nechá ve svém majetku,

podpořené navíc sázkou na vytápění především štěpkou a doplňkově uhlím míseným s peletkami, s napojením na
ORC (kombinovaná výroba tepla a elektrické energie), se v současné energetické situaci ukazuje jako obrovská přednost Žatce. „ Cena tepla bude v Žatci dál
podprůměrná, rozdíl proti celostátnímu
průměru navíc ještě poroste,“ komentoval současnou situaci na trhu ředitel Žatecké teplárenské.
Tomáš Kassal
Žatecká teplárenská nově připojila
nebo připojí další odběratele, díky
nimž se zvýší odběr tepla a zároveň se
ﬁxní náklady na výrobu tepla rozloží
mezi ještě více zákazníků.
Noví odběratelé: čp. 137 Hošťálkovo nám. (městská policie), dva bytové
domy v Příkré ulici, nový bytový dům u
TESCO, spodní část bývalých papíren,
nové bytové domy v Husově ulici.

Gymnázium Žatec a Mensa ČR
Ekologické centrum Žatec v roce 2021
opět nabízejí testování IQ pro veřejnost
Spolková činnost v roce ních měsících byly kromě jiGymnázium Žatec je už od roku 2014 Školou spolupracující s Mensou. I proto pravidelně pořádá testování IQ, letošní testovací akce proběhne 8. prosince.
Po testování žáků školy, které je od 14 hodin, se může testů v budově gymnázia zúčastnit od 15 hodin i veřejnost. Základní poplatek pro dospělé je 500 Kč, děti a studenti od 15
let platí 300 Kč. Podmínkou je ale přihláška, kterou je nutné
vyplnit dopředu prostřednictvím internetu na webu www.
mensa.cz. V případě dětí je pak vedle poplatku nutný i souhlas zákonných zástupců s testováním.
S titulem Škola spolupracující s Mensou vyplývají pro
Gymnázium Žatec i některé závazky, například se účastnit
Logické olympiády nebo mít klub deskových her. Ten funguje na škole už řadu let a je hojně navštěvován.
Úspěšné jsou účasti na Logické olympiádě, v níž se letos
dvě studentky žateckého gymnázia kvaliﬁkovaly do krajského kola. O úspěšnou reprezentaci školy se postaraly Barbora Belanová a Lucie Koňariková.
(kas)

2021 byla skoro stejně složitá jako v minulém roce.
Většina akcí a aktivit je spojena se shromážděním většího počtu osob, a tak omezení vyplývající z příslušných
nařízení vlády limitovala jejich konání.
Přesto se podařilo uskutečnit plánované terénní práce na významných krajinných prvcích, na nichž se vyskytuje ohrožená vegetace,
uskutečnily se práce při péči
o lokality u Ohře spojené s
kosením travního porostu,
jejich pravidelným úklidem
i údržbou mobiliáře. V jar-

ného ošetřeny výukové tabule věnované chráněným druhům vodních rostlin vyskytujících se v řece Ohři.
Stálý význam si v letošním roce zachovává ekologické poradenství, které dosahuje kvalit standardů STEP. Celkem bylo poskytnuto
77 porad, z nichž většina byla z dříve uvedeného důvodu telefonicky nebo elektronicky. Většina ze zmíněných akcí se mohla uskutečnit jen díky podpoře ze strany města Žatce.
Přemysl Hautke,
předseda spolku
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program kulturních, sportovních a společenských akcí

Cesta za betlémskou hvězdou
2. 12. Vzhůru dolů! činohra, 19:00
4. 12. Eurydika (Matthew Aucoin), satelitní přenos opery,
18:45
17. 12 Pusťte mě ven, činohra, 19:00
18. 12. Vánoční koncert J. J. Ryba – Česká mše vánoční
„Hej, mistře!“, koncert, 19:00
VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava,
prohlídky pondělí až pátek v 10, 13 a 15 hodin, vstupenky v
infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 30. 12. Sirupy, mošty, víno, z historie podniku Fruta
do 30. 12. Husité v severozápadních Čechách, k 600.
výročí porážky II. křížové výpravy u Žatce
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Žatecké
obrázky, Hodinový stroj, Historický a urbanistický vývoj
města Žatce, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek.
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 24. 4. Žiju v první republice, výstava o dobové módě
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 11. 12. Dávné věky na Žatecku a v širším okolí,
výstava o pravěku – obrazy a fosílie
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z
rekonstrukce papíren v Žatci
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
2. 12. Na nebi, na zemi, obrazy a šperky s minerály, do 21.
12.
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou
tužkou
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30
OSTATNÍ
2. 12. Školní zralost, Sedmikráska – Hošťálkovo nám.
137., přednáška, 17:00
3. 12. Výroba vánočního svícnu, DDM Žatec, tvoření, 17:00
4. 12. Adventní běh, nám. Svobody, 15:00
6. 12. Mikulášský koncert, sál ZUŠ, 17:00
8. 12. Testování IQ pro veřejnost,
Gymnázium Žatec – nutná rezervace na
Mensa ČR, 15:00
8. 12. Vánoční dekorace, Městská
knihovna, beseda a workshop, 17:00
8. 12. Finanční gramotnost,
Sedmikráska – Hošťálkovo nám. 137.,
přednáška, 17:30
10. 12. Hrátky s čerty, DDM Žatec, 18:00
11. 12. Oblastní kolo v boxu, K-500, 12:00
14. 12. Vánoční koncert ZUŠ, sál ZUŠ, 17:00
17. 12. Studenti s Majákem, nám. Prokopa Velkého, 19:00
19. 12. Betlémské světlo, u bývalé Spořitelny, 16:00
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Zveme Vás na adventní
koncert pod názvem Cesta
za betlémskou hvězdou.
Koncert se uskuteční v Clubu Devítka (bývalá spořitelna) 19.12. od 17 hodin.
Vstupné je dobrovolné.

Uslyšíte skladby renesančních a barokních mistrů
např. C. Monteverdi, P. Phalèse, G. Frescobaldi či J.
Mattheson a vánoční koledy
se zpěvem.
Představí se Vám trio La
Musique - ve složení Marek
Vyskočil (zobc.ﬂétny), Kateřina Bambousová (zobc. ﬂétny) a Michaela Steigerová
(zobc. ﬂétny, fagot). Dále
Lucie Kolmanová (kytara),
Tomáš Impellizzeri (klavír)
a Alžběta Urbancová s hosty
(zpěv).
(jk)

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
nejsou vyloučené změny v programu nebo
rušení některých akcí.
Sledujte, prosím, webové stránky a facebookové
proﬁly organizátorů jednotlivých akcí!

3. 12. O čertovi a jiné vánoční pohádky
3. 12. Tady hlídáme my
5. 12. Město
5. 12. Paříž, 13. obvod
7. 12. Pompeje – Město hříchu
7. 12. Machr na 30 dnů
8. 12. Princezna zakletá v čase
8. 12. Král Richard: Zrození šampiónek
9. 12. Přání Ježíškovi
9. 12. Resident Evil: Raccoon City
10. 12. FAMU v kině 02
10. 12. SNOW FILM FEST 2021 v Žatci
11. 12. Můj soused Totoro
11. 12. Klícka
11. 12. Slalom
12. 12. Barevný sen
12. 12. Dokud nás Bůh nerozdělil
12. 12. West Side Story
15. 12. Karel Svoboda: Šťastná léta
15. 12. Klan Gucci
16. 12. Venom 2: Carnage přichází
16. 12. Benedetta
19. 12. Milenci
21. 12. Encanto
21. 12. Spider-Man: Bez domova
22. 12. VYŠEHRAD: Seryjál
22. 12. Zátopek
23. 12. Svéráz českého rybolovu
23. 12. Přání Ježíškovi
28. 12. Dračí princezna
28. 12. Matrix Resurrections
29. 12. Cesta domů
30. 12. Zpívej 2
30. 12. Šťastný nový rok 2
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Nejstarší klientce organizace Maltézská pomoc v Žatci je 98 let
Organizace Maltézská pomoc se v Žatci zabývá osobní
asistencí. Její nejčastější klientelou jsou senioři a o jednom je tento příběh.
Paní Hessová se narodila
roku 1923 v Hluboké nad
Vltavou. Její otec byl schwarzenberský hajný. Často
se stěhovali ze samoty na samotu: „Víte, většinou tam
nebyla elektřina ani voda,
otec mě vodil do školy lesem a v zimě prošlapával
cestu sněhem.“
Dospívání prožívala na
hájovně Chanov v okrese
Louny, kde rodina zakotvila
natrvalo. V nedalekých
Pnětlukách se seznámila se
svou velkou láskou Jiřím a
po válce se vzali: „Narodily
se nám dvě děti, a i když u
nás nikdy nebylo na rozha-

zlomenině krčku stehenní
kosti, stále se dívá na život
vesele a pozitivně, její život
je
teď obrácen hlavně do
zování, obě děti jsou studovzpomínek
na minulé doby.
vané.“
Energii jí dodává jejich koPaní Hessová téměř skočička,
se kterou se mazlí a
ro celý život pracovala ve výspí
s
ní
v posteli. Rodina se jí
kupu léčivých rostlin v Žatsnaží
oplácet
to, co ona celý
ci. Bylinky, jejich sběr, pěsživot
dělala
pro
lidi kolem
tování i použití byly jejím
sebe
pomoc,
povzbuzení,
velkým koníčkem. Paní
lásku a péči.
Maruška brzy ovdověla,
Pokud i Vy potřebujete
manžel zemřel v 56 letech.
pomoci
se zajištěním péče o
Byla to pro všechny velmi
svojí
maminku,
tatínka, bakrutá rána. Znovu se už ne- a obětavá. Měla hodně kamabičku,
dědečka,
sourozenvdala a svou energii věnova- rádek a příbuzných, kteří jí
ce,
nebo
dítěte
obraťte
se na
la péči o rodinu. Dceři pomá- navštěvovali. Přítelkyně ponás:
hala s výchovou syna starala malu ztrácela, jen několik
Maltézská pomoc, o.p.s.,
se o svojí maminku, kterou mladších k ní stále chodí,
centrum Žatec,
milovala a která jí zemřela v ale největší radost jí dělají
náručí v 97 letech.
730 166 373,
pravnučky.
Byla celý život přátelská
I když už 7 let nechodí po
Renata Kubínková, DiS.

Poděkování za ﬁnanční podporu na sportovní odpoledne i výlety
I v letošním roce, který byl a stále je
opravdu náročný pro všechny, ale
zejména pro naše členy Svazu postižených civilizačními chorobami ČR
(SPCCH), kteří se potýkají se zdravotními problémy, jsme se snažili zpříjemnit jejich život.
Uspořádali jsme sportovní odpoledne i s táborákem. Další akcí byl celodenní výlet na Státní zámek Bečov

nad Teplou a muzeum v Karlových Varech. V září jsme navštívili město Plasy a prohlídka císařského kláštera byla
úžasná. V Plasech jsme také navštívili
překrásnou zoologickou zahradu, kterou vřele doporučujeme. Bohužel mnoho akcí muselo být zrušeno vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci,
ale pořád doufáme v lepší časy.
Touto cestou chceme poděkovat

MěÚ Žatec za ﬁnanční příspěvek, bez
kterého bychom nemohli tyto akce
uskutečnit, děkujeme.
Zároveň chci popřát jménem svým
i za výbor ZO našim členům, i všem lidem dobré vůle, hezké prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a lásky.
J. Hrbáčková, předsedkyně
ZO SPCCH Žatec

Besedy se seniory. Děti pomáhají, měly by být i vidět!
moc pochválit. Je skvělé vidět, že i nejmladší generaci
Strážníci Městské poli- dežím v blížícím se předvá- není život v našem městě
cie Žatec v uplynulém měsí- nočním čase - to vše si žateč- lhostejný a že se nebojí se
ci pokračovali v sérii před- tí senioři vštěpovali na těch- strážníky navázat kontakt.
Blíží se nám zima a s ní
nášek na místních základ- to přednáškách. Doba častějních a mateřských školách. ších nákupů vánočního zbo- spojená situace, kdy se krátí
Nejoblíbenějšími prvky na ží a manipulace s větší hoto- dny a prodlužují noci. Žáci
těchto akcích bývá přikládá- vostí totiž bohužel každo- pak jdou za tmy jak ráno do
ní policejních pout přímo dě- ročně přitahuje nenechavce, školy, tak třeba večer z nějatem a určitě také ukázka prá- kteří by rádi právě seniory o kého kroužku domů. Apelujejich peníze připravili.
jeme proto na všechny rodice policejní fenky Kessie.
Na linku 156 někdy vola- če, aby nezapomínali vybaV listopadu se ale rozběhl
i další program, a to přednáš- jí i děti. Jejich nejčastější vit své ratolesti reﬂexními
ky o bezpečnosti a prevenci oznámení je nahlášení vý- prvky ať už na oblečení či nakriminality pro naše nejstar- skytu injekční stříkačky, kte- př. na školní brašny. Heslo
ší spoluobčany. Strážníci za- rou někde pohozenou zane- "vidět a být viděn" nabývá v
vítali do žateckého Domova chaly osoby závislé na dro- těchto dnech více a více na
pro seniory, konkrétně do gách. Strážníci tyto stříkač- důležitosti. Dnešní mobilní
Klubu seniorů. Jak bezpečně ky sbírají do speciálního telefony mají většinou i
platit kartou či vybírat pení- kontejneru a odevzdávají k funkci Baterka, jejíž použití
ze z bankomatu, jak nenale- odborné likvidaci. Chtěli by- při chůzi na vozovce po
tět podomním prodejcům či chom touto cestou všechny setmění také může předchájak předcházet kapesním krá- tyto malé oznamovatele zet dopravní nehodě. Re-

Městská policie pomáhá

ﬂexních vest a dalších prvků
si určitě můžete všimnout u
strážníků každé všední ráno
na přechodech pro chodce,
kde usměrňují dopravu na
klíčových místech s větším
pohybem dětí - nejčastěji
před ZŠ Komenského alej.
A už jen věta na závěr: v
případě nouze je tu pro vás
linka 156. Štěpán Benca
11
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Mederův dům získal prestižní cenu Národního památkového ústavu
Spolek Mederova domu ze
Žatce uspěl v prestižní soutěži Národního památkového ústavu a získal ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana
památky.
Cenu převzal na Nové
scéně Národního divadla v
Praze předseda spolku Petr
Antoni.
Do soutěže nominovala
územní pracoviště Národního památkového ústavu
34 počinů, vítěze vybírala

odborná porota v několika
kategoriích.
Rekonstrukce Mederova
domu byla dokončena v loňském roce, letos se ještě pracuje na vnitřní expozici, která by mohla být dokončena v

nejbližší době. Gotický objekt známý jako Mederhaus
je jednou z nejstarších památek v centru Žatce, jeho jádro
pochází ze 14. století. Kdysi
obdivovaná památky byla v
minulých letech na pokraji
zániku, ale díky spolku, kterému se podařilo získat i dotaci na náročnou rekonstrukci, se dům podařilo zachránit
a obnovit v plné kráse.
Už v letošním roce si
opravený dům mohli návštěvníci prohlédnout při

Šance pro dlužníky: Milostivé léto se rozšiřuje!
Možnost, jak se zbavit alespoň části
svých dluhů v rámci projektu Milostivé
léto, se rozšiřuje.
Šanci zbavit se dluhu či zastavit exekuci měli dlužníci zatím hlavně ve vztahu k veřejnoprávním institucím. Nové
se k možnosti doplatit dluh přidávají i
soukromé subjekty!
Aktuálně jsou to: Air Bank, Home
Credit, Moneta Money Bank, Komerč-

ní banka, Essox, Stavební spořitelna
Modrá pyramida, Česká spořitelna,
Česká kancelář pojistitelů.
Seznamy se budou ještě rozšiřovat.
Akce trvá do 28. ledna 2022. Informace, jakých dluhů a vůči komu se Milostivé léto týká, nebo radu, jak o odpuštění podstatné části dluhu požádat,
poskytnou pracovníci poradny Sociálního centra pro rodinu v Žatci. (red)

různých akcích. Od příštího
roku by měl být trvale zpřístupněn i s novou expozicí.
Cena Patrimonium pro
futuro (Dědictví pro budoucnost) je významným
oceněním pro spolek, samotný Mederův dům i celý
Žatec. Jde přitom už o druhé
ocenění, které spolek získal
- za loňský rok vyhrál 2. místo v soutěži Památka roku,
již vyhlašuje Svaz historických sídel Čech, Moravy a
Slezska.
(kas)

ČÍTANKA (nejen) pro volyňské
Čechy, Z volyňské Moskovštiny do
severočeských Staňkovic, Na pozvání cara, Československé legendy s odstřelovačskou puškou a další publikace vhodné jako dárek pro děti a
vnoučata nebo naopak pro dědečky a
babičky jsou v prodeji v Infocentru
města Žatec, nám. Svobody 149 každý den nebo v kanceláři SČVP v Žatci, Lva Tolstého 969 vždy v pondělí
od 10 do 12 hodin.
(op)
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