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Očkování pro Covid-19 proběhlo v březnu v obou žateckých pečovatelských domech.
Podrobnos na straně 9.
Foto: Tomáš Kassal

4 Větší očkovací centrum na náměstí Poperinge
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Nové očkovací centrum začne v Žatci fungovat od 6.
dubna. Otevře se na náměstí Poperinge v přízemí budovy, kde je FunPark Pohádka.
Očkovat proti nemoci oddělení, kde dosud bylo
Covid-19 se v něm bude mo- jedno z očkovacích míst neci sedm dní v týdnu v době mocnice, bude uvolněna pro
péči o dětské pacienty.
od 7.30 do 18.30 hodin.
Provozovat nové vakcinační centrum bude Nemocnice Žatec, která na jeho přípravě a otevření úzce spolupracovala s městem Žatec.
Kapacita centra bude až 18
tisíc aplikací za měsíc. SkuNové očkovací centrum
tečný výkon bude přímo závislý na dodávce vakcín.
bude mít tři očkovací praco„Požadavek na vyšší vý- viště zajištěná lékařem, středkon si vyžádal otevření no- ním zdravotním personálem i
vého centra, které vyhoví administrativou.
svou dispozicí očkování větVelký zájem na provozu
šího množství obyvatel,“ po- očkovacího centra má městvrdila manažerka kvality to. Podpořilo jeho vznik jedNemocnice Žatec Jana Olša- náním s majitelem prostor i
nová. Ambulance dětského zápůjčkou části mobiliáře.

„Z naší strany je vše připravené, aby se mohlo očkovat
více lidí. Nyní už záleží jen
na tom, abychom do Žatce
dostávali dostatek vakcín.
Žádáme vakcíny na pokrytí
všech provozních hodin,“
řekla starostka Zdeňka Hamousová.
Na způsobu registrace se
nic nemění. Kdo má zájem o
dobrovolné očkování, musí
se zaregistrovat v celostátním systému prostřednictvím telefonní linky 1221 nebo přes webové stránky https://registrace.mzcr.cz.
„Prosíme, aby lidé nechodili do centra, pokud nemají domluven termín na očkování. V centru probíhá samotné očkování, nikoli registrace,“ zdůraznila Jana
Olšanová.
(kas)
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Žatecká Dočesná jinak 2021. Výzva pro pořadatele akcí
Tradiční Dočesná se v Žatci letos neuskuteční kvůli složité epidemiologické situaci, u níž nelze předvídat, zda
a jak se v příštích měsících změní.
V minulosti obvyklou společenskou a kulturní akci letos opět, stejně jako před rokem, nahradí možnost realizace akcí místními organizátory pod
hlavičkou Žatecká Dočesná jinak, které město může podpořit na základě
schválených žádostí organizátorů. Z
rozpočtu města na ně bude uvolněn 1
milion korun.
Pořadatelé mohou o příspěvek žádat do 5. května, informace o schválení
částky a její výši dostanou nejpozději
do 28. května. Žádosti o příspěvek lze
získat na podatelně městského úřadu
nebo na webu města.
(red)

Sčítání lidu, domů
a bytů probíhá do
9. dubna online

VÝZVA:
Město Žatec
v zastoupení Komise pro kulturu
a cestovní ruch
vyzývá žateckou
veřejnost a místní organizátory
kulturních akcí!
Uspořádejte kulturní akci s ﬁnanční podporou města!
- podpora do výše 100% rozpočtu akce
- termín konání akce od 1.7.2021 do
30.9.2021
- místo konání akce město Žatec a jeho místní části
- výše příspěvků bude posuzována s
ohledem na konání akcí ve vnitřních (indoor) a vnějších (outdoor) prostorách

- víkend 3.9. – 4.9.2021 připadá na
tradiční Dočesnou v centru města, proto apelujeme na pořadatele s využitím
tohoto termínu
- dotace není určena na pořízení drobného hmotného majetku
Žádosti jsou k vyzvednutí v podatelně MěÚ Žatec nebo ke stažení na
www.mesto-zatec.cz na odkazu Dočesná jinak. Termín podání žádostí je stanoven do 5. 5. 2021 do 17 hod. na podatelnu MěÚ Žatec.
ŽÁDOSTI musí být odevzdány v
zalepené obálce s označením „Žatecká
Dočesná jinak“. Žadatelé budou informováni o schválení akce a výši příspěvku nejpozději do 28.5.2021.
Kontaktní osoba: Ing. Simona Schellová, tel.: 725 013 885.

Město se připravuje na budování urgentního příjmu

Vybudování urgentního příjmu v ne- zi návrhy se například objevila úvaha o vymocnici je jednou z priorit města pro nej- budování nového dětského pavilonu s tím,
Povinné Sčítání lidu, do- bližší období. Nejprve bude nutné připravit že ten současný by pak mohl sloužit pro rozmů a bytů se koná jednou za studii a poté projektovou dokumentaci. Ža- šíření léčebny dlouhodobě nemocných. V
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Cyklotrasa kolem řeky na Nechranice má být hotová příští rok

Dvoukilometrový úsek cyklostezky, od dokončené části u libočanského železničního mostu, by se měl
začít stavět nejspíš příští rok. V roce
2022 by mohla být hotová celá trasa od
Žatce směrem na Nechranice.
Stavba tohoto dvoukilometrové
úseku na žateckém katastru bude ztíže2

ná, protože Správa železniční dopravní cesty chystá kompletní rekonstrukci
železničního mostu u Libočan. „Část
kolem mostu se proto může dělat až poté, co jej SŽDC dokončí. Pokud budeme připraveni dříve, začneme nejdříve
s pracemi na zbývající části úseku,“ řekl místostarosta Žatce Radim Laibl.
Na žateckém katastru je cyklotrasa
podél Ohře rozdělena na šest úseků.
Ač je budování Cyklostezky Ohře jako
celku projektem Ústeckého kraje, Žatec se ujal už před léty stavby na svém
území, aby celá trasa vznikla rychleji.
Úsek, který se nyní připravuje a

měl by být hotový příští rok, je označovaný jako číslo 6. Naváže u Stroupče
na část připravovanou Ústeckým krajem, který má být také příští rok hotový. Stezku u Nechranické přehrady zajišťuje obec Březno.
Úseky číslo 3, 4 a 5 v celkové dálce
2,5 kilometru na území Žatce jsou už
převážně hotové a dá se po nich jezdit.
Majetkové vypořádání zatím není
dokončené u úseků číslo 1 a 2, které
prodlouží cyklostezku u mostu Belojanise směrem na Trnovany. Dohromady
měří 1,4 kilometru, projektová dokumentace je zpracovaná. Tomáš Kassal
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Další dvě okružní křižovatky dostanou novou podobu
Středové plochy dvou okružních křižovatek v Plzeňské
ulici, u Kauﬂandu a u Benziny, dostanou během příštích
týdnů novou podobu.
Dominantou křižovatky vy, výsadby zeleně či výroby
u Benziny bude imitace pi- a instalace obou dominant,
vovarského sudu, u Kauf- zaplatí město 1,5 milionu kolandu to pak bude symbol run. Z větší části bude obnochmelnice ze sedmi chme- va obou křižovatek hotová
do konce letošního května,
lových tyčí.
Revitalizaci obou křižo- jen cibuloviny se budou dosavatek má na starosti Technic- zovat na podzim.
„Plochy křižovatek jsou
ká správa města Žatce, která
při tom spolupracuje s od- navržené tak, aby souvisle,
bornými ﬁrmami. Za všech- ale esteticky vyplnily plony práce, tedy včetně terén- chy trvalkami, cibulovinami
ních úprav, technické přípra- a dalšími přírodními materi-

ály, jako je dřevo či kámen.
Vše bude řešeno tak, aby do
budoucna vznikly minimální nároky na speciální údržbu či rozvojovou péči,“ po-

Zpevnění tribuny nebo nádrž si vyžádají další peníze
O částku 2,7 milionu korun doporučují
radní města zvýšit náklady na revitalizaci
fotbalového areálu Slavoje Žatec. Investorem této stavební akce je FJ Slavoj. Partnerem s významnou ﬁnanční podporou je město Žatec, proto investiční dotaci musí
schválit zastupitelstvo.
Přestavba areálu za 18 milionů korun s
významnou dotační podporou od MŠMT
má skončit letos na jaře. Hlavní část prací se
týkala stavby nové tribuny, položení nového
trávníku či stavby oplocení. V průběhu akce

se ale objevily další nutné stavební úpravy,
které bylo nutné zrealizovat a na které jsou
potřeba zmíněné peníze. Využijí se jednak
na elektrorozvody, na vybudování retenční
nádrže, jež bude zachytávat dešťovou vodu
a následně ji využívat v areálu FK Slavoj.
Největší část navýšené částky byla použita
na založení konstrukce tribuny, kdy bylo nutné doplnit základové pasy ještě patkami na
základě hydrogeologického posouzení.
Celá investice bude dokončena v prvním
pololetí letošního roku.
(kas)

psala dlouhodobý záměr
Martina Mrázková, která má
na městském úřadě na starosti údržbu veřejné zeleně.
Už v loňském roce došlo
k obnově vnitřních ploch
dvou okružních křižovatek
v Komenského aleji – u Lidlu a u evangelického kostela. Hlavním smyslem revitalizace čtyř velkých kruhových objezdů je vylepšení životního prostředí ve městě a
zpříjemnění průjezdu městem na dvou frekventovaných komunikacích. (kas)

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání Zastupitelstva města Žatce se má
konat 8. dubna od 17.30
hod., pokud to umožní epidemiologická opatření.

Mimořádný
úřední den:
Sobota 10. 4. 2021
8:00 – 12:00 hodin

Dřevomorka poškodila střechu školy víc, než se předpokládalo
Zatím o 1,6 milionu korun více bude potřeba vydat
na probíhající rekonstrukci
střechy a půdních prostor
ZŠ Komenského alej. Žatečtí radní proto doporučili
zastupitelstvu uvolnit 1,3 milionu korun z investičního

fondu, zbylých 300 tisíc korun se přesune v rámci akce.
Vyšší náklady si vyžaduje oprava krovů napadených
dřevomorkou. Průzkumné
sondy před zahájením stavby potvrdily, že dřevokazný
hmyz poškozuje krovy. Te-

prve samotné práce a odkrytí
dřevěné konstrukce ukázaly
skutečný rozsah poškození.
Rekonstrukce střechy
ZŠ Komenského alej začala
už v loňském roce, dokončit
se má letos. Původní rozpočet počítal s částkou 17 mili-

onů korun. Jedná se významnou stavební zakázku
s ohledem na rozsah prací a
velikost školy. V důsledku
této investiční akce a popsaných poškození jsou vyvolány další nutné úpravy i nad
rámec této stavby.
(red)

Žatec i kraj mají připravené miliony na Přírodovědné centrum

Miliony korun na přípravu Přírodovědného centra v Žatci jsou připravené v
rozpočtu města i Ústeckého kraje. Ojedinělé vzdělávací centrum se má v průběhu letošního roku připravit a otevřít
nejspíše koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Žatečtí radní doporučili zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve

výši 4,5 milionu korun na nejdůležitější technické vybavení Přírodovědného
centra. Technologické vybavení Vědy
na kouli by měla dodat společnost AV
Media Systems z Prahy, Digitárium
pak Future Technology Systems z Ostravy. Firmy byly vybrány v rámci veřejných zakázek a jejich technologické
vybavení bude stát dohromady právě
zmíněných 4,5 milionu Kč. Žatec
svým rozhodnutím uvolní na Digitárium i Vědu na kouli peníze, které již obdržel z dotačního titulu.
Další důležitý krok pro vznik centra
udělala Rada Ústeckého kraje, když
schválila částku 3,8 milionu korun na
stavební úpravy v historické budově zemědělské školy v Žatci. Právě tam Pří-

rodovědné centrum vznikne. „Technologie bude k dispozici nejspíše v září, čas bude potřeba také na stavební
úpravy. Vše tak potrvá ještě zhruba tři
čtvrtě roku. Odhaduji, že centrum by se
mohlo otevřít pro veřejnost na přelomu
roku,“ uvedl místostarosta Žatce a krajský radní Radim Laibl.
Výsledkem má být moderní inovační centrum, jediné v kraji, které bude místem setkávání všech generací.
Projekt nabídne setkávání žáků základních a středních škol ze Žatce i širokého okolí, odborné semináře, přednášky a zájmové kroužky s přírodovědnou tématikou. Počítá se i se vzdělávacími projekty pro širokou veřejnost.
(kas)
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Dětský domov, Základní
škola a Střední škola,
telefon: 415 710 795, 731
583 308,
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.wm.cz
Základní škola Žatec
Vás zve na
ZÁPIS DO
PRVNÍHO ROČNÍKU
- základní školy
– ŠVP „ DOKÁŽU TO”
- základní školy speciální
– ŠVP „ ZVLÁDNU TO”
pro školní rok 2021/2022,
v době od 15. dubna
do 30. dubna 2021.
Vzhledem k mimořádným
opatřením bude zápis probíhat bez přítomnosti Vašeho
dítěte ve škole.
Všechny potřebné dokumenty, které je třeba vyplnit k zápisu Vašeho dítěte
do naší školy naleznete:
- na webových stránkách
školy https://ddzatec.cz
- přímo ve škole – po telefonické domluvě budou vytištěny – tel. 731 583 308,
- u ředitelky Lenky Woloszczukové – tel. 734 313 888,
Dětem a jejich rodičům
nabízíme:
- individuální přístup
- menší počet dětí ve třídách
- snižování školní neúspěšnosti
- podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) a žákům nadaným
- školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce)
- inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
- bohatou kulturní činnost
- školu hrou – herní prvky při
vyučování, využití počítačů,
interaktivních tabulí a názorných pomůcek při výuce
- speciální pedagogy
- stravování žáků v jídelně
- možnost navštěvovat různé
zájmové kroužky
- provoz školní družiny
Výběr základní školy
je jen na Vás!
Těšíme se na budoucí
prvňáčky i jejich rodiče.
4

Komunitní plánování podpoří organizace 1,5 milionem
V letošním roce bylo do dotačního řízení komunitního plánování podáno 34
projektů od 19 organizací.
Celková částka, která je
rozdělena mezi poskytovatele, činí 1 500 000 Kč. Věříme, že díky těmto projektům a aktivitám bude i nadále zkvalitňován život obyvatel Žatce.
Jednou z podpořených organizací je Sedmikráska
Žatec z.s., jejíž služby jsou
využívány nejmladšími generacemi až po seniory. Na rok
2021 chystají 3. ročník tábora pro seniory a další aktivity
pro tuto cílovou skupinu.
Domov pro seniory a
Pečovatelská služby v Žatci chce nejen pro své klienty

uspořádat již 11. ročník reprezentačního plesu. Rozšíří se i činnost Funny Clubu
pro seniory v pečovatelských domech, klub bude
fungovat jak v Podměstí, tak
i na Písečné. Senioři zde mohou trávit čas tvořením různých výrobků nebo poznávat krásy naší vlasti na tematických zájezdech. Aktivity
jsou velice vyhledávané a
populární.
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s. zajistí pro seniory soubor přednášek na téma fyzické a duševní zdraví a
dále se bude věnovat vzdělávání třetího věku – mimo jiné
např. kurzy angličtiny, němčiny a výuka obsluhy počítače. Na práci s dětmi ze socio-

kulturně znevýhodněného
prostředí se zaměřuje projekt
Do školy připraven 2021. Jeho cílem je intenzivní příprava na vstup do vzdělávacího
procesu.
Toto jsou příklady aktivit, které mohly díky podpoře vzniknout nebo zůstat v
nabídce organizací. Všechny podpořené organizace a
jejich aktivity můžete najít
na https://www.mestozatec.cz/radnice/odboryuradu/odbor-socialnichveci/komunitni-planovani/
Kontakty na jednotlivé
organizace naleznete v adresáři sociálních služeb, případně kontaktujte koordinátora KP na tel. 415 736 409.
Lucie Kořánová

Ředitelství základních škol ve spolupráci s městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS
do prvního ročníku základní školy
pro školní rok 2021 – 2022,
který se uskuteční

ve dnech 15. 04. až 30. 04. 2021 včetně,
bez osobní přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole.
Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách škol.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2015 včetně, školské obvody
budou zveřejněny dne 09.04.2021, z důvodu jejich změny.
Obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny,
www.zsp-zatec.cz, tel.: 415 710 598, 724 006 148,
r.vlckova@zsp-zatec.cz, a.lukesova@zsp-zatec.cz,
provozní doba od 09:00 do 12:00 hod. (dle domluvy i později).
Zápis proběhne osobně po předem telefonicky domluveném datu a čase zápisu
nebo vhozením vyplněného zápisového lístku do schránky u školy.
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní
docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku do
školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost si školu pro své dítě vybrat,
žádosti budou uspokojeny s přihlédnutím ke kapacitě daných škol.
Více informací na www.mesto-zatec.cz nebo tel.: 777 224 095
a na webových stránkách jednotlivých škol.

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Nominace na seznam UNESCO pomůže i s rozvojem města
Žatec a krajina žateckého
chmele je oﬁciální název
nominační dokumentace
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
Centrum světového dědictví v Paříži už potvrdilo její přijetí.
Hlavní přípravnou skupinu nyní čekají další povinnosti, které se zápisem na Seznam světového dědictví souvisejí. Zároveň jsou to ale také úkoly, které souvisí s dalším rozvojem města a okolí.
„Z většího zájmu turistů mohou těžit nejen místní podnikatelé, je to i příležitost pro
zkvalitňování prostředí pro
všechny skupiny obyvatel,“
řekl místostarosta Žatce a manažer přípravné
skupiny Jaroslav Špička (na
snímku) v rozhovoru o aktuálním stavu i dalších přípravách,
které souvisí s nominací na
Seznam světového dědictví
UNESCO.
Možná bychom na úvod
mohli připomenout, co nominace a případný zápis
na Seznam světového dědictví Žatci přinese?
Hlavně bychom měli zdůraznit, že není nominováno
pouze město Žatec, ale celá
rozlehlá chmelařská krajina,
ve které se nacházejí chmelnice Chmelařského institutu,
státní zámek Stekník a vesnická památková zóna Stekník, která administrativně
spadá pod obec Zálužice.
Přínosem bude zvýšení
povědomí o žateckém chmelařském dědictví nejen v regionu a ČR, ale i v příhraničních regionech s celosvětovým přesahem. Věříme, že
bude zdravě posílena i místní
hrdost na dochované hodnoty a památky, s tím souvisí
vyšší návštěvnost, širší dotační možnosti, protože nominací deklaruje svou podporu i stát. Díky připravené
dokumentaci může probíhat

ČVÚT o průzkumu chmelařských komínů, to bychom
chtěli za ﬁnanční podpory ministerstva kultury realizovat
již v roce 2022. Dalším úkolem bude vytvoření Strategie
cestovního ruchu pro celou
žateckou oblast.
Nově je pracovníkem
pro UNESCO na úřadě paní Olga Bukovičová. Co
máte na starosti? A proč
jste do Žatce přišla?
Jaké další úkoly čekají
i koncepční, cílená péče o
Olga Bukovičová: Půsosouvisející památky, která za- v souvislosti s nominací Ža- bím jako výkonný koordinájistí, aby byly zachovány i v tec nebo Česko? Třeba v tor pro přípravu a organizaci
souvislosti s návštěvami
budoucnu.
nominace, jejího hodnocení,
To jsou spíš obecné pří- hodnotitelů?
prezentace a propagace. Na
Musí být připraven ponosy. Co mohou znamenat
místo bylo vypsáno výběrodrobný program hodnotitelkonkrétně?
vé řízení, kterým jsem proDle příkladů z jiných ne- ské návštěvy, obvykle na 5
šla,
právě díky dlouholetým
dávno zapsaných památek dní až týden, během kterého
zkušenostem
s agendou svěsvětového dědictví u nás i v představíme památky souvitového
dědictví
na Generální
zahraničí, po zápisu na Se- sející s chmelařským dědicředitelství
Národního
památznam světového dědictví se tvím. Musíme také předstakového
ústavu.
Byla
jsem
od
zvedá návštěvnický zájem. S vit, jakým způsobem bude
počátku
součástí
týmu
přitím souvisí i zájem o ubyto- nominovaná památka sprapravujícího přeshraniční nování, restaurační, informační vována a jak informujeme
minaci
Hornický region Erza průvodcovské služby. To místní obyvatele a návštěvgebirge/Krušnohoří,
tato pavše by mělo být vnímáno ja- níky. Prioritním úkolem je
mátka
byla
úspěšně
zapsána
ko příležitost. Z většího záj- nyní vytvoření webových
v roce 2019. Jsem z Ústeckému turistů mohou těžit nejen stránek a panelové výstavy.
ho
kraje, zdejší patriot, i proKromě přínosů může zámístní podnikatelé, je to i příležitost pro zkvalitňování pro- pis na Seznam světového to jsem se rozhodla vyměnit
středí pro všechny skupiny dědictví přinést i povinnos- Žatec za Prahu.
Některé povinnosti asi
obyvatel. Souvisí s tím vyu- ti. Jaké to třeba budou?
budou
trvat i po očekávaNominaci
podepisuje
jméžití opuštěných chmelařném
zápisu?
nem
státu
ministr
kultury,
tím
ských skladů pro turismus,
Hlavním posláním ÚmluČeská republika dokládá, že
ale i pro místní obyvatele.
vy
o světovém dědictví je
je
schopna
zajistit
památkoJaká je současná situaochrana,
zachování a péče o
vou
ochranu
v
rámci
svých
záce po odevzdání upravené
kulturní
či
přírodní dědictví,
nominační dokumentace? konů. V Žatci se nachází unitak
aby
bylo
předáno dalším
Sekretariát Centra světo- kátní soubor chmelařských
generacím.
My
se tedy zaměvého dědictví, který sídlí v skladů a naším úkolem bude
říme
na
zlepšení
turistickéPaříži, nám odeslal potvrze- zajistit, aby byly zachovány a
ho
ruchu,
tvorbu
prezentační, že žádost byla úspěšně pře- využívány tak, aby nedošlo k
dána. Nyní čekáme až ozná- jejich zániku. Již nyní napří- ních aktivit a vzdělávacích
mí termín, kdy by se mohla klad jednáme s odborníky z programů. Tomáš Kassal
konat hodnotitelská mise.
Může proces hodnocení Téma
a schvalování nějako zdr- Nominace na Seznam světového dědictví UNESCO
žet současná pandemická Oﬁciální název nominované památky je Žatec a krajina žasituace ve světě?
teckého chmele (Žatec and the Landscape of Saaz Hops).
Nedokážeme odhadnout,
Součás nominace je jednak Žatecká chmelařská krajina s
jak se situace bude vyvíjet. Z
chmelnicemi a venkovským zázemím, jednak Žatec se soupředchozích zkušeností víborem staveb zaměřených na zpracování chmele.
me, že se mise obvykle konají v letních měsících, tak věří- Jde o výjimečnou světovou hodnotu, již tvoří 1) tradice
me, že v té době již bude situ- pěstování, zpracování a obchodu s chmelem; 2) sušárny,
ace ohledně koronavirové ná- sklady, balírny apod. jako speciﬁcký projev chmelařského
dědictví; 3) po stale využívaná chmelařská krajina.
kazy uklidněná.
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Dluhová poradna Žatec: Insolvence manželů
pro jednotlivce pak 4000 Kč.
Ve vašem případě bych nejprve
řešila
otázku, zda jsou vaše dluhy
Dotaz: Jsem ženatý a mám dluvzniklé
za dobu manželství, dále zda
hy. Manželka má také dluhy.
jste
nezúžili
společné jmění po dobu
Chci jít do insolvence, musí do ní i
trvání
manželství.
V případě, že mámá manželka?
te
dluhy
vzniklé
v
manželství a neOdpověď: Do insolvence neboli
máte
upravené
společné
jmění, pak
oddlužení můžete vstoupit jako jedby
podání
společného
insolvenčního
notlivec nebo i jako manželé. Zákon
č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způso- návrhu mohlo být vhodnější.
S konkrétním řešením vašeho
bech jeho řešení (insolvenční zápřípadu
nebo případnými dotazy se
kon) umožňuje manželům, aby dle
můžete
obracet
na pracovníky dlujejich aktuální dluhové situace zvohové
poradny
v
Žatci, kteří poskylili jednu nebo druhou variantu. Vliv
tují
dluhové
poradenství
a sepisují
na volbu společného oddlužení má i
insolvenční
návrhy
na
základě
zísto, zda dluhy jsou společné nebo zda
kané
akreditace
od
Ministerstva
jsou dluhy výlučně jednoho z manželů např. před uzavřením manžel- spravedlnosti ČR.
ství. Výhodou společného oddluže- Rubriku připravuje
ní je pak to, že měsíční poplatek in- Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
solvenčního správce je nižší, než Mgr. Lenka Mangová Mottlová,
když bude každý z manželů v oddlu- Husova 2796, Žatec
žení sám. Rozdíl je také v případě ko- Projekt: Žatec bez dluhů
merčního sepsání návrhu, kdy cena
za sepsání návrhu je pro manžele taxativně stanovena částkou 6000 Kč,

DLUŽÍM. Co s m?

Novinky ze Žatce na www.mestozatec.cz nebo na facebooku
Žatecký zpravodaj - město Žatec

Právní poradna: Placení kauce u nájemního bytu
jednomu po druhém. Pokud jde o vymalování, je třeba nejprve zjistit, jestli jste
Dotaz: Nedávno jsem se rozhodl se nedohodli v nájemní smlouvě. Popřestěhovat z nájemního bytu, kde kud ne, tak je třeba zvážit, nakolik bylo
jsem poslední dva roky bydlel, a dal malování vlastně potřeba. Na jednu strapronajímateli výpověď. Nakonec nu by měl nájemce provádět běžnou
jsme se dohodli, že odejdu ještě dříve, údržbu, k níž patří i malování. Na drunež uplyne výpovědní doba a pode- hou stranu běžně nemalujeme každé
psali jsme dohodu o ukončení nájmu. dva roky, a pokud jste se nastěhoval do
Po ukončení nájmu jsem chtěl vrátit vymalovaného bytu, tak nepředpoklákauci, kterou jsem pronajímateli za- dám, že je malování znovu potřeba. V
platil při uzavírání nájmu. Ten mi ale takovém případě bych se spíše přikláodepsal, že jsem v bytě zničil dlažbu v něl k tomu, že se jedná o běžné opotřekoupelně, že musí po mně vymalovat bení, s nímž občanský zákoník při vráa vyměnit nefunkční rozvod elektři- cení bytu nájemcem počítá.
Dále je zde otázka poškození dlažny v jednom pokoji. Zbytek kauce
prý započítává na úhradu nákladů, by. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jestli
které bude mít s tím, že se se mnou do- třeba už dlaždice poškozena nebyla v
hodl na ukončení nájmu dříve. Nako- době vašeho nastěhování, což by uvánec mi vrátil jen asi třetinu zaplacené děl třeba předávací protokol. Pokud by
tomu tak bylo, pak byste samozřejmě
kauce. Lze s tím něco dělat?
Odpověď: Ve Vámi popsaném pří- škodu platit nemusel. Pokud k poškopadě je hned několik věcí, na něž chce zení došlo skutečně z vaší strany, pak
pronajímatel jistotu (zvanou také kau- pronajímatel může svůj nárok uspokoci) započítávat. Předně je třeba zdůraz- jit ze zaplacené jistoty.
Nakonec jde o otázku nefunkčních
nit, že jistota je určena k úhradě dluhu
na nájemném a případných škod, které zásuvek. Z vašeho dotazu jsem pochonájemník v bytě způsobí. Nelze ji tedy pil, že jste opakovaně urgoval opravu u
použít k úhradě ušlého nájmu, o nějž pronajímatele už od vašeho nastěhovápronajímatel přišel, protože se mu nepo- ní. Pokud není přímo v předávacím protokolu zachyceno, že jsou nefunkční,
dařilo najít včas nového nájemce.
Co se týče ostatních nároků vašeho můžete argumentovat právě proběhlou
pronajímatele, je třeba se jim věnovat komunikací, která může prokazovat, že

Advokát radí
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zásuvky byly nefunkční už v době nastěhování a nemohl jste tak škodu způsobit vy. Pokud by se problém objevil
až v průběhu užívání bytu, tak je otázka, co je příčinou nefunkční elektřiny.
Pokud by šlo například jen o vady zásuvek, tak jejich výměna spadá mezi drobné opravy, které má dělat nájemce.
V každém případě, pokud se nepodaří s pronajímatelem dohodnout a nechcete věc nechat být, budete muset
zbytek jistoty vymáhat soudní cestou.
Důvody započtení jistoty, tedy zejména
to zda jste pronajímateli způsobil škodu, by měl prokazovat pronajímatel.
Článek byl zpracován pro Iuridicum
Remedium, z.s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
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

Inzerce
● Prodej slepiček. Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell - typu Araukana a
Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, 185
- 229,- Kč/ks. Prodej: Žatec
- u vlak. nádraží-západ 22.4. 2021 - 14.30 hod. Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace:
Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.601 576 270, 728 60
5840, www.drubezcervenyhradek.cz.
● Koupím nebo pronajmu
menší zahrádku s elektřinou. U koupaliště nebo u
Spáleného mlýna v Žatci.
Děkuji. Platím hotově. Tel.
725 408 389.
● VÝROBA A RENOVACE - Branky, brány, vrata, ploty. Zámková dlažba. Zámečnické i jiné práce rychle a spolehlivě. tel.:
604 788 890 nebo 702 978
333.

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí v době
od 20. 2. do 21.3.2021:
Eva Ventová
Michal Karas
Pavel Honomichl
František Šlégr
Jitka Králová
Josef Štěpina
Vlastimil Krupica
Miroslav Engel
Cecilia Strnadová
Jiří Pech
Jana Hegrová
Jiří Šimůnek
Anna Makuková
Vladimír Vágner
Věra Pechová
Bohumil Hradec
Kazimír Kresta
František Janák
Josefa Horváthová
Marie Tatárová
Jaroslav Cabák
Stanislav Gregor
Alena Lubenská
Jaroslava Kalivodová
Václav Pecka
Krista Kákonová
Andrea Balogová
Jiří Janovský

82
71
55
87
73
87
57
69
65
85
81
80
79
84
78
78
65
69
86
67
63
82
55
79
72
82
46
82

Miroslav Mynář
Zdeňka Hříbalová
Augustin Škuthan
Blanka Fišerová
Miloslav Sklenka
Drew Zuska
Janina Antošová
Libuše Skořepová
Karel Roudný
Miloslava Juríčková
Marcela Žižková
David Tománek
Ing. Vladislav Petráš
Eva Janů
Fedor Krejčík

88
71
70
83
77
47
77
89
72
75
73
32
93
67
85

Jaroslav Pecka
Jaroslav Čížek
Miloslav Kovařík
Zdeněk Žáček
Zdena Vondráčková
Ivan Poláček
Jan Schöpp
Josef Rewenda
Sláva Adamec
Anita Fizerová
Irma Krocová
Zdeněk Skoupý
Petr Žižka
David Kříž
Jozef Kanči

73
0
92
61
69
70
78
76
82
63
81
88
78
28
67

Příští číslo Žateckého zpravodaje
vyjde 6. května.
Příjem inzerce do 29. dubna.
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 ulice, Norma, Lékárna Na
náměstí, Cukrárna Obránců míru, Městské divadlo, Kavárna S duší, autobusové nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.
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Vzniká nízkoprahové zařízení pro mládež CoolNa Žatec
V současné době vzniká na adrese Svatováclavská 1020
v Žatci, hned vedle třetí základní školy, nízkoprahové
zařízení pro dospívající mládež ve věku 15 až 26 let s názvem CoolNa.
Vchod je z ulice Boženy
Němcové. Zařízení chce
mladým lidem nabídnout
místo, kde mohou trávit volný čas a současně, v případě
zájmu, získat podporu a pomoc při řešení různých
vlastních témat.
Prostor pro mládež mohl
vzniknout díky podpoře
Agentury pro sociální začleňování. Pod jejím vedením
navrhla Oblastní charita
Most projekt s názvem „Podpora pozitivního rozvoje
dospívajících osob“, který
je zaměřen zejména na problémy cílové skupiny osob
ve věku 15 až 26 let, pro kterou v Žatci chybí služba, kte-

rá by reagovala na její individuální potřeby.
Pro klienty je připraven
skvělý tým sociálních pracovnic, který vede Bc. Andrea Vohnoutová. Pracovnice individuálně pomáhají s
řešením otázek např. dalšího studia, hledáním zaměstnání na plný úvazek či brigády při studiu, s vyhledáváním aktivit k trávení volného času nebo s přípravou
na zaměstnání. Klienti se
mohou zapojovat do aktivit,
které se připravují s ohledem na aktuální témata a nastolené otázky.
V rámci projektu budou
také realizovány přednášky,

Další aktivitou v rámci
projektu bude pravidelné setkávání mladých rodičů do
26 let s dětmi. Rodiče v CoolNě najdou zázemí, možnosti
poradenství v různých oblastech života, pomoc s řešením úředních záležitostí.
exkurze a další aktivizačně Mohou si předávat různé invzdělávací činnosti (bez- formace o dětech, péči o dopečnost v oblasti kyberpro- mácnost apod. Rodiče zde
storu, ochrana zdraví, účast mohou za podpory pracovna veřejném prostoru apod.) níků nízkoprahové zařízení
V nízkoprahovém zaří- realizovat a pořádat různé
zení pro děti a mládež Cool- aktivity společně s dětmi
Na najdou všichni ve věku (společné tvoření s dětmi,
15 - 26 let prostor pro tráve- karneval, mikulášská apod.)
V současné době koroní volného času, přístup k internetu a PC, možnost se- navirových opatření funguznámit se s lidmi stejného vě- je poradenská činnost orgaku, ke sdílení svých doved- nizace po telefonické doností a zkušeností. To vše od mluvě nebo online spojení
pondělí do pátku v čase od přes facebookové stránky
CoolNa_Zatec.
(av)
10:00 - 16:30 hod.

Nekrmte divoké ptáky! Může se urychlit přenos ptačí chřipky!

Ptačí chřipka se potvrdila i v Žatci. Laboratorní
testy ji prokázaly u uhynulé

labutě. Lidé se ale nemusí
ničeho obávat, onemocnění prokázaným virem A(H5N8) není na člověka přenosné.
Například pohyb u zimoviště ptactva u řeky není pro
lidi nijak nebezpečný, nemusí se tam bát chodit na pro-

cházky ani sportovat. Odborníci ale nedoporučují v
současné době krmení divoce žijících ptáků – nijak by
sice neohrozilo lidi, ale ohrožuje právě ptáky, zejména
vodní, protože může urychlit přenos nemoci mezi nimi.
Uhynulá labuť objevená

začátkem března nad jezem
v Žatci byla podle Státní veterinární správy prvním nálezem ptačí chřipky u divokých ptáků v Ústeckém kraji.
Další nálezy se objevily ve
většině dalších českých krajů, existuje ale také výskyt v
domácích chovech.
(kas)

Léta s letáky končí. Oznámení o odstávce elektřiny už jen elektronicky
Společnost ČEZ Distribuce od letošního ledna nevylepuje papírová
oznámeni, která upozorňovala na plánované odstávky elektřiny. Nově jsou
tato oznámení zveřejňována jen elektronicky.
Občané je mohou zdarma dostávat
až domů, a to formou SMS nebo emailem. Samozřejmě budou k nalezení také na webu společnosti.
Společnost ČEZ Distribuce proto
připravila přehlednou zprávu o elektronickém způsobu informování veřejnosti o plánovaných odstávkách. Lidé se o nich dozví vždy minimálně 15
dní předem.
Ke změně došlo proto, že stále více
zákazníků volá po moderních způsobech oznamování. U původního systému s výlepem plakátů se společnost
potýkala s plošnými zákazy výlepů nebo stížnostmi na nečitelnost nebo nevhodné umístění.
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mace tak mohou chodit elektronickou
poštou více členům rodiny nebo dalším nájemníkům.
Jaké jsou výhody registrace pro
zákazníka?
- o plánované odstávce se dozví
včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje,
- bude neprodleně informován i o
případném zrušení odstávky,
- získá informace o předpokládané
Jak a kde se může zákazník zare- době obnovení dodávek při poruše,
gistrovat, aby dostával upozornění
- ročně se uspoří 4 tisíce kilogramů
e-mailem nebo SMS?
papíru, to je přibližně 10 stromů
Registrace probíhá na webové
Proč se musí zákazník registrostránce www.cezdistribuce.cz/sluzba. vat?
Zájemce o zasílání oznámení vyplní
Při připojení odběrného místa nemuEAN kód, který najde na vyúčtování sel zákazník uvést své kontaktní údaje
za elektřinu, své datum narození nebo nebo již tyto údaje nejsou aktuální. ProIČO a e-mail pro potvrzení nastavení to je lepší si e-mailovou adresu či teleslužby.
fonní číslo nově nastavit či zkontroloRegistrovat lze až 3 e-mailové adre- vat. Zákazník tak bude mít jistotu, že insy a 1 telefonní číslo pro SMS. Infor- formace obdrží včas.
(red)
Jak se zákazník o odstávce dozví?
- individuálně e-mailem nebo SMS,
- na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
- na úřední desce města nebo dalšími způsoby obvyklými v místě bydliště (mobilní rozhlas, sociální sítě atd.)

služby občanům/inzerce

Žatecký zpravodaj

Pečovatelská služba rozšířila
dobu, kdy pomáhá klientům.
Může pomoci i vám!

Maltézská pomoc nabízí služby
pro všechny věkové skupiny

Pomoc v domácnosti i doprovod mimo bydliště, a to
prakticky pro každého, kdo osobní asistenci potřebuje. To
Pečovatelská služba v Žatci, provozovaná městskou nabízí organizace Maltézská pomoc, která už delší dobu funpříspěvkovou organizací, oznamuje,že od ledna 2020 zá- guje i v Žatci.
sadně rozšířila dobu poskytovaných služeb. Nově funguje„Službu nabízíme 24 hodin denně. A kolika lidem? To záme celoročně každodenně od 7 do 21 hodin.
leží na našich kapacitách. Momentálně jsou volnější, takže
Co Vám můžeme nabídnout: podporu, pomoc a indi- můžeme pomáhat dalším klientům,“ řekla Renata Kubínviduální přístup především seniorům a zdravotně postiže- ková, vedoucí žateckého centra Maltézské pomoci.
ným, kteří chtějí žít spokojeně, ve svém domácím prostředí
Nabídka podpory, služeb či asistenci je široká. Od pomoa potřebují podporu druhé osoby. Službu poskytujeme obča- ci s úklidem domácnosti, přes zajištění jídla či nákupu až po
nům Žatce v jejich místě bydliště a občanům spádových ob- doprovod na úřad, k lékaři či procházku. Může jít ale třeba i
cí města Žatce, vzdálených do 12 km.
o společnost u osamělých lidí.
Úkony které poskytujeme - zejména: pomoc při péči
Pestrá je také skladba klientů: Maltézská pomoc se nevěo vlastní osobu - oblékání, svlékání, orientace v prostoru, nuje jen seniorům, ale třeba i dětem s postižením či lidem,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění a podávání kteří jsou běžně soběstační, ale třeba jsou právě po operaci a
stravy, pomoc s chodem domácnosti, nákupy, praní prádla, nezvládají vše jako jindy. Hodinová sazba je 130 korun.
doprovody k lékaři, vyřizování různých záležitostí, aj.
„Nejlepší je, když se s námi zájemce o naše služby spojí
Pro bližší informace nás najdete na adrese:
a domluvíme se, jak a s čím můžeme pomoci,“ řekla R. KuU Hřiště 2513, Žatec
bínková.
- pondělí, středa od 8:00 - do 14:00 hod.,
Maltézská pomoc je v Žatci součástí služeb pro občany,
Písečná 2820, Žatec
které přehledně popisuje Adresář poskytovatelů sociálních
- úterý, pátek od 8:00 - do 14:00 hod.
služeb a jsou součástí Komunitního plánování ve město pro
nebo telefon a e-mail:
další roky.
(tka)
Kolertová Karla, DiS. ,tel: 725 740 095,
kolertova@dpszatec.cz
Jsme tu pro Vás a to nejen v této nelehké době.

PREFA ŽATEC s.r.o.,

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

česká ﬁrma s férovým přístupem

na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok)
s možností prodloužení na dobu neurčitou:

Investice
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 7. 4. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Očkování proti Covid-19
v domech s pečovatelskou službou
Sedm desítek obyvatel
Domu s pečovatelskou službou Písečná bylo naočkováno 15. března látkou Pﬁzer
proti onemocnění Covid19. Už o týden dříve proběhlo první očkování v DPS v
ulici U Hřiště. Celkem dostalo první dávku vakcíny více než sto obyvatel z obou
pečovatelských domů.
Očkování proběhlo díky
podpoře očkovacího centra
v Nemocnici Žatec, samotnou organizaci zajistily pečovatelky v DPS. U očkování byl přítomný i lékař ze žatecké nemocnice.

Nejprve proběhla nezbytná administrace, například se zapisovalo, do které
ruky dostává který klient injekci. Všichni se také dozvěděli o možné reakci, třeba bolesti v místě vpichu. Po
injekci museli všichni asi
dvacet minut počkat v čekárně, aby byli pod kontrolou v případě nevolnosti či jiné nežádoucí reakce.
V obou pečovatelských
domech v březnu došlo k
dezinfekci vnitřních prostor
proti šíření koronaviru. Postřik zajistili žatečtí dobrovolní hasiči.
(kas)

hledá zaměstnance na pozice:
* tesař * truhlář * zámečník *
* řidič (skupina C) *
Nabízíme
- dobré platové podmínky v jednosměnném
provozu,
- nabízená pracovní pozice je v lokalitě města
Žatce,
- pracovní doba od 6:30 do 15:00 hod.,
- stravenkový paušál,
- týden dovolené navíc.
Požadujeme
- vyučení v oboru nebo minimálně 2 roky praxe.
Kontaktní osoba pro zasílání
životopisů a informací:
Iveta Ptáčková, tel.: 601 549 488,
email: ptackova@prefazatec.cz
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ak vity občanů

Vyprávění o výpravě Exkurze do Národního technického muzea v Praze
na zříceninu
Přestože jsou všechna muzea dočasně uzavřena, navštívili žáci 1. ročníku oboru Agropodnikání OA SOŠZE Žahradu Hasištejn

Ani v době uzavření škol
a distanční výuky nezapomínáme v OA SOŠZE na propojení nejrůznějších před-mětů
s realitou a podporujeme pohyb na čerstvém vzduchu.
Aničce Himmelové se
velmi dobře podařilo spojit
svůj studijní obor 4.A – Agropodnikání – Chov koní, s
historií, turismem a mediální výchovou. Výsledkem je
krásné video skupiny dívek
a jejich koní o cestě na zříceninu hradu Hasištejn a o jeho velmi zajímavé historii,
kterou autorka pojala jako
dobové vyprávění. Vítáme
Vás na cestě časem do středověku.
Bc. Pavlína Bielíková,
vyučující

tec v rámci výuky fyziky ve středu 10. března 2021 Národní technické muzeum.
„Návštěva muzea, i když
Jak je to možné? Absolvovali virtuální prohlídku jen virtuální, byla vítaným
muzea, při které online na- zpestřením při distanční výuvštívili Dopravní halu a ex- ce. V době dálkové formy
pozici Uhelný a rudný důl. výuky považujeme takové
Zájemci mohli také využít aktivity za zajímavé a příbrýle pro virtuální realitu.
nosné. Děkuji žákům za akMuzeum má pro ná- tivní přístup a společnou virvštěvníky připravené i ko- tuální prohlídku. Věříme, že
mentované prohlídky a vi- podobné akce budou následea o nejvzácnějších expo- dovat také v oborovém zanátech.
měření pro pěstitele, sadaře

a chmelaře, nebo chovatele
či jezdce na koních,“ doplňuje Stanislava Cajtlerová,
vedoucí předmětové komise
přírodních věd na OA SOŠZE Žatec.
(sc)

DDM Žatec nabízí on-line doučování i soutěže
On-line doučování dětí ze základních
škol nabízí Dům dětí a mládeže Žatec.
Jde o jednu z aktivit, které DDM Žatec
nabízí i v době výrazných omezení a díky
nimž ukazuje, že lze být aktivní i v nouzovém stavu. Třeba i díky počítači a internetu.
Doučování na dálku nabízí DDM od 8.
února. „Zatím je přihlášeno 7 dětí, vychází se především z diskuze a jejich potřeb
přihlášených. Kolegyně s každým probírá učivo individuálně přes PC,“ popsal
způsob doučování pracovník domu dětí
Petr Matis. On-line doučování je možné
pro děti prvního i druhého stupně, zatím

jsou všechny ohlasy kladné.
DDM se zároveň věnuje volnočasovým
aktivitám, stejně jako v době bez omezení,
ale v podobě přizpůsobené současné době.
Děti se mohly přihlašovat do soutěže online battle v počítačové hře Fortnite, Taneční soutěž, která se bude vyhodnocovat na základě nejlepších zaslaných videí. Probíhá také soutěž o vlastní komiks. „Všechny akce
a soutěže máme na našich facebookových a
webových stránkách,“ upozornil Petr Matis
na web www.ddmzatec.cz. Na něm jsou už
také akce plánované na prázdniny, jako třeba příměstské tábory.
(tka)

„Koncerty z obýváku“ se staly hitem umělecké školy
Základní umělecká škola v Žatci
(ZUŠ) je uzavřená stejně jako jiné školy ve městě. Ani její žáci ale nezahálí:
Učí se na dálku a dokonce mohou přes
internet předvádět, co se jim doma podařilo vytvořit nebo nastudovat.
Školním hitem se staly „Koncerty z
obýváku“, při kterých mohou děti z domova ukázat, co si v rámci distanční výuky nacvičily – od hudebních skladeb
po různé texty. „Bylo nám líto koncerty neukázat ostatním. Potěšilo nás, že s
řadou nahrávek svým dětem pomáhají
i rodiče a tak podporujeme společné domácí tvoření,“ komentovala domácí
vystoupení ředitelka ZUŠ Žatec Irena
Marešová. Na webu ZUŠ Žatec jsou k
vidění i práce žáků výtvarného nebo tanečního oboru.
„Koncerty z obýváku“ jsou připomínkou, že právě veřejná vystoupení
jsou za normálních okolností běžnou
součástí aktivit umělecké školy. „K
uměleckému vzdělávání patří veřejné
prezentace. Běžně organizujeme řadu
veřejných koncertů, které považujeme
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všechny předměty, vždy s přihlédnutím ke speciﬁku dané výuky. Distanční
výuka nás učí více se seznámit a pracovat s technikou, ale také více komunikovat, být kreativní, empatičtí a snažit
se pochopit navzájem,“ popsala výuku
na dálku ředitelka ZUŠ Žatec.
Při učení na dálku se snaží žáci i učitelé co nejvíc. Všichni ale poznali, že i
když se děti mohou dost věcí naučit i
takto, osobní kontakt nic nenahradí.
Proto se všichni těší, až bude opět možná tradiční, tedy prezenční výuka.
Zatím se učitelé radují alespoň z pokroků svých žáků při výuce, ale i dalších úspěchů školy, které nechybí ani v
Právě proto, že současná pande- této nezvyklé době. „Těšíme se z drobmická situace není normální, musí i ných úspěchů našich žáků, máme raZUŠ své žáky vyučovat distančně. Jen dost, když se připojí na výuku a těší se
krátce před Vánoci totiž byla možné in- na své kamarády. Ale také máme veldividuální konzultace. „Žákům dává- kou radost, že i v letošním roce byla přime na výběr několik možností online jata jedna ze žákyň žesťové třídy na
výuky. Vždy tak, aby jim třeba zvolená konzervatoř. Velký dík za podporu, příforma korespondovala s výukou v zá- zeň a leckdy i shovívavost patří všem
kladní škole a byla tak pro ně snazší. rodičům,“ dodala ředitelka Irena MareVyučovány jsou všechny obory, šová.
Tomáš Kassal
za součást naší práce, kde děti mohou
ukázat, co se naučily a potěšit tak své
rodiče, kteří je velmi podporují ve výuce v naší škole,“ připomněla Irena Marešová.

Žatecký zpravodaj

služby občanům

Aktuální omezení v nouzovém stavu (platném zatím do 11. dubna)
Nošení roušek a respirátorů:
- v zastavěném území povinná alespoň
chirurgická rouška,
- v prodejnách, provozovnách nebo
hromadné dopravě nutný respirátor,
- na pracovištích povinná rouška nebo
respirátor,
- při sportování (běh, cyklistika apod.)
není rouška povinná, pokud je dodržena vzdálenost aspoň 2 m od dalších lidí
(vyjma rodinných příslušníků).

obec bydliště – čestné prohlášení,
- nákupy pouze v okresu bydliště,
- zákaz měnit místo pobytu.

Omezení pohybu v rámci okresu:
- procházky v přírodě, běh, cyklistika a
další sportování je možné v rámci okresu Louny,
- zákaz využívání sportovišť,
- zákaz návštěv muzeí, galerií apod.
- venčení psů v noci od 21.00 hod do
500 metrů od bydliště,
- návštěvy příbuzných v rámci okresu
Omezení pohybu mezi okresy:
- cesty mezi okresy až na výjimky zaká- pouze v nutných případech.
zány,
- cesty do zaměstnání mimo obec jen s Obchody a služby:
- jsou uzavřené papírnictví, prodejny
potvrzením o zaměstnání,
- cesty k lékaři nebo na úřad mimo dětské obuvi a textilu, galanterie,

- restaurace - zákaz provozu stravovacích služeb
- u výdejních okének s jídlem se režim
nemění.
Od 1.3.2021 jsou zatím stále zavřené
školy, MŠ a dětské skupiny.
Školy pro děti rodičů
vybraných profesí:
ZŠ Petra Bezruče, Žatec
- tel. číslo 605 958 686 (pro žáky od 6
do 10 let) je v provozu denně od 6:00
do 16:00 hod
MŠ U Jezu 2903, Žatec
- tel. číslo 736 629 843 (pro děti od 2
do 6 let), v provozu od 6:00 do 16:00
hod.

Knihovna ukončila Popletený podzim, nově nabízí online předregistraci
niky, besedy a další aktivity
pro naše čtenáře.
V současné době má
knihovna dál kvůli pandemickým opatřením omezený
provoz. I přesto se snaží nabízet veřejnosti další služby.
Patří k nim například
možnost online předregistrace. Knihovna zároveň připravila online tvoření nebo
knihovnický kvíz pro malé
děti. Dál samozřejmě půjčuje knihy, které lze na dálku
objednat.
(mkž)

S nástupem prvního jarního dne ukončila Městská
knihovna Žatec knihovnický
projekt Popletený podzim.
Během podzimního a
zimního období se mohla veřejnost zapojit do háčkování
nebo pletení čtverců, které
jsme pak zpracovaly do barevných dek. Díky velké
odezvě se nám sešlo dostatek materiálu na pět dek, které budou využívány na venkovní akce na naší knihovnické terase, čtenářské pik-

Sociální centrum pro rodinu nabízí Doučování v Klíčence
Sociální centrum pro rodinu (SCpR)
poskytuje širokou nabídku služeb. Jednou z nich je doučování dětí, které probíhá za normálních okolností na pracovišti Klíčenka v ulici Volyňských Čechů 326, ale centrum jej nabízí rovněž
on-line.
Doučování se týká prakticky všech
předmětů, které se vyučují na základní
škole. Velký zájem bývá především v
únoru a březnu, kdy se po pololetním
vysvědčení často rodiče začnou pídit
po řešení, jak zlepšit prospěch svého

potomka. Právě pro tyto rodiny je doučování v Klíčence určeno.
Doučování se věnujeme několik let.
Nabízíme pravidelné hodiny pro posílení vědomostí a lepší upevnění učební látky. Pak doučování pro ty, kteří prostě nestíhají látku během vyučování pochopit
a pak nezvládají látku navazující. Nebo
připravujeme děti na tzv. reparát.
Každému dítěti se věnujeme individuálně s využitím různých přístupů a
metod práce s dítětem. Zapojujeme do
procesu speciálního pedagoga a sociálního pracovníka a v neposlední řadě rodiče dítěte. Doučovatelé a doučovatelky jsou studenty místního gymnázia.
V době nouzového stavu jsme zjistili, že některým dětem vyhovuje více
on-line doučování, které jsme museli
zavést právě s ohledem na situaci na jaře 2020. Nakonec i v době uvolňování
některé děti zůstaly u této formy doučování, která jim vyhovuje buď proto,

že jsou ze vzdálenějších obcí, a nebo
proto, že je pro ně nejjednodušší.
Doučování může mít i další výhody. Tím, že bývá přítomen kromě doučovatelky pedagog nebo sociální pracovník, kolikrát odhalí, že neprospěch
ve škole může zlepšit správně nasměrovaná aktivace rodičů nebo dětí jiným směrem než je doučování - např.
individuálním programem pro zvýšení
sebevědomí nebo zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi.
SCpR nabízí i další služby, které
lze rozdělit do tří hlavních kategorií:
1) Poradna (občanská, dluhová, rodinná, laktační)
2) Vzdělávání (doučování, muzikoﬁletická aktivita, individuální programy, odborná veřejnost atd.)
3) Pěstouni (pomoc při výchově a
péči, vzdělávání, odborná pomoc, kontakty s rodiči a blízkými, klubová aktivita).
Ivana Benešová
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Florbalová divize se bude v Žatci hrát i příští sezónu
Dospělí ﬂorbalisté Žatce, kteří v letošní sezóně premiérově startovali v divizi, v ní budou hrát i příští rok. Výkonný výbor Českého ﬂorbalu rozhodl, že u celostátních soutěží, což je vedle 1. ligy a národní ligy také divize, se nebude postupovat ani sestupovat.
Rozhodnutí vyplývá z to- né. Český ﬂorbal se bude
ho, že už je jasné, že letošní snažit, jakmile to půjde, rozsezónu nebude možné dů- jet aspoň tréninky či soutěže
stojně dohrát.
založené na dobrovolné
O tom, jak bude vůbec účasti oddílů. Rozhodne ale
vypadat zbytek ﬂorbalové epidemiologická situace a z
sezóny, zatím není úplně jas- ní vyplývající vládní ome-

zení. Uvádí to zpráva na
webu Českého ﬂorbalu.
„Myslím, že by v případě
pravidelného testování dětí
ve školách bylo možné, aby
se umožnilo jejich trénování. Návrat ke společnému
trénování je strašně důležitý,“ komentoval současnou
situaci Filip Šuman, prezident Českého ﬂorbalu.
Sport bude závislý na tom,

kdy se děti vrátí do škol. V
materiálu restartu českého
sportu je uvedeno, že asi za
dva až čtyři týdny po uvolnění možnosti trénovat by mohly startovat soutěže. Stále platí, že pokud bude umožněno
trénování a následně i zahájení soutěží, budou na dobrovolném principu. Utkání a turnaje proto nebudou pro nikoho povinné.
(tka)

Kuželkářům skončila
sezóna předčasně
Dlouhodobé kuželkářské
soutěže družstev v ročníku
2020/2021 jsou ukončené a
nebudou se dohrávat. Týká
se to i soutěží, v nichž startují
kuželkáři Lokomotivy Žatec.
Žatečtí kuželkáři sehráli
v krajském přeboru jen dvě
utkání, to druhé a poslední
na konci září, kdy porazili
Spořice. Poté byly soutěže
kvůli epidemických opatřením přerušené a už se dohrávat nebudou.
O ukončení soutěží na severu Čech rozhodl Výkonný
výbor Ústeckého a Libereckého krajského kuželkářského svazu. Reagoval tak na
ukončení dlouhodobých soutěží České kuželkářské asociace (ČKA). Rozhodnutí bylo
očekávané, i když pro kuželkáře smutné. Druhý rok po sobě nebyly kvůli koronavirové
epidemii jejich soutěže řádně
ukončené.
Všichni účastníci se tak v
příští sezóně zapojí do soutěží, v nichž startovali letos. Pochopitelně za podmínky, že
budou mít zájem a přihlásí
se. Pro všechny zároveň platí, že se významně sníží startovné pro příští ročník.
Podle ČKA stále existuje
šance na sehrání vrcholných
soutěží jednotlivců a dvojic.
Ty by mohly proběhnout v
květnu nebo červnu, ale jen v
případně zlepšení epidemické situace v Česku.
(tka)
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