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První letošní farmářský trh v Žatci se uskutečnil na náměs Svobody v pátek 16. dubna
po prvotním uvolnění pro epidemických opatření. Podívat se přišla i malá Kristýnka s tankem. Další farmářský trh je naplánován na 14. května.
Foto: Tomáš Kassal
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Dotace může pomoci s oživením papíren
Zastupitelstvo města Žatce schválilo investiční záměr s
názvem Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci.
Finance na obnovu areálu by mohlo město získat ze
Státního fondu podpory investic (SFPI).
S kuželnou se počítá v sePředběžný odhad ceny
za regenerace je 64 milionů, verní, nejspodnější části nězhruba polovinu by mohla kdejších papíren, kam by se
pokrýt dotace ze SFPI. Měs- vstupovalo dnešním vchoto dlouhodobě plánuje ve dem od kruhového objezdu
spodní části bývalých papí- (na snímku). Pro hráče i náren vybudovat novou kužel- vštěvníky má vzniknout zánu a také městský archiv, zemí v podobě šaten či
každá část by měla svůj sprch. O provoz kuželkářské
vlastní vchod.
čtyřdráhy by se starali čleArchiv je plánován ve nové klubu TJ Lokomotiva.
střední části objektu, tedy
pod depozitářem muzea.
Vstup do městského archivu
má být nově vytvořeným
vchodem z ulice Volyňských Čechů. Část prostor
bude přístupná veřejnosti,
„Oba investiční záměry
možné bude například prejsou
zpracovány samostatně,
zentování některých expoabychom
mohli podat žádost
nátů nebo jejich studium bao
dotaci
jednotlivě.
Zvyšujedateli.

me tím možnost získat dotaci z různých dotačních titulů.
Je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.
Harmonogram prací počítá s tím, že ještě letos by se
mohla zahájit příprava výběrového řízení na dodavatele.
Pokud by samotné práce začaly na jaře příštího roku, dokončeny by mohly být v roce
2023. Samozřejmě za předpokladu, že se Žatci podaří
získat dotaci a příprava bude
probíhat bez komplikací.
Dotace z programu Brownﬁeldy má pomoci s oživením
nevyužívaného průmyslového
objektu, kde byla výroba zastavena už v roce 2002. Od té
doby celý areál chátral a vytvářel rozsáhlý brownﬁeld v
blízkosti historického centra
Žatce.
Tomáš Kassal

Žatecký zpravodaj

zpravodajství/inzerce

Kam s nimi? Lidé z Jihu neví, jak řešit parkování svých aut
Nedostatkem parkovacích míst na
sídlišti Jih se zabývalo dubnové jednání zastupitelstva města. O problému se hovořilo v rámci vystoupení veřejnosti.
Na to, zda se bude v nejbližší době
řešit parkování na Jihu, se ptal za obyvatele ulice Volyňských Čechů František Bureš. Sám, stejně jako jeho sousedé a další lidé z lokality, řeší problémy s parkováním téměř denně.
„Všichni, kdo přijedeme po páté hodině, nemáme kde zaparkovat. Stojíme, kde se dá. Strážníci, asi oprávněně, dávají výzvy nebo blokové pokuty.
Ale nutí nás k tomu situace nedostatečného parkování,“ vysvětlil F. Bureš.
Špatnou zprávou pro všechny obyvatele je, že v nejbližší době se situace
na Jihu těžko bude zlepšovat. „Situace
se v dohledné době nezlepší, další parkovací plochy zatím nejsou,“ potvrdila
starostka Zdeňka Hamousová s tím, že
o problémech vedení města ví a že se
týkají různých částí Žatce.

Přímo na Jihu by mohla, aspoň částečně, pomoci během několik let stavba
sportovní haly, u níž má vyrůst parkoviště, jehož kapacita se předběžně plánuje na půldruhé stovky míst. Další
možností by mohlo být předělané a zkapacitněné parkoviště vedle Normy. Řádově jednotky nových parkovacích
míst by mohlo zajistit parkování v ulicích Pekárenská a Stavbařů – letos tam
začne přeložka elektrické sítě, hned poté město začne budovat parkování pro
zhruba stovku aut podél pole.
„Tam, kde upravujeme veřejné prostranství, je prioritním cílem zvýšit kapacitu parkovacích míst a zlegalizovat
"parkování na černo" a zpříjemnit tím
občanům život ve městě. Musíme vel-

mi citlivě navrhovat nová místa s ohledem na tzv. zelené plochy a také jsme limitováni mnohdy vedením inženýrských sítí pod povrchem,“ upozornila
za Odbor rozvoje města jeho vedoucí
Kateřina Mazánková.
Problematika parkování ve městě
se na zastupitelstvu řeší opakovaně.
Loni se hodně debat vedlo o parkování
přímo v městské památkové rezervaci
a jejím blízkém okolí. V blízké budoucnosti se má řešit parkování v Podměstí u garáží za Památníkem letců.
Hledat varianty se budou i na sídlišti Jih. „Od 1. července má nastoupit nový
městský architekt, bude se zabývat i
tímto úkolem,“ slíbila starostka.
Tomáš Kassal

Péče o památky
Přebytek pomůže
Projekty Participativního rozpočtu 2021
navržené na zápis
ticipativní rozpočet v Žatci, s investicemi
v seznamu UNESCO
kdy návrhy na vylepšení ve- a posílí rezervy

Zastupitelé města schválili
tzv. Management plan statku
Žatec a krajina žateckého
chmele. Povinná příloha nominační dokumentace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO byla odeslána do Paříže v únoru 2021.
Zastupitelé odsouhlasili jeho
české znění včetně návrhů
opatření v péči o památky
chmelařského dědictví a jejich dalšího využití v následujících letech.
(žz)
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řejných prostorů podali přímo občané města. Obyvatelé města hlasováním vybírali
Městské zastupitelstvo v projekty, které si podle nich
dubnu schválilo realizaci šes- zaslouží realizaci.
ti návrhů Participativního
„Přišly docela pěkné prorozpočtu 2021. K částce 600 jekty. Proto jsme chtěli požátisíc korun, která byla uvol- dat o navýšení částky, abyněná v rozpočtu pro letošní chom podpořili všechny nárok, přidali rozpočtovým vrhy,“ vysvětlila žádost staopatřením dalších 80 tisíc. rostka Žatce Zdeňka HaPodpořili tak provedení šesti mousová.
navržených projektů, které
Projekty si můžete promusejí být dokončené do jed- hlédnout na webu města
noho roku od schválení za- (www.mesto-zatec.cz) pod
stupitelstvem.
záložkou Participativní rozJde o historicky první par- počet.
(red)

S přebytkem ve výši
téměř 58 milionů hospodařilo loni město Žatec. Peníze
se zapojí do letošního rozpočtu, rozhodli zastupitelé.
Celá suma se rozdělila
na šest různých částek. Nejvíce peněz, 35 milionů Kč,
se stalo součástí investičního fondu a mohou se tak už
letos využít při rozvoji města v rámci jednotlivých investičních akcí.
Ke stejnému účelu lze využít i dalších 10 milionů, které jsou ale určené na spoluﬁnancování dotačních titulů.
Pět
milionů vložilo zastupiVzpomínat na konec války bude
telstvo do rezervního fondu a
8. května možné jen jednotlivě
4,8 milionu do Fondu rezerv
Vzpomínková akce k příležitosti výročí osvobození Čes- a rozvoje, které lze využít v
koslovenska od fašismu bude letos opět ovlivněná mimo- případě potřeby. Částku 3 miřádnými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru.
liony Kč odložilo na stavbu
Nebude se kvůli tomu moci konat obvyklé setkání veřej- sportovní haly.
(kas)
nosti. Obě pietní místa, na hřbitově a Kruhovém náměstí,
však budou připravena 8. května pro individuální vzpo- Zastupitelstvo
mínku k výročí konce druhé světové války. Na místech buNejbližší jednání Zastudou i stojany na věnce, u nich bude možné položit květiny.
pitelstva města Žatce se má
I při této významné události je nutné se řídit hygienický- konat 27. května od 17.30
mi a bezpečnostními předpisy v souladu s platnými naříze- hod., pokud to umožní epiními Vlády ČR.
(red) demiologická opatření.
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Chrám chmele a piva hledá nájemce restaurace s minipivovarem
Hlavní turistická atrakce Žatce,
Chrám chmele a piva, hledá nájemce, který by provozoval Restauraci
U Orloje s minipivovarem a s rozlehlou dětskou hernou.
Areál bývalé chmelařské sušárny a
skladů je lákadlem pro turisty z Česka i
zahraničí. Původní myšlenkou byla
komplexní nabídka návštěvníkům, kteří by se po prohlídce zajímavého objektu s mnoha atrakcemi občerstvili v
chrámové restauraci s vlastním minipivovarem. Restaurace měla sloužit i
jako další zdroj příjmů celého areálu.
Zatímco turistickou část Chrámu
chmele a piva se daří postupně rozvíjet, restaurace s minipivovarem se opakovaně potýká s různými problémy.

CHCHP ideálně propojit, zkouší město Žatec jako zřizovatel příspěvkové organizace změnit přístup. Turistická
část chrámu zůstane příspěvkovou organizací města, ale největší žateckou
restauraci s minipivovarem a dětskou
hernou CHCHP nyní nabízí k pronájmu. Město i CHCHP si od toho slibují,
že zájem projeví zkušený provozova„Jedním z důvodů je to, že je složité tel, jenž si poradí se speciﬁckými poskloubit na jedné straně náplň příspěv- třebami restaurace s vlastní výrobou pikové organizace města, kterou je sa- va a zajistí její rozvoj.
Podrobné podmínky pronájmu, jemotný chrám, jenž má lákat turisty, a
hož
jedním parametrem má být roční
na druhé straně komerční aktivity renájem
ve výši 960 tisíc Kč, jsou zveřejstaurace, jež si vyžaduje jinou péči a orněné
na
webových stránkách www.
ganizaci,“ vysvětlil současný ředitel
chchp.cz. Nabídky k pronájmu je třeCHCHP Karel Havelka.
(red)
Protože se nepodařilo obě složky ba podávat do 13. května.

Hlasujte pro žateckou knihovnu v soutěži Náš evropský projekt
Rekonstrukce Městské knihovny Žatec
usiluje o hlasy ve veřejné soutěži Náš evropský projekt. V hlasování veřejnosti se
rozhodne, která sídla vyhrají příspěvek na
obecní či městskou slavnost a all-inclusive
cestu do Bruselu.
Hlasování probíhá na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR od 19. dubna do 21. května. Hodnotí se projekty ﬁnancované z evropských fondů. První tři projekty s nejvyšším poměrem „lajků“ (případ-

ně emotikonů jako wow, love apod.) k počtu
obyvatel vyhrají příspěvek na obecní slavnost a návštěvu institucí v Bruselu.
Soutěž se koná počtvrté, loni získaly ocenění Dívčí hrad, Kučerov, Modrá a Vlašim.
Revitalizace Městské knihovny Žatec na
náměstí Svobody zajistila opravu celé budovy, která je kulturní památkou, i vylepšení
zázemí pro čtenáře. Město na opravu získalo z evropských fondů dotaci přes 12 milionů korun.
(red)

Nová linka do Prahy
obnovila provoz
Od pátku 16. dubna je obnoven provoz nové autobusové linky 156100 na trase
Blšany - Kryry - Podbořany
- Žatec - Praha. Spoje znovu
jezdí podle jízdního řádu,
zveřejněného na konci února, poté, co přestal platit zákaz nepracovních cest mezi
okresy.
(žz)

Žatec a krajina žateckého chmele

Nominační dokumentace je výsledkem týmové práce
jeho skladováním, zpracováním a následným obchodem.
Chmelařský institut, s.r.o., Žatec, který spravuje a obhospodařuje chmelnice na Stekníku, je významnou vědeckovýzkumnou organizací, zaměřující se především na šlechtění chmele a výzkum v oblasti
jeho ochrany.
Nominační dokumentaTřetím
důležitým chmece, která vznikala v minulém
roce, nebyla pouze dílem pra- lařským partnerem je Svaz
covníků města Žatce, ale ce- pěstitelů chmele, který sdrulého týmu odborníků na žuje až 95 % ploch chmelnic
chmelařství, památkovou pé- v České republice. Svaz, kroči, historii a agendu světové- mě rozvoje chmelařství a jeho propagace v tuzemsku i v
ho dědictví obecně.
zahraničí,
podporuje i výChmelařské dědictví ve
městě pomáhá udržovat zkum prostřednictvím ChmeCHMELAŘSTVÍ, družstvo lařského institutu. Svaz se poŽatec, které provozuje Chme- dílí také na vydávání odborlařské muzeum, největší mu- ných publikací, například
zeum svého druhu na světě! dvojjazyčného časopisu ČesCHMELAŘSTVÍ se zabývá ký chmel/Czech Hops.
především nákupem chmele,
Chmelařské odborníky v

nominačním týmu doplnili
specialisté z Národního památkového ústavu. Díky výstupům z jejich výzkumného
projektu Dokumentace historických staveb sloužících ke
zpracování chmele bylo možné nominační dokumentaci
doplnit o množství informací
k historickým konstrukcím a
technologiím užívaným při
zpracování chmele.
Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem spolu
s Generálním ředitelství Národního památkového ústavu významně přispěly k tvorbě textů, srovnávacích studií
a mapových příloh, stejně
tak zástupce správy státního
zámku Stekník, který je významnou dominantou chmelařské krajiny. Národní památkový ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva

kultury, které spolu s Českým národním komitétem
ICOMOS metodicky zastřešili odbornost textů.
Partnerem města Žatec je
obec Zálužice, v jejímž administrativním území se nachází vesnice Stekník ležící ve
středu chmelařské krajiny.
Díky patří také zástupcům
místních spolků především
Chmelobraně a dalším, kteří
se podíleli na překladech textů, jejich úpravách a přípravě k tisku.
Česká verze nominační
dokumentace je již upravována do pdf verze a bude uveřejněna na nově vznikajícím
webu. Zároveň se připravuje
žádost o dotaci, která by
umožnila vydání upravené
dokumentace ve formě reprezentativní knihy určené
veřejnosti. O. Bukovičová
3

inzerce/služby občanům
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Aktuální opatření a jejich postupné uvolňování
Epidemie koronaviru pozvolna ustupuje a řada omezení
se postupně uvolnila nebo se rozvolnění chystá. Dál ale
platí v kraji mnoho nařízení, jež je třeba dodržovat.
Zakrytí dýchacích cest
Školství
Stále platí povinnost mít
V našem regionu zatím
stále platí uzavření mateř- zakrytá ústa i nos uvnitř staských škol (do 10. 5.). Vý- veb mimo bydliště, ale také
jimka platí jen pro předškolá- v prostředcích veřejné doky a děti vybraných profesí. pravy a ve venkovním proUzavřené jsou základní školy storu v obydlené zástavbě.
s výjimkou prvního stupně,
Obchody a služby
kde probíhá střídavá výuka.
Zavřené jsou restaurace,
Od 10. května by se ro- povolená jsou výdejní okéntačně měly do ZŠ vrátit děti z ka. Od 3. května se otevřely
druhého stupně a nižší roč- služby. Od10. května se oteníky gymnázií.
vírají obchody, 17. května
Letní příměstské tábory, které jsou
zcela zdarma, nabízí pro děti 1. stupně
základních škol (1. až 5. třída) Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. Budou probíhat v sedmi turnusech během července a srpna. Rodiče svým dětem platí jen
stravu, případně jízdné a vstupné při cestě na výlet. Program pro děti je připraven každý všední den od 7 do 17 hodin.
Přihlášku a další informace naleznete na stránkách www.vcp-zatec.cz,
nebo nás kontaktujte na emailu detskyklubzatec@seznam.cz.
(vš)

snad předzahrádky.
Volný čas a kultura
Povolené je zatím setkání
maximálně dvou osob (kromě výjimek) pokud nejde o
rodinné příslušníky. Jsou zatím uzavřená muzea, galerie
a památky, trvá zákaz pořádání koncertů apod. S omezením je možné jít do knihovny.
Sport
Sportovat mohou zatím
jen děti a mládež do 18 let v
organizovaných skupinách
do 20 osob ve venkovních
prostorách.
(red)

REGISTRACE
OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19
PRO OBČANY ŽATCE
https://crs.uzis.cz
tel. 1221
Potřebujete pomoc?
Nedaří se objednat
přes linku 1221?
Obraťte se na
Linku potřebnosti
tel. 725 957 166
Po - Pá 8 - 15 hod.

Dotovaný projekt Integrace cizinců Žatec 2021
Stejně jako v loňském roce, získalo na rok 2021 město Žatec dotaci Ministerstva vnitra na podporu integrace
cizinců na lokální úrovni.
Hlavním cílem projektu je podpora dětí a mládeže. Děti s odlišným mateřským jazykem mohou využít možnosti doučování českého jazyka, o
prázdninách se uskuteční pro tyto děti
česko-jazyčný příměstský tábor a víkendový pobyt.
Dílčími cíli projektu je získání ta-

kových znalostí a zkušeností pracovníků úřadů a pedagogů, které jim
umožní práci s cizinci i jejich dětmi, a
to i s ohledem na kulturní či společenské rozdíly. Cizinci mohou v rámci
projektu využít služby tlumočníků.
Projekt by měl přispět ke snadnější integraci cizinců i ke zlepšení práce
s veřejností, a tím i k předcházení problémovému soužití s místními.
Další informace lze získat na emailu: r.vlckova @zsp-zatec.cz.
(lk)

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu určitou
(zástup za MD a RD):

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

Vodní hospodářství

Investice

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 20. 5. 2021 do 10.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Místo výkonu práce: MěÚ Žatec, nástup dle dohody,
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 17. 5. 2021 do 16.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Bezpečně, online, raz, dva. Sčítání 2021 trvá do 11. května
Povinné sčítání trvá až do 11.
května. V současné době je možné se
sčítat online i listinným formulářem.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty,
příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situ4

aci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných
formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel.
Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-

mail dotazy@scitani.cz.
Vyplněné formuláře bude možné
zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (v Žatci na České poště v ulici
Volyňských Čechů 3098 nebo Havlíčkově náměstí 2127). Na kontaktních
místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout.
I po obdržení listinného formuláře
bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.(čsú)

zpravodajství
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LORM se dočká první velké opravy. I když ji covid odložil
Různé dopady měla koronavirová pandemie na pracovníky i klienty městské organizace Kamarád-LORM, která se stará o klienty s různými druhy postižení. Kvůli covidu třeba až letos proběhne rekonstrukce stacionáře.
Za velké podpory města probíhat od května do září.
práce začnou v květnu a do Termíny nelze prodlužovat
září mají být hotové. Pro kli- právě proto, že jsme museli
enty se do té doby nic nemá zajistit náhradní bydlení pro
změnit, službu stacionáře bu- naše klienty. Služba musí fundou dál využívat, i když v ji- govat dál. Využijeme jeden
ných prostorech. Větší vliv byt na Smetanově náměstí
na všechny má právě pande- pro týdenní stacionář, klienti
mie a s ní související omeze- budou docházet na jídlo k
ní. Kvůli nim se klienti i pra- nám, případně se jim bude špatné. Klienti tam mají dva
covníci Lormu celý rok tes- dovážet. Dál budou chodit záchody, které jsou bariérotovali a posilovali vitamíny. na naši zahradu. Denní staci- vé. Jedna toaleta je vedle
„Samozřejmě teď už máme onář využije byt Lormu u sprchy, nelze je využívat naza sebou první dávku očko- Penny; klienti jsou často ven- jednou. Jsou to velké komvání. Dostala ho většina kli- ku, ale využijí ho třeba za hor- plikace i pro personál. Navíc
entů a víc než polovina za- šího počasí.
sprchové kouty byly špatně
Rekonstrukce budovy usazené a zatékalo za ně.
městnanců,“ uvedla ředitelka Kamaráda-LORM An- je opravdu tolik potřebná?
Jaká bude cena?
Určitě. Je to první zásah
drea Rábová (na snímku) v
Podle projektů je cena 3,5
rozhovoru, v němž popisuje do objektu snad po třiceti le- milionu. My se na tom sami
tech. Obě naše budovy jsou podílíme, protože každý rok
nutnou opravu stacionáře.
O jakou rekonstrukci se zastaralé, co se týká elektři- dáváme nějaké peníze bony a vody a jejich rozvodů. kem, do rezervy. Většinou pepřesně jedná?
Je naplánovaná rekon- Tohle je úplně první oprava níze vracíme do rozpočtu
strukce týdenního a denního po dlouhé době. Před pár lety města, ale tentokrát jsme postacionáře v Zeyerově ulici. se na domě dělala fasáda, žádali o to, abychom částku
Uvažovalo se o tom už minu- udělala se nová okna. Jenže mohli použít na tuto rekonlý rok, ale kvůli koroně se to to způsobilo, že nová okna strukci. Je to model, který
zkomplikovalo. Jsme rádi, všechno utěsnila, byla tam cí- jsme využili po vzoru Domotit vlhkost, špatně se odvětrá- va pro seniory.
že to letos dopadlo.
Co se bude opravovat? valo. Proto se muselo řešit
Je to cesta, jak postupovšechno, od elektroinstalace, vat i v dalších letech? A poSociální zázemí?
Bude se opravovat celé vody až po odpady a odvět- stupně opravovat další čásprvní patro a je to úplná re- rávání. Všechno je zastaralé. ti Lormu?
Jaký bude největší efekt
konstrukce. Konkrétně půJá myslím, že ano. Je to
jde o bezbariérové toalety, na rekonstrukce?
cesta i pro město, aby se daly
Pohodlí a komfort pro na- opravovat městské budovy,
úplně jiném místě bude kuchyň s jídelním zázemím a še klienty. Teď je to velmi které jsou zastaralé. U nás je
dojde i na částečnou rekonstrukci pokojů. Aby měl kaž- Téma
dý svůj vstup a byly maxi- Kamarád-LORM
málně dvoulůžkové. Jeden je
Městská příspěvková organizace, která pečuje o klienty s
nyní čtyřlůžkový.
různými druhy pos žení. Hlavní sídlo má v Zeyerově ulici.
Kolik lidí tam pobývá?
Nabízí
celkem 9 různých služeb včetně krea vního obKapacita týdenního stacionáře je deset, denního čtyři chůdku, krizové pomoci, odlehčovací služby a podpory salidé. Součástí prací bude čás- mostatného bydlení. Dál nabízí sociálně terapeu ckou díltečná rekonstrukce sklep- nu a chráněné bydlení.
ních prostorů. Vznikne tam V Zeyerově ulici je v jedné budově Domov pro osoby se
klubovna a denní místnosti. zdravotním pos žením pro 18 uživatelů, ve druhé budoV jedné části bude sídlit soci- vě Týdenní stacionář (péče o 10 osob probíhá ve všední
ální pracovník.
dny, po zbytek týdne jsou ve svých rodinách) a Denní staKdy oprava začne a jak
cionář (4 klien žijí u svých rodin, do objektu v Zeyerově
to bude v jejím průběhu s
ulici denně docházejí). Oba stacionáře využívají lidé s menklienty stacionáře?
Rekonstrukce by měla tálním nebo kombinovaným pos žením.

to složitější, že objekty se musí přizpůsobit potřebám sociálního zařízení. Tady jsou
krásné domy, ale mnohdy ne
úplně vhodné pro sociální
služby, protože tady bydlely
rodiny nebo tu byly jesle.
Předpokládám, že jste
nadšení, že k opravě konečně dojde?
Rozhodně. Po loňském
odkladu už hodně lidí ani nevěřilo, že se toho dočkáme,
ale já věřila pořád a nevzdávala to. Je to opravdu nutné,
však jsme to také připravovali delší dobu.
Jak jinak KamarádaLORM ještě zasáhla covidová doba? Kromě odkladu rekonstrukce?
Od začátku jsme používali roušky, dezinfekce, což
nám zvýšilo náklady. Ze začátku to bylo drahé, teď už se
ceny zlepšily. Zabezpečujeme všechny naše služby a
všechny klienty. Co jsme
hodně posílili, to je přísun
ovoce a zeleniny. Vitamíny
víc podáváme celý rok.
Pomohlo to?
V našem domově jsme covid neměli. Odpadlo pár zaměstnanců, ale klientů této
budovy se to nedotklo. Skvěle funguje spolupráce s hygienou i testovacím centrem tady v Žatci. Jakmile bylo někomu špatně, hned jsme domlouvali test PCR. Když
nám odpadne člověk nebo
dva, je to velký problém je
nahradit, aby služba fungovala dál. Teď využívám antigenní testy, testujeme se pořád.
Tomáš Kassal
5

Žatecký zpravodaj

Základní umělecká škola
v Žatci
přijímá přihlášky žáků
ke studiu na školní rok
2021/2022.
ZÁPIS
se bude konat
ve dnech 17. - 21. 5. 2021
od 14.30 do 17.30 hod.
Přihlášky elektronicky
na www.zuszatec.cz.
Žáci jsou přijati na základě
talentové zkoušky, která se
bude konat ve Vámi
zvoleném termínu. Využijte
možnosti si rezervovat
konkrétní den a čas, abyste
předešli čekání a kontaktu
s dalšími zájemci.
Bližší informace
na webu ZUŠ Žatec,
tel. 415 740 368,
mob. 722 960 195
nebo v budově ZUŠ
Studentská 1030, Žatec

služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Omezení svéprávnosti a půjčka
DLUŽÍM. Co s m?
Dotaz: Můj 32letý syn je omezen na
svéprávnosti a zjistila jsem, že dluží peníze. Kamarád, který zná jeho stav, ho zneužil a syn si pro něho vzal nebankovní
půjčku na koupi telefonu. Bylo mu slíbeno, že kamarád to za něho bude platit, to
ale neudělal a syn dostal upomínku o nezaplacení. Co s tím můžeme dělat?
Odpověď: Otázku svéprávnosti a s tím
související odpovědnost za právní úkony řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Osobě omezené na svéprávnosti soud stanoví opatrovníka, který je povinen za opatrovance (osobu omezenou na svéprávnosti)
jednat a konat. Rozsah omezení opatrovance je speciﬁkován v rozsudku soudu, např.
do jaké ﬁnanční částky může opatrovanec
hospodařit se svými ﬁnančními prostředky.
V tomto konkrétním případě bych tedy
věc řešila s opatrovníkem. V situaci, že jím
jste vy, pak pozorně prostudujte rozsah omezení vašeho syna v soudním rozsudku o
omezení svéprávnosti. Z obsahu rozsudku

lze vyvodit, zda úkon, tedy žádost o úvěr na
určitou ﬁnanční částku, je učiněn v rámci
práv syna či je již v rozsahu omezení. Pokud
je tato činnost omezena, obraťte se písemně
na poskytovatele úvěru s informací o neplatnosti tohoto právního úkonu a doložte k
vašemu tvrzení i soudní rozhodnutí o omezení svéprávnosti. V případě, že by poskytovatel neakceptoval neplatnost takového
právního úkonu, obraťte se na příslušný
okresní soud.
K osobě kamaráda, který zneužil duševního stavu vašeho syna, bych doporučila řešit věc prostřednictvím Policie ČR.
S konkrétním řešením vašeho případu
nebo případnými dotazy se můžete obracet
na pracovníky dluhové poradny v Žatci, kteří poskytují dluhové poradenství.
Rubriku připravuje:
Sociální centrum pro rodinu,z.ú
Mgr. Lenka Mangová Mottlová
Husova 2796, Žatec
Projekt: Žatec bez dluhů

Právní poradna: Povinnosti přijímat hotovostní platby
společnosti, zejména pak, pokud obchodník přistoupí k úplnému odmítání
Dotaz: Nedávno jsem si chtěl kou- hotovosti nebo k významnému znevýpit u okénka kavárny kávu do kelím- hodňování hotovostních transakcí.
Proto je třeba si uvědomit, že často
ku a bylo mi řečeno, že restaurace přijímá z důvodu hygieny v souvislosti s jde o jednání v rozporu s právem. Popandemií jenom platby kartami. Bo- vinnost přijímat hotovostní platby vyhužel kartu nemám, protože nemám plývá ze zákona o oběhu bankovek a
ani účet. Před lety jsem byl jednate- mincí. Zákon obsahuje i několik výjilem v jedné společnosti, podepsal jsem mek, ty se ale týkají třeba příkladů, kdytam několik směnek a vše skončilo byste za nákup auta platil korunovými
tím, že společnost i já jsme se ocitli v mincemi či případů, kdy byste chtěl planěkolika exekucích s dluhem, který tit bankovkami či mincemi, které jsou
asi nikdy nesplatím. Teď jsem v dů- poškozené. Obecně tedy platí povinchodu, a pokud bych měl účet, tak by nost hotovost přijímat a obchodník se
mi exekutor vše zabavil. Překvapilo nemůže sám rozhodnout, že bude přijímě ale, že někteří obchodníci odmítají mat pouze bezhotovostní platby, ačkoli
přijímat hotovost, což mi znemožňuje si to mnoho obchodníků myslí.
Mimochodem obdobná situace platí
u nich nakoupit. Je to vůbec možné?
například i u výplaty mzdy, kde můžete
Odpověď: Ačkoli si to široká veřej- po zaměstnavateli stále požadovat výnost neuvědomuje, tak stále existují vel- platu v hotovosti, ačkoli zaměstnavateké skupiny lidí, kteří nemají bankovní lé toto rovněž často nerespektují.
účty a neplatí kartami. Důvodů je celá
Co může obchodníkovi hrozit, pořada, vedle lidí v exekuci, kterým by kud platbu v hotovosti nepřijme? Je trozbylé peníze na účtech zabavil exeku- chu paradoxní, že zákon neobsahuje
tor, je to velká skupina nízkopříjmo- žádnou sankci za přestupek, teoreticky
vých zaměstnanců, seniorů, ale i těch, mu ale může třeba vzniknout povinnost
kteří prostě bankovní účet ke svému ži- nahradit škodu nebo nemajetkovou
votu nikdy nepotřebovali. Bohužel tyto újmu, která by zákazníkovi v důsledku
lidi současný trend preference bezhoto- nepřijetí peněz vznikla. Sankci lze pak
vostních transakcí může vyřazovat ze najít až v trestním zákoníku, zejména

Advokát radí
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pokud by se jednalo o systematičtější
odmítání hotovosti, může se jednat i o
trestný čin ohrožování oběhu tuzemských peněz, za nějž může hrozit i odnětí svobody až na šest měsíců.
Tedy obchodník právo odmítat hotovost obecně nemá, a pokud se tím cítíte
poškozen, doporučuji mu toto sdělit, pokud nezjedná nápravu, tak se můžete obrátit na Českou národní banku, která by
na přijímání hotovosti měla dohlížet.
Na závěr možná ještě doporučení z
jiného soudku. Pokud jste ve starobním
důchodu a máte dluhy, která, jak píšete,
„nikdy nesplatíte“, doporučuji zvážit
možnost zažádat o oddlužení. Rádi vám
posoudíme, jestli splňujete všechny podmínky, nicméně pokud jste starobní důchodce s průměrným důchodem, tak je
velmi pravděpodobné, že i velmi vysokých dluhů byste se v rámci procesu oddlužení mohl během tří let zbavit.
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

inzerce/životní událos

Inzerce
● 56 letý/172 cm z Rakovníka, hledá přítelkyni. Samota
je zoufalství… Na Tvoje
odepsání se budu těšit na:
pangrac.lubos@seznam.cz.
● VÝROBA A RENOVACE - Branky, brány, vrata,
ploty. Zámková dlažba. Zámečnické i jiné práce rychle
a spolehlivě. tel.: 604 788
890 nebo 702 978 333.
● 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. nádražízápad - 20.5. a 17.6. 2021 17.30 hod. Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00
hod., tel. 601 576 270, 728
605 840, www. drubezcervenyhradek.cz.
● Nabídka zaměstnání: Obsluha recyklačního centra
Firma AZS RECYKLACE
ODPADU s.r.o. přijme: obsluhu Recyklačního střediska stavebních odpadů s platným řidičským a strojním
průkazem na nakladač.
Místo pracoviště: Libočany
Požadujeme: platný řidičský a strojní průkaz, spolehlivost, základní znalost PC
Vhodné pro důchodce
kontakt: V případě zájmu volejte na tel.č. 737 225 656,
nebo pište na e-mail: recyklace@azs98.cz.

Vzpomínka
Léta plynou, jak
tiché řeky proud,
vzpomínky nedají zapomenout.
● Dne 27. května vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí milovaného
manžela, tatínka, dědečka,
pana Jiřího Kříže. S láskou
a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami. Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.

Žatecký zpravodaj

Rozloučení
Zesnulí v době
od 24.3. do 25.4.:
Ludmila Veselá
Karel Kákona
Milan Chalupa
Josef Poživil
Dagmar Křížová
Jiřina Sekretová
Jiří Sekela
Drahomíra Panská
Růžena Klubertová
Jana Jelínková
Tomáš Škrip
Marie Abelesová
Karel Mildner
Pavel Veselý
Marta Hanzlová
Jaroslav Marko
Helena Macáková
Václav Pesníker
Zdenek Tichý
Luboš Němec
Zdenka Piekarczyková
Miroslav Vondráček
Libuše Pokorná
MVDr. Michal Slavíček
Naděžda Pecharová
Vladimír Loukotka
Jan Mlčoch
Milota Rejfíř
František Mejtil
Václav Wania
Anna Pimplová
Josef Čečerle
Miroslav Kotlín
Ondrej Ganya
Josef Tůma
Jaroslav Kotek
Petr Vurbs
Petruše Štěpánková
Gertruda Pivodová
Marie Cviková
Jana Bachurská
Iva Bulantová
Jan Reiser
Eva Kožíšková
Zdeněk Hapák
Eugenie Ježová
Antonín Vozka
Ing. Jan Unger
Antonie Kholová
Marián Petr
Josef Jantač
Miluše Filipová
Rudolf Sirůček
Libuše Poživilová
Jiří Bláha
Jiří Vitner
Květoslava Tomisová
Marie Soukupová

PREFA ŽATEC s.r.o.,
česká ﬁrma s férovým přístupem
79
89
75
83
59
85
71
80
80
31
66
68
84
59
87
66
78
71
82
58
75
74
99
65
78
70
64
85
68
78
78
70
68
80
69
82
71
72
90
78
70
86
69
88
69
78
81
75
81
58
77
70
67
86
58
56
93
89

hledá zaměstnance na pozice:

* zedník * tesař * truhlář *
* vazač * svářeč *
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
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 3. června. Příjem
inzerce do 27. května.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736
156. Osobní kontakt: Úterý 9 - 11 hodin, TIC Žatec, nám.
Svobody 149.

Základní umělecká škola Žatec,
okres Louny
hledá od 1.8.2021
zaměstnance na plný úvazek
na pozici hospodářka – rozpočtář.
Požadujeme:
minimálně střední vzdělání ekonomického směru; znalost MS Oﬃce ( Word, Exell, Outlock); orientace v účetní, mzdové a daňové oblasti; samostatnost, preciznost,
zodpovědnost, komunikativnost; schopnost učit se novým věcem; bezúhonnost
Nabízíme:
platové ohodnocení dle Nařízení vlády 564/2006; ﬁnanční příspěvek na stravování; 5 týdnů dovolené; možnost
vzdělávání se; práci v příjemném kolektivu
Své životopisy zasílejte do 10.5.2021 na email:
i.maresova@zuszatec.cz
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služby občanům

Diskuze o obnově vnitrobloku v centru města
Revitalizace, kterou nikdo nechce
Domy č.p. 140 a 141 za
radnicí patří mezi nejvíce
exponované ve středu města.
Sbíhá se zde doprava z
náměstí Svobody, Dlouhé ulice i od pivovaru. Znečištění
ovzduší, hluk, prach,špína.
Zeleň ve vnitrobloku
představuje pro více než dvě
desítky obyvatel jedinou
záchranu. Udržovaný trávník, keře, květiny, pergola,
lavičky, posezení, zátiší. To
vše částečně na vlastním
pozemku, ale většinou na
oploceném pozemku města
Žatce. Více než 60 let občany udržovaná okrasná plocha většinou bez zahradnické produkce, ale řádně placená městu. Prostě vzor
komunitní občanské aktivity tak, jak o tom píší příručky péče o životní prostředí.
Spontánní občanská aktivita, u níž by člověk očekával
podporu města a ocenění.
A hle, naopak. Nájem
pozemku vám ukončíme -

revitalizace. Proč? A kdo ji
chce? Vždyť právě na vedlejší ploše proběhla! Bez
rozumné odpovědi. Akce je
prý na seznamu...
Přijďte se podívat, vnitroblok je veřejně přístupný
průchodem od městské policie. Polovina dvora krásná
zeleň, druhá, právě dokončená, rekonstruovaná plocha
města – odporná šedá dlažba, v rohu jen dvě nevzhledné popelnice, strará lednička, kbelíky se zbytky a další
vyhozený mobiliář ze Zlatého beránka. Vlastně černá
skládka. Jo a ještě něco.
Nehezký podlouhlý záhon
ze žulových obrubníků zřízený za peníze města. Prý
pro Zlatého beránka. Ten už
část plochy využívá. Že by
se chystala nová nájemní
smlouva?
Revitalizace, na které
nikdo nemá zájem. Nebo, že
by přece ano?
Ing. Přemysl Hautke

Reakce a vysvětlení situace z pohledu Městského úřadu Žatec
Po úspěšné rekonstrukci budovy
čp. 127, kde se nachází Městská policie, má město Žatec v plánu navázat na
regeneraci dvora, jenž se rozprostírá
mezi 3 městskými a 4 soukromými
bytovými domy.
Převážná část plochy dvora je v
majetku města Žatec. Současný stav
dvora tvoří zrekonstruovaná dlážděná
část v historickém stylu a pronajatá
zatravněná část. Tato zatravněná část
slouží pouze obyvatelům 2 domů,
ačkoliv vnitroblok tvoří domů 7.
Město Žatec zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci
domů č.p. 126, 127 a 137, kde se plánuje 8 - 10 bytových jednotek, jejíž součástí je i revitalizace dvora. Hlavní podstatou revitalizace tohoto průchozího
dvora je vizuální obnova veřejných
ploch v MPR, což je v souladu se Strategií rozvoje města Žatec, Programu
regenerace MPR i Management Planu
UNESCO.
Chtěli bychom tuto část města
více zatraktivnit, využít propojky z
Hošťálkova náměstí k nově vznikajícímu muzeu na náměstí 5. května tzv.
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Mederova domu, do dvora instalovat
výtvarný prvek a využít stínu pro
odpočinek, jenž v letním období dvůr
nabízí.
Chápeme, že obyvatelé těchto
dvou domů se této změně brání, téměř
polovina dvora slouží pouze pro jejich
potřebu. Budeme se snažit dojít ke
kompromisnímu řešení, ale se změnou
se budou muset smířit.
Krásnou zeleň, již takto nazývá pan
Hautke, představuje zatravnění, 1 túje
a užitková zahrada s vyvýšeným záhonem, dále se na pronajaté ploše nachází fóliovník, pergola, konstrukce na
sušení prádla a další prvky tzv. "lidové
tvořivosti".
Současný stav dvora není v kondici
tak, jak píše Ing. Hautke, a právě z tohoto důvodu plánuje město tuto část
památkové rezervace revitalizovat.
Vzrostlý smrk uprostřed dvora, kvůli
jehož kořenům se prozatím vytvořil
zmiňovaný záhon, se ještě zachoval,
avšak pro historické centrum se jedná
o nepůvodní druh, který by měl být
následně v novém návrhu nahrazen listnatým stromem.

Rezolutně odmítáme, že by na revitalizaci dvora byl vyvíjen tlak ze strany Zlatého beránka, pouze se využilo
jejich ochoty osadit nevydlážděné plochy bylinkami.
Samozřejmě se na ploše dvora počítá i s rozsáhlejší zelení a s posezením.
Věříme, že plocha, která je v katastru
nemovitostí vedená jako společný
dvůr, bude chloubou historického centra a využita bude citlivě a účelně.
Kateřina Mazánková,
vedoucí Odboru rozvoje města
Z vyjádření Odboru místního
hospodářství a majetku:
V současné době probíhá zpracování variantního řešení prostoru.
Návrhu obyvatel sousedních domů
na zavírání a zamykání vstupu z Hošťálkova náměstí nelze vyhovět kvůli
sdílení vnitrobloku, který využívá
Městská policie Žatec i lidé, kteří do
služebny strážníků chodí, a to včetně
lidí s různým omezením pohybu.

ak vity občanů

Žatecký zpravodaj

Mateřská škola se zapojila do projektu Se Sokolem do života
Mateřská škola O. Březiny je jednou z mála školek v
Žatci, která je zapojená do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Do tohoto projektu, kte- v průběhu celého školního
rý je pod záštitou MŠMT, je roku. Dovednosti s míčem si
naše mateřská škola zapoje- procvičují s „Ježečkem Marečkem“, obratnosti se učí s
na již třetím rokem.
Projekt je zaměřený na „Opičkou Haničkou“, přiropřirozený rozvoj pohybové zená cvičení trénují s „Kgramotnosti dětí a je rozdě- obylkou Emilkou“. Zároveň
lený do tří kategorií podle vě- ale také rozvíjí své poznání s
ku dětí. Každé dítě má svůj „Veveruškou Věruškou“,
předtištěný sešit, ve kterém kdy poznávají typické znaplní v průběhu školního ky podzimu, zimy, jara, léta,
roku úkoly. Podle věku dětí ale také se třeba seznámí s
se také stupňuje náročnost tím, jaká jsou pravidla pro
úkolů. Za zvládnutý úkol si chodce. S „Beruškou Daděti do sešitu lepí samolep- nuškou“ poznají, jaká netraky, které jsou jeho součástí. diční činnost se dá zažít běPracovat se sešity ale mo- hem jednotlivých měsíců ve
školním roce.
hou děti i se svými rodiči.
Na vše dohlíží plyšový
Motivací jsou pro děti
zvířátka, která je provázejí v „Sokolík Pepík“. Každé zvírámci jednotlivých činností řátko má svou básničku, kte-

rou děti umí.
Na závěr školního roku
pak děti dostávají diplomy,
medaile a drobné odměny,
např. omalovánky, které mateřská škola dostává od ČOS
právě díky účasti na projektu Se Sokolem do života.
Není to jediná aktivita naší školky, při které rozvíjíme
přirozené pohybové dovednosti dětí. Například s před-

školními dětmi jsme do loňského roku chodili cvičit, dokud to situace dovolila, do tělocvičny ZŠ Jižní a rádi bychom tuto aktivitu obnovili.
Podle možnosti se zapojujeme i do dalších sportovních
projektů, jako byla v minulosti ukázka tréninku s mládežnickým fotbalovým trenérem. Simona Kassalová,
učitelka MŠ O. Březiny

Online seminář pro žatecké studenty s názvem Můžeš podnikat
Můžeš podnikat. Tuto jednoduchou
větu lze vnímat jako informaci, nabídku, výzvu k zamyšlení, k činnosti…
Spolek s tímto názvem sdružuje několik desítek podnikatelů, kteří se formou seminářů dělí o své zkušenosti se
studenty. Podnikatelé z nejrůznějších
oborů inspirují mladé lidi svými životními příběhy k podnikavosti. Ukazují
jim, že lze přicházet s novými nápady,
se kterými nejen mohou uspět na trhu,

ale mohou měnit naši společnost.
V úterý 30. 3. se studenti 2. a 3. ročníků oborů obchodní akademie a ekonomického lycea OA a SOŠZE Žatec
zúčastnili online semináře s paní Štěpánkovou Duﬀkovou, která se věnuje
koučinku a mentorinku, a panem Janem
Sušánkou, jehož ﬁrma Sušánka a partneři radí svým klientům s investicemi.
Oba řečníci mluvili o svém životě,
zkušenostech, profesní cestě. Z obou vy-

zařoval postoj, že je pro ně velmi důležité, aby činnost, které se věnují, byla
smysluplná a naplňovala je. V průběhu
semináře měli studenti možnost klást
otázky. Dotazy se týkaly nejen podnikatelské činnosti, ale také třeba volného
času. Řeč přišla i na to, zda se řečníci cítí úspěšní. V souvislosti s tím zazněla
myšlenka, že člověk se cítí úžasně,
když posouvá své hranice mimo svou
komfortní zónu. Zuzana Horníková

Školáci posbírali 140 kg elektrozařízení
Díky svým žákům se Základní
škola Žatec, nám. 28. října 1019, může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 0,14
t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku
pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos školy vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky žákům došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 1,67 tun. Tolik by pohltil jeden smrk.
Nebylo nutné vytěžit 82,08 litrů
ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1 a to 4 krát.
Došlo také k úspoře 844,92 kWh
energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 845 krát. Silvie Svobodová,
ZŠ nám. 28. října
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Velikonoční zajíček
bavil děti s rodiči
Na začátek dubna, na velikonoční víkend, si město Žatec připravilo pro rodiny s dětmi akci Velikonoční zajíček.
Šlo o náhradu obvyklých farmářských slavností, které se
nemohly konat kvůli zákazu
hromadných akcí v době trvající koronavirové pandemie.

kultura

Nová kniha muzea o názvech žateckých ulic
Přestože jsou expozice a výstavy pro veřejnost zatím
stále nepřístupné, za zavřenými dveřmi Regionálního muzea K. A. Polánka
v Žatci panuje čilý ruch.
Kromě své běžné práce
totiž zaměstnanci muzea připravili do prodeje novou publikaci s názvem „S uličnicí
po Žatci“.
Jde o upravené a doplněné vydání katalogu ulic města Žatce zpracované Radmilou Holodňákovou. Statí ci a okolí v období 16. a 17.
o pomístních jménech v Žat- století do něj přispěl Bo-

humír Roedl.
Publikace je oproti prvnímu vydání z r. 1994 ilustrována početným souborem historických fotograﬁí
z archivu muzea, doplněna
novými poznatky a rozšířena o názvy ulic, vzniklých
do r. 2020.
Kniha má 228 stran a je
opatřena vloženou mapou,
která slouží k lepší orientaci
v katalogu. Prodej omezeného počtu 500 výtisků byl
zahájen 19. dubna, cena je
150 Kč.
(rmž)

Knihovna se otevřela, hygienické podmínky trvají
Děti měly možnost po celém Žatci hledat od 2. do 4.
dubna ukryté balíčky od velikonočního zajíčka. Ukryté byly na patnácti místech - jak ve
městě, tak i v přírodě. Výsledek hledání, fotky dětí s balíčky, mohli posílat rodiče do
žateckého infocentra. (red)

V Městské knihovně Žatec se pilně pracovalo i během nouzového stavu.
Věnovali jsme se práci s knihovním fondem, jeho údržbě a aktualizaci, ale zejména
připravovali a vydávali balíčky s předem objednanými knihovními dokumenty pro naše
čtenáře.
Tímto způsobem se za první tři měsíce
roku vyřídilo přibližně 950 objednávek, v
rámci kterých se zapůjčily celkem 3 463 knihy, 84 časopisy a 122 audioknihy.
Od pondělí 12. dubna 2021 se knihovna
opět otevřela pro své čtenáře, i když za přísných hygienických podmínek a ve speciﬁckém režimu. Můžete si půjčovat a vracet knihy, vyzvedávat rezervace nebo nadále ob-

jednávat Expres balíčky. Pobytové služby,
jako například přístup k internetu nebo čtení
v knihovně či různé akce, poskytovány zatím nejsou.
Přednášky pro veřejnost zůstávají ve
virtuálním prostředí, například ve středu
21. dubna bylo možné on-line setkání se
spisovatelkou Annou Beatrix Bártovou.
Ve středu 5. května pak proběhla on-line beseda s Hanou Hindrákovou s názvem Kontrasty Keni, pochopitelně o životě v této africké zemi.
Aktuální a podrobné informace získáte
na webových stránkách knihovny www.mekzatec.cz. nebo na našem Facebooku. Těšíme se na vás!
(měk)

Nikdo neví, kdy začne na Stekníku sezóna. Ale pilně se připravuje
Zámek Stekník na Žatecku, stejně
jako další kulturní subjekty, čeká, jak
se vyvine situace s koronavirem v Česku. Zatím neví, kdy se návštěvníkům
otevře a v jakém rozsahu bude letošní
program. Navzdory nejistotě ale přípravy na novou sezónu pokračují.
Kulturní přehled zveřejní zámek
Stekník na svém webu, jakmile bude
jasné, nebo aspoň pravděpodobné, jak
bude sezóna vypadat.
Už nyní je ale jisté, že chce návštěvníkům nabídnout novinky. Jednou z
nich mají být speciální prohlídky zámecké kaple s varhanním koncertem a
povídáním o ikonograﬁi kaple. Tématem bude i osud zámeckých varhan.
„Asi největší novinkou, na kterou
se už nyní intenzívně připravujeme, je
zapojení zámku do projektu Národního
památkového ústavu s názvem Rok
osvícenské šlechty. V rámci tématu
Osvícenství bude letos probíhat i Hra10

dozámecká noc, která mimořádně proběhne již na konci července, a to 31.7.
2021, ve večerních a nočních hodinách. Ponese název Osvícenství - aneb
ve znamení rozumu,“ avizuje největší
akci kastelánka zámku Jana Zajíčková.
Kostýmované prohlídky v duchu
Osvícenství proběhnou i v srpnu. Téma
se pak projeví i při dalších zámeckých
aktivitách, představí se třeba prostřednictvím změn životního postoje aristokracie včetně majitelů zámku Stekník.
K plánovaným akcím má letos patřit také jeden díl běžecko-pochodového seriálu Ohřecká Osmička. Jeden z osmi dílů, ten na Žatecku, se má u
zámku konat 22. srpna.
V září tradičně probíhají Dny evropského dědictví, do nichž se zapojuje
i Stekník. Letos má být součástí programu přednáška archeologa Romana
Bureše, který loni na zámku prováděl
průzkum, jenž odhalil některá nová zjiš-

tění – byla objevena barokní úniková
chodba nebo se posunul začátek historie zdejšího osídlení až do 11. století.
Na konci sezóny by mohlo dojít na
novinku Den seniorů a příznivců zámku. Měl se uskutečnit už loni, ale kvůli
covidové epidemii byl odložen. Snad
se ho návštěvníci dočkají letos.
„Sezónu bychom chtěli ukončit
11.12. 2021 Vánočními prohlídkami a
tradičním adventním koncertem v zámecké kapli. Uvidíme, zda nám to průběh vývoje pandemie dovolí,“ dodala
Jana Zajíčková.
Tomáš Kassal
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životní prostředí/tradice

Třídění odpadu: Nádoby na kovové obaly ve městě Žatec
Vybraná stanoviště s nádobami na tříděný odpad se rozšířila o další komoditu, a tou je sběr kovových obalů.
Nádoby mají šedou barvu, jsou opatřeny zámkem a vhozovým otvorem.
Šedé nádoby naleznete na stanovištích se separovaným odpadem v ulicích: Lučanská, El. Krásnohorské,
Jungmannova, Stroupečská, Šafaříkova, Růžová, Jabloňová, Politických
vězňů, U Jezu, Hošťálkovo náměstí.
Které obaly do nádob patří?
Do nádob patří drobnější kovový
odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Jsou to plechovky od nápojů a konzervy, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, hřebíky, šroubky, kan-

celářské spony a další drobné kovové
obaly.
Hlavními pomocníky jsou recyklační symboly, které se nacházejí na
většině obalů. Ty, které nám říkají, že

je obal určený k recyklaci (tedy vhodný do nádoby), poznáme podle znaku
trojúhelníku se šipkami a číselným či
písmenným označením.
Obaly, které do nádoby nepatří
Do nádob na kovové obaly, které
stojí na ulici rozhodně nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Tyto druhy
odpadu se třídí na sběrném dvoře.
Vysloužilý kovový odpad menších
i větších rozměrů mohou obyvatelé
odevzdávat ve sběrném dvoře města
Žatec nebo ve výkupnách druhotných
surovin.
(sj)

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům
se město Žatec může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 94,92 t. Na
každého obyvatele tak připadá 4,98 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy a recyk-

lací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky
obyvatelům došlo za rok

2020 k úspoře produkce
CO2 o 1 132,76 tun. K pohlcení takového množství je
třeba 436 smrků. Nebylo nutné vytěžit 55 648,33 litrů ropy. Z takového množství by
auto ujelo cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1 celkem
2082 krát.
Došlo k úspoře 572
855,09 kWh energie, což je
jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 572

856 krát.
Podařilo se recyklovat
54 599,14 kg železa, což by
stačilo na výrobu 2238 ks nových praček. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1 927,13 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 342601 jednoeurových
mincí, nebo 2 380,64 kg hliníku, který by stačil na výrobu 158710 plechovek o objemu 0,33 l.
(elektrowin)

30 let od založení společnosti BOHEMIA HOP
Ing. Pavel Řepík, Ing. Radek Gregor,
Ing. Jaroslav Navrátil a Josef Fric. Obchodním ředitelem společnosti je Ing.
Vladimír Šeretka.
Na podzim 1991 přijeli na přejímku chmele do společnosti BOHEMIA
HOP, a.s. například zástupci pivovarů
Dne 25. března 1991 byla do ob- Kirin, Sapporo, Alken-Maes, Interchodního rejstříku zapsána společnost brew, Guiness nebo BRAU AG.
BOHEMIA HOP, a.s.
Mezi hlavní trhy, kam BOHEMIA
BOHEMIA HOP, a.s. navázala v ro- HOP, a.s. český chmel vyvážela, patřily
ce 1991 na činnosti v mezinárodním roku 1991 Japonsko, USA, Brazílie, Belobchodu s českým chmelem z před- gie, Velká Británie, Rakousko, Němeccházejících desetiletí, kdy byl Žatecký ko a Švédsko. Podíl Japonska a USA tvochmel pod známkou BOHEMIAHOP řil v roce 1991 přes 64% vývozu.
– CZECHOSLOVAKIA.
V posledních dvaceti letech se dostaPrvním předsedou představenstva la mezi hlavní trhy pro český chmel
BOHEMIA HOP, a.s. a zároveň před- vedle výše zmíněných zemí Čína a důlesedou družstva CHMELAŘSTVÍ byl žitým trhem je také Rusko. Celková proFrantišek Chvalovský starší. Prvním dukce piva se ve světě blížila k 1,2 mld.
ředitelem společnosti byl zvolen Ing. hl, v roce 2019 to byl již 1,9 mld. hl.
Jaroslav Kareš.
V posledních 30 letech vyvezla spoSoučasné představenstvo pracuje lečnost BOHEMIA HOP český chmel
ve složení Mgr. Zdeněk Rosa (předse- přímo do 69 zemí světa a významným
da představenstva), Ing. Jiří Mašek trhem je samozřejmě Česká republika.
(místopředseda), Ing. Lubomír Vent,
BOHEMIA HOP, a.s. je dceřinou

společností CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, jehož členy jsou pěstitelé
chmele ze všech tří chmelařských oblastí České republiky.
Společnost pokrývá svými dodávkami jak zahraniční, tak tuzemské pivovary. Společnost velmi úzce spolupracuje se všemi mezinárodními pivovarskými skupinami a také se segmentem malých pivovarů.
Hlavní nabídka společnosti je soustředěna na české odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Premiant, Kazbek, Agnus, Bohemie, Harmonie, Rubín a Saaz Late. Ve spolupráci s Chmelařským institutem, s.r.o.
pracujeme na představování dalších
českých odrůd pivovarům. Patří mezi
ně odrůdy vyšlechtěné na nízké konstrukce Country a Blues, i nová řada
jemných aromatických chmelů Saaz
Comfort, Saaz Brilliant a Saaz Shine.
Pivovarům a český pěstitelům velmi děkujeme za spolupráci a důvěru a
věříme, že další roky čekají obor opět
dobré zprávy.
Zdeněk Rosa
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Žatecký půlmaraton a desítka intervalově, ale společně!
Stejně jako v loňském roce se i letošní 9. ročník Žateckého půlmaratonu a desítky uskutečnil díky trvajícím pandemickým omezením v odlišné formě. Tentokrát závod
proběhl v „kontaktní“ podobě, ale s omezeným zázemím.
Nejpočetněji byli zaNa intervalový start se
mezi 9. a 11. hodinou posta- stoupení běžci z pořadatelvilo přesně 214 běžců ze Žat- ského Hopman teamu. Díky
ce i okolních měst. Na trať perfektní čipové časomíře
půlmaratonu se vydalo 92 se ihned po doběhnutí zobběžců a 122 jich vyběhlo na razilo průběžné pořadí zádesítku. Trasa vedla od odpo- vodníka. Ideální jarní počasí
čívadla u řeky proti loděnici běžcům přálo a po dlouhé zápo cyklostezce. Na trati 10 vodní pauze řada účastníků
kilometru se běžci zpět obra- zlepšila své osobní rekordy.
Kompletní informace a
celi za Stroupčí, půlmaraDoufáme, že další akce hradě a předvánoční Adtonci se vraceli z obrátky u letošního roku, tradiční letní ventní běh městem Žatec, výsledky na www.hopmanzámečku ve Vičicích.
triatlon.cz.
M. Urban
triatlon na Nechranické pře- již proběhnou klasicky.
Přehled nejlepších běžců letošního ročníku v absolutním pořadí:
Desítka
Půlmaraton
1. 34:59 Aleš Filingr (AK Most)
1. 1:20:29 Jakub Ihnačinec (Krušnoman TT Litvínov)
2. 37:53 Čeněk Filingr (Běžecký klub F-C Kadaň)
2. 1:20:30 Filip Urban (Hopman team Žatec)
3. 38:18 Petr Bláha (Veslaři Bohemians)
3. 1:21:47 Stanislav Dvořák
1. 49:00 Martina Kůsová (STG Chomutov)
1. 1:31:32 Petra Bulecová (Hopman team Žatec)
2. 49:26 Kateřina Molnárová (Kadaň)
2. 1:33:32 Lenka Kůsová (Triatlet Karlovy Vary)
3. 50:20 Petra Šmeráková (Hopman team Žatec)
3. 1:34:25 Olga Kantová (Spona Teplice)

První etapa Ohřecké Osmičky odstartuje koncem května
První etapa běžecko-pochodového
seriálu v Dolním Poohří odstartuje v
neděli 30. května. Pořadatel, Destinační agentura Dolní Poohří, se rozhodl začátek druhého ročníku o měsíc posunout. Už dnes ale mohou běžci a turisté
vyrazit na trasy díky nové mobilní aplikaci Ohřecká Osmička.
První etapa bude opět startovat v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří, tentokrát ale zavede turisty a běžce na no-

vá místa lázeňského města. Start je naplánován na neděli 30. května v 10 hodin pro chodce a v 10.30 hodin pro běžce. Původně měl seriál začít už koncem
dubna, vzhledem k nejistému systému
rozvolňování protiepidemických opatření se agentura rozhodla začátek posunout. „Pořadí etap zůstává stejné. Běžci a turisté se nemusí na etapy znovu registrovat. Jako ‚náplast‘ za tyto změny
každý dostane se svou první registrací i

Rozhánějme chmury pohybem!
Žatečtí ﬂorbalisté všech
věkových kategorií nemohou už od podzimu společně
trénovat. Na pohyb ale nerezignovali a připravili několik pohybových výzev.
Začátek roku byl věnován posilovacímu cviku známému jako prkno neboli
plank. Kdo se chtěl zapojit,
mohl se výsledky pochlubit
ve výsledkové listině na
webu či facebooku FbC Jazzmani Žatec. Další výzva byla zaměřena na běh.
V dubnu pak bylo možné
se zapojit venkovními akti-

vitami, jako je běh, chůze,
jízda na kole či in-line bruslích. Výsledky se opět zveřejňovaly s tím, že zapojit se
mohli hráči Jazzmanů, ale i
jejich rodiče či kamarádi.
Smysl výzvy byl stejný
jako u prkna či běhu. „Pojďte rozehnat covidové
chmury pohybem a ukažte
všem, že stojíme při sobě!“
vyzýval klub na svém webu.
Zároveň tím připomínal, že
jednou z nejlepších obran
před všemi chorobami je silná imunita, která se buduje i
pohybem.
(tka)

dárkový balíček,“ vysvětluje ředitel
destinační agentury Lukáš Pichlík.
Sportovní seriál Ohřecká Osmička
zažil vloni svou premiéru. Na start se
postavilo téměř 300 účastníků. Také letos nabídne osm tras zajímavými místy.
Do 2. ročníku vstupuje Ohřecká Osmička s celou řadou novinek. Seriál má
nové logo a jednotlivé etapy mají svůj
název, který účastníkům napoví, co je
asi čeká.
Kateřina Táborská

Tým SKJ Junior Žatec dokončil
štafetový běh přes Česko
Úctyhodný výkon mají za sebou mladí žatečtí fotbalisté
z SKJ Junior Žatec.
V rámci pandemických opatření nemohli trénovat společně, proto se řídili pokyny trenérů. Navíc se zapojili v rámci běžecké přípravy do společného projektu virtuálního běhu napříč Českem.
Vzdušnou čarou od západu na východ je to 493km! Každý běžec přes běžecké aplikace zasílal údaje z tréninkové
jednotky, jako trasu/km/čas/převýšení/atd.
Z údajů oddílu vyplývá, že v rámci společného běhu bylo 22 aktivních dní, kdy aspoň jeden hráč uběhl aspoň 1,5 kilometru. Celkem se zapojilo 19 hráčů z kategorií U12 a U9.
Dva nejmladší, osmiletí, hráči dohromady uběhli přes 40 kilometrů! Nejdelší uběhnutý úsek jedním hráčem měřil 56,5
kilometru.
(skj)
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