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Žateč dobrovolní hasiči dostali nového pomocníka: cisternovou automobilovou
stříkačku Scania. Možnos moderního vozu už se ukázaly při zásahu u obřího požáru v
okolí Hřenska. Více na straně 3.
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Firma HP-Pelzer oznámila konec svého působení v Žatci
Společnost HP-Pelzer oznámila odchod ze Žatce a hodlá
svou výrobu přesunout do Kadaně. Pro Žatec to znamená na jednu stranu odchod významného zaměstnavatele, na druhou stranu ale také konec výroby, která přinášela okolí řadu problémů.
Ze Žatce do Kadaně by chod společnosti ze Žatce.
se mělo přesunout přes pět „Setkávám se a debatuji s
stovek zaměstnanců. Kme- různými skupinami lidí, nánoví pracovníci ﬁrmy se mo- zory jsou různé. Někdo to
hou rozhodnout, zda budou hodnotí z celkového pohledojíždět do nedalekého du, že není dobře, když z
města, vedení společnosti o města odchází tak významně stojí. Agenturní pracov- ný a dlouholetý zaměstnaníci přecházejí do Kadaně ur- vatel. Ale určitě se uleví
čitě, ﬁrma tak má jistotu, že těm, kdo bydlí v sousedství
minimálně část zapracova- a kdo byli dlouhodobě obtěných a ověřených zaměst- žováni provozem areálu,“
nanců bude mít k dispozici i zaznamenala starostka Žatce Zdeňka Hamousová různadále.
Zkušenosti Žatečanů s ﬁr- né pohledy na konec ﬁrmy
mou HP-Pelzer byly v minu- ve městě.
Blížící se konec působelosti různé, stejně pestré
jsou tak nyní názory na od- ní HP-Pelzer přináší pro

Výběr projektanta
nového skateparku
Projektovou dokumentaci na stavbu nového skateparku zajistí společnost
Mystic Constructions z Prahy, která vyhrála soutěž o veřejnou zakázku. Projekt by
mohl být připraven k realizaci příští rok.
(red)

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva
města se koná 8. září 2022
od 15.30 hodin na radnici.

Mimořádný
úřední den
Sobota 1. října
od 8 do 12 hodin

Žatec příští rok dokončí trasu pro cyklisty v katastru města
tu ve směru na Trnovany, půjde opět o několik set metrů trasy. Druhý se bude dělat od
opravovaného železničního mostu ve směru
na Libočany, kde se trasa pro cyklisty prodlouží o dva kilometry směrem na Stroupeč.
Oba tyto úseky, označované čísly 1 a 6,
mají být hotové příští rok. „V roce 2023 tak
bude hotová celá cyklostezka podél Ohře na
katastru Žatce, s výjimkou dvou propojek,
které jsou po obou stranách železného
mostu. Jsem rád, že se blížíme ke konci, časCyklistům v Žatci už slouží nový úsek to nás totiž brzdily komplikované majetkoCyklostezky Ohře od mostu Belojanise ko- vě-právní vztahy. Výstavba navazujících
lem STK směrem na Trnovany. Upravenou úseků směrem na Louny i na Nechranice je
cestu pro cyklisty prodloužil o 540 metrů.
pak záležitostí Ústeckého kraje. Směrem na
Jde o jeden z posledních úseků cyklos- Nechranice by mohla být celá trasa hotová
tezky podél Ohře na katastru města, který příští rok, neboť páteřní Pooherská cyklosbyl stavebně dokončen. Nyní chybí dokon- tezka patří mezi priority nového krajského
čit ještě dva úseky: Jeden naváže na právě vedení,“ řekl žatecký místostarosta Radim
(kas)
dokončenou cyklotrasu u železničního mos- Laibl.

V ulici J. Vrchlického budou
letos nové chodníky i vozovka
Část ulice Jaroslava Vrchlického bude mít letos na podzim zcela novou podobu. Po
opravě chodníků se bude v
ulici dělat i nový povrch vozovky.
Opravy chodníků budou
brzy končit. Poté se začne
opravovat vozovka, a to v
úseku od křižovatky ulic J.
Vrchlického a Sv. Čecha až
po křižovatku J. Vrchlické2

má ﬁrma v areálu odstranit z
rozhodnutí stavebního úřadu, musí opravdu zmizet.
„Rozhodnutí, která byla vydána, ta platí. Město objekty
určitě odstraňovat nebude,
to je povinnost majitele.“
město novou situaci. Bude zdůraznila starostka. Všechse hledat nový uživatel areá- na řízení o odstranění staveb
lu, který patří společnosti přitom ještě ukončena nebyHP-Pelzer. Ta už ale ozná- la, některá se stále ještě vemila vedení města, že uvítá dou.
Odchodem ﬁrmy se měspomoc či kontakty při hletu
vrátí
k užívání Raisova ulidání nového provozovatele.
ce,
kterou
měl HP-Pelzer
Základní podmínka pro využití je jednoduchá: „V areálu pronajatou. Co se bude v aremůže být podle územního álu po obou stranách ulice
plánu, a je to tak už desítky dál dít, o tom rozhodnou zálet, lehká průmyslová výro- měry nového uživatele. Měsba,“ vysvětlila Z. Hamouso- to ale počítá s tím, že samotvá. Kdo to ale bude, to zatím nou Raisovu ulici by bylo
vhodné využít v rámci cyknikdo netuší.
loturistiky.
Tomáš Kassal
Jisté je, že objekty, které

ho a Politických vězňů. Práce se budou týkat i ulice
Zdeňka Nejedlého.
Jde o investici, která se
provádí z rozpočtu města a
dokončí se tím kompletní
oprava celého úseku poté,
co Severočeská vodárenská
společnost rekonstruovala
své podzemní sítě. Vše by
mělo být hotové na začátku
října.
(red)

Ke hřbitovu se jezdí jen zezadu
V souvislosti s rekonstrukcí Pražské ulice nelze
dočasně používat parkoviště před hlavním vchodem
městského hřbitova. Příjezd
je možný k zadnímu vchodu
na hřbitov ze Šafaříkovy ulice. Pro pěší jsou normálně
přístupné oba vchody.
Vjezdu ke hřbitovu z
Pražské ulice už nyní brání
vyfrézovaná vozovka. Jde o
součást druhé etapy rekon-

strukce ulice, která byla zahájena na začátku srpna a potrvá do listopadu.
Stejně jako u první etapy
nejprve proběhne investice
Severočeské vodárenské
společnosti, která provede
opravu vodovodu a kanalizace. Poté zajistí Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje položení nového asfaltového povrchu vozovky v
Pražské ulici.
(kas)
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Nová cisterna, již dostal SDH Žatec, už se předvedla u Hřenska
Symbolickým předáním klíče od nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) Scania, který od starostky
Žatce Zdeňky Hamousové převzal
velitel výjezdové jednotky Sboru
dobrovolného hasičů Žatec Libor
Staněk, proběhlo předání moderního vozu, který slouží dobrovolným
hasičům v Žatci.
Investici ve výši 8 milionů korun
schválili žatečtí zastupitelé jako podporu SDH Žatec, který oslavil 150 let
své existence. Nová Scania nahradila
starý vůz Liaz, který byl starý 35 let.
„Když jedete k zásahu takto starým autem, a nevíte, jestli tam dojedete nebo
bude vše fungovat, jak má, tak to není
dobré,“ upozornil Libor Staněk na velkou poruchovost staré CAS.
Automobilová cisterna Scania byla
oﬁciálně SDH Žatec předána 21. srpna, mezi výjezdovou techniku už ale
byla zařazena dříve. Má tedy za sebou
první zásahy, včetně toho nejtěžšího –
při obřím požáru u Hřenska, kam se sje-

li hasiči z celé republiky.
A nová žatecká cisterna tam patřila
k důležitým a významným pomocníkům. Díky velkému objemu 8 500 litrů
sloužila jako mobilní nádrž, z níž čerpala vodu menší hasičská auta i hasicí
letadla. „V Hřensku se auto ukázalo jako perfektní. Uveze hodně lidí, hodně
vybavení a hodně vody, navíc má moderní prvky na hašení,“ upozornil starosta SDH Žatec Lukáš Job.
Žatecká Scania má totiž tzv. nárazníkovou lafetu, která umožňuje hasit
proudem vody i za pomalé jízdy, přičemž hasební práce řídí velitel zásahu
ve voze. „Na určitý typ zásahu je to vý-

borné, je to něco navíc. Dá se jet třeba
podél linie, která hoří. Dělalo se to kvůli tomu, že v regionu míváme dost požárů lesních nebo polních porostů,“ dodal Lukáš Job.
Vedle zástupců města, které CAS
Scania pro SDH Žatec pořídilo, nebo
profesionálních hasičů, se za Ústecký
kraj zúčastnil slavnostní předání také
hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Ocenil pomoc žateckých hasičů i s novým vozem v Hřensku, vyzdvihl investici města Žatec do hasičské techniky a zároveň zdůraznil význam hasičů
pro společnost.
Pomoc žateckých dobrovolných
hasičů, kteří jsou k dispozici 7 dnů v
týdnu a 24 hodin denně, ocenili i zástupci profesionálního Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
SDH Žatec funguje nejen jako záloha
při výjezd HZS, ale i jako zcela rovnocenný pomocník při těžkých zásazích.
K tomu pomáhá i technika, na jejíž obnově se podílí město i kraj.
(kas)

Úprava četnosti svozů a velikosti nádob na směsný odpad
V souvislosti s přijetím
obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a jednotné úhradě za
likvidaci odpadu ve městě
Žatec bude od září postupně
docházet ke změnám veli-

kosti nádob na směsný odpad či četnosti jeho svozu.
Změny se budou týkat
pouze nádob a kontejnerů,
jejichž celkový objem je větší než předpokládané množství vytvořeného odpadu za
nemovitost, což je 30 litrů

na osobu a týden. K postupné změně četnosti svozů nebo velikosti přistavených nádob na směsný odpad dochází kvůli tomu, aby měli
všichni obyvatelé stejné
podmínky při ukládání běžného komunálnío odpadu,

protože všichni platí stejný
poplatek.
Pravidla pro určování velikosti nádob na směsný komunální odpad naleznete na
webových stránkách města.
Děkujeme za pochopení!
(sjt, kas)

Ohlédnutí za historií chmelových slavností - tradiční Dočesné
sařem Ferdinandem V. v roce 1835. V
roce 1910 během návštěvy arcivévody
Návštěva města Žatec se konala ve Karla zachytil na dobových fotograﬁdnech 5. - 7. 8. 1833, císařský pár vjíž- ích tradici tance s chmelovým věncem
děl do města Čeradickou bránou, u kte- Josef Wara. Skleněné negativy a sbírka
ré byla postavena slavnostní brána, ve jeho fotograﬁí je uložena v Regiokteré byl uvítán státními úředníky, ar- nálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.
V průběhu 1. světové války slavmádními veliteli, zástupci města a nadšenými obyvateli. Za místo ubytování nosti zanikly a byly opět obnoveny v
císařského páru byl vybrán nejlepší roce 1919, po 2. světové válce se konadům ve městě č.p. 136, který zapůjčili ly v roce 1946. Od roku 1957 získala
majitelé statku Stekník – Franz a Róza Dočesná své pořadové číslo a praviKorbovi z Weidenheimu. Před okny cí- delně se koná na konci srpna a začátku
sařova dočasného domova byla insce- září, dle průběhu sklizně chmele.
nována dočesná (na snímku), včetně
Kdo by se chtěl podívat, jak třeba tatzv. tance s chmelovým věncem (Hop- ké mohla vypadat Dočesná v minulosfenkranzfest) v provedení místních dí- ti, může se jet v sobotu 17. září od 14
vek, jak připomíná soudobá graﬁka.
hodin podívat do Stekníku, kde proTradice chmelového tance se stala běhne program s názvem Fakt
součástí oﬁciálních městských oslav a Dočesná.
Olga Bukovičová
u příležitostí dalších vzácných náza přispění PhDr. Milady Krausové
vštěv. Zopakována byla například při a PhDr. Radmily Holodňákové z
návštěvě města dalším panovníkem cí- Regionálního muzea v Žatci.

Žatec a krajina žateckého chmele
V letošním roce se uskuteční 65.
ročník novodobé Dočesné, která se
pravidelně koná od roku 1956.
Historie oslav sklizně chmele, organizovaných městem, je však delší,
písemné prameny dokládají téměř
dvousetletou tradici.

Nejstarší dohledaný písemný doklad odkazuje na návštěvu rakouského
císaře a českého krále Františka I. a jeho manželky Karoliny Augusty.
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Sklizeň chmele začala koncem srpna, úroda bude podprůměrná
Podprůměrnou úrodu očekávají v letošním roce pěstitelé chmele v Česku. Většina pěstitelů začala se sklizní koncem srpna.
Odhady, jak by mohla le- v Česku o rozloze zhruba 5
tošní sklizeň vypadat, za- tisíc hektarů, letos došlo prozněly 11. srpna na tradičním ti loňsku i v souvislosti s plopředsklizňovém setkání chami k poklesu, zhruba o 1
chmelařů na Stekníku. Za- procento, na 4927 hektarů.
tímco loňská úroda byla re- Z toho 4126 hektarů slouží
kordní, šlo o 8306 tun, letoš- pro pěstování pro nejvýní bude výrazně slabší – od- znamnější české odrůdy, Žahady hovoří o 5500 až 6000 teckého poloraného červeňáku.
tun.
A aby špatných zpráv neNepřízeň počasí
Na vině je především po- bylo málo, letošní úroda nečasí, konkrétně vysoké červ- má být slabší jen co do množnové teploty a nedostatek vo- ství, ale také kvalitou. Obdy. „Všichni děláte, co může- sah pivovarsky cenných láte například v boji se škůdci, tek, tzv. alfa kyselin, má být
ale ne všechno je v lidských též nižší než před rokem.
Náklady na pěstování
silách. Letošní rok bude o
budou vyšší
poznání slabší než ten loňPro pěstitele tím pádem
ský. Úroda bude spíš podprůměrná,“ řekl pěstitelům stojí velký úkol, co nejlépe
při jejich setkání na statku se připravit ekonomicky na
Chmelařského institutu ve další roky. Dobrou zprávou
Stekníku předseda Svazu by mohlo být, že zatímco v
pěstitelů chmele ČR Luboš poslední době kvůli covidu
klesla spotřeba piva, do buHejda.
Přestože se daří dlouho- doucna se čeká spíše zvýšedobě držet plochy chmelnic ní jeho spotřeby. To by moh-

lo prospět i ziskům pěstitelů, kteří ale budou muset pokrýt rostoucí ceny energií,
paliv a dalších nákladů.
Očekávat mohou i v dalších letech pomoc od státu,
konkrétně v podobě dotací
od Ministerstva zemědělství. Investice budou důležité zejména do kapkových závlah, které se ukazují jako
důležitý pomocník při pěstování chmele hlavně při nedostatku srážek.

Problémy, které mají
čeští chmelaři, nejsou ojedinělé. Celosvětově se letos čeká propad ve sklizni z loňských 130 tisíc na letošních
asi 113 tisíc tun chmele. Velmi podobně, jako čeští pěstitelé, jsou na tom kvůli počasí také chmelaři v sousedním Německu, které produkuje nejvíce chmele v Evropě a které rovněž čeká mnohem nižší úroda než loni.
Tomáš Kassal

V Příkré ulici se ještě letos opraví poničená zídka
V průběhu podzimu dojde k opravě
zídky v Příkré ulici. Jde o jednu z akcí
letošního participativního rozpočtu
Tvoříme pro Žatec, v jehož rámci mohou některé menší investice navrhovat
sami občané.
Oprava plotové zdi v Příkré ulici je
potřebná nejen kvůli lepšímu vzhledu
lokality, ale i kvůli bezpečnosti – oddě-

luje totiž na některých místech parkující auta od dalších veřejných prostor.
V posledních letech ale byla zídka
značně poškozena, někde dokonce
zcela pobořena, proto její obnovu Peter Kačenák navrhl jako jeden z participativních projektů.
Původní rozpočet na opravu zídky
počítal s 200 tisíci korun, aktuální roz-

Bezplatná právní pomoc
pro osoby starší 50 let
Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou
smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor
vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který
jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne
21.9.2022. Do „mobilní poradny“ je nutno se předem
objednat na tel. 776 703 170.
Mobilní poradnu naleznete dne 21.9.2022 na Městském
úřadě v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1.
patro, č. dveří 104. Podrobnější informace tel. 415 736 409.

Iuridicum Remedium, z. s.
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počet před zahájením opravy ale počítá s částkou 400 tisíc korun. K navýšení došlo kvůli tomu, že nepůjde o pouhé dostavění chybějících částí – část
zdi se odbourá a postaví nově.
Chybějící peníze doplnila v srpnu
rada města svým rozpočtovým opatřením. Práce by měly být hotové ještě v
letošním roce.
(kas)

Město Žatec a Letci Žatec, z. s.
Vás srdeč ně zvou na

vzpomínkový akt
u př ílež itosti
10. výroč í slavnostního odhalení
Památníku hrdinů – letců z Ústeckého kraje

Vzpomínkový akt
se uskuteční
15. září 2022
od 15:00 hod. v Žatci v Podměstí

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Pěstounů je nedostatek. Hledat je pomůže Týden pěstounské péče
Týden pěstounské péče proběhne od 19. do 23. září na několika různých mís- nů na starost OSPOD. „Potenciálním
tech Žatce. Organizátory akce jsou Oddělení sociálně právní ochrany dětí zájemcům vysvětlíme institut pěs(OSPOD) žatecké radnice a organizace Náhradní rodiny Ústeckého kraje a tounské péče, co péče znamená, jaká
Sociální centrum pro rodinu Žatec.
jsou práva a povinnosti, vysvětlíme
Aktuálně na Žatecku působí cel- pěstounská péče vypadá. „Řada lidí jim postup celého procesu. Následně s
kem 61 pěstounů, kteří se starají o 98 má o pěstounství nejasné představy. To- nimi vyplníme žádost o zařazení do evidětí. „Počet dětí, které potřebují zajis- hle je osvěta o tom, co pěstounská péče dence žadatelů, provedeme společně
tit náhradní rodinnou péči, neustále ra- znamená. Zároveň nabídneme nahléd- další nutné kroky a následně údaje o zápidně stoupá,“ uvedla Denisa Ne- nutí do rodin, kde už funguje. Někteří jemci postoupíme Krajskému úřadu v
chvátalová z Odboru sociálních věcí si třeba řeknou: Také bych chtěl takhle Ústí nad Labem, který posoudí, zda zápomoct,“ řekla Ivana Benešová ze ža- jemce bude zařazen do evidence žadaMěstského úřadu Žatec.
telů,“ vysvětlila Denisa Nechvátalová.
Právě proto se Týden pěstounské teckého Sociálního centra pro rodinu.
Pro pěstouny jsou důležité doproPro pěstouny je dobré vědět, že
péče koná. Podobné akce se pořádají i
v dalších městech na severu Čech, loni vázející organizace, kterými jsou v Žat- jsou důležití pro děti, o které se z růzproběhla v Žatci jednodenní akce. „Z ci právě Sociální centrum pro rodinu a ných důvodů nemůže starat jejich biologická rodina. A že na péči o svěřené
naší praxe víme, že o pěstounství se vět- Náhradní rodiny Ústeckého kraje
Oﬁciálně má ale získávání pěstou- děti nejsou nikdy sami. Tomáš Kassal
šinou lidé začnou zajímat až v případě,
kdy téma řeší ve své rodině nebo v blízTýden pěstounské péče v Žatci: ...dě nám nejsou lhostejné
kém okolí. Loňský den v Klášterní zahradě byl z našeho pohledu úspěšný. 19. 9. - 10:00 Jsem pěstoun, budova radnice, zahájení výstavy
Zpracovali jsme nejméně 4 žádosti o 20. 9. - 15:30 Chcete být pěstounem? Klíčenka SCpR, beseda k tématu
zařazení do evidence žadatelů o pěs- 21. 9. - 8:00 Den otevřených dveří, OSPOD Žatec (pro Zvonu)
tounskou péči, které nyní posuzuje 21. 9. - 9:00, 14:00 Lásku dáš, lásku dostaneš, beseda,
Krajský úřad v Ústí nad Labem,“ vyDen otevřených dveří NRÚK, Obr. Míru 2767 (bývalá pojišťovna)
světluje D. Nechvátalová, že akce pro 22. 9. - 15:00 Vernisáž výstavy Cesta domů, Restaurace U Orloje,
veřejnost jsou jednou z cest, jak další
slavnostní otevření výstavy o pěstounské péči
pěstouny oslovit.
23. 9. - 15:00 A bude piknik! Klášterní zahrada,
Zároveň se jedná o osvětu, která na
hravé zakončení Týdne pěstounské péče
konkrétních případech ukazuje, jak

Mnoho lidí vůbec neví, co znamená pěstounská péče
Dvě organizace pomáhají na Žatecku pěstounům,
kteří se v rámci náhradní rodinné péče starají o děti, jež
nejsou jejich vlastními. Jednou z nich je Sociální centrum pro rodinu Žatec.
O provázení pěstounů se
v něm stará Kristýna Mazochová, která společně s kolegyní pomáhá 27 pěstounským rodinám v Žatci a okolí. „Dětské domovy nejsou
ideální místo pro to, kde by
měly děti vyrůstat. Kojenecké ústavy se mají rušit. Pro
děti je nejdůležitější mít jako
zázemí rodinu –
ať vlastní, nebo
pěstounskou,“
vysvětluje v rozhovoru Kristýna Mazochová
(na snímku), proč je pěstounství tak důležité.
K čemu připravovaný
Týden pěstounské péče
slouží? Jen kvůli získávání
dalších pěstounů?

Získání dalších potenciálních pěstounů je určitě jeden
z důležitých cílů. Druhým je
pak osvěta. Zjišťujeme, že
mnoho lidí vůbec neví, co
znamená pěstounská péče.
Podobná akce proběhla už dříve?
Ano, minulý rok, Den
pěstounství. Informací je
hodně, proto navazujeme akcí na celý týden. Chceme
pěstounství dostat do povědomí lidí co nejvíce.
Je těžké stát se pěstounem?
Ano, může to trvat třeba
rok, příprava je dlouhodobý
proces, který se dotýká celé
rodiny. Při hledání vhodných
pěstounů se vybírá pěstoun
pro konkrétní dítě, ne naopak. Musí splňovat jasně daná kritéria, projít pohovorem
mimo jiné i s psychologem.
Lze být pěstounem dočasným, na rok, nebo se o
dítě starat déle. Potřebné
jsou ale obě skupiny?

Někdo chce být jen dočasným pěstounem, pečovat
o dítě jen rok. Pokud se stane
dlouhodobým pěstounem,
znamená to pečovat o dítě až
do jeho dospělosti, což může
být náročné, pro někoho příliš zavazující. Je těžké provést dítě výchovným procesem až do zletilosti, proto někteří volí krátkodobou péči,
ale opakovanou. Důležité
jsou obě skupiny.
S čím vším pomáháte?
S rodinou začneme pracovat ve chvíli, kdy je rozsudek o pěstounské péči pravomocný. Provázíme je celým
procesem pěstounství, poskytujeme poradenství, případně odbornou či psychologickou pomoc. Dále organizujeme vzdělávání, které
je pro pěstouny povinné. Vše
děláme dle potřeb jednotlivých pěstounů. Pěstouny
podporujeme při výkonu pěstounské péče, je potřeba plnit konkrétní povinnosti spo-

jené s výchovou a péčí o dítě,
které jim je svěřené a vždy to
nemusí být snadné.
Jaký je rozdíl v tom, co
pěstounům nabízíte vy, jako doprovázející organizace, a co OSPOD?
My jsme s pěstouny v častějším kontaktu, minimálně
jednou za dva měsíce. OSPOD pak jednou za šest měsíců nebo dle potřeby. Díky
častým kontaktům je mezi
námi vytvořená větší důvěra.
Jsme pro rodinu partner, na
kterého se obrátí, pokud má
nějaký problém. Tento otevřený vztah můžeme poté využít pro lepší a efektivnější
podporu rodiny. S OSPOD
spolupracujeme a máme stejný cíl - fungující pěstounskou rodinu. Z jiného úhlu
pohledu OSPOD dohlíží
hlavně na zájem dítěte a doprovázející organizace pomáhá pěstounům v tom, aby dítěti byla zajištěna správná výchova a péče.
(kas)
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Je ve vašem okolí
poškozený chodník nebo vozovka
(propad, uvolněná dlažba, výtluk...)?
Víte o poškozené lavičce,
odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty
ke zlepšení přes telefon 415 736 111 nebo
aplikaci Mobilní rozhlas v chytrém telefonu
nebo na e-mail: e-podatelna@mesto-zatec.cz
nebo přes web: mesto-zatec.mobilnirozhlas.
cz/podnety-a-zavady
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
Volejte správce veřejného osvětlení,
p. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
Víte o černé skládce?
Pište na e-mail:
nahlas.skladku@tsmzatec.cz
Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 6.
října. Příjem inzerce do 29. 9.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz,
tel.: 415 736 156. Osobní kontakt: Úterý 9 11 hodin, Turistické informační centrum Žatec, nám. Svobody 149.
Odběrná místa: MěÚ, knihovna, Domov pro
seniory, poliklinika, Chrám chmele a piva, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha nám. Poperinge, JIP Pražská, Samoobsluha Zlatý chmel,
pasáž Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna
Obr. míru, divadlo, Kavárna S duší, autobusové
nádraží, vlakové nádraží, zahradnictví Cinke.

služby občanům

Dluhová poradna: Dluh u zdravotní
pojišťovny a Milostivé léto II.
vize a rozhlas apod.
K Vašemu dluhu u zdravotní
pojišťovny
vám sděluji, že je třeba
Dotaz: Mám dluh u své zdraznát
exekutora
a výši jistiny, ktevotní pojišťovny. Co je to milostivé léto a dá se něco udělat s tou rou máte uhradit. Pokud to nevite,
obraťte se na exekutora s žádostí o
mou exekucí?
Odpověď: Milostivé léto je stá- uplatnění Milostivého léta II., exetem vyhlášená akce, jejímž cílem kutor Vám zašle informace k Vaší
je umožnit dlužníkům zbavit se vy- exekuci i s platebními údaji. Po
sokých exekučních poplatků, úro- úhradě jistiny a poplatku 1500 Kč
ků, smluvních pokut apod, které a DPH (1815 Kč v závislosti zda je
navýšily základní dluh. Termín plátcem DPH či nikoliv) Vám pak
pro tuto akci je od 1. září do 30. lis- bude exekuce zastavena.
Jde o mimořádnou akci a je s
topadu 2022 a vztahuje se pouze
tím
spojená administrativní aktina exekuce, které byly zahájeny
vita.
S konkrétním řešením
před 28. říjnem 2021, tedy před
Vašeho
případu nebo případnými
Milostivým létem I.
Exekuce musí být řešena soud- dotazy se můžete obracet také na
ním exekutorem, nikoliv v rámci pracovníky naší poradny v Žatci,
správní nebo daňové exekuce. A kteří Vám rádi poskytnou další důuplatnit v této akci je možné pouze ležité informace a podpoří vás v ředluhy, které vznikly u veřejno- šení.
Rubriku připravuje:
právních subjektů, kterými je stát,
Sociální
centrum
kraj, obec a další podnik nebo
pro
rodinu,z.ú.
právnická osoba, kde má stát, kraj
Mgr.Lenka Mangová
či obec majetkovou účast. Jsou jiMottlová
mi např. ČEZ, zdravotní pojišťovHusova 2796, Žatec
na, dopravní podniky, Česká tele-

DLUŽÍM. Co s m?

Právní poradna: Milostivé léto II.
či státních a polostátních ﬁrem, jako
jsou typicky dluhy za jízdy na černo u
Dotaz: Mám celou řadu exekucí a dopravních podniků, zdravotních poznámý mi nedávno říkal, že bych se jišťoven, Českého rozhlasu či České tečásti z nich mohla zbavit během tzv. levize. Nepůjde ale třeba o dluhy z
milostivého léta. Ale že to je prý jen ča- trestné činnosti. Při minulé vlně se k
sově omezená možnost. On ji prý sám těmto veřejnoprávním institucím přivyužil minulý rok a podstatně se mu pojily i některé banky a další soukrosnížily celkové dluhy. Můžete mi vy- mé společnosti, pokud u nich máte
dluh v exekuci lze tedy doporučit slesvětlit, o co jde a jak to celé funguje?
dovat
jejich webové stránky.
Odpověď: Milostivé léto je termín
Co
milostivé léto znamená? Pokud
pro částečnou dluhovou amnestii.
splňujete
výše uvedenou podmínku a u
Princip je jednoduchý a u části exekucí
dané
exekuce
lze beneﬁt milostivého
umožňuje milostivé léto docílit částečným zaplacením dluhu odpuštění jeho léta využít, pak platí, že pokud uhradízbytku. Za obdobných pravidel pro- te nejpozději ke konci listopadu jistinu
běhla právě na přelomu minulého a to- dluhu a 1815,- Kč jako náklady exekuhoto roku první vlna milostivého léta. ce, tak bude exekuce zastavena a zbyMilostivé léto s číslovkou dvě bude tek dluhu odpuštěn.
Během poslední vlny milostivého
probíhat od 1. 9. do 30. 11. tohoto roku.
U jakých dluhů lze tedy o milosti- léta byl často problém se získáním akvém létě uvažovat? Předně jde o dluhy tuálních informací o výši dlužné jistivymáhané soudními exekutory (nikoli ny. Tento problém by měl být vyřešen
třeba státem v rámci tzv. daňové či tím, že v této vlně má exekutor nově posprávní exekuci), přičemž exekuce mu- vinnost do 15 dnů sdělit výši nesplacesela být zahájena před 28. říjnem 2021. né jistiny, kterou je třeba zaplatit, aby
Mělo by jít o dluhy u veřejnoprávních celý proces proběhl úspěšně. Pokud by
institucí, tedy zejména u samospráv, to neučinil, může dojít i k prodloužení
úřadů, státních fondů, škol, městských lhůty pro uplatnění milostivého léta.

Advokát radí
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Nově je třeba také soudnímu exekutorovi sdělit, že chcete uplatnit postup dle pravidel milostivého léta.
Prvním krokem by tedy mělo být obeslání všech exekutorů, u nichž jsou proti vám vedeny exekuce, s žádostí o
uplatnění milostivého léta a sdělení informací k platbě, kterou máte v rámci
milostivého léta provést. Pokud nevíte,
u koho jsou exekuce vedeny, měla by
takovému kroku předcházet návštěva
Czech Pointu, kde si můžete si nechat
vystavit výpis z Centrální evidence exekucí, z něhož zjistíte u koho je exekuce
vedena a pod jakou spisovou značkou.
Po obdržení informací následně doplaťte dlužné částky (jistinu a snížené
náklady exekuce) tak, aby byly na účtu
exekutora nejpozději do konce listopadu. A co je důležité, nenechávejte vše
na poslední chvíli, právě to byl problém řady těch, kteří nestihli využít milostivé léto s číslovkou jedna.
Jan Vobořil,advokát
Článek byl zpracován pro Iuridicum
Remedium, z. s. a vznikl za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních
věcí.

inzerce/životní událos /nábory

Rozloučení
Zesnulí od 23. 7. do 20. 8.:
Václav Němec
69
Milan Uhliar
80
Josef Tatay
68
Božena Machalická
69
Božena Šmídová
84
Václav Kabát
71
Jana Pytlíková
76
Anežka Burianová
86
Jana Šedivá
78
Věra Antonová
74
Miroslav Bicek
73
Petr Husák
52
Dagmar Janoušová
85
Josef Odvárka
74
Kamila Králová
79
Zdeňka Merklová
69
Alexandr Cilc
81
Vladislav Musil
87
Aktuální zpravodajství
najdete na
www.mesto-zatec.cz
nebo na
facebookovém proﬁlu
Žatecký zpravodaj
-město Žatec

Žatecký zpravodaj

Petr Zeman
Marie Křížová
Ewald Mikuta
Milan Harajda
– Náčelník
Václav Rattay
Milada Gajdůšková
Mariia Němcová
Miroslava Roztočilová
Julia Biróvá
Zdeněk Patera

67
86
81
69
60
81
98
64
88
80

inzerce
● Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant –všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
220 - 269,- Kč/ks. Prodej:
Žatec - u vlak. nádražízápad - 2.9. a 5.10. - 14.30
hod. a 8.11. 2022 - 17.30
hod. Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Informace: Po - Pá 9.00 –
16.00 hod., tel.601576270,
728605840, www.drubezcervenyhradek.cz.

volby

Žatecký zpravodaj

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí

Starostka města Žatec podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je v městě Žatci 18 okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky a občané z jiného členského státu průkazem o povolení
k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V průběhu konání voleb volič může
požádat o vydání hlasovacích lístků i ve volební místnosti.
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V Žatci dne 31. srpna 2022
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.
starostka

Voliči s omezenou pohyblivostí mohou využít přenosnou schránku
Volby do městského zastupitelstva proběhnou v Žatci ve dnech 23. a 24. září jako
obvykle v 18 volebních okrscích. V pátek 23. září budou
volební místnosti otevřené
od 14 do 22 hodin, v sobotu
24. září od 8 do 14 hodin.
Občané, kteří mají omezenou pohyblivost, mohou
jako vždy požádat o přenos-

nou volební schránku. S ní
k nim domů přijdou členové okrskové volební komise. Lidé, kteří chtějí kvůli
omezenému pohybu volit
do mobilní schránky, si ji
musí objednat telefonicky.
Seznam telefonních kontaktů na jednotlivé okrsky
uvádíme v tabulce – každý
volič se pochopitelně musí

kvůli přenosné schránce domluvit v tom okrsku, do kterého patří podle uveřejněného seznamu. Čísla fungují pouze ve dnech voleb.
Kdo si chce mobilní volební schránku domluvit předem, může volat na telefonní číslo 415 736 301.
Pro všechny voliče platí
jedna hlavní povinnost: Mít

Telefonické kontakty do volebních místností v jednotlivých okrscích:

platný osobní doklad, čímž
se rozumí občanský průkaz
nebo cestovní pas. Bez něj
není možné se voleb zúčastnit, od loňského roku už se
nevydávají ani náhradní občanské průkazy pro případ
voleb. V případě komunálních voleb se také nevydávají voličské průkazy, není
totiž možné hlasovat jinde
než v místě trvalého pobytu.
Hlasovací lístky dostanou
všichni občané do svých
schránek nejpozději 3 dny
před volbami. Ve všech volebních místnostech pak bude
dostatek náhradních lístků.
V případě komunálních
voleb je možný dvojí způsob hlasování: Buď vybrat
celou listinu jednoho kandidujícího subjektu, nebo zakroužkovat tolik kandidátů,
kolik je členů zastupitelstva,
z různých kandidátních listin. V případě Žatce lze zakroužkovat 21 jmen. (kas)
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Dny evropského dědictví ukáží žatecké dvorky, kostely i muzea
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje také letos Dny evropského dědictví (EHD), které se uskuteční v sobotu 17. září od 13 do 18 hodin. Tématem jsou
udržitelné památky a opět zpřístupníme a programem
oživíme žatecké dvorky.
Slavnostní zahájení od podání Berounských měš13 hodin proběhne na ša- ťanů.
„Živé obrazy v provedechovnici na náměstí Svobody úvodním slovem starost- ní divadelního spolku Rádoky Zdeňky Hamousové a hu- bydivadlo Klapý na šesti
debním vystoupením gotic- městských památkách pomoko-renesanční skupiny Inna- hou zájemcům o historii s řemorata. Zde také bude pro- šením otázek a úkolů pro mabíhat až do 18 hodin dobové lé i velké. Za správné vyřetržiště a ukázky řemesel v šení na ně čeká svezení kočá-

rem taženým koňským spřežením a výstup na věž radnice s prohlídkou expozice.
Připraveny jsou dílničky s
Lenkou Peckovou, která naučí vyrábět náušnice a prstýnky i malování sádrových odlitků. V dřevěných stáncích
u kašny budou v prodeji koláče a zákusky z cukrárny Svěženka Kralovice, pivo z Pivotéky u Chmelči, občerstvení od restaurace Maštal
z Doks u Kladna a další,“ nastínila část hlavního progra-

mu Monika Merdová z regionálního muzea.
Otevřeno bude celkem
devět žateckých dvorků, tři
kostely a tři budovy Regionálního muzea v Žatci s aktuálními výstavami. V Děkanském kostele bude znít varhanní hudba v podání Miroslava Rysky. V klášterním
kostele na vás čeká komentovaná prohlídka s Lubošem
Frýbou a v evangelickém
prohlídka s Ivo Valáškem.
Jitka Krouzová

Nová turistická mapa
Památky, hotely, kavárny i kalendář akcí. To vše a mnohem víc nabízí nová mapa v infopanelu na Kruhovém náměstí, která byla odhalen ve středu 31. srpna.
Žatecký spolek A dál? dokončil projekt z participativního rozpočtu města Žatce pro rok 2022. Návrh umístění nové
mapy na Kruhové náměstí podala paní Irena Litvínová a veřejnost v zimě prohlasovala její realizaci.
„Záměrem mapy je informovat nejen turisty, kteří vidí
město poprvé, ale i místní. Proto jsme kromě historických
památek, architektonicky hodnotných staveb a soch do mapy zařadili třeba kalendář pravidelných akcí nebo tipy na zajímavé krámky v sekci Žatečané doporučují,” popisuje obsah mapy Eva Sladká ze spolku A dál? „Nápadem jsme se inspirovali ve Znojmě projektem #mastozadax, když se
osvědčí, rádi akci zopakujeme třeba i v rozsáhlejší podobě,” vysvětluje další členka spolku Monika Merdová.
Křest byl zároveň příležitostí pro směnu brožurek a kontaktů spolků a organizací ve městě.
(mm, es)

Sraz rodáků a přátel obce Záhoří se letos popáté uskutečnil v místní čás Žatce za účas 80 lidí. K tanci i poslechu
jim hrály kapely Karamel a JB Lekce doktora Beneše. „Akce
se uskutečnila díky ﬁnanční podpoře města Žatce, kterému děkujeme,“ řekl za pořadatele Jan Bizoň.

Přírodovědné centrum připravilo nové pořady, chystá virtuální realitu
Velmi úspěšný start má za sebou Přírodovědné centrum v Žatci. Po jeho jarním otevření jej od dubna do června navštívilo přes dva tisíce školáků z celého Ústeckého kraje a další tisícovka návštěvníků byla z řad veřejnosti. Od září
nabízí Přírodovědné centrum další novinky a zajímavosti.
Určitě stojí za prohlídku jak Věda
na kouli, tak Digitárium, které tvoří Přírodovědné centrum v budově střední
zemědělské školy v Žatci. Přijít mohou i ti, kdo už v centru byli: „Máme
hodně nových pořadů a premiér, jako
je například Noční obloha, Návrat na
Měsíc nebo Kolik je Sluníček?“ zve návštěvníky vedoucí Přírodovědného
centra Pavel Pintr.
Návštěva centra je nejlepší po předchozí registraci, při ní se zájemci nově
dozví i to, pro jakou věkovou kategorii
je který pořad určený. Lépe se tak v nabídce zorientují i rodiče, kteří se do cen12

tra chystají se svými dětmi předškolního i školního věku. Přehlednější nabídku jistě uvítají i školy.
Další novinky se přitom dál připravují. „K těm nejatraktivnějším bude patřit virtuální realita, která nám umožní
uvádět i 3D pořady, nebo Hologramy,
jež také nabídnou prostorové zobrazení,“ řekl Pavel Pintr. Přírodovědné centrum nabízející stále nové programy a
pořady by se mělo stát zajímavým turistickém lákadlem v Žatci i v průběhu
podzimních a zimních měsíců.
Součástí programové nabídky budou i nadále otevřené dílny, které zajiš-

ťuje Přírodovědné centrum se svými
partnery a spoluorganizátory. Ve spolupráci s Kroužky programování Baltík budou nadále probíhat dílny robotiky, a to přímo v budově zemědělské
školy. Robotika bude fungovat vždy v
sobotu, kdy je pro veřejnost přístupné i
Přírodovědné centrum.
Další otevřené dílny zajišťuje
Chrám chmele a piva, a to na téma pěstování chmele, nebo Střední průmyslová škola elektrotechnická na téma
Umělá inteligence. Zájemci se mohou
obracet přímo na tyto organizátory otevřených dílen.
(kas)

Otevírací doba Přírodovědného centra Žatec
Pro školy:
Pro veřejnost:

úterý, středa, čtvrtek od 8 do 13 hodin.
sobota
od 10 do 17 hodin.

Rezervace termínů na https://www.vedanakouli.cz/
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20. 9. Sylvie, činohra
19:00
21. 9. Jak víla Modrovláska splnila tři přání,
pohádka pro děti
14:00
22. 9. Talk shaw „Na pokec“, zábavný pořad 18:30
3. 10. Ajťáci, činohra 19:00
5. 10. Zamajobe with Small Kingdom, koncert 19:00

9. 9. Jan Žižka
10. 9. Thor: Láska jako hrom
11. 9. Top Gun: Maverick

20:30
20:30
20:30

23. 9. Indián
23. 9. Moonage Daydream
24. 9. Slovo
24. 9. Jan Žižka
25. 9. Vstupenka do ráje
25. 9. Banger
27. 9. Minamata
27. 9. After: Pouto
28. 9. Jan Žižka
28. 9. Pozvánka do pekla
29. 9. Bullet Train
29. 9. Bestie
30. 9. Střídavka
30. 9. Nene

17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00

VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava,
prohlídky v 10, 13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky
v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 30. 10. Vzpomínky naší maminky, retro výstava o době
nedávno minulé
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Žatecké
obrázky, Hodinový stroj, Historický a urbanistický vývoj
města Žatce, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek.
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 23. 10. Bratři Šavlové: Pastelový Žatec,
výstava obrazů
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 3. 12. Papír, taška, krabice,
výstava o bývalém podniku SEPAP Žatec
Stálé výstavy: Z historie žateckého průmyslu, Z rekonstrukce papíren v Žatci
14

Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
do 25. 10. Prostorem a časem,
výstava obrazů Mirky Ježkové
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou
tužkou
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30
Mederův dům (nám. 5. května)
Historická expozice rekonstruovaného středověkého
měšťanského domu na nám. 5. května připomíná osobnosti
Jana ze Žatce, mistra Jana Husa, bylinkářku Marii Treben,
řadu majitelů domu, právovárečnickou tradici nebo období
20. let 20. století. Otevřeno denně od 10 do 16 hodin.
OSTATNÍ
3. 9. Šmrnc, Klášterní zahrada, koncert
14:00
17. 9. EHD v Žatci 2022,
budovy muzea, vybrané kostely
13:00 – 18:00
17. 9. Hošťálkohraní 2022 a Pestrofest 2022,
Hošťálkovo náměstí
14:00
17. 9. Fakt Dočesná, Stekník
14:00
17. 9. Sophie Rock, Chaloupka, koncert
18:00
17. 9. Mirek Kemel & Vladimír Javorský,
Klášterní zahrada, koncert
19:00
19. - 23. 9. Týden pěstounství v Žatci,
Klíčenka, MěÚ Žatec, Restaurace U Orloje
21. 9. Noc literatury
17:30 Mederův dům
19:30 Dvůr u Svatého Jakuba
22. 9. Brain&Breakfast, Městská knihovna
8:30

(Sv. Čecha 1180 – střední zemědělská škola)
3. 9. Ze Země do vesmíru, Digitárium 10:30 a 13:00
3. 9. Země v pohybu, Věda na kouli
14:00
10. 9. Kolik je sluníček? Digitárium
10:30
10. 9. Zpět na Měsíc, Digitárium
13:00
10. 9. Země v pohybu, Věda na kouli 14:00
17. 9. Zpět na Měsíc, Digitárium
10:30
17. 9. Kolik je sluníček? Digitárium
13:00
17. 9. Země v pohybu, Věda na kouli 14:00
24. 9. Kolik je sluníček? Digitárium
10:30
24. 9. Zpět na Měsíc, Digitárium
13:00
24. 9. (Ne)známé měsíce Sluneční soustavy,
Věda na kouli
14:00
24. 9. Noční obloha v roce – podzim,
Digitárium
15:00
Centrum je otevřeno pro veřejnost každou sobotu od 10
do 17 hodin. Vstup zdarma!
Vždy je potřeba si rezervovat místo k sezení, a to na
stránkách: www.vedanakouli.cz.

inzerce
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