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Oznámení

Sběr autolékárniček, které nevyhovují
nové vyhlášce platné od roku 2011,
probíhá v otvíracích hodinách v Turistickém infocentru MěÚ Žatec do 25.1.
2011. Autolékárničky budou použity
na dobročinné účely. Děkujeme všem
občanům, kteří podpoří tuto akci. Bližší
informace na tel. 604 409 659 nebo
415 736 156.
(ic)

Likvidace
vánočních stromů

Až do konce měsíce ledna 2011 bude
probíhat odvoz a likvidace vánočních
stromků! Stromky je možné odkládat
u každého místa kontejnerových stání
v blízkosti bydliště občanů Města Žatce
a přilehlých obcí. Odvoz bude prováděn
vždy na počátku a konci každého týdne
měsíce ledna 2011.
(Ožp)

Informace
o úhradě plateb
za odpady v roce
2011
Žádáme plátce úhrady za komunální

odpad, aby k provádění plateb použili
jednu z možností:
1. převodem z účtu na účet Města Žatce
č. 3183490287/0100,
2. poštovní poukázkou na účet Města
Žatce č.3183490287/0100,
3. úhradou v pokladně Městského úřadu
v Žatci.
Pokud nevyužijete žádný z výše uvedených způsobů úhrad plateb za komunální odpad, je možné zaplatit také v pokladně společnosti Marius Pedersen a.s..

Vzhledem k tomu, že první číslo
Žateckého týdeníku v tomto roce vychází
až v těchto dnech dovolte, abychom Vám
popřáli úspěšné vykročení do roku 2011.
Členové Rady města a zaměstnanci
Městského úřadu v Žatci

„Technologické centrum a Vnitřní
integrace úřadu Města Žatec“

V listopadu 2010 zahájilo Město Žatec
nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace
úřadu. Projekt vychází ze zásadních
strategických dokumentů týkajících se
realizace eGovernmentu v ČR, respektive
ve veřejné správě. Projekt tak naplňuje
jejich cíle a požadavky, které kladou
na Město Žatec jakožto Obec s rozšířenou působností a jeho roli v realizaci
eGovernmentu, což jsou zároveň výhody
středí“. Dle § 420 občanského zákoníku pro jeho realizaci. Projekt též povede
dále „každý odpovídá za škodu, kterou
způsobil porušením právní povinnosti“.
Z výše uvedeného vyplývá, že za škody
na majetku a zdraví vzniklé padajícím
sněhem ze střech domů odpovídají vlastníci těchto nemovitostí, a to i v případě,
když k poškození zdraví či věci dojde při
chůzi či provozu na pozemní komunikaci
patřící městu.

ke zvýšení úrovně služeb elektronické
veřejné správy ve správním obvodu
města Žatec. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Integrovaného operačního systému.
Město Žatec na tento projekt získalo
dotaci cca 4 100 000,- Kč. Doba trvání
projektu je 18 měsíců. O průběhu projektu bude Město Žatec občany průběžně
informovat.
Ing. Bc. Petr Vajda
vedoucí odboru vnitřních věcí

Město Žatec získalo dotace z Operačního programu Životní prostředí
na akce Realizace energetických
úspor dodatečným zateplením objektů. Konkrétně se jedná o budovy
polikliniky, ZŠ Jižní, MŠ Bratří
Čapků a ZŠ Logopedická - pavilon
Stříbro.
Realizaci prací na výše uvedených
objektech bude provádět firma Renstav – stavební činnost s.r.o. ze So-

kolova, která podala nejlepší nabídky
a stala se vítězem výběrových řízení.
Rozpočet firmy na jednotlivé akce bez
DPH činí 9,97 milionu korun na ZŠ
Jižní, 19,98 na polikliniku a 8,5 milionu korun na MŠ Bratří Čapků a ZŠ
Logopedická - pavilon Stříbro (jde
o jednu investiční akci).
Předpokládaný termín zahájení
realizace prací u všech 3 akcí je březen-duben 2011.

Dotazy a požadavky na zimní údržbu
Své dotazy a požadavky na úklid komunikací a chodníků můžete sdělit Technickým službám města Žatec na e-mail: tsmz@seznam.cz, tel.: 415 749 819,
FAX: 415 749 820.
Lhůty a rozsah údržby veřejných pro- odkladů přiměřeně vzniklé situaci.
stranství se řídí zimním plánem údržby
Kdo je odpovědný za škody způsobené
Technických služeb a Nařízením Města padajícím sněhem ze střech domů ?
Žatce č. 4/2009, kde je stanoveno, že
Podle ustanovení § 415 občanského
je nutné zajistit schůdnost chodníků zákoníku „každý je povinen si počínat
a sjízdnost místních komunikací dle tak, aby nedocházelo ke škodám na zdrazimního plánu údržby a bez zbytečných ví, na majetku, na přírodě a životním pro-

Technologické centrum

Realizace energetických úspor
dodatečným zateplením

Technologické centrum obce s rozšířenou působností (TC ORP) je počítačová
infrastruktura (úložiště dat, servery k jejich zpracování a další zařízení k zajištění bezvýpadkového chodu) s dostatečnou kapacitou a výkonem. Potřeba
zřízení TC ORP vyplynula ze zákonem stanovených požadavků na provoz
informačních systémů na úrovni ORP.
Mezi tyto systémy patří zejména:
správě);
Spisová služba: elektronický systém
Základní registry: sjednocení a strukoběhu dokumentů v organizaci (příjem, turalizace základních databází státní
ukládání, vyřizování, archivace, skarta- správy do příslušných registrů se
ce dokumentů);
zaručenými, platnými a aktuálními
CzechPOINT: asistované místo výko- údaji. Nahrazují současné roztříštěné
nu veřejné správy (jednotné místo pro rejstříky: evidence obyvatel, obchodní
vyřizování žádostí občana vůči státní a živnostenský rejstřík, a evidence

územní identifikace a adres, katastr
nemovitostí a další.
Úřady budou povinny přednostně
využívat data z těchto systémů a nikoliv
je opakovaně požadovat po občanech.
V principu bude stačit, pokud občan
ohlásí změnu (např. jména nebo adresy)
na libovolném kontaktním místě, a tato
se promítne do všech systémů.
Na zřízení TC ORP obdrželo město
Žatec dotaci z EU ve výši cca 4,1 mil.
Ing. Bc. Petr Vajda, vedoucí odboru
vnitřních věcí

n Rozpočet města na rok 2011
Rada města Žatce dne 18. 1. 2011
projednala a doporučila Zastupitelstvu
města schválit rozpočet Města Žatce
na rok 2011 s tím, že položky příjmů
a výdajů v oblasti dotací ze státního
rozpočtu budou upraveny po schválení
a rozpisu státního rozpočtu. Rozpočet
je koncipován jako vyrovnaný s příjmy
i výdaji ve výši 637 milionů Kč. Definitivní slovo při schvalování rozpočtu
bude mít Zastupitelstvo na svém jednání

navrhuje změnit část kupní ceny, která
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy na 950,- Kč/ m2 (v současnosti
1250,- Kč/ m2) a část kupní ceny, která
bude zaplacena do čtyř let od podpisu
kupní smlouvy na 1.008,- Kč/ m2 (v současnosti 708,- Kč/ m2). V případě dokončení stavby rodinného domu do 4 let
od podpisu kupní smlouvy (pravomocné
rozhodnutí stavebního úřadu) by byla
část kupní ceny ve výši 1.008,- Kč/ m2
prominuta.
(jn)

Informace Z rady města

dne 27.1., do této doby bude rozpočet
15 dní vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města k případným
připomínkám.
n Ceny pozemků na Kamenném vršku
Rada města Žatce projednala problematiku prodeje pozemků na Kamenném
vršku a doporučila Zastupitelstvu města
schválit změnu způsobu a postupu
prodeje pozemků v lokalitě Kamenný
vršek. Rada navrhuje ponechat celkovou
částku 1958, - Kč za 1 m2 pozemku, ale

„Zefektivnění řízení lidských zdrojů
na Městském úřadu Žatec“
V lednu 2011 zahájilo Město Žatec
nový projekt v oblasti nastavení systému řízení v oblasti vzdělávání. Tento
projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Město Žatec na tento projekt
získalo dotaci cca 1 250 000,- Kč. Doba
trvání projektu je 18 měsíců. Cílem
tohoto projektu je nastavení systému

efektivnějšího vzdělávání zaměstnanců
MěÚ a tím i zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům města. V období
od ledna do března 2011 proběhne
výběrové řízení, jehož vítěz bude celý
projekt realizovat. O průběhu projektu
bude Město Žatec občany průběžně
informovat.
Ing. Bc. Petr Vajda
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců míru
v Žatci - jiná stavba – kulturní památka
bývalý Kapucínský klášter se st.p.č. 412
o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné břemeno
přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232 v k.ú.
Žatec a předkupní právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „ Opravu
střechy včetně kanalizační přípojky
a vnitřní kanalizace“ ze dne 22. 2.2000.
dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr a návrh časového harmonogramu
rekonstrukce v návaznosti na rekonstrukci přilehlé klášterní zahrady, která bude
zahájena 07.2010.
Zveřejněno od 22.12.2010 do 20.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 26.07.2010
n Rozestavěný objekt školy č.p. 2913
v havarijním stavu ul. Malínská v Žatci
se st.p.č. 5073 o výměře 3234m2 a ostatní
plochou p.p.č. 5617/12 o výměře 7233m2
(dle geometrického plánu)
Kupní cena : 3.000.000,- Kč
Stavba zahájena v roce 1990 stavební povolení doposud platné ( základní 8.třídní
škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon E –
bytová jednotka obsazena nájemníkem,
který zajišťuje ostrahu areálu.
K objektu je zpracován statický posudek,
na základě kterého byl odstraněn vstupní
pavilon.
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr
Zveřejněno od 22.12.2010 do 20.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se
st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře
384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně
podsklepený dům s volnými nebytovými
prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně
podsklepený dům s pěti bytovými jednotkami z toho jsou dvě obydleny nájemníky.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 22.12.2010 do 20.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 20.09.2010
n Pozemky s objektem jednoduchého
bydlení čp. 2931 ul. Heydukova v Žatci
se zastavěnou plochou st.p.č. 2802 o výměře 28m2, zahradou p.p.č. 4443/1 o výměře 1981 m2 a zahradou p.p.č. 4443/7
o výměře 235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního plánu
města k výstavbě a objekt čp. 2931 je
ve špatném technickém stavu bez využití.
K žádosti je nutno předložit záměr výstavby v souladu s přípustným využitím území
dle ÚP města Žatec.
Kupní cena : 1,155.500,- Kč
Zveřejněno od 22.12.2010 do 20.1.2011

K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr včetně návrhu časového harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno od 22.12.2010 do 20.1.2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
13.12.2010
v souladu s čl.6 odst. 4 Zásad pro prodej
bytových domů a bytů z majetku Města Žatec,
bytové jednotky obsazené nájemníky:
n č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 61,00 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 v k.ú. Žatec o velikosti
609/41632 vzhledem k celku za kupní cenu
339.048,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2554/22 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 v k.ú. Žatec o velikosti
609/41632 vzhledem k celku za kupní cenu
380.648,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno: od 15.12.2010 do 14.3.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 220.773,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 1678 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 1861 o výměře
949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 483/5636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
574.170,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2546, 2547,
2548 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
3173 o výměře 669 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448 vzhledem k celku za kupní cenu …… 900.000,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu …… 892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu …… 458.620,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
4110 o výměře 174 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 396.822,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu …... 779.084,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu …... 500.650,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu …... 802.519,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní

cenu ….. 801.278,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 685/42456 vzhledem k celku
za kupní cenu …… 791.783,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
761/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ……772.752,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 310/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 419.730,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ….. 931.540,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 710/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu …… 803.862,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 310/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
379.100,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 306/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 450.280,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 306/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 492.520,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 310/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
463.320,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
záměru prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.
cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší
informace získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 22.12.2010 do 20.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volná bytová jednotka:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu…657.330,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Volný nebytový prostor:
Záměr projednán RM dne 12.4.2010 us.
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
č. 289/10
v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem spon objekt bývalé kotelny EČ 2554 ul.
lečných částí budovy č.p.2832, 2833, 2834
Vrchlického v Žatci se zastavěnou plochou
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081
st.p.č. 3356 o výměře 314 m2, část prostor
o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
je stavebně upravena na garáže , které
268/40636 vzhledem k celku za kupní
jsou pronajaty.
cenu…294.000,- Kč a poplatky spojené
kupní cena: 1.000 000,- Kč
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na přeOpakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku depsaném tiskopisu žádosti o koupi
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec nemovitosti v termínu zveřejnění záměru
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných prodat. Zásady pro prodej nemovitostí
č á s t í
d o m u
d a l š í
o s o b ě
a
t o : z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici
2
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m
vel. podílu
KC
na www.mesto-zatec.cz nebo na informa2
7
Stroupeč
1+3
71,1 711/8536
200 260 Kč
cích MěÚ Žatec. Bližší informace získáte
na tel. 415736224.
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Zveřejněno: od 6.1.2011 do 4.2.2011
Zveřejněno: od 22.12.2010 do 20.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2011 – 2012

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 9. února 2011 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 10. února 2011 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2005 včetně, v těchto školních obvodech:

OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000, Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova, Fibichova, Hošťálkovo
náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce,
Josefa Hory, Klostermannova, Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře,
Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho,
Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská, U Oharky, V Zahradách,
Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.

OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej 749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-3, 2316, 2270-80, 2281-2,
2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9, Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova,
Husova – č.p. 982, 2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla, Jiřího
Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej,
Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého,
nám. Prokopa Velkého, Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů,
Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců
míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských Čechů - mimo č.p. uvedená
v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.

OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Bílý vrch, Čelakovského,
Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí,
Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská,
Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod
Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí,
Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.

OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo č.p. uvedená v obvodě II.,
Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová,
Javorová, Jižní, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová,
Stavbařů, Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.

Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do: Základní škola logopedická
Základní škola praktická, speciální a logopedická, Lidická 1254, Žatec Žatec, Dvořákova
24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu
tělesnou, smyslovou nebo duševní. Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní
docházky do 1. ročníku do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu
k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ
OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

Výběr zájemců do I. cyklu projektu REP
Rozhodnutí – energie - práce
24.1.2011 – Úřad práce Louny, 8:00 hodin
24.1.2011 – Úřad práce Žatec, 11:00 hodin
Se zájemci do 18 let je vhodné, aby přišli i jejich zákonní zástupci.
Informace o projektu – Centrum pomoci pro nezaměstnané
v Lounech, Pod nemocnicí 2380, budova B – přízemí, nebo
kontaktní osoba – Jitka Nehybová,
mob.: 734 633 932, e-mail: ppp-os@seznam.cz
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery
Kurz je určen všem, kteří chtějí prohlubovat a zlepšovat svůj vztah. Přihlásit se
mohou manželské páry i ti, kteří spolu žijí
jako druh a družka.
Každé setkání začíná večeří, následuje
promluva, po které mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu večera.
Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí každého páru
je respektováno, skupinová diskuse není
součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte
nikomu dalšímu nic říkat.
Kurz, je založen na křesťanských principech a je pro páry, které se považují
za křesťany, i pro páry, které se za křesťany
nepovažují. Kurz přinesl užitek mnoha
dvojicím z obou skupin. Diskuze o víře
nebo náboženství nejsou součástí kurzu.

Témata jednotlivých večerů jsou:
19.1.2011 Vybudovat pevné základy
26.1.2011 Umění komunikace
2.2.2011 Řešení konfliktů
9.2.2011 Síla odpuštění
16.2.2011 Rodiče a rodiče partnera
23.2.2011 Dobrý sex
2.3.2011 Láska v akci
9.3.2011 Slavnostní závěrečná večeře
Kurz se bude konat v Žatci v prostorách
Apoštolské církve, Dvořákova 29 (za divadlem). Každý večer začne v 18:30 hod.
a potrvá do 21:00 hod.
Kurzovné za manželský pár je 400 Kč.
Kurz pořádá Církev bez hranic – Žatec.
Kontaktní telefon 608 978 992.
Přihláška a další informace na www.cirkevbezhranic.eu/zatec/manzelske-vecery.

Příležitost pro mladé lidi do 25 let
Počet mladých lidí, kteří mají pouze
základní vzdělání je stále dosti velký.
Mnohdy mladí lidé bezhlavě při prvním
neúspěchu opouštějí učební nebo studijní
obory. Někteří mladí lidé si ale vzhledem
k rodinné situaci nemohou dovolit dojíždět na učiliště nebo střední školu a vzdělávat se. Musejí finančně podporovat
rodinu nebo i hlídat mladší sourozence.
Mladí lidé se základním vzděláním mají
ale jedno společné - jsou většinou po celou
dobu produktivního života odkázáni vykonávat pomocné, nekvalifikované práce,
s tím souvisí i nízké finanční ohodnocení
jejich práce.
Pomoci mladým lidem do 25 let a mladistvým do 18 let bez kvalifikace zvýšit si
kvalifikaci a ulehčit si tak nástup na trh
práce má projekt Rozhodnutí – Energie
– Práce (zkráceně REP). Realizátorem
projektu je občanské sdružení Pedagogicko-psychologické poradenství Chomutov,
Louny, Žatec. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Mladí lidé z okresu Louny mají možnost
zvýšit si kvalifikaci prostřednictvím kva-

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

lifikačních kurzů Prodavač/prodavačka
a Zednické práce. Délka kurzu je 4 měsíce.
Kladem projektu je i následná 3 měsíční
praxe u zaměstnavatele. Všem účastníkům
(v případě zájmu i jejich rodinám) bude
věnována individuální péče. Odborný
pracovník a psycholožka budou pomáhat
jednotlivcům, aby úspěšně absolvovali
kvalifikační kurz a praxi u zaměstnavatele, poskytnou jim intenzivní pomoc při
hledání a udržení si pracovního místa,
event. při rozhodování o dalším vzdělávání.
Velkou výhodou projektu je, že účastníci
a jejich rodiny nebudou zatíženi finančně.
Ba naopak všem účastníkům bude propláceno cestovné z místa trvalého bydliště
na učiliště (na základě předložených jízdenek), dále jim bude poskytnut příspěvek
na stravování a ubytování pro ty, kteří jsou
ze vzdálenějších míst okresu.
První cyklus projektu začíná již 1.února
2011, výběr účastníků proběhne 24.ledna
na Úřadu práce v Lounech od 8,00 hod.
a v Žatci od 11,00 hod. Účastníci projektu
nemusejí být ale v evidenci úřadu práce.
PhDr.Zdeňka Baranniková
psycholožka projektu

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský
úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte
slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník

13. ledna 2011

leden 2011
9:30

Princ Vladimír je nepředstavitelný lenoch. Jeho matka královna netouží
po ničem jiném, než ho dobře oženit a zajistit tak pro své království ještě
větší blahobyt. Jaké je ale pro všechny překvapení, když se z jedné případné
nevěsty vyklube strašidlo Bublifuk. Usadí se na Hradě a nechce se odstěhovat.
Uvede Divadlo Lampion Kladno. Hrají: Jakub Hubert, Mmagdalena Lážnovská, Václav Rašilov a další.
Mimo předplatné. Pro 1. St. Základní školy. Vstupné: 50,-

16.1. Neděle

POPELKA

15:00

Klasická pohádka o kouzelných oříšcích, nehodné maceše a skromné Popelce.
Uvede Divadlo Pohádka.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 70,-

20.1. Čtvrtek	ROMEO A JULIE – William Shakespeare

10:00, 19:30

Nesmrtelný příběh velké lásky veronských milenců. Drama znepřátelených
rodů Monteků a Kapuletů, mezi nimiž se již léta táhne dávný spor. Vrcholí
v okamžiku, kdy se do sebe zamilují Romeo - Montek a Julie z rodu Kapuletů. Zahoří k sobě láskou a hned jsou odhodláni, navzdory rodičům, uzavřít
sňatek. Když tak učiní, oba to záhy zaplatí životem, čímž naplní manželský
slib věrnosti a lásky až za hrob… Uvede Městské divadlo Mladá Boleslav.
Hrají: Veronika Kubařová (Ženy v Pokušení), Matouš Ruml(Lexa – Comeback),
Roman Teprt, Karolína Frydecká, Petr Prokeš a další.
Střední školy, Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 190,- II.místa 180,- III.místa 170,-

22.1. Sobota 	DÍVKA ROKU 2011

16:00

Jedenáctý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let.
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec. Vstupné: 50,-

24.1. Pondělí 	NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2010

18:00

25.1. Úterý	TRAVESTI SHOW KOČKY

19:00

Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce minulého roku.
Mimo předplatné

PEKELNÁ KUCHYNĚ aneb Ďábelsky vypečená jízda.
Muži, kteří svým osobitým ztvárněním přivedou na scénutakové celebrity
jako je Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Tína Turner, Lady GaGa. Ohromeni
zůstanete nejen dokonalou tváří a jedinečnou image, ale i kostýmy.
Více na www.travestikocky.cz. Mimo předplatné
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 190,- III.místa 170,-

26.1. Středa

VELRYBA LÍZINKA aneb dobrodružství v českých řekách

10:00, 14:00

Pohádka o zatoulaném malé velrybě v českých řekách. Malá cestovatelka se
potkává se sladkovodními rybkami. Hledá kamaráda, ale v podvodním světě
se jí to nedaří. Až potká malého rybáře Tomáše a stanou se z nich kamarádi.
Pohádka je provázena milými písničkami Marka Ebena. Uvede Divadlo Krapet.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné
Pro děti.
Vstupné: 40,-Kč

28.1. Pátek	MRCHY, ANEB ŘEKNI MI PRAVDU O SVÉ LÁSCE

19:30

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, jsou
věkově na rozhraní, jsou inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další rozuzlení.
Čí muž to tedy byl??? Brutální komedie řeší mezi přítelkyněmi morální dilema
– jako: věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze, čestnost a konformizmus, útlocitnost a živočišnost a hlavně co když to byla láska ? V režii Ireny
Žantovské účinkují: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková a Lenka
Skopalová.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

31.1. Pondělí

Poděkování
Městskému úřadu Žatec

řádková inzerce

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

13.1. Čtvrtek	STRAŠIDLO BUBLIFUK
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n Prodám byt 5+1 v OV 122 m 2
v 2. p. s terasou, garáží a s vlastní půdou na patře. Žatec – Flora.
Cena: 1.500.000,-Kč. Ne RK! Tel.:
722 181 465
n Pronajmu dlouhodobě byt 3+1
v Žatci. Kontakt majitele : 777 818 144,
603 802 776
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí (42
m2). Nájem a služby 5.900,- Kč. Jen
pracujícím lidem a max. pro 2 osoby.
Nájem a kauce splatná při podpisu
smlouvy. Tel. 723 779 672
n Dlouhodobě pronajmu garáž v Žatci ul. K Perči (u kasáren). Cena: Kč
1.000,-/měs. Tel.: 720 416 364
n Prodám kočárek X-LANDER,
kombinace: hluboká korba modré barvy
+ oranžový sportovní kočárek, nafukovací otočná kola s aretací, výškově
nastavitelná: rukojeť, zádová a nožní
opěrka, nánožník, madlo, koš na nákup,
moskitiéra, pumpička, adaptéry. Cena
4 500,- Kč. Tel: 604409659
n Pronajmu garáž v Klostermannově
ulici. Cena dohodou. Tel.: 777 072 113
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci. Jedná se
o dlouhodobý pronájem. Nájemné bez
služeb a energií 2700,- kč/měsíc. Kauce
15000,- Kč při podpisu smlouvy. Tel. po
17.00 hod. 777 737 412.

Poděkování
n Chtěli bychom touto cestou poděkovat MěÚ v Žatci za poskytnutí
finanční dotace na zajištění činnosti
našeho OV ČSBS na rok 2010. Bez
tohoto finančního přispění by nebylo
možno naši činnost provádět v plném
rozsahu. Věříme, že i do příštího roku
nám bude poskytnuta finanční pomoc k zajištění OV ČSBS. Současně
upozorňujeme na změnu adresy OV
ČSBS - nyní Lva Tolstého 969, Žatec,
tel. 415 710 734.
Tajemník OV ČSBS Martinovská
n Velmi děkuji panu Františku Pechovi, který nám pomáhal po dopravní
nehodě, která se stala dne 28. 12. 2010
nad Velemyšlevsí. Po celou dobu se nám
ochotně věnoval.
Kšandová Petra

Oznámení

Vážení spoluobčané,
touto cestu bych chtěl velice rád
poděkovat vedení Městského úřadu
Žatec za poskytnutou finanční částku
pro neziskové organizace za rok 2010,
která měla pomoci při činnosti a nákupu prostředků pro Sbor dobrovolných
hasičů města Žatec SH ČMS.
Finanční částka byla plně využita
ke zlepšení a zkvalitnění služeb pro
občany nejen našeho města. Našim
hlavním cílem bylo vybavit zásahový technický automobil Volkswagen
Transporter. Tento automobil má
široké využití při různých druzích
zásahů, např. pomoc při doprav-

ních nehodách, asistence záchranné
službě atd. Vozidlo je ve velké míře
také využíváno při konání akcí, které
souvisejí s podporou dětských dnů,
kulturních a zájmových akcí pro děti
a mládež.
Jsem velice rád, že vedení městského
úřadu podporuje činnost a aktivity Sboru
dobrovolných hasičů města Žatce a doufám, že i v blízké budoucnosti se bude
naše spolupráce kladně rozvíjet.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát šťastný a pohodový vstup
do roku 2011.
Ing. Lukáš Job
starosta SDH Žatec SH ČMS

Autolékárničky do Afriky

Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA, jsme se rozhodli i my připojit
ke sbírce „Autolékárničky pro Afriku“
Podle nové vyhlášky MD č. 283/2009
l Farní úřad Liběšice u Žatce
Sb. a vyhlášky č. 216/2010 Sb. bude pol Cestovní agentura AZURO – Podtřeba od 1. ledna 2011 v našich vozech bořany, Masarykovo náměstí 14, Jedvyměnit staré autolékárničky za nové. nota – 1. patro
Jak naložit s těmi starými? Pokud je
l Farma Josef Šťastný – Radíčeves 5
S nápadem shromáždit vyřazené autojejich obsah stále ještě k upotřebení,
můžete autolékárničky darovat na po- lékárničky přišly děti ze základní školy
moc Africe. Autolékárničky se budou v Lipníku nad Bečvou pod vedením
třídit a odvezou se humanitární orga- vychovatelky Marie Horké. Nápad nás
nizaci ADRA, která je následně dopraví velice oslovil a je v souladu s naším
do nemocnice v Itibo v Keni, kde působí heslem: „Chceme dělat jen nepatrné
věci, ale s obrovskou láskou.“ bl. Matka
i čeští lékaři.
Autolékárničky se budou sbírat Tereza. Přidejte se k nám a darujte staré
do 25.1. 2011 na těchto sběrných nepoužité autolékárničky. Předem všem
dárcům ze srdce děkujeme.
místech:
Manželé Kunešovi z Radíčevsi
l Městský úřad Žatec - Infocentrum

Kde koupit dovolenou?

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem svým klientům, kteří v minulém
roce využili služeb naší cestovní kanceláře a zakoupili si svou dovolenou právě u nás.
Těší nás, že i v době, kdy prodej zá- na malém městě by se měla vzájemně
jezdů na internetu je velkým lákadlem, podporovat ve všech oborech. V cestovnavštěvují „kamenné cestovní kanceláře“ ním ruchu je to o to jednodušší, že tím,
a dávají přednost osobnímu kontaktu. že k nám přijdete, nás podpoříte a vás
Po finanční stránce je nákup zájezdu to nestojí ani korunuJ
v kamenném obchodě a na internetu
S přáním bezchybného roku 2011
naprosto shodný. Věříme, že komunita
Jiří Harajda, CK PALMERA

Na Nový rok již podeváté

n Od 3. l. 2011 je gynekologická
ambulance MUDr. Tibora Pavuka a s.
Jiřiny Vrábíkové přestěhovaná do 3.
patra Polikliniky v Žatci, Husova 2796; Tak jako každoročně i letos jsme se sešli, abychom na Nový rok udělali něco
pro sebe. Členi Klubu českých turistů a další příznivci turistiky se sešli na Nový
tel.: 776 545 708
rok po obědě, aby společně oslavili vstup do roku 2011.
Novoročního pochodu se účastnilo 40 kolem řeky, kudy vedla naše trasa, byly
Vzpomínka
turistů, kteří kromě toho, že se prošli prohrabané /díky/, takže se šlo vcelku
n „Je tomu již 20. let, co navždy přírodou na zdravém vzduchu, začali pohodlně. V cíli u Stroupče nás přivíCESTOU NECESTOU SE ZDEŇKEM TROŠKOU	
19:30
opustila tento svět ve věku pouhých plnit některá svá novoroční předsevze- tal vesele plápolající ohníček, kde byla
Životní historky nejpopulárnějšího českého režiséra.
50. let. Tehdy dne 5.1.1991 oslavila tí. Např. těžce se zbavovat kil nabytých možnost si opéci donesené uzeniny, jaPříjemné vyprávění nejen o natáčení zatím poslední pohádky „Čertova nevěsta“
narozeniny a již 28.1.1991 jsme se
lehce o Vánocích. Počasí nám přálo, blka apod., trochu se ohřát, popovídat
a trošku také o roli porotce v Talentmánii.
zármutkem vzpomínali na ni. Vzpo- sice trochu foukal protivítr, ale všude si. Vítr pomalu ustával a nám se ani
Předplatné Skupiny D i mimo předplatné
meňte s námi, kdo jste ji znali, paní kolem byl jen čistý bílý sníh, cestičky nechtělo se rozcházet.
zábava
Vstupné: I. místa 200,- II. místa 190,- III. místa 170,Ruth Filípkovou. Manžel Antonín,
děti Jaroslav, Stanislav a Irena s rowww.divadlozatec.cz
dinami. *5.1.1941- +28.1.1991

Cestou necestou se Zdeňkem Troškou

Nejpopulárnější český režisér Zdeněk
Troška pobaví diváky žateckého divadla svým nezaměnitelným humorem
při vyprávění o natáčení své, alespoň,
zatím poslední pohádky Čertova Nevěsta a snad také „trošku“ o roli porotce

Dům dětí a mládeže Žatec

přišli na svět

v Talentmánii. Životní historky i další 1.1. Martin Matějíček
humorné vyprávění čeká na návštěvníky 2.1. Lucie Bendíková
našeho kulturního stánku již v pondělí 4.1. Kateřina Škoulová
31. ledna od 19:30 hod.
		 Matěj Trilc
Vstupenky na tento pořad jsou v pro		 Aneta Dlouhá
deji již od začátku letošního roku.
5.1. Anna Hajná
6.1. Karmen Elizabeth Samková
		 Eliška Čechovská
7.1. Matyáš Cvak
Diváci v Žatci zhlédnou známou divadelní hru
		 Miroslav Gseller
Městské divadlo v Žatci uvede i v novém roce mnoho kulturních pořadů. Mezi 		 Martina Červeňáková
ty nejnavštěvovanější patří určitě divadelní představení. Ve čtvrtek 20. ledna 		 Libuše Švarcová
bude uveden nesmrtelný příběh velké lásky veronských milenců.
10.1. Samuel Jeřábek
Drama znepřátelených rodů Monteků bařové, která zazářila zejména rolí L
a Kapuletů, mezi nimiž se již léta táhne aury ve filmu Ženy v pokušení. Dále
Rozloučení
dávný spor. Vrcholí v okamžiku, kdy se zde uvidíme Matouše Rumla, kterého
1.1. Jiří Dušek
87
do sebe zamilují Romeo - Montek a Julie mohou znát zejména příznivci sitkomu
z rodu Kapuletů. Zahoří k sobě láskou Comback kde hraje roli Lexy. Z Mlado- 		 Naděžda Tulachová
84
a hned jsou odhodláni, navzdory ro- boleslavského divadla se dále představí
3.1. Jarmila Mísařová
87
dičům, uzavřít sňatek. Když tak učiní, Roman Teprt, Karolína Frydecká, Petr
6.1. Oldřich Kounovský
95
oba to záhy zaplatí životem, čímž na- Prokeš a další. Začátek představení je
9.1. Hana Vlčková
72
plní manželský slib věrnosti a lásky až v 19:30 hod.
		 Vladimír Beran
55
za hrob.
Podrobné informaci si můžete najít 10.1. Jiří Baloun
71
V této hře mohou diváci vidět he- zde: http://www.mdmb.cz/index.php?- 		 Vlastimil Misar
56
recké divadelní umění Veroniky Ku- page=hry/romeo

vás zve na výlet do
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na představení

Romeo a Julie

Mrchy

Dana Batulková a Dáša Bláhová nám řeknou pravdu o své lásce
Žatecké divadlo uvede v pátek 28. ledna od 19:30 hod. australskou krimikomedii od Alma de Groen.
Příběh hry nás zavede ke čtyřem že- řeší mezi přítelkyněmi morální dilema
nám, které se sejdou po smrti manže- – jako: věrnost a zbabělost, přátelství,
la jedné z nich. Jsou kamarádky, jsou práce a peníze, čestnost a konformizvěkově na rozhraní, jsou inteligentní, mus, útlocitnost a živočišnost a hlavně
jsou vtipné a každá svým svérázným co když to byla láska?
způsobem. Život jim nadělil různá přeV režii Ireny Žantovské účinkují: Dana
kvapení, ale stále si žádá další rozuzlení. Batulková, Dáša Bláhová, Nina DivíškoČí muž to tedy byl??? Brutální komedie vá a Lenka Skopalová.

v SOBOTU 19. ÚNORA 2011
Odjezd:
Příjezd:
Cena:

v 11,30 hodin od DDM
kolem 17,00 - 17,30 k DDM
290,- Kč

Přihlášky + platba nejpozději do 16. února 2011
Kontakty: 415 710 591, 731 610 572

let
let
let
let
let
let
let
let

Dům dětí a mládeže Žatec
nabí
zí
NOVÝ KROUŽEK

CEník inzerce
Řádková inzerce:

Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč

Dětská televize je neobvyklý kroužek pro mladé od 12 do 26 let. Zde budou mít možnost pracovat s televizní technikou,
spolupracovat mezi sebou, vytvářet tvůrčí týmy a výrobní štáby a tedy vyrábět zcela vlastní pořady. Jejich rozsah ani žánr není
nijak omezen. Vznikají zde ankety, reportáže, zprávy, dokumenty, krátké hrané filmy, školní naučné pořady, videoklipy, krátké
animované klipy atd.
Členové tohoto kroužku budou zastávat všechny funkce v redakci (moderátor, redaktor, produkční, dramaturg, scénárista, střihač,
technik, zvukař, režisér, osvětlovač, kameraman atd.).

První informační schůzka se koná ve středu 2.2.2011 v 16,00 v DDM Žatec
Cena kroužku na školní rok činí 300,- Kč
Informace v DDM, www.ddm-zatec.vesele.info.cz nebo na tel. 415 710 591, 731 610 572
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Po měsíční
přestávce začínají
odvety v KP A

Po vánočních a novoročních svátcích
přichází doba jarních odvet v kuželkářských soutěžích. Lokomotiva do nich
vstupuje z 10 místa a má jediný cíl.
Nepřipustit pád do nižších pater soutěží. Rozhodně to nebude jednoduché,
ale rozhodně ne nemožné. Pokud se jí
podaří udržet zlepšenou formu ze závěru podzimu, tak by se to mohlo podařit.
Když zvládne domácí zápasy proti stejně
ohroženým týmům a přidá i něco z venku, tak pak to bude dobré.
Žatečtí zahajují 15.1. od 9.00 na domácí kuželně, ale hostí jednoho z aspirantů
na postup TJ Rh Dubí a zisk bodů by
byl asi velkým překvapením.
K dalšímu zápasu jedou do Podbořan
na B tým a rovněž nepatří k favoritům.
Pak ale hrají dvakrát doma a bodovat
by měli.
Zřejmě klíčové zápasy přijdou v 17
kole, kdy hostí SKK Bílinu, v 18 zajíždí
do Odlic. Ve dvacátém kole se potkají
s KK Louny a v posledním 22 jsou hostem u TJ MUS Most.
Ve všech těchto klíčových zápasech by
měli bodovat.
Žatecká Lokomotiva ráda uvítá každou diváckou podporu v jarních bojích.
Vítáni budou i zájemci o tento sport.
Kontakt je možno sehnat na kuželně
o trénincích ve středu nebo domácích
zápasech v sobotu.

Na závěr roku
medailí pro Sever

Žatec - Poslední medaile roku 2010
v okresní tělovýchově se udělovaly
týden před Vánocemi v herně Severu Žatec, který byl pořadatelem
Okresních přeborů ve stolním tenisu ve dvouhrách a čtyřhrách mužů.
Ze 45 zúčastněných jednotlivců a
přihlášených 20 párů hráčů ze 13 oddílů, se o všechny medaile podělili stolní tenisté pořádajícího Severu Žatec a
Sokola Lenešice. Shodou okolností se
o oba tituly postarali dva hráči těchto klubů, kteří momentálně hostují v
soutěžích v Německu.
V soutěži jednotlivců vyhrál v SRN
působící žatecký Pavel Broum, který
mj. v cestě k titulu vyhrál ve finále nad
lenešickým Jindřichem Koželuhem 3:0
a v semifinále vyřadil oddílového kolegu Pejšu 3:1. Ten se postaral ve čtvrtfinále o vyřazení lenešického Brandtla,
který rovněž hraje v SRN.
Konečné pořadí dvouher:
1. Pavel Broum, Sever Žatec, 2.
Jindřich Koželuh, 3. Vilém Ledvina,
oba Lenešice, 4. Otta Pejša ml. Žatec
Konečné pořadí čtyřher:
1. A. Brandtl, J. Koželuh, Lenešice,
2. P. Broum, J. Plečinda, 3. Z. Hofreiter, O. Pejša, 4. V. Kopenec, F. Zach,
všichni Žatec

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
www.zszatec.cz, e-mail: skola@3zszatec.cz
tel. 415 726 143

Vážení rodiče, milé děti,
naše škola vás zve

Žatecký týdeník

Digitální KINO
14.1. SO	LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
15.1. NE

17:30
15:00

17.1. PO

ROMÁN PRO MUŽE

17:30

FOTŘI JSOU LOTŘI

20:00
17:30

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Velká Británie, 2010, 113 min
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých
příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho
nic ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky
do Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem. Z moře, kam se pomocí obrazu
přenesly, je zachraňuje král Kaspian desátý, kterému děti v předchozím díle,
společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu.
Tip projekce: 3D. Vstupné: 130,-

dne 27. ledna 2011 od 8 do 16 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Budete mít možnost prohlédnout si:
l 2 multimediální učebny s interaktivními tabulemi a vizualizérem
l 2 počítačové učebny s výukovými programy a internetem
l jazykovou učebnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, učebnu
technických prací, školní kuchyňku a školní pozemek
l školní družinu
l průběh vyučovacích hodin - dopoledne
Budoucím prvňáčkům nabízíme:
l příjemné a klidné „rodinné“ prostředí
l individuální přístup založený na potřebách dítěte
l širokou nabídku zájmové činnosti
l jazykovou třídu – kvalifikovaná třídní učitelka s certifikovanou odborností
v anglickém jazyce
l kurz pro předškoláky od února – zdarma
Všichni jste srdečně zváni
zaměstnanci Základní školy Žatec , nám. 28. října 1019, okres Louny

19.1. SO
23.1. SO

15.1. SO
18.1. PO

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a Moravské zemské muzeum v Brně
vás zvou na výstavu

„Mořské řasy
v potravě člověka“
Výstava vysvětlí, co to jsou sinice a řasy, kde se vyskytují a žijí,
jaký je mezi nimi rozdíl a zda se dají jíst

15.1. SO
16.1. NE
30.1. NE

Vernisáž 20. ledna 2011 od 17 hodin
v hlavní budově muzea v Žatci
spojená s ochutnávkou pokrmů připravených z řas

KŘÍŽOVA VILA, ZEYEROVA 344
zve na výstavu obrazů

Vladimíra Hadomského, Václava Nasvětila a Jaroslava Slámy

MEGAMYSL

17:30
17:30

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2010 / 96 min
Hlavním hrdinou filmu je super padouch jménem Megamysl, který dlouhá léta
zápasí se svým velkým nepřítelem Metromanem. Jednoho dne však Megamysl
svého dlouholetého soupeře poráží. Zdálo by se, že odteď už bude mít poklidný
život. Místo toho však začíná propadat zoufalství. Zjišťuje, že život bez nepřítele,
se kterým by mohl bojovat, není nic pro něj. Proto se rozhodne, že vytvoří nového,
ještě většího a silnějšího nepřítele – Titána. Bohužel se však nový hrdina Titán
také rozhodne být superpadouchem…
Tip projekce: 3D. Vstupné: 130,-

20:00
20:00

Akční / Komedie / Drama / Sportovní / Česko / 2010 / 102 min
Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše.
Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale
náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží.
Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí
už patnáct let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém
setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede jako
spolujezdec právě ona.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,-

18.1. ÚT	

Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci

Komedie /USA / 2010
Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo
setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou pětiletých dvojčat. Film
volně navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly Fotr je lotr a Jeho fotr, to je
lotr! Tip projekce: 2D. Vstupné: 80,-

14.1. SO	TACHO
27.1. CT	

17.1. PO
26.1. ST	

Výstava potrvá do 20. března 2011

Komedie / Drama / Česko, 2010, 100 min
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné
pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu
mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou.
Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se
blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných
přání – včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.
Tip projekce: 2D. Vstupné: 80,-

19.1. ST	
23.1. NE

HON NA ČARODĚJNICE

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

Dobrodružný / Drama / Fantasy / Thriller / USA / 2010 / 113 min Výpravný
film vypráví příběh hrdinného křižáka Behmana a jeho nejbližšího přítele Felsona . Po desetiletích boje se vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou
morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná
dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží, aby ji dopravili
do vzdáleného kláštera. Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému
rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která je zkouškou
jejich sil a kuráže a během ní odhalí dívčino temné tajemství...
Tip projekce: 2D. Vstupné:

DĚCKA JSOU V POHODĚ

20:00
20:00

Komedie / Drama / USA / 2010 / 106 min
Film vypráví o dvou dětech jejich dvou matkách lesbičkách a otci, který daroval
sperma na umělé oplodnění . Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat
svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného života, který pro ně jejich
matky vybudovaly. Tip projekce: 2D Vstupné: 80,-

PARANORMAL ACTIVITY 2

20:00

HARRY POTTER a RELIKVIE SMRTI - část 1

17:30
15:00

Horor / USA / 2010 / 91 min
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových kamer. Když
před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry
tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity
vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal
bezmála 200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za hororový vrchol, protože tuhle
duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Hlavní roli mají znovu
hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje
v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si
lze představit jen těžko.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,-

Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA, 2010, 146
min
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi,
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.
Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi
nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.
Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro všechny nepřátele
Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují
ministerstvo kouzel i Bradavice a terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl
postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho Pottera.
Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu
Voldemorta přivedli....živého.
Tip projekce: 2D

21.1. PA	NEVINNOST
23.1. NE
29.1. SO
4.2. PA

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

21.1. PA	GULLIVEROVY CESTY
26.1. ST	
1.2. ÚT	

20:00
17:30

Drama / Česko / 2011 / Lásky se nikdy nezbavíš.
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta
a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný
lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den
vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován
osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy
to ale nemusí znamenat vítězství.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,-

Vernisáž výstavy se koná 13. ledna od 17 hodin v Křížově vile
Výstava (prodejní) potrvá do 26. února 2011

Komedie / Dobrodružný USA, 2011Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel,
který se díky své práci vydá na plavbu. Ta se stává nezapomenutelnou, když se
v Bermudském trojúhelníku přežene velká bouře a on vypadne z lodi. Probouzí
se na ostrově Liliput jako obr. S liliputy se spřátelí a začne přemýšlet o svém
návratu.
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,-

www.divadlozatec.cz

