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MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Dovoluji si Vás pozvat na 1. jednání
Zastupitelstva města Žatce, které se
uskuteční dne 27.1.2011 od 17,00 hodin
ve velkém zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočet Města Žatce na rok 2011
8. Rozpočtová opatření pro rok 2011
9. Fond pro poskytování příspěvku
na ošatné
10. Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního
fondu
11. Nemocnice Žatec o.p.s. – žádost
o půjčku
12. Chrám Chmele a Piva a.s. – půjčka
po splatnosti
13. Návrh na změnu ÚP Žatec
14. Postup při řešení předkupního práva
15. Předkupní právo na p.p.č. 4215/5
k.ú. Žatec
16. Předkupní právo na p.p.č. 703/2
k.ú. Žatec
17. Předkupní právo na pozemky
p.p.č. 4721, 4722/1 a 4722/2 k.ú.
Žatec
18. Předkupní právo na pozemky p.
p.č. 816/7 a 816/8 k.ú. Žatec
19. Předkupní právo na pozemky p.
p.č. 3767/16 a 3767/17 k.ú. Žatec
20. Předkupní právo na p.p.č. 832/4,
832/6, 832/10, 832/11 a 852 k.ú.
Bezděkov
21. Předkupní právo na p.p.č. 711 k.ú.
Bezděkov
22. Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce vnějšího pláště - fasády
domu č.p. 588 v Žatci
23. Podpora regenerace panelových
sídlišť pro rok 2011
24. CHCHP – Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.1.00/04.00176
25. Marketing cestovního ruchu – Žatecká chmelařská oblast - Chrám
Chmele a Piva
26. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
27. Diskuze a podněty
28. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka města

Mimořádné úřední
dny – soboty
Městského úřadu
v Žatci

Nový ředitel Technických služeb města Žatce
Rada města Žatce (RM) rozhodla
o zrušení pracovního poměru vzniklého
jmenováním u ředitele Technických služeb města Žatce Ing. Dušana Kočaříka
ve zkušební době ke dni 20. 1. 2011.
Problematikou údržby místních
komunikací a chodníků, čistotou
ve městě, organizací prací v souvislosti
s činnostmi, které mají technické služby
pro město a jeho obyvatele zajišťovat
a dalšími souvisejícími tématy se rada
města opakovaně zabývala, 7. 1. 2011
proběhlo jednání celé RM s p. ředitelem Ing. Kočaříkem také v technických
službách.
RM 10. 1. 2011 mj. také na základě
opakovaných stížností občanů uložila
řediteli Ing. Kočaříkovi učinit nápravná
opatření a návrh těchto opatření předložit do jednání RM dne 18. 1. 2011
a současně vyjádřila nespokojenost
s dosavadním průběhem zimní údržby.

Pan ředitel Ing. Kočařík na jednání
RM 18. 1. 2011 předložil návrh plánu
investic na r. 2011 a návrh opatření
s takovým obsahem, že bylo zřejmé,
že se od 1. 11. 2010 dostatečně nezorientoval v činnostech a kvalitě služeb,
které mají technické služby pro město
zajišťovat, a která funkční technické
služby pro město zajistí.
Vzhledem k tomu, že výběrové řízení
na pozici ředitele Technických služeb
města Žatec proběhlo 20. 9. 2010,
přistoupila RM při řešení situace v návaznosti na výsledky tohoto výběrového
řízení, kterého se zúčastnilo 6 uchazečů.
Výběrovou komisi v té době tvořila RM
a na 2. místě se v tomto VŘ umístil
Bc. Andrej Grežo. Tento uchazeč projevil o pozici ředitele Technických služeb
města Žatec zájem a RM jej jmenovala
do funkce ředitele TSMŽ od 21. 1. 2011.
(starostka)

Změny a předpokládané novinky
v roce 2011 na odboru vnitřních věcí
Dívkou roku 2011 byla v sobotu v Městském divadle vyhlášena Helena
Zelinková, první vicemiss se stala Alexandra Kotvasová a druhou vicemiss
Michaela Brejlová

Monitoring obsahu olova v pitné vodě
Městský úřad Žatec – stavební úřad
obdržel od Zdravotního ústavu v Ústí
nad Labem žádost o spolupráci při
nabídce služby jejich laboratoře, která
má akreditaci na měření obsahu olova
v pitné vodě. Měření je podmínkou pro
získání finanční podpory od Ministerstva
pro místní rozvoj pro majitele domu či
bytu, který u sebe provede výměnu olověného potrubí novými rozvody a splní
tak přísný zdravotní limit na obsah olova
v pitné vodě.
V listopadu 2013 vstoupí v platnost
Směrnice rady 98/83/ES o jakosti vody
určené pro lidskou spotřebu s limitem
obsahu olova 10 µg/l. Zdrojem olova
jsou staré vodovodní přípojky a domovní
rozvody. Dnešní odhad říká, že z těchto

vlastní cestovní doklad.
Dále připomínám, že o vyřízení Vaší
žádostí v případě zájmu můžete být informováni formou sms. Tato informace
je pro Vás bezplatná.
Novinkou je rovněž uveřejňování ztrát
a nálezů na webových stránkách města
Žatec (http://mesto-zatec.cz/modules/
uredni_deska/uredni_deska.html?op=deska&idu=24). Tyto ztráty a nálezy jsou
zveřejňovány vždy na dobu maximálně
6 měsíců.
Závěrem bych rád občany upozornil
na to, že veškeré poplatky na pracovištích pokladen je možné hradit hotovostní
i bezhotovostní formou úhrady.
Informace o činnosti odboru vnitřních
věcí jsou uvedeny na webových stránkách města (http://www.mesto-zatec.
cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-vnitrnich-veci/odborvnv.html).
(vaj)

Celostátní soutěž

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí

pro žadatele dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj na r. 2011
na snížení obsahu olova v pitné vodě
výměnou olověných domovních rozvodů
vody za rozvody zdravotně nezávádné
v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech,
postavených na území České republiky,
v roce 2011 (1. pololetí)
monitoring obsahu olova v pitné vodě.
Mimořádné úřední dny – soboty:
Příčinou obsahu olova v pitné vodě
08.01.2011
jsou olověné vodovodní rozvody ve sta12.02.2011
rých městských zástavbách.
05.03.2011
Olovo (Pb) je těžký toxický kov, zkra09.04.2011
cuje život, podporuje vznik rakoviny.
07.05.2011
Olovo se z těla obtížně vylučuje, usa04.06.2011
zuje se především v mozku, ledvinách,
Úřední hodiny:
08:00 – 12:00 hod. játrech, pohlavních orgánech a kostech.
Úřadující pracoviště:
Olovo je nebezpečné hlavně pro děti a jePracoviště budova radnice, nám. Svo- jich vyvíjející se nervový systém. Projevy
body 1, Žatec
dětské intoxikace: poruchy koncentrace,
Podatelna
dyslexie, poruchy rovnováhy mozkoPokladna
vých hemisfér, snižování IQ, mentální
Matrika
retardace.
Evidence obyvatel
Nejnovější toxikologické poznatky
Úsek OP a CD
Majetkový odbor
Obecní živnostenský úřad
Dne 12.02.2011 proběhne na MěstPracoviště Obránců Míru 295, Žatec
ském úřadu v Žatci mimořádný úřední
Pokladna
den – sobota.
Odbor dopravy a silničního
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
hospodářství
Úřadující pracoviště:
Odbor životního prostředí a zeBudova radnice, nám Svobody 1,
mědělství
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
Stavební a vyvlastňovací úřad

Vážení občané, tímto bychom Vám
chtěli představit novinky z odboru vnitřních věcí Městského úřadu Žatec. Odbor
vnitřních věcí Vám zabezpečí výstupy ze
systému Czech POINT. Jedná se zejména
o: výpis z Katastru nemovitostí , výpis
z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, vydání ověřeného
výstupu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona
(§ 72), žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008
Sb., výpis z bodového hodnocení řidiče,
podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH.
Dále bych chtěl upozornit na to, že
od 01.07.2011 se zrušuje zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů
budou platné do 26.06.2012, tzn. že
od tohoto data budou muset mít děti

důvodů nevyhoví až 7% odběrových míst
v České republice.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje
opět na příští rok dotaci na podporu
výměny olověných domovních rozvodů
vody ve výši až 10.000,- Kč na jeden
byt v domě. Podmínky na poskytnutí
dotace naleznete na: http://www.mmr.
cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/
Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2011/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo
Pokud Vás toto téma zaujalo, prosím,
Město Žatec se umístilo na pěkkontaktujte nás. Pro získání dotace pomůžeme radou i kvalitním provedením ném 7. místě v celostátní soutěži
o nejkrásnější město a obec Čech
měření a jeho vyhodnocením.
a Moravy 2010 prezentovaném na portálu CZREGION. Cílem soutěže bylo
poukázat na krásy krajů, měst a obcí
foto Jan Vraný

POZVÁNKA

o působení olova především na vývoj
mozku u dětí vedly ke zpřísnění limitu
obsahu olova v pitné vodě (Směrnice
Rady 98/83/ES), a to z dřívějších 50 µg/l
na současnou hodnotu 25 µg/l, od roku
2013 dokonce 10 µg/l.
Podle metody Státního zdravotního
ústavu provádíme:
- kvalifikované odběry vzorků pitné
vody,
- stanovení olova ve vzorku,
- zpracování zkušebního protokolu,
- vyhodnocení výsledku.
Ústí nad LabemTel. 477 751 211 (212)
Teplice
724 034 033
Most/Louny
724 034 031
Děčín
606 648 338
Chomutov
606 655 340
Litoměřice
606 648 386
Karlovy Vary
353 301 311 (311)
zdravotní.ustav@zuusti.cz
www.zuusti.cz
Na základě Vašeho požadavku Vám
zpracujeme cenovou nabídku.

Mimořádný úřední den

evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

ČR. Návštěvníci portálu udělili celkem
téměř 1 350 000 hlasů. Žatec obdržel
34125 hlasů, Brno (6. v pořadí) 39063
hlasů. Vítězem soutěže se stalo další
město z regionu severozápadních Čech
Kadaň
(ic).

Restaurace U Orloje

Na podzim v roce 2010 došlo ke zkušebnímu provozu turistické sekce a následně
v listopadu a v prosinci také ke zprovoznění restaurace a pivovaru U Orloje.
V současné době na základě získaných
Jednoznačně se u návštěvníků „ chytlo
zkušeností připravujeme rozjezd nové „ pivo , vyráběné v minipivovaru U Orloletní turistické sezóny od počátku dubna. je. Největší oblibě se těší Žatecký samec,
Probíhají jednání se zástupci cestovních následuje Chmelový ležák a Chrámové
agentur v tuzemsku i v sousedním tmavé pivo. Chmelový nápoj po uvaNěmecku. Po vyhodnocení připomínek ření projde procesem hlavního kvašení
hostů restaurace upravujeme skladbu a dokvašování při nízké teplotě. ( tkzv.
pokrmů v jídelním lístku. Přibudou ležení - proto ležák ). Uzrálé pivo se
chuťovky k pivu, zvýší se počet dětských nefiltruje a jde ze zásobních tanků příjídel a zlepší se nabídka salátů a de- mo „ na pípu „. Díky tomuto způsobu
sertů. Jídelníček bude také v německém výroby lahodí konzumentům. Kromě
a anglickém jazyce. Restaurace je stále našich třech základních druhů piva je
koncipována se zaměřením na regionální možno také v restauraci objednat točené
speciality. K zhotovování pokrmů se sna- řezané pivo a také nápoj s názvem Kožíme používat zejména místní suroviny lečko. Jedná se o netradiční kombinaci
a jejich kombinace, nikoliv ingredience světlého piva a dobré točené limonády.
dovážené z daleké ciziny. Tento typ gas- Točený nápoj má bohatou pěnu, nižší
tronomie není v blízkém okolí zaveden. obsah alkoholu ( okolo 2 % ) a zajímavý
Věříme však, že si naše domácí kuchyně ovocný nádech. Svěží nápoj je určen pro
postupně získá své příznivce. Koho zatím sportovce, návštěvníky-cyklisty, zkrátka
nepotěšíme jsou kuřáci. Vnitřní prostor pro všechny , kdož nechtějí nebo nerestaurace je stále striktně nekuřácký. mohou konzumovat tradiční silné pivo.
Spokojenost této části našich návštěvní- Z důvodu značného zájmu připravujeme
ku nastane v jarním období. Po oteplení také sadu vlastních lahví pro zákazníky,
bude otevřeno posezení ve dvoře restau- kteří si chtějí točené pivo odnést. V brzké
race, kde je připravováno až 80 míst době budou k dispozici zelené lahve
k sezení. Kulinářské speciality a naše o objemu jeden a tři litry.
„ živé pivo „ bude k dispozici v obou
Více informací můžete nalézt na weboprostorách - uvnitř i venku.
vých stránkách: www.chchp.cz CHCHP
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
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 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
357/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu …657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Prevence proti AIDS
V minulých dnech si společnost
Státní zdravotní ústav Praha připravila pro žáky základní školy praktické
a praktické školy velice pěkný projekt
na téma „Prevence AIDS“. Všechny
aktivity se odehrávaly v tělocvičně
gymnázia, kterému tímto děkujeme.
Žáci byli rozděleni do čtyř soutěžních
skupin, zvolili si svoje jméno a mluvčího. Skupiny přecházely od jednotlivých aktivit, za jejichž plnění vždy
dostaly bodové ohodnocení. Každý
pracovník SZÚ Praha měl připravené jedno téma související s prevencí
AIDS: antikoncepční prostředky,

rizikové chování člověka, pracovní
možnosti a omezení člověka s AIDS,
preventivní chování a jednání související s možností nákazy AIDS.
Nakonec bylo nejlepší družstvo vyhodnoceno a obdrželo různé materiály související s touto tematikou.
Příjemná atmosféra, která po celou
dobu panovala, přispěla i k větší
otevřenosti a zvídavosti žáků.
Věříme, že informace, které chlapci a dívky hravou formou obdrželi,
využijí nejen ve škole, ale i ve svém
osobním životě.
Mgr. E. Vávrová, DD, ZŠ a SŠ Žatec

Výstava Mořské řasy v potravě člověka
n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m 2 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
682/42456 vzhledem k celku za kupní
cenu … 740.370,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Volný nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem
společných částí budovy č.p.2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 268/40636
vzhledem k celku za kupní cenu …
294.000,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti v termínu zveřejnění
záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na www.
mesto-zatec.cz nebo na informacích
Měú Žatec. Bližší informace získáte
na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 6.1.2011 do 4.2.2011

Laktační poradna při

Mateřském centru Sedmikráska
Nabízíme - Přípravu budoucích maminek na kojení a péči o novorozence
- Poradnu pro kojící maminky (v mat.
centru i u Vás doma)
- Setkání těhotných a maminek - předávání zkušeností
- Přednášky na téma kojení, péče
o novorozence a první pomoc u dětí
- Půjčovnu odsávaček mateřského
mléka
- Klidný koutek pro přebalení a nakojení Vašeho miminka (čaj pro kojící
matky vaříme zdarma)
Poradnu vede laktační poradkyně –
dětská sestra Iveta Petráková
Najdete nás každé úterý od 14 do16
hodin v Malé Sedmikrásce na Hošťálkově náměstí.
Vstupné dle aktuálního ceníku MC
Sedmikráska
Telefon: 607 182 946
Web: www.kojenizatec.estranky.cz
www.mc-sedmikraska-zatec.estranky.cz

Žatecký
týdeník

Regionální muzeum K. A. Polánka
vás zve na výstavu „Mořské řasy
v potravě člověka“, která byla zahájena v prostorách hlavní budovy 20.
ledna 2011. Vernisáž, kterou navštívilo na tři desítky lidí, byla spojená
s ochutnávkou jídel připravených
z řas. Putovní výstava je připravena
ve spolupráci s Moravským zemským
muzeem v Brně. Autorkou výstavy je
RNDr. Olga Skácelová, PhD.
Výstava vysvětluje, co jsou to sinice a řasy, kde se vyskytují, čím se
od sebe sinice a řasy liší, jak vypadají,
kde žijí a zda se dají jíst. Přiblíží
historii pojídání sinic a řas – od dávnověku po dnešek, pěstování a průmyslové využívání řas, prospěšnost
řas pro lidský organismus – vitamíny,
minerály a další užitečné látky obsa-

žené v řasách. Seznámíte se i s riziky
pojídání sinic a sinicových přípravků.
Výstava je složena z informačních textů, fotografií, herbářových přehledů
a návštěvníci si budou moci prohlédnout i exponáty velkých mořských
řas, chaluh.
V prodeji jsou mořské řasy využitelné v kuchyni jako přísada do jídel,
kosmetické výrobky a tabletky, které
také obsahují jednotlivé druhy mořských řas.
Pro školáky je připraven pracovní
list se zajímavými otázkami. Školní
výpravy prosíme nahlásit v předstihu
na tel. 415 479 466. Nenechte si ujít
zajímavou výstavu a přijďte! Výstava
potrvá do 20. března 2011.
Za kolektiv pracovníků RM Žatec
vás zve Jitka Krouzová

Nezmaři oslaví v Žatci Kristovy roky
15. února zahrají v našem městě
„umělci z jižních Čech“. A ne jen tak
ledajací. Skládají se ze tří nezmarů
a jedné nezmarky a říkají si - překvapivě - Nezmaři. A čím dál hrají
a zpívají, tím větší čest dělají svému
jménu. Nezmařily je ani doby kdy
folk jako cizorodý prvek to u nás měl
v minulém režimu těžké, ani doby
kdy režim padl a otevřely se hranice
a s nimi konkurence. Ani odchody
zásadních zpěvaček naposledy Pavlíny Jíšové.
Z Nezmarů, kteří kapelu v roce
1978 zakládali, v ní zůstal už jen
Pavel Zajíc ale i ostatní tři členové Pavel Jim Drengubák, Antonín Hlaváč
a Šárka Benetková jsou už folkovými
a kapelními pamětníky. Hlavně jim to
všem ladí jak v nástrojích a hlasech
tak i lidsky. Což je nakonec nejlépe
poznat právě na jejich koncertech.
Mimo písniček, z nichž některé jsou
už téměř na hranici zlidovění (např.
Bodláky ve vlasech či Ráno bylo
stejný) a které budí opravdu nadšený potlesk, se z hlediště ozývá často
i upřímný chechtot.
Jejich koncert je zároveň i takovým
nenápadně pojatým výchovným koncertem o dějinách světového a českého folku a hudby vůbec. V jejich
repertoáru najdeme písničky Boba
Dylana, Gordona Lightfoota, tria Peter Paul and Mary nebo Neila Younga, ale i písničky nejlepších českých

folkových mistrů: Žalmana, Luboše
Hrdličky, Jaroslava Matějů i Mikyho
a Wabiho Ryvoly. S Mikym nahráli
album věnované právě písničkám jeho
a jeho bratra Wabiho. Za 33 let co
spolu hrají, kamarádí a provádějí všelijaké doslova šílenosti nejen hudební
se už stali českou folkovou legendou
a druhou nejstarší dosud hrající
kapelou v Čechách a okolí. Kdyby
existovala nějaká česká folková Top
Ten měli by v ní minimálně v první
desítce nezanedbatelnou část svých
písniček. Po každém členovi zůstalo
pár písniček, které zdědil nástupce
a ty písničky pořád ještě baví a hřejí
na duších. To je víc než všechny ceny,
které posbírali, byť jich nebylo málo.
Nezmaří, mají zvláštní recept na to
jak přistupovat k písničkám a jak
je předávat dál aby zaujaly a zněly
v uších ještě hodně dlouho. Přijďte
s Nezmary oslavit 33 let od jejich
založení. V Žatci je vás hodně, kteří jejich písničky hráváte a zpíváte
po hospodách i táborových ohních,
ale pro tentokrát kytary můžete odložit a nechat to výjimečně na „Zasloužilých mistrech z Porty“. Nakonec si
s nimi stejně zazpíváte.
V úterý 15. 2. v půl osmé už by
Nezmaři měli hledět do sympaticky
zaplněného hlediště Městského divadla, připraveni nechat na pódiu vše
mimo nástrojů. Pouze za váš bouřlivý
potlesk.
Jiří Navrátil

Ambulance PLASTICKÉ CHIRURGIE
Každý čtvrtek od 15:00 do 17:00,
v prostorách chirurgické ambulance na Poliklinice v 1.patře, podává
zájemcům veškeré informace o plastických operacích MUDr. K. Marhefková. Budete seznámeni s průběhem Vámi požadovaného výkonu,
zajistíme předoperační vyšetření,

v případě dalšího zájmu i konzultaci s primářem plastické chirurgie
z Karlových Varů, kde budou operace
– zákroky probíhat. Následné převazy
a kontroly již opět v naší ambulanci
na Poliklinice v Žatci. Bližší informace též na tel: 414 110 209 nebo
na www.nemzatec.cz

!!! RYCHLÉ A BEZBOLESTNÉ VYŠETŘENÍ TEPEN !!!
Chcete znát stav Vašich tepen ve Vašem těle? Riziko srdečního infarktu
a cévní mozkové příhody v příštích
10-ti letech?
Nechte se vyšetřit přístrojem Arteriograf v naší interní ambulanci v Ne-

mocnici Žatec, o.p.s., pro objednání
na tel: 414 110 354
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, cena za vyšetření 1000,-Kč.
Bližší informace také na www.nemzatec.cz

Žatecký týdeník

Ředitelství
mateřských škol v Žatci

v dohodě s Městem Žatec
vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2010/2011
Uskuteční se ve dnech

STŘEDA 7. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
ČTVRTEK 8. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
na těchto mateřských školách
Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230,
okres Louny
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903,
okres Louny
Mateřská škola speciální, Studentská 1416,
okres Louny
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
(školský zákon)
Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě
do mateřské školy, předloží svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte.

Obtěžují vás Potkani?
Potkan nebo potkan obecný je hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný
s krysou obecnou, kterou však v současné době velmi vytlačuje. Základním
rozpoznávacím znakem je jeho lysý
a šupinatý ocas, u kořene nápadně
zesílený, který je kratší než tělo. Hlava
je zepředu mírně zaoblená, oči jsou
drobné. Slabě osrstěné ušní boltce
jsou krátké (při přehnutí nedosahují
k očím). Ve zbarvení hřbetu převládá
šedohnědý až hnědý odstín, spodní
strana těla je šedavá. Ocas je svrchu
tmavší než vespod. Potkan se dožívá
3–4 let v laboratorních podmínkách,
v přírodě až dva roky.
Potkan patří mezi jedny z nejinteligentnějších hlodavců v přírodě.
Díky přizpůsobivosti svého organizmu a hierarchii potkaních kolonií je
schopen přežít i působení důmyslných
hubících prostředků. Proto se stal
součástí všech velkých měst a větších
lidských obydlí, kde mnohem snadněji
najde potravu a vhodné podmínky
pro přežití. Průvodním jevem vzniku
kolonie může být zmenšení výskytu
jiných druhů menších hlodavců, například myší, které potkanům slouží
jako zdroj potravy. Ovšem v reálu se
jedná pouze o nahrazení čerta ďáblem.
Jak se potkanů skutečně zbavit?
Pokud lidé budou potkanům vytvářet příhodná místa k životu, budou
se stále množit a boj s nimi nikdy
neskončí. Nejdůležitějším faktorem
v boji proti přemnoženým potkanům
je nevytvářet jim podmínky ke spokojenému životu. Organické zbytky
totiž nepatří do odpadů, odkud jsou
následně splachovány do kanalizací,
ale do nádob na bioodpad a mají být
následně vhodným způsobem likvidovány. Pokud budeme třídit odpad,
nebudou se na skládkách potkani mít

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.

čím živit. Pokud ve městech budeme
udržovat své sklepy suché a čisté, jistě
se nám do nich potkani nenastěhují.
Pokud nebudeme splachovat zbytky
jídel do záchodů, nebudeme potkanům vytvářet výborné zdroje potravy.
Jestliže, tedy narazíte ve svém obydlí
na tuto jistě nezvanou návštěvu, měli
byste nejprve nechat prověřit stav
rozvodů kanalizačního potrubí ve vaše
objektu, případně zahájit nutné opravy v horším případě rekonstrukci.
Při opravách se vyvarovat použití
měkkých plastů, tzv. „husích krků“
a jiných profilovaných plastů, které
potkanům výborně chutnají.. Nejmenším standardem pro vykonání oprav
by mělo být použití kvalitního hladkého plastového potrubí. Následnou
možností je osazení zpětné klapky,
která není pro tento účel stanovena,
ale pomůže zčásti zabránit vniknutí
potkanů do rozvodů kanalizačního
potrubí vašeho objektu z veřejné
kanalizace a ochrání vás také při
přívalových deštích před vyplavením.
Ovšem pozor – montáž zpětné klapky
se řídí určitými pravidly, které vám
jistě rádi sdělí pracovníci odborných
firem, nebo provozovatel veřejné
kanalizace. Dalším krokem je zahájení vlastní deratizace ve spolupráci
s provozovatelem veřejné kanalizace
a při větším výskytu také s obecním,
nebo městským úřadem.
I přes všechna tato provedená opatření se vám jistě nepodaří kolonii
potkanů ve vašem okolí zcela zničit.
V lepším případě dosáhnete pouze
na určitý čas zmenšení výskytu a omezení jejich působení. Hlavní gró boje
proti těmto hlodavcům je, jak již bylo
výše uvedeno, nevytvářet podmínky
pro jejich spokojené soužití s vámi.

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.
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řádková inzerce

Poděkování

Tímto bychom chtěli za Město Žatec poděkovat Jednotce sboru dobrovolných
hasičů, zaměstnancům Technických služeb města Žatec a Městského úřadu
Žatec, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích při povodních
na Žatecku, v Radíčevsi a Velké Černoci ve dnech 14.01. – 16.01.2011. Dále
bychom chtěli poděkovat p. Jiřímu Radovi, který zabezpečoval zemní práce
s pomocí těžké techniky a v neposlední řadě také všem občanům ve zmíněných
oblastech, kteří se podíleli na veškerých pracích při povodních.
Díky obětavé práci výše uvedených nedošlo ke značným újmám na majetku
obyvatel.
Za tuto práci všem zúčastněným děkujeme.

Poděkování městu Žatec

Dovolte mi, abych poděkovala městu Žatec za finanční přispění na 2 projekty podané v roce 2010. Tyto projekty byly zaměřeny na zkvalitnění pomoci
občanům našeho města bez rozdílu věku a zdravotního omezení formou specializované sociálně-zdravotní péče.
Poskytujeme péči občanům s převážně odcházejí v kruhu své rodiny, nebo lidé,
kombinovaným postižením. Díky těmto kterým pomůcky pomáhají k překonání
finančním prostředkům jsme mohli na- nemoci či úrazu a k návratu do aktivního
koupit pomůcky, které pomáhají zkvalit- života. To, co je pro zdravého člověka
nit péči o občany našeho města. Ti tak samozřejmost a maličkost, je pro čločasto nemusí zbytečně do nemocnice věka se zdravotním postižením někdy
a mohou zůstat doma mezi svými blíz- nepřekonatelný problém. A právě tyto
kými. Psychická spokojenost se výraz- záležitosti pomáhají řešit pečovatelky,
ně podílí i na tělesném stavu člověka. které pomáhají s péčí o osobní hygienu,
Různé rehabilitační pomůcky, pomůcky pečují o domácnost, pomáhají s pochůzna koupání, ale například i injekční dáv- kami, ale i například s odvozem k lékaři
kovače, kterými je možno podávat tišící či na úřad a ještě s mnohými pro nás
léky rovnoměrně po celých 24 hodin, zdravé lidi samozřejmými věcmi.
společně s rozšířením služeb pečovateProto bych ještě jednou ráda poděkolek na každý den včetně sobot, nedělí vala městu Žatec za finanční příspěvek,
a svátků do 19 hodin – to vše výrazně který pomohl služby poskytované občapomáhá zkvalitnit život všem nemoc- nům našeho města zkvalitnit.
ným a hendikepovaným spoluobčanům.
Za kolektiv Arniky – komplexní
Ať jsou to lidé, kteří ze života důstojně
domácí péče Alena Krátká

Pomáháte zdravotně postižením

Den se dnem se sešel a je to opět tady nový rok. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem našim sponzorům za jejich dobrosrdečnost a pomoc naší
organizaci, kterou podpořili mnohdy nelehkou práci na poli uplatnění jedince,
se zdravotním postižením na trhu práce.
Tato doba vede mnohé z nás k bilan- rukou, který se schází pravidelně kažcování, proto mi dovolte abych i já se dý týden, kde zdravotně postižení pod
v krátkosti ohlédla za uplynulým rokem. odborným vedením vyrábějí rozličné
Během loňského roku se podařilo pro- výrobky, které potom prodávají, finanhloubit a upevnit spolupráci např. s Ty- ce obdržené z prodeje slouží na nákup
flocentrem Louny, další velmi úspěšnou nového materiálu. Pokud by se našel
akcí byl bezesporu zájezd do Děčína někdo, kdo by chtěl rozšířit naše řady
a na zámek Duchcov, spojený s plavbou a účelně vyplnit svůj volný čas, seznámit
lodí do Hřenska.
se i s jinými lidmi bude vítán v Kurzu
Za zmínku určitě stojí i fungování Tré- šikovných rukou.
ninkového centra pro integraci a návrat
Pravidelností se již stala bezplatná
osob se zdravotním postižením na vol- právní poradna první úterý v měsíci,
ný trh práce. V Žatci je úspěšně provo- která poskytuje poradenství široké veřejzována chráněná dílna, která pomáhá nosti nejen z řad zdravotně postižených.
alespoň částečně uplatnit tyto osoby
Nezbývá mi než všem pracovníkům
v pracovním procesu.
popřát mnoho tvůrčích sil a našim kliDlouhodobou a velice úspěšnou dá entům spokojenost v osobním životě
se říci oblíbenou aktivitou z řad zdra- a brzké vyřešení všech strastí.
votně postižených je kurz šikovných
Handicap - Žatec

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000
Srdečně zve nastávající prvňáčky a jejich rodiče na:

Den otevřených dveří,

který se koná 1. února od 8.00 do 16.30 hodin.
Budete mít možnost si prohlédnout:
Vybavenost tříd • Moderní počítačovou učebnu • Učebny s interaktivními
tabulemi • Tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, jídelnu, prostory šaten,
školní družinu
Na budoucí prvňáčky čeká:
Optimální a klidné prostředí • Nepostradatelný individuální přístup • Mnoho
zájmových kroužků zdarma • Výuka anglického jazyka již od první třídy •
Kurz pro předškoláky
Všichni jste srdečně zváni!
Zaměstnanci Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000, www.1zszatec.cz

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v ZŠ logopedické v ulici Lidická 1254,
proběhne v úterý 1. února od 8 do 16 hod.
Prohlédnete si příjemně vybavené třídy, výuku s interaktivní tabulí,
využití zajímavých pomůcek a metod práce, můžete se seznámit
se školním vzdělávacím programem školy.
Kontakt:
415 710 598, 415 711 329, zvlszate@quick.cz, www.zsp.zatec.cz

n Pronajmu garáž v Klostermannově
ulici. Cena dohodou. Tel.: 777 072 113
n Dlouhodobě pronajmu garáž v Žatci ul. K Perči (u kasáren). Cena: Kč
1.000,-/měs. Tel.: 720 416 364
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 2+1 v Podměstí Tel.:
773 264 183
n Prodám hliníkové regály + prodejní
pulty, cena 80000,- Kč – komplet, tel.
731175166 (dvě bývalé proejny Irman)
n Tarotová seance, výklad karet „Lilly
of the Valley“. 607 834 434

Oznámení
n Od 3. l. 2011 je gynekologická
ambulance MUDr. Tibora Pavuka a s.
Jiřiny Vrábíkové přestěhovaná do 3.
patra Polikliniky v Žatci, Husova 2796;
tel.: 776 545 708

Vzpomínáme
n Dne 11. 2. 2011 uplyne 1 rok, kdy
nás náhle opustil pan Václav Čada.
Stále vzpomíná sestra Alena s rodinou.

přišli na svět

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

leden / ÚNOR 2011
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	CESTOU NECESTOU SE ZDEŇKEM TROŠKOU	

19:30

Životní historky nejpopulárnějšího českého režiséra.
Příjemné vyprávění nejen o natáčení zatím poslední pohádky „Čertova nevěsta“
a trošku také o roli porotce v Talentmánii.
Předplatné Skupiny D i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I. místa 200,- II. místa 190,- III. místa 170,-

8.2. Úterý

JSEM DEBIL, MÁM VYMAŠTĚNEJ MOZEK	

9:00

Životní příběh Sabiny B, která dokázala překonat osmiletou závislost na tvrdých drogách dnes a pomáhá jako terapeutka podobně postižených. Program
získal národní cenu.
Mimo předplatné. Pro 2. St. Základní školy. Vstupné: 40,-

9.2. Středa	DVA NA KANAPI - Marc Camoletti

19:30

Půvabná francouzská komedie hraná snad na všech podiích světa. V příběhu
se setkáme s neschopným právníkem, špatnou zubařkou, jejím milencem
a flegmatickou milenkou výše zmíněného právníka. V režii René Přibila zahrají: Světlana Nálepková, Radek Valenta, Martin Sochor, Hana Baroňová,
Martin Kavan, Ernesto Čekan a další.
Předplatné skupiny A. i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

6. 1.		 Eliška Čechlovská
		
omluva redakce
13. 1. Pizarro Calvo Reina
www.divadlozatec.cz
14. 1. Kadlecová Natálie
14. 1. Paurová Šárka
16. 1. Franta Václav
17. 1. Ducký Filip
17. 1. Charvátová Barbora
19. 1. Krejcar Josef
19. 1. Viola Patrik
V pondělí 10. ledna v prostorách naší školy byl slavnostně otevřen nízkopra19. 1. Pospíšilová Laurelie
hový klub.
20. 1. Görig Dominik
Nízkoprahové zařízení usiluje přede- 2. vytvářet zázemí pro trávení volného
20. 1. Gaspar Roman
vším o předcházení nebo snížení sociálčasu dětí, ve kterém nejsou ohroženi
22. 1. Gibes Matyáš
ních a zdravotních rizik dětí a mládeže,
užíváním návykových látek, násilím či
kteří jsou ohroženi sociálně nežádoucími
23. 1. Švancarová Markéta
jiným omezováním
jevy, jako jsou např. problémy ve škole, 3. umožnit dětem realizaci vlastních ná24. 1. Phan Huu Bao Nam
v rodině nebo s kamarády, problémy se
padů
24. 1. Hauptvogl Vít
zákonem, násilí a šikanování, rasismus, 4. rozvíjet sociální dovednosti
25. 1. Budvesel Pavel
týrání a zneužívání, experimentování 5. neformálním způsobem děti vzdělávat
s návykovými látkami nebo jen nuda.
a vychovávat
Rozloučení
Snahou je také sociální začlenění a zlepNabízené aktivity:
Otevřený prostor klubu nabízí mož11.1. Miroslav Dědek
54 let šení kvality života mladých lidí.
Klub je otevřen pondělí až pátek nost posedět a popovídat si s kama14.1. Miroslav Zít
72 let
15.1. Ludmila Mužíková
80 let od 7,00 do 16,00 hodin. Našim cílem rády, s pracovníky zařízení, zahrát
17.1. Vlastimila Winterová
74 let je prevence nežádoucích sociálních jevů si deskové a jiné stolní hry, mezi něž
18.1. Marie Krebsová
92 let u dětí a zlepšování jejich životní situace. patří neodmyslitelně ping-pong, stolDílčí cíle:
ní fotbal aj.
		 Marie Šulcová
88 let
Mgr. Helena Gondeková
19.1. Jaroslava Kotková
62 let 1. pomáhat překonávat nepříznivé situace v životě dětí
(metodik prevence)
20.1. Stanislav Křenek
72 let
		 Anna Mildnerová
77 let
21.1. Anna Přívarová
96 let
22.1. Lubica Dudyová
59 let
Tříkrálová sbírka proběhla 8. ledna 2011 také v Radíčevsi. Během sbírky se po		 Vasila Rojková
87 let
24.1. Erna Nestlerová
79 let dařilo vybrat 2 461,-Kč. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
		 Antonín Váňa
42 let handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni.
Všem dárcům velice děkujeme.
Manželé Kunešovi z Radíčevsi
		 Marta Strnadová
92 let
25.1. Marie Brožová
74 let

Nízkoprahový klub
na ZŠ v Měcholupech

Tříkrálová sbírka

nabízí:

n Poznávací zájezd Paříž & Londýn + BONUS svatba Prince Williama.

Nákladní 781, 43801 Žatec
Salon Paris vám nabízí tyto služby

Kadeřnictví l Prodlužování vlasů l
Pedikura l Manikura l Nehtová modeláž
l Masáže l Solárium

Termín: 26.- 30.4.2011 – 5-denní autobusový zájezd s odjezdem ze Žatce
ubytování v hotelu F1 se snídaní, trajekt Francie – Velká Británie a zpět, bohatý program
Cena: 4.990,-Kč

n Oblíbený okruh západním pobřežím USA – tentokrát opět o den delší.

Termín: 6.- 20.5.2011 – maximum osob na tento zájezd je 10
15ti denní okruh – Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Hollywood, San Diego, Las Vegas,
Grand Canyon, Sequoia NP, San Francisco, a mnoho dalšího.
Bezkonkurenční cena: 49.990,- Kč vč. tax.

Objednávky 777 306 880

n Poznávací zájezd KRAKOW – Wieliczka – Auschwitz KT

Přijmeme šikovnou kadeřnici na ŽL,
klientela zajištěna.
Srdečně zve profesionální kolektiv

n Dětský letní tábor v Nečtinech s výukou anglického jazyka

NOVINKA OD LEDNA 2011 !!!!!!

Pravidelné
hlídání dětí

každou středu od 8-12h.

Potřebujete si zajít k lékaři, na úřad,
nakoupit ... nebo si jen odpočinout?
Nabízíme Vám hlídání Vašich dětí
v Malé Sedmikrásce na Hošťálkově
nám. Nemusíte se hlásit předem, službu
můžete využít kdykoli v rozmezí otevírací doby (tj.8-12h.). Cena 50.-/kč/hod.
Vaše děti budou v bezpečném prostředí
pod dozorem zkušených dětských zdravotních sester.
Moc se na Vaše dětičky těšíme :-)

Termín: 10.- 12.6.2011

Cena: 2.500,- Kč

Termín: 23.- 30.7.2011
Cena: 4.190,- Kč
Všichni klienti, kteří si u nás zakoupí zájezd na rok 2011 od nás obdrží malý dárek!
Pro více informací jděte na www.palmera.cz nebo nás navštivte na Kruhovém náměstí.
Tel: 415 710 031-32 / Fax.: 415 749 858, e-mail: info@palmera.cz

Dům dětí a mládeže Žatec
nab
í
z
í
NOVÝ KROUŽEK

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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Digitální KINO
27.1. - 17:30 / 29.1. - 20:00 / 2.2. - 17:30	TAJEMNÁ KRAJINA

Mysteriózní / Thriller / USA / 2009 / 88 min
Strhující film plný napětí, odehrávající se v noci na opuštěné cestě nevadské
pouště. Temná krajina je příběhem mladé dvojice – čerstvých novomanželů
z Las Vegas. Dick (Tom Jane) a Gina (Lauren German) se vydávají na „svatební cestu“ - bláznivou noční jízdu autem. Vášeň, touhu a radost z dané chvíle
umocňují rychlou jízdou bez zapnutých světel. Řítí se do tmy a v momentě, kdy
světla znovu rozsvítí, se před kapotou jejich auta objeví muž. Srážce nedokáží
zabránit. Naloží neznámé tělo a snaží se ho dopravit do nemocnice. Ztratí se však
v poušti a nevítaný spolujezdec začíná odhalovat svá zlověstná tajemství....Film
plný napětí je odlehčený humorem. Pro bizarní spojení nereálného s napjetím
je kritiky přirovnáván k úspěšné filmové sázeTwilight Zone.
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,-

27.1. - 20:00

TACHO

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,-

29.1. - 17:30 / 4.2. - 20:00

NEVINNOST

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,-

30.1. - 17:30 , 20:00

Pozvánka

VK SEVER Žatec dne 19. února
2011 od 20. 00 hod. pořádá v KD
Moskva

6. volejbalový ples,

na který Vás srdečně zve vedení
volejbalového klubu.
V průběhu plesu vystoupí populární BREJKDENS BRADERS.
Vstupenky je možné si zajistit u MUDr. Wilferové - tel.
415741604

Mladí stolní tenisté
Severu úspěšně

Letošní druhou polovinu sezóny zahájili
nejmladší žáci Severu bodovacím turnajem v Litoměřicích. V sobotním turnaji se
podařilo žatecké dvojici Karbula, Dominik Urbánek zajistit si účast v osmičlenné
finálové skupině. Filip Karbula potvrdil
svoje kvality a vybojoval třetí místo. Dominik Urbánek prokázal výkonnostní růst
pěkným šestým místem.

HON NA ČARODĚJNICE

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.

1.2. - 20:00 / 6.2. - 20:00 / 11.2. - 20:00

CIZINEC

Drama / Thriller / USA / Francie / 2010 / titulky
Johnny Depp hraje ve filmu The Tourist amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. Během
nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se Frank
nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou mimořádně výjimečnou ženou,
která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí na dech
beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně
vrženi do smrtelné hry na kočku a myš. Tip projekce: 2D / Vstupné: 110,Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Rufus Sewell, Paul Bettany, Clément Sibony

3.2. - 17:30 / 5.2. - 20:00 / 8.2. - 20:00

Hana Nachtigalová ze Žatce
přebírá vítěznou cenu pro Sportovce okresu za rok 2010

127 HODIN

Drama / Thriller / Životopisný / USA / Velká Británie, 2010, / titulky
Koncem dubna 2003 se sedmadvacetiletý Aron Ralston (James Franco) vydal
do utažského kaňonu Blue John slézat stěny a odpočinout si tak od městského
života. Nikomu o svých horolezeckých plánech neřekl. Když mu vyviklaný
osmisetlibrový balvan přišpendlil předloktí ke skalní stěně, nikdo nevěděl,
kde ho hledat. Ralston s sebou měl jen svou výbavu, vodu, trochu jídla a levný
multifunkční, ale především tupý nůž. Nejdříve zkoušel pomocí horolezeckého
vybavení kámen rozbít nebo nadzvednout, ale bez úspěchu. Třetí den mu došlo
jídlo a voda. Bez šance na záchranu nahrál na videokameru vzkaz rodině, na stěnu
kaňonu vyryl své jméno, datum narození, datum předpokládané smrti a pak se
pokusil o poslední zoufalý čin. Snímek je natočen podle skutečné události.
Tip projekce: 2D / Vstupné: 80,Hrají: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Lizzy Caplan, Clémence Poésy

4.2. - 17:30 / 5.2. - 17:30 / 16.2. - 20:00 	TRON LEGACY

MÉĎA BÉĎA

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA, 2010, 80 min / Dabing
Všemi oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků přichází na velké plátno
v novém dobrodružství „Méďa Béďa“, které spojuje animaci s živými herci.
Do Jellystonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne,
proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená,
že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co je horší: Méďa Béďa
a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli.
Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu
chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smithem,
aby společně našli způsob, jak park zachránit.
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,Hrají: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris

6.2. - 15:00 .. 165,- / 13.2. - 15:00 .. 160,- / 5.3. - 15:00 ..130,-	NA VLÁSKU

Animovaný / Komedie / Rodinný / Muzikál / USA / 2011 / 92 min / titulky
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je
unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici
nacházejí dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího
královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato komedie je
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů.
Tip projekce: 3D
Hrají: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Jeffrey Tambor,
Brad Garrett, M.C. Gainey, Paul F. Tompkins, Richard Kiel, Byron Howard

6.2. - 17:30 / 7.2. - 20:00 / 18.2. - 17:30

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

Horor / Thriller / USA / 2010 / 96 min / titulky
Skupince mladých amerických teenagerů přijde dopis, v němž stojí, že pokud
nepošlou ten samý dalším pěti lidem, zemřou. Skupinka lidí se směje a bere to
jako dobrý vtip. Netuší ovšem že se z ní stávají oběti, protože dopisy neodeslala.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,- Hrají: Nikki Reed, Keith David, Brad Dourif,
Ling Bai, Cherilyn Wilson, Betsy Russell

7.2. - 17:30 / 10.2. - 20:00

NICKYHO RODINA

Dokumentární / Drama / Česko / Slovensko, 2009, 96 min
Nový film Mateje Mináče vypráví dosud neznámé osudy "Wintonových dětí".
Když před pár lety slovenský režisér, scenárista a producent Matej Mináč náhodou
v jedné knížce narazil na dva krátké odstavce o panu Nicholasovi Wintonovi, byl
fascinován. Spolu s Patrikem Paššem se rozhodli natočit dokumentární film Síla
lidskosti o téměř zapomenutém příběhu záchrany 669 českých a slovenských
dětí těsně před začátkem II. světové války. Hlavní protagonista, dnes 101letý sir
Nicholas Winton, se o svém činu více než půl století nikomu nezmínil, dokonce
ani své manželce. Tip projekce: 2D Vstupné: 80,Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe Schlesinger a další

www.divadlozatec.cz

O minulém víkendu uspořádala přípravka FK Chmel Blšany ročník 2002
výborně obsazený turnaj ročníku 2001 RE/MAX CUP 2011. Nestává se často,
aby se na jednom turnaji, kterého se zúčastnilo deset týmů, sešla taková konkurence. O to víc potěšil výkon blšanské přípravky, která se pod vedením trenérů L.
Klíče a J. Klepáčka dokázala prosadit proti o rok starším a fyzicky vyspělejším
týmům a po boji nakonec obsadila skvělé 4.místo, když až za nimi skončila taková
mužstva jako jsou Sparta Praha (6.místo ) a Slavia Praha ( 7.místo ). Blšany
neminulo ani individuální ocenění, když se nejlepším střelcem celého turnaje
stal jejich hráč Martin Klimt. Na závěr je třeba poděkovat firmě RE/MAX pod
jejíž záštitou se turnaj odehrál a která významným dílem přispěla k tomu, že
všechny týmy odjížděly z tohoto turnaje velmi spokojeni a co je nejdůležitější,
že se budou na tyto turnaje vždy rádi vracet. Děkujeme.

Do jarních odvet vstoupila Lokomotiva Žatec na domácí kuželně proto jednomu z favoritů postupu TJ Rh Dubí.
Body nakonec nezískala. Když se
Smůlu měl Ptáček ml. Se svým soupevšak ohlédne za průběhem zápasu, tak řem se přetahovali o každou kuželku a až
minimálně na remízu to bylo. Až do páté do posledního hodu nebylo o vítězi rozdvojice to byl vcelku vyrovnaný zápas, ale hodnuto. K domácí smůle hostující hráč
bohužel, některým domácím borcům se srazil těžkou figuru a získal hod k dobru,
nedařilo podle předpokladů. Zlom nastal kterým rozhodl o výhře o 5.
Dokonalé KO dostali domácí v páté
v páté dvojici, když hostující hráč nadělil
domácímu stovku a bylo rozhodnuto. Je dvojici. Ptáčkovi st. se nedařilo a hostutřeba ale podotknout, že vyrovnal třináct jící borec toho dokonale využil. V plných
326 a dorážce 150, tím vyrovnal rekord
let starý rekord kuželny.
Zahájil Čaboun a se svým soupeřem kuželny 476. Mohl ho i překonat, ale 99!
se vůbec „nemazlil“. Od prvních hodů hodem chyboval. I tak je krásný výkon.
navyšoval své vedení hlavně výbornými Vyhrál o 100!
Jarolím už mohl pouze korigovat koplnými ( 311 ) a nakonec vyhrál o 65.
To co nahrál však ve druhém duelu nečný výsledek. A to se mu také povedlo
ztratila Chotová. Vůbec jí nevyšla první hlavně zásluhou dorážky ( 139 ) a výhrou
padesátka, kterou prohrála o 60, naštěstí o 19 snížil na 2 : 6.
se ve druhé vzchopila a další ztrátu už n
LOKOMOTIVA ŽATEC A - TJ
uhlídala. Bylo to tak 1 : 1 a začínalo se RUDOLFOVA HUŤ DUBÍ 2 : 6
(2369:2489)
od nuly.
Čaboun 443, Chotová 351, Ptáčková
Zápas rovněž nevyšel Ptáčkové, nešli
plné ani dorážka a to rozhodlo o její prohře 384, Ptáček ml. 391, Ptáček st. 376,
Jarolím 424.
o 34. S tím domácí nepočítali.

O prohře se rozhodlo v polovině zápasu,
Lokomotiva v ní ztratila 130 kuželek

Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný /USA, 2010, 126 min / tit.
Pokračování filmu TRON z roku 1982, ve kterém se Kevin Flynn (Jeff Bridges)
dostal do virtuálního světa, kde musel zničit nebezpečný program. V tomto filmu
jde o Kevinova syna Sama, který se dostane do podobné situace jako jeho otec,
aby se spolu s ním a jeho pomocnicí vypořádal s další počítačovou hrozbu.
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain,

5.2. - 15:00 / 8.2. - 17:30 / 13.2. - 17:30

RE/MAX CUP ve Spořicích – přípravka
FK Chmel Blšany mezi staršími čtvrtá

Překvapení se nakonec nekonalo,
KO přišlo v pátém duelu

ZELENÝ SRŠEŇ

Akční / Krimi / Thriller / USA, 2011 / titulky /
Zelený Sršeň se poprvé objevil roku 1939 jako radiová hra a o rok později jako
komiks. Hlavním hrdinou je Britt Reid, vydavatel „Daily Sentinel“. Reid vyhlašuje zlu válku jako maskovaný Zelený Sršeň, často porušuje právo, aby mohl
chytnout zločince. Jeho pomocníkem je mistr bojových umění – Kato.
Tip projekce: 3D Vstupné: 145,Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou, Edward James Olmos,

2.2. - 20:00 / 3.2. - 20:00 / 11.2. - 17:30

Žatecký týdeník

Mateřské Centrum

Sedmikráska Žatec
POŘÁDÁ DNE
5.ÚNORA 2011 OD 16H.

KARNEVALSHOW
V KULTURNÍM DOMĚ HOLEDEČ
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K 13 kolu KP A odjížděli hráči Žatecké Lokomotivy do Podbořan. Místní B
tým byl vysokým favoritem a tuto roli nakonec potvrdil. Nebylo to ale tak jednoduché, jak vypadá konečný výsledek. Ve čtyřech duelech to bylo vyrovnané, Žatečtí měli dokonce navrch, ale dva výkony pod čtyřstovku a ztráta 130
kuželek nakonec rozhodla.
Ptáček st. hrál o získání sebedůvěry
Čaboun proti B. Ambrové to neměl
rozhodně jednoduché. Zvláště plné byli a to se mu nakonec povedlo. S Hrdinou
vyrovnané. O výhře o 45 rozhodla pro sehrál vyrovnanou partii, kterou nakonec
hostujícího hráče výborně zvládnutá dotáhl k výhře o 15 a zkorigování stavu.
Jarolím v posledním duelu proti M.
dorážka.
Ptáčková brzy zapomněla na nepove- Lukášovi neměl co ztratit. Oba hráči se
dený zápas před týdnem. Po pomalej- dobře znají a věděli, že o vítězi rozhodne
ším rozjezdu se rozehrála k výbornému více chyb. Duel to byl vyrovnaný, oba
výkonu a jen trocha smůly zavinila, že se střídali ve vedení, bohužel více chyb
udělal Jarolím a prohrál o 16.
prohrála s Hessem o pouhých 13.
Chotová se držela v první padesátce n Kuželky Podbořany B - TJ Lokostatečně a ztratila jen 10. Ve druhé ale motiva Žatec A 6 : 2 (2644 : 2540)
na D. Lukáše nestačila a nakonec proPodbořany: B. Ambrová 412, Hess
460, D. Lukáš 443, K. Ambrová 461,
hrála o 66.
Další pohroma přišla ve čtvrté dvojici. Hrdina 413, M. Lukáš 455
Žatec: Čaboun 457, Ptáčková 447,
Hofmann st. sice zahájil plné dobře, ale
v dorážce už začal ztrácet a toho do- Chotová 377, Hofmann st. 392, Ptáček
konale využila K. Ambrová. Postupně st. 428, Jarolím 439.
Příští týden 29.1. hostí Žatečtí tým
navyšovala vedení až ke konečné výhře
Kuželky Podbořany C od 9.00.
o 69. Bylo rozhodnuto.

Dům dětí a mládeže Žatec
vás zve na výlet do
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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

