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evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Mimořádné úřední
dny – soboty
Městského úřadu
v Žatci

v roce 2011 (1. pololetí)
Mimořádné úřední dny – soboty:
08.01.2011
12.02.2011
05.03.2011
09.04.2011
07.05.2011
04.06.2011
Úřední hodiny:
08:00 – 12:00 hod.
Úřadující pracoviště:
Pracoviště budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec
Podatelna
Pokladna
Matrika
Evidence obyvatel
Úsek OP a CD
Majetkový odbor
Obecní živnostenský úřad
Pracoviště Obránců Míru 295, Žatec
Pokladna
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Stavební a vyvlastňovací úřad

OSSZ mít v Žatci
pobočku nebude

Vedení města jednalo s Českou správou
sociálního zabezpečení o zřízení pobočky
tohoto úřadu v Žatci. Obyvatelé Žatce
musí dojíždět do Loun na Okresní správu
sociálního zabezpečení (OSSZ), kde
se vyřizují záležitosti spojené se všemi
druhy důchodů a nemocenských dávek
(včetně „mateřské“). Na městský úřad
v Žatci se často obracejí občané, kteří se
dotazují na tento úřad, a pro něž je cesta
do Loun zatěžující komplikací. Problém
je to zejména pro seniory a zdravotně
postižené. Pobočka OSSZ v Žatci by
usnadnila život také podnikatelům, zaměstnavatelům a dalším skupinám osob.
Stanovisko OSSZ je však zamítavé.
V současné době se uvažuje o restrukturalizaci úřadu a naopak se plánuje
redukce počtu poboček.
(pan)

Město Žatec
postupuje
v celostátní soutěži

Město Žatec se zúčastnilo soutěže „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ za rok 2010“. Touto soutěží
jsou prezentovány výsledky v oblasti
památkové péče.
V Ústeckém kraji bylo do soutěže
přihlášeno 5 historických měst, přičemž
Město Žatec se umístilo na 1.místě
a postupuje do celostátního hodnocení.
Výsledky celostátního hodnocení budou
vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel dne 19.4.2011
ve Španělském sále Pražského hradu.
Cena je udělována každoročně jedné
obci, městu nebo městské části, na jejímž území je prohlášena městská památková rezervace nebo městská památková
zóna. Vítězné město získává ocenění, ale
také právo užívat za příslušný rok titul
„Historické město roku“.

Sportovec roku 2010 okresu Louny:
Dospělí jednotlivci:
1. Hana Nachtigalová, silový trojboj,
Žatec
2. Lucie Záleská, cyklistika, Blšany
3. Tomáš Plevko, plavání, Žatec
4. Petr Vít, nohejbal, Žatec
5. Jana Brabcová, střelectví, Louny
Kolektivy dospělých:
FK Louny
Mládež jednotlivci:
1. Vojtěch Nipl – cyklistika, Louny
2. David Urban – plavání, Žatec
3. Vladimír Slanina – kanoistika, Žatec
4. Jakub Dvořák – plavání, Žatec
5. Martina Mikulášková – cyklistika,
Louny
6. Kateřina Iblová – plavání, Žatec
7. Marek Koutník – squash, Podbořany
8. Jana Janečková – národní házená,
Žatec

9. Petr Bláha – veslování, Louny
10. Petr Berka – atletika, Žatec
Kolektivy mládeže:
1. Fitness club – Louny, junioři
2. Jazzmani – Žatec, plavání
3. Veslařský klub Ohře Louny
Trenér mládeže:
Milan Chrobák, Louny, cyklistika
Veterán - masters:
Václav Jelínek – cyklistika, Louny
Handicapovaný sportovec:
Miroslava Černá – lukostřelkyně,
Staňkovice
Síň slávy:
Kamil Ausbuher - dlouholetý reprezentant ČR v cyklokrosu, Podbořany
Zvláštní cena ČSTV a Deníku za dlouholetou propagaci sportu:
Jaroslav Kubíček, sportovní novinář

Město stanovilo nové podmínky

Žatec – První jednání Zastupitelstva města Žatce, které se konalo 27. ledna
2011, schválilo rozpočet města na letošní rok.
Mimo jiné řešilo také možnosti snížení bude prominuta, pokud stavba RD bude
cen stavebních pozemků na Kamen- řádně dokončena do čtyř let.
Rozpočet města na rok 2011 byl
ném vršku. Téma, které se objevuje
na jednání zastupitelů dost často, neboť schválen. Provozní výdaje budou poo parcely kvůli ceně nebyl očekávaný níženy o 7 % dle předloženého rozsahu
zájem, se ani tentokrát neobešlo bez a získané prostředky budou přesunuty
diskuzí. Nakonec hlasováním v poměru do rezervního fondu dané kapitoly.
Město se tak rozhodlo snížit náklady
14:12 bylo přijato usnesení o změnách
v kupní podmínce. Kupní cena pozemků na silvestrovský ohňostroj o 150.000,k výstavbě rodinných domků v uvedené Kč, prostředky na televizi OK+ snížit
Nejlepším sportovcem okresu 2010 byla vyhlášena Hana Nachtigalová ze lokalitě je stanovena částkou 1.958,- o 100.000,- Kč a PHM Městské policie
Žatce, která dostala i nejvíce hlasů od čtenářů. V loňském roce se stala Kč za 1 m2. Část kupní ceny ve výši Žatec - snížit o 50.000,- Kč. Prostředdvojnásobnou mistryní světa a evropskou rekordmankou v silovém trojboji 950,- Kč za 1 m2 bude zaplacena před ky ve stejné výši, to je 300 000 korun,
v kategorii žen do 48 kg.
podpisem kupní smlouvy, ale zbývající pak převede na příspěvky sportovním
část ve výši 1.008,- Kč za 1 m2 bude organizacím.

Sportovkyní roku je
Hana Nachtigalová

Žatec – Než se rozeběhnou letošní soutěže ve většině sportovních odvětvích,
uskutečnilo se slavnostní vyhodnocení ankety Sportovec okresu za rok 2010,
které pořádá Žatecký a lounský deník společně s OS ČSTV a dalšími sponzory.
Také výběr pro toto, v pořadí již 13. vyhodnocení stejnými pořadateli, bylo
těžké. Sportovci okresu totiž získali medaile nejen na českých sportovištích,
ale také ze světových a evropských šampionátů. Žatecké občany může těšit,
že významnou roli tu hrají právě obyvatelé a reprezentanti jejich města.
Vyhodnocení jednotlivci a kolektivy bratra Ondřeje.
V kategorii mládeže získali žatečtí
ze všech kategorií měli dostaveníčko
v pondělí 24.ledna v Městském divadle sportovci v první desítce šest míst.
v Žatci. Podle ohlasů ze zcela zaplněné- Druhý skončil plavec David Urban, třetí
ho sálu měli tu velké zastoupení žatečtí Vladimír Slanina za dva tituly na ME
plavci, kteří byli také nejčastěji zváni ve sjezdu na divoké vodě. Pátý Jakub
na podium k převzetí plaket za výsledky Dvořák a 7. Kateřina Iblová jsou rovněž
loňského roku. Týkalo se nejen čtyř jed- vynikající plavci z žateckého klubu.
notlivců z oddílu Jazzmani Žatec, neboť Osmá byla vyhodnocena dorostenka
pátý triumf patřil tomuto klubu v soutěži Jana Janečková, která už nastupuje
kolektivů mládeže. Tradičně se dostalo i za ženy v I.lize národní házené. Desítku
uznání zástupcům okresní cyklistiky, za- uzavírá žatecký atlet Petr Berka.
V kategorii handicapovaných sportovtímco výjimečně chyběli po předchozích
ců převzala cenu Miroslava Černá ze
triumfech žatečtí karatisté.
Absolutním vítězem se stala Hana Staňkovic, za bronzovou medaili na ME
Nachtigalová ze Žatce. Dvojnásobná družstev v lukostřelbě.
Slavnostní vyhlášení moderoval opět
mistryně světa a držitelka evropského
rekordu v silovém trojboji v kategorii Radek Šilhan, který svými otázkami
do 48 kg získala navíc cenu čtenářů přivedl něketé sportovce do rozpaků,
zatímco ti zkušenější už věděli, co je
Deníku za nejvyšší počet hlasů.
Třetí místo mezi pěticí dospělých čeká a dokázali odpovídat i s vtipem.
patří plavci Tomáši Plevkovi, jenž se O kulturní část podvečera se postraly
po přechodu do nejvyspělejší kategoiie zpěvačky Monika Agrebi a Martina
adaptoval tak rychle, že získal dva Partlová. Mezi předávajícími, kterými
tituly mistra ČR. Čtvrté místo patří byli zástupci pořadatelů a sponzorů,
žateckému nohejbalistovi Petru Vítovi přišli na podium i představitelé měst
za jeho výkony v týmu extraligy SKN Žatce a Podbořan, starostka Zdeňka
Žatec a za zisk zlaté medaile na MČR Hamousová a místostarosta Jan Novotv singlu, kde vystřídal svého staršího ný, resp. Radek Reindl a Karel Honzl.

Podávání žádostí o finanční příspěvky
MěÚ Žatec v rámci schváleného
rozpočtu Města Žatce pro rok 2011
přijímá žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany,
děti, důchodce a zdravotně postižené
občany v rámci žateckého regionu
o finanční příspěvky pro rok 2011.
Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec,

na finančním odboru MěÚ Žatec
nebo pořídit na internetových stránkách Města Žatce (www.mesto-zatec.
cz – Žádosti a formuláře – Finanční
odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do pondělí 28.2.2011
v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
na finančním odboru MěÚ Žatec.

Rada města Žatce v působnosti valné
hromady Žatecké teplárenské, a.s. dne
7.2.2011 schválila předběžnou cenu tepla
navrženou společností Žatecká teplárenská,a.s. a předloženou představenstvem
společnosti .
Navýšení předběžné ceny pro rok 2011
činí 4,5%, a to z důvodu zvýšení cen
vstupů (paliva, elektřiny,vody ). Nejvyšší
nárůst ceny byl zaznamená u cen spotřebované elektrické energie, a to kvůli
nárůstu složky KVET (kombinovaná
výroba tepla a elektřiny a obnovitelné
zdroje) z původních 166,34 Kč/MWh
na současných 578 Kč/MWh .
Tyto ceny budou sloužit pro výpočet
měsíčních záloh a fakturaci u odběratelů
s individuálním režimem plateb. Konečná cena bude známa opět začátkem
ledna 2012.
Průměrná konečná cena tepla pro rok
2010 činila 356,36 Kč/GJ vč.DPH, pro
srovnání celostátní průměrná cena tepla
z paliva uhlí byla 454,65 Kč/GJ vč. DPH,
ostatní paliva 558,15 Kč/GJ vč. DPH.

Celostátně se pohybuje meziroční nárůst
o 20 a více Kč /GJ .
Dodatky ke smlouvám s novými
odběrovými diagramy budou zaslány
odběratelům do konce února 2011.
V roce 2010 prodala odběratelům
Žatecká teplárenská, a.s. 249 838 GJ
tepla (bez vlastních odběrů). Z toho cca
57 862 GJ bylo získáno z kogenerační
jednotky na biomasu ORC. Z ORC bylo
od července 2010 v rámci zkušebního
provozu dodáno do sítě ČEZ distribuce
3549 MWh elektřiny. Žatecká teplárenská se tímto předem připravuje na velice
tvrdá ekologická a legislativní opatření
pro teplárenství od roku 2013 (např.
povolenky nakupované v aukci – do
roku 2012 přidělované zdarma, zdanění
povolenek, další etapa ekologických daní,
snižování všech emisí a produkce skleníkových plynů….) doprovázené klesající
spotřebou tepla z důvodu zateplování,
aby zmírnila případný výrazný skokový
nárůst cen tepla již dnes tolik avizovaný
v médiích.

Teplo bude dražší
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec
dne 14.07.2008
n Území pro výstavbu rodinných
domů je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní
členění parcel do bloků navazujících
na současné ulice Vrchlického, Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
Dukelská a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
4.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
5.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
6.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
7.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
8.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
9.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
10.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě
RD je stanovena částkou 1958,-Kč
za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč
za 1m2 bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m 2 bude zaplacena do 4 let
od podpisu kupní smlouvy, její
úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,Kč za m 2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4
let ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část
kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice
na pozemek je možné po schválené
žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný vršek
na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně
po nově vytvořeném nájezdu š.
4 m ze zámkové skladebné dlažby.
Změna umístění vjezdu je možná
po schválení ORM a zhotovitele
stavby tech. infrastruktury (Silnice
GROUP a.s.) na vlastní náklady
majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu
vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem
na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek u některých parcel minimální – cca 1,2 m
pod terénem (nutnost odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou
jímku – nelze napojit přímo (bude
součástí projektové dokumentace
(dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka

Žatecký
týdeník

bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu
jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
skříně s vynechaným prostorem pro
připojení RD a elektroměr (cena
za připojení ke každé parcele 3 x
25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební
čára 5,5 m dodržena z obou stran
od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).
Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena
a bude předmětem vyjádření k dokumentaci ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m,
materiál a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, krejcar@mesto-zatec.
cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 31.1.2011 do 1.3.
2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

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. 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.
n č. 2553/14 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 pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
357/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu … 459.920,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
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.2816/12 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 …
497.930,-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. 2819/5 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 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 682/42456
vzhledem k celku za kupní cenu …
740.370,-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.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 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 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
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 379.100,- 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 9.2.2011 do 10.3.2011

Žatecký týdeník

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..
Cena na rok 2011

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Pytel 60 l

jednorázově

28,00 Kč/ ks

Pytel 110 l

jednorázově

52,00 Kč/ ks

60 l

1 x týdně

60 l

1 x za 2 týdny

80 l

1 x týdně

1 804,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 060,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 051,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 541,- Kč

1 558,- Kč
824,- Kč

240 l

1 x týdně

4 450,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

2 770,- Kč

340 l

1 x týdně

5 102,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 353,- Kč

660 l

1 x týdně

660 l

1 x za 2 týdny

770 l

1 x týdně

770 l

1 x za 2 týdny

1100 l

1 x týdně

11 734,- Kč
7 134,-Kč
13 176,- Kč
8 551,- Kč
18 423,- Kč

1100 l
1 x za 2 týdny
11 288,- Kč
Pozn.: Občané, kteří hradí cenu prostřednictvím pověřeného správce bytových domů nebo vlastníka bytů (např. realitních kanceláří, správou domů,
společenstvím vlastníků bytů): 56,- Kč za osobu/měsíc.

Sbírka Autolékárničky do Afriky byla úspěšná

Žatec - Sbírka Autolékárničky do Afriky byla ukončena 25. ledna. Díky
všem dárcům se podařilo sebrat 470 autolékárniček, což je dle našeho
názoru opravdu hodně. Z obsahu jedné autolékárničky mohou být ošetřeni
dva lidé, což znamená, že se nám společně podařilo pomoci 940 lidem.
Zvláštní dík za spolupráci při této v keňském Itibu nadace ADRA. Aleš
akci patří: Městkému úřadu Žatec, Bárta, projektový manažer organizace
Farnímu úřadu Liběšice, Dopravnímu ADRA, se stará o zdravotnické zaříinspektorátu PČR Louny, Základní zení v Itibo v Keni, kde také působí
škole Petra Bezruče Žatec, Střední i jako zdravotník, k tomu říká: „Jako
škole zemědělské a ekologické Žatec zdravotník pracuji v Itibo na ambua také samozřejmě všem jednotlivým lanci a na operačním sále a garantuji,
dárcům. Vybrané autolékárničky jsme že se veškerý zdravotnický materiál
roztřídili a do humanitární organizace dostane k nemocným a zraněným.
ADRA jsme odvezli 21 pytlů plných Sbírat lékárničky má smysl. Rád
zdravotnického a obvazového ma- bych tímto poděkoval všem, kteří se
teriálu. Materiál, který se díky Vám ke sbírce připojili, ať už jako organipodařilo vybrat, bude předán nadač- zátoři nebo jako dárci.“
nímu fondu Asante Kenya Lejly AbbaVšem dárcům ze srdce děkujeme
sové a projektu zdravotnického centra i my. Manželé Kunešovi z Radíčevsi

Zápisy do prvních ročníků základních škol právě probíhají nejen v Žatci.
V záběru při zápisu v ZŠ Měcholupy sleduje dovednost budoucího žáka
Mgr. Helena Gondeková.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
– projekty na rok 2011
Městský úřad Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatec na rok
2011 přijímá žádosti o finanční
příspěvky na projekty realizující cíle
a opatření platného Komunitního
plánu sociálních služeb.
Formulář žádosti je možné vyzvednout na informacích MěÚ Žatec,

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 v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

nebo na odboru sociálních věcí, dále
ke stažení na webu města: www.mesto-zatec.cz/ sekce žádosti a formuláře/
sociální odbor/.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do pondělí 28.2.2010
v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
na odboru sociálních věcí.

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

Žatec - Výroční valná hromada občanského sdružení Záchranáři Žatec se
konala v sobotu 29. ledna se za účasti starostky města Žatec Z. Hamousové, zástupců profesionálních hasičů mjr. P. Bema a mjr. J. Vlčka a starosty
Okresního sdružení hasičů (OSH) Louny J. Hence.
„Pozvali jsme hosty do nově oprave- Pomáhali jsme při soutěžích Českého
né klubovny, na jejíž rekonstrukci jsme červeného kříže, při povodních v Jetřistrávili 724 hodin a použili téměř celý chovicích, čtyři členky působí v Dobfinanční příspěvek od města Žatec za rok rovolnické službě Levandule v žatecké
2010,“ řekl Slavomil Jurnečka, ředitel nemocnici. Během školení první pomoci
sdružení. „Vloni jsme absolvovali téměř po celé republice jsme proškolili téměř
dvě stovky plánovaných i neplánovaných 700 dospělých i dětí, částečně se s prvakcí. Kromě Dočesné a dalších kultur- ní pomocí seznámilo dalších téměř 800
ních akcí naši zdravotníci zajišťovali osob. Nezaháleli jsme ani ve vlastním
i závody v požárním sportu a cyklistické vzdělávání – absolvovali jsme několik
závody v lounském okrese, Mistrovství výcviků a školení, skládali každoroční
ČR a Evropy v motokrosu ve V. Třebu- povinné zdravotnické zkoušky a prokášicích i seriál Mistrovství ČR v Truck zali své dovednosti v první pomoci druTrialu, s nímž jsme se dostali až na Mo- hým místem v soutěži ve Štětí,“ doplnil
ravu. Během zdravotnických asistencí velitel sdružení Tomáš Pinkr.
„Volného času při rekonstrukci klujsme ošetřili 386 osob, z nichž 18 bylo
předáno záchranné službě nebo převeze- bovny mnoho nezbylo. Přesto jsme stihli
no do nemocnice. Zasahovali jsme také vyhrát soutěž v sáňkování na čemkoliv
několikrát na výzvu záchranné služby,“ v Nepomyšli, pozorovat hvězdy po Dočesné, uspořádat maškarní párty i turnaj
upřesnil S. Jurnečka.
„Potěšili jsme také stovky dětí – ve stolním fotbálku,“ doplnil vedoucí
na dětských dnech a táborech, při ukáz- mládeže Jan Mach. V závěru valné hrokách vybavení, maskováním zranění mady poděkoval starosta OSH Louny
a také při rozdávání cen ve výtvarné dobrovolným záchranářům za spolusoutěži na téma první pomoc, kterou práci a předal do rukou jejich ředitele
jsme pořádali. Cvičně jsme zasahovali Čestné uznání za obětavou práci pro
při třech evakuacích škol. Vedeme ko- dobrovolné hasiče.
Ing. Zdenka Uďanová,
lektiv mladých záchranářů i kroužek
o.s. Záchranáři Žatec
první pomoci na Obchodní akademii.

Vzpomínkové hovory B aneb
Jak jsem znal Oskara Brázdu

V rámci právě probíhající výstavy v Křížově vile „Žáci Oskara Brázdy“ bude
vyprávět, vzpomínat i malovat akademický malíř Vladimír Hadomský.
Večer ve stylu“ Hovory H“ proběhne jména pro zájemce o výtvarný obor.
v cyklu Večery ve Vile. Tradičně ve čtvr- Vstupné 20,- nebo 30,- Kč, majitelé
tek v 17 hodin v Křížově vile a to 17. školních pasů zdarma. Školní hromadúnora. O týden později, 24. února v 10 né návštěvy žádáme, aby se na dopohodin dopoledne, proběhne podobná ledne předem objednaly na tel. čísle
akce pro žáky a studenty. Vhodné ze- 415 710 389.
jm

Toulky krajinou s regionálním muzeem

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve na novou výstavu „Toulky
krajinou“. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. února od 17 hodin v prostorách
hlavní budovy muzea.
Tématem fotografické výstavy Jarosla- v našem okolí ho učarovala natolik, že
va Holštajna, pracovníka Regionálního se začal focením zabývat intenzivněji.
muzea v Žatci, jsou převážně krajinné A jak sám říká: „Škoda promeškaných
scenérie, stromy a zvířata, u nichž nachá- momentů v přírodě bez fotoaparátu“.
zí jejich přirozenou krásu a bezprostřed- Přijďte se podívat na jedinečné snímnost. Autor se začal věnovat focení v roce ky, které budou k vidění do 3. dubna
1983, ale teprve veliká záliba o dřeviny 2011.
(jik)

Chrám Chmele a Piva informuje:
Jak známo, v Restaurantu U Orloje
připravujeme regionální pokrmy způsobem blízkým domácí kuchyni. Každý
pracovní den jsou v nabídce k obědu
3-4 hlavní jídla v cenové relaci od 6080,- Kč.
Od počátku února je možné používat
k platbám kromě platebních karet také
stravenky Ticket Restaurant a Gastro
Pass. Restaurant hojně využívají rodiny
s dětmi. Pro nejmenší děti je zde nově
k dispozici také přebalovací stůl.
Mládež si našla oblibu v čeponavých
limonádách. Kofola, pomerančová a malinová limonáda se prodává za jednotnou
cenu 15,- Kč za 0,3 l. Hojně se začíná
využívat také Wifi služba bezplatného
internetu v prostorách restaurace, bez
nutnosti přístupového hesla.
V měsíci únoru jsme pro návštěvníky

opět připravili zajímavé akce. Dne 10.
února od 19 hod proběhne hudební večer
v restaurantu U Orloje. Vystoupí kapely
Poslední motýl a Nová scéna. Vstup volný.
Na 14. února připadá svátek svatého
Valentýna. Pro tento večer je možné
zarezervovat si místo na večeři s akční
nabídkou sektu a zamilovanéh dezertu
na tel. čísle 415 210 952.
Turistická sekce CHCHP se již v této
době připravuje na letní sezónu. Plný letní provoz bude zahájen 1. dubna 2011.
V současné době se vybírají upomínkové předměty vhodné k prodeji v recepci
CHCHP.
Prosíme zájemce o dodávky typických
suvenýrů a předmětů majících vztah
k žateckému regionu, aby nás kontaktovali na email: info@chchp.cz nebo
na tel. 415 211 610.
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řádková inzerce
n Prodám hliníkové regály + prodejní
pulty, cena 80000,- Kč – komplet, tel.
731175166 (dvě bývalé proejny Irman)
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí Tel.:
773 264 183
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
3 900,- Kč. Tel: 604409659
n Prodám byt 5+1 v OV 120 m2 v 2.p.
s terasou a garáží – Žatec – Flora.
Cena: 1. 500.000,- Kč. Ne RK! Tel.:
722 181 465
n Prodám dvě chrom.zrcátka na Opel
Astra za 300,-Kč, velkou láhev 32 kg
na PB za 200,-Kč, použité luxfery
19/19 cm-45ks za 150,-Kč, řezné kotouče na ocel o průměru 40 cm/otvor
3,2 cm-4ks za 100,-Kč, řezné kotouče
na ocel o průměru 40cm/otvor 8cm-4ks
za 100,-Kč a pronajmu uvolněnou novou
garáž u záp.nádraží za 1000,-Kč/měs.
Se čtvrtletními dávkovými balíčky. Tel.:
606 928 778
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1
v Žatci na Jihu. Volejte 774 240 723
n Akce - Krása Nefertiti – masáž
teplým mandlovým olejem 390,-Kč,
relaxační salon Brillant de Santé. Tel.:
607 834 434.
n Pronajmeme 2 byty 2+1 cca 75m2
v úplném středu města Žatce. Nájemné
bez služeb a energií 2.500,- Kč za 1
byt měsíčně. Bez kauce! Informace
ul. Dlouhá čp. 152, Žatec nebo mobil
607 282 961, po celý den!
n Pronajmu byt 2+0 KK v Žatci, lokalita u Penny Marketu. Nájemné 7.000,Kč/měs. Informace na 603 170 198

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

ÚNOR 2011     
9.2.

12.1.

15.2.

20.2.

21.2.

přišli na svět
26. 1.
		
		
27. 1.
		
28. 1.
		
		
29. 1.
30. 1.
		
		
7. 2.		

Dědková Michaela
Totzauerová Valerie
Cínová Kristýna
Kinač Dominik
Kováčová Vanesa
Zugar Ondřej
Vedral Vít
Machajdíková Lea
Dušková Barbora
Teuberová Pavlína
Musil Jakub
Bledý Lukáš Samuel
Nyamdorj Engui

22.2.

25.2.

26.2.

Rozloučení
25. 1.
		
27. 1.
28. 1.
		
		
29. 1.
		
30. 1.
		
		
31. 1.
1.2.
2.2.
3. 2.
6. 2.
7. 2.
		

Jiřina Matvějčuková
Božena Milenková
Růžena Lišková
Anna Šustrová
Marie Linhartová
Václav Havránek
Vítězslav Šavel
Kristína Cvachová
Eva Turková
Božena Burešová
Vincenc Ziga
František Hanzlík
Drahoslav Mašek
Marian Biháry
Jaroslav Bláhová
Karel Toman
Miroslav Koňák
Bohumil Dvořák

DVA NA KANAPI - Marc Camoletti

19:30

NIXON V ČÍNĚ

18:45

NEZMAŘI

19:30

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

15:00

TALIESYN  

19:30

NĚŽNÉ DÁMY  

19:30

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU  

19:30

IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Ifigenie na Tauridě) 	

18:45

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
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,Únor 1972. Nejtemnější časy studené války. Americký prezident Richard Nixon
přijíždí do Číny k historickým rozhovorům s tamním vůdcem Mao-Cetungem,
najít společnou řeč proti Sovětskému svazu. Nixonova cesta byla po více než
dvaceti letech prvním setkáním představitelů USA a Čínské lidové republiky
na vysoké úrovni . Započala se tak nová éra vzájemných vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Nixon v Číně je společným dílem skladatele Johna
Adamse, režiséra Petera Sellarse a libretistky Alice Goodman.
Více na www.metinhd.cz. Vstupné: 300,Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem
akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale i světová
folková klasika. Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celé
ČR a Slovensku. Mají stálé publikum ve všech větších městech republiky.
Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto
žánru udělují. V současné sestavě jezdí s koncertním programem ve kterém
zazní i písničky z jejich posledního CD. Posluchači si tak s nimi mohou během
jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od historie až
po současnost. Aktuální složení skupiny: Pavel Zajíc, Šárka Benetková, Tonda
Hlaváč a Pavel Jim Drengubák
Předplatné Skupiny D I mimo předplatné. Vstupné: 160,- Kč.
Pohádkový příběh z Podkrkonoší Vás zavede do lesního království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek
kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od víly Modrovlásky poradí? Přinese jim
štěstí a nebo smůlu? Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá
ponaučení o tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne
chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou.
Hrají: Hana Czivišová, Petr Takáč, alt.Tomáš Černý
Mimo předplatné. Vstupné: 70,Jazz rocková hudba 70 let s keltskými motivy v duchu Jetro Tnulo.
Hrají: Jan Bičovský - zpěv, bouzouki, harmonika, Robert Fischmann – flétna,
Vojtech Jindra - - ak. Kytara, Filip Benešovský – baskytara, Adam Pospíšil –
Housle, Michal Doležal – klávesy, Radim Chrobok – Bicí, perkuse
Vstupné: 100,Venkovský doktor ujišťuje bohatou milionářku Florence o jejím brzkém
konci. Ta proto hledá dospělé děti své sestry, aby jim odkázala dva miliony
dolarů. Dva angličtí herci se na neúspěšném americkém turné o dědictví
dozvědí z inzerátu a rozhodnou se za hledané dědice vydávat. Ukáže se však,
že hledanými Max a Steve nejsou chlapci, jak si mysleli, ale dívky... Uvede
Docela Velké Divadlo Litvínov. Hrají : Doktor - Pavel NOVÝ, Leo Clark - Jan
RÉVAI, Jack Gable - Petr ERLITZ, Megy - Zuzana DŘÍZHALOVÁ nebo Lenka
LAVIČKOVÁ, Florence - Jana GALINOVÁ, Audrey - Lenka LAVIČKOVÁ
nebo Martina PAWEROVÁ, Pastor - Petr KOZÁK, Ben - Jan BOUŠE
Předplatné skupiny A. i mimo předplatné
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,Adaptaci slavného Hrubínova románu uvádí Rádoby divadlo Klapý. Touto hrou
se vracíme k cyklu uvádění ochotnických souborů na scéně našeho divadla.
Vstupné: 50,- Mimo předplatné
(Christoph Willibald Gluck).
Susan Graham a Plácido Domingo v hlavních rolích Gluckovy moudré interpretace tohoto řeckého mýtu. V promyšlené inscenaci Stephena Wadswortha,
která měla premiéru již v roce 2007, se objeví také skvělý tenorista Paul
Groves. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Patrick Summers.
Více na www.metinhd.cz Vstupné: 300,-

62 let
73 let
68 let
85 let
85 let
www.divadlozatec.cz
70 let
70 let
55 let
49 let
76 let
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
64 let
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
65 let
Kulturní tipy muzea na MĚSÍC únor 2011
85 let
76 let
Hlavní budova – Husova ul. 678:
79 let
Výstavy:
86 let
n „MOŘSKÉ ŘASY V POTRAVĚ ČLOVĚKA“: probíhá do 20. 3. Přírodověd63 let
ná výstava připravena ve spolupráci s MZM Brno.
60 let n „TOULKY KRAJINOU“: 10. 2. – 3. 4. Fotografická výstava Jaroslava Holštajna. Vernisáž výstavy 10. února od 17.00.
n „….ŘÍKALI MU KOREA“: pro velký zájem prodlouženo do 19. 2. 2011. VýObčanské sdružení Učitelé pro Žatec
stava o historii bývalého vojenského letiště v Žatci
pořádá
n OSTATNÍ: SOUTĚŽ „O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POMLÁZKU“
soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci všech věkových kategorií, pouze zaměstnanci
RM Žatec a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyřazeni • vytvořte pomlázku
a doneste/pošlete na adresu našeho muzea: Regionální muzeum K. A. Polánka,
Husova 678, Žatec do 15. března 2011 • uveďte jméno a příjmení, adresu bydliště,
v neděli 13. února 2011 od 14:00 hodin
telefonní kontakt • pomlázky budou vystaveny v rámci výstavy „Jaro přišlo k nám“
v kulturním domě MOSKVA v Žatci
a po skončení výstavy zůstanou v majetku RM v Žatci • během výstavy budou
návštěvníci hlasovat o nejhezčí pomlázku a po skončení výstavy budou vyhlášeni
3 vítězové • tvůrci budou odměněni a vyrozuměni pracovníkem muzea o získání
ceny po skončení výstavy • výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku
První tři ceny: volná vstupenka do muzea na rok 2011 + kniha • Organizátor
soutěže si vyhrazuje právo změn

Regionální muzeum K. A. Polánka

Dětský
maškarní den

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ŽÁCI OSKARA BRÁZDY“: probíhá do 26. 2. Výstava obrazů pokračovatelů
známého malíře Václava Nasvětila, Jaroslava Slámy, Vladimíra Hadomského.

POZOR:VSTUPENKY POUZE V PŘEDPRODEJI!!!
-

ZŠ praktická, Dvořákova 24, Žatec
ZŠ nám. 28. října, Žatec – S. Svobodová
ZŠ Komenského alej, Žatec – J. Němcová
Spec. MŠ Studentská, Žatec
MŠ, Fügnerova 2051, Žatec
MŠ Alergo Žatec – V. Juchelková

Kulturní program zajistí: DJ Fiala

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

Bohatá tombola!

Po šesti úspěšných ročnících zveme opět všechny děti v maskách s rodiči:
Přijďte se s námi bavit, soutěžit a tancovat, nebudete litovat!

Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč



Záchranáři převzali čestné uznání
za pomoc dobrovolným hasičům

10. února 2011

říjen - březen / pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin
sobota: 10.00 – 16.00 hodin, neděle: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz

10. února 2011

Digitální KINO Žatec - www.divadlozatec.cz
16.2. 20:00	 TRON LEGACY 3D

… poslední projekce filmu v Žatci !!
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.
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain,

11.2. 20:00 	 ZELENÝ SRŠEŇ 3D

… poslední projekce filmu v Žatci !! 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. Tip projekce: 3D Vstupné: 145,Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou, Edward James Olmos,

13.2. 17:30	 

MÉĎA BÉĎA 3D

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...
Tip projekce: 3D Vstupné: 130,Hrají: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris

10.2. 17:30 .. 160,- / 13.2. 15:00 .. 160,- / 	NA VLÁSKU 3D

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.
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

18.2. 17:30 	 

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

… poslední projekce filmu v Žatci !! 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,

10.2. 20:00	 NICKYHO RODINA

… poslední projekce filmu v Žatci !!
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. Nyní je příběh záchranné akce známý po celém světě. V rámci vzdělávacích projektů film Síla lidskosti viděly miliony dětí a mnohé z nich
se rozhodly jít ve Wintonových stopách a udělat něco důležitého pro náš svět.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe Schlesinger a další

11.2. 17:30	 CIZINEC 

… poslední projekce filmu v Žatci !!
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.
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

13.2. 20:00 / 19.2. 20:00

OBČANSKÝ PRŮKAZ

14. 2. 17:30 / 24. 2. 17:30

FIMMFÁRUM 3D

Komedie / Drama / Česko, 2010, 137 min
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich
přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský
průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech,
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih, a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin
Myšička, Marek Taclík, Kristýna Boková - Lišková, Magdaléna Sidonová, Jana Šulcová,
– DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Loutkový / Česko, 2011, 75 min
Tři režiséři, tři pohádky, třetí rozměr - to je třetí díl Fimfára. V dalším pokračování
filmu na motivy pohádek Jana Wericha se symbolická trojka projevila i v použití
rozdílné filmové techniky, než jakou se natáčely první dva díly divácky úspěšného
Fimfára. Jako vůbec první český film je totiž natočen ve 3D. Avšak ne, že by tím autoři
odstoupili od původní myšlenky loutkového filmu. Ta zůstává nedotčena, loutky nyní
jen byly nasnímány stereoskopicky a tak bude ke zhlédnutí zapotřebí speciálních
brýlí. Díky tomu bude možno film promítat pouze v kinech, jež prošly digitalizací.
Tip projekce: 3D Vstupné: 140,Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, Roman Říčař, Miroslav
Vladyka

14.2. 20:00 	 

DALŠÍ ROK

Drama / Velká Británie, 2010, 129 min / titulky
Děj se odehrává v průběhu jednoho naprosto průměrného roku v životě stárnoucích
manželů Toma a Gerri, jejichž domov se díky jejich vzájemné lásce stal jediným
pevným bodem vesmíru jejich osamělých přátel, kolegů a rodinných příslušníků.
Tip projekce: 2D Vstupné:80,Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman, Peter Wight,

17. 2. 20:00 / 18. 2. 20:00 / 19. 2. 17:30

OPRAVDOVÁ KURÁŽ

Western / Drama / Dobrodružný / USA, 2010, 110 min / tit
Western podle Coenů, jehož hlavním hrdinou je jednooký šerif Rooster Cogburn, který
s nikým nejedná v rukavičkách a navíc si i moc rád přihne z láhve whisky. Spolu s mladou dívkou Mattie se vydává do nepřátelského území, aby vypátral a potrestal vraha
dívčina otce... Remake stejnojmenného filmu (u nás uváděného pod názvem MARŠÁL)
s Johnem Waynem, který za svou roli šerifa Cogburna získal v roce 1969 Oscara.
Tip projekce: 2D Vstupné: 80,Hrají: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Hailee Steinfeld, Paul
Rae, Dakin Matthews, Domhnall Gleeson

16.2. 17:30 / 27.2. 17:30

ČERNÁ LABUŤ

Drama / Thriller / USA / 2010 / 110 min / titulky
Nina (Natalia Portman) je baletka a má políčeno na roli labutí královny v představení
Labutí jezero, kde bude muset hrát dvě role. Bílou a Černou labuť.
Tip projekce:2D Vstupné: 80,Hrají: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder,

17.2. 17:30 / 24.2. 20:00 / 7.3. 20:00

VARIETÉ

Drama / Muzikál / Romantický / USA / 2010 / 116 min / titulky
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům
finančních i uměleckých výzev. Události naberou rychlý spád, když silný hlas Ali
způsobí, že se z ní stane hlavní atrakce revue. Tip projekce: 2D Vstupné: 110,Hrají: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci, Kristen Bell, Cam Gigandet,

19.2. 15:00 / 27.2. 15:00  GNOMEO & JULIE 3D

Animovaný / Fantasy / Romantický / Rodinný / USA, 2011, 90 min/ Dabing
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek Gnomeo a Julie dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr.
Režisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton,
který je autorem úspěšného Madagaskaru, což je záruka zábavného příběhu.
Tip projekce: 3D Vstupné: 120,Hrají: Jason Statham, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Patrick Stewart,
Maggie Smith, Richard Wilson

20.2. 20:00 / 23.2. 20:00

RODINKA

Komedie / Rodinný / Česko / 2010 / 90 min
Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu věku!Želvičky,
rozepsanédetektivky,tanečníprodospělé,vraždanapětzpůsobů,cappuccinosešlehačkou
a jedno velké stěhování z Ameriky do Čech... To vše a ještě mnohem více prožívají hrdinové
v laskavé (rodinné) komedii Rodinka. Soužití několika generací přináší kuriózní situace
Tip projekce:2D Vstupné: 80,Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková, Josef Polášek, Naďa Konvalinková, Radek Zima, Tereza
Kostková, Petr Kostka. Režie: Dušan Klein

Žatecký týdeník

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

Vydařený start
volejbalových juniorek

Žatec - V přímém souboji o 2. místo
v krajském přeboru volejbalistek nedaly juniorky Severu Žatec doma šanci
Teplicím a po jednoznačném průběhu
zvítězily dvakrát 3:0. Hned další týden
jely do Děčína pokusit se o senzaci
a porazit ho na tamní palubovce. I přes
dobrý a bojovný výkon hráčky hostů
podlehly 1:3 a 2:3, čímž prakticky ztratily šanci bojovat o celkové prvenství
v soutěži. Další týden na palubovce
Litvínova i přes výrazné oslabení žatecké dívky soupeřky doslova deklasovaly 3:0 (13, 20,13) a 3:0 (16, 9, 12).
Juniorky mají za sebou čtvrté kolo krajského přeboru , ve kterém Žatec opět
porazil Most 3:1 (-21,20,19,18) i Čížkovice 3:0 (12,17,12). V soutěži tak nadále
kraluje bez ztráty bodu.
(jv)

Vízner a Karbula
získali stříbro
a bronz v Krupce

Krupka - Krajský bodovací turnaj mladých stolních tenistů v kategorii mladších žáků se konal v sobotu v Krupce
u Teplic.
Závodníci Severu Žatec se dokázali
výrazně prosadit, i když chyběla jednička družstva Hänel. Jirka Vízner potvrdil,
že jeho zisk okresního přeborníka nebyl
náhodný. Přesvědčivě vyhrál svoji kvalifikační skupinu a prohrál až v boji o finále s pozdějším vítězem Mokryšem. Filip
Karbula po úspěšné kvalifikaci prohrál
ve čtvrtfinále a obsadil tak 5. až 8. místo
a to je věkem ještě minižák. Je třeba pochválit i Michala Štěpničku, který ve své
premiéře v kraji vyhrál turnaj útěchy.
Výborný výkon žateckých potvrdil pár
Vízner – Karbula ziskem stříbra ve čtyřhře.
(js)

V čele dva týmy
beze ztráty

Foto Petr Kinšt
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Nejlepší střelkyní družstva žen Šroubárny Žatec v semifinále Českého poháru
byla Lenka Wüstová, která je v záběru mezi hráčkami vítězného Tymákova.

Ženy se do finále neprobojovaly

Žatec – Senifinálová skupina žen v Českém poháru národní házené se hrála
v sobotu 5. února v Žatci za účasti čtyř ligových družstev.
Prvenství vybojovaly ženy Sokola TyVýsledky:
mákov, druhé skončily hráčky z Přeštic,
Žatec – Přeštice
13:16
třetí Žatec a překvapivě až čtvrtý ChomuŽatec – Tymákov
8:27
tov. O jeho umístění rozhodl závěrečný
Žatec – Chomutov
15:14
zápas žateckých žen , když v něm dosáhSestava (branky) Žatce: Černovská
ly své jediné vítězství. Do finále postují – L. Schneiderová, Vlčková, Kolářová
Tymákov a Přeštice.
ml., Havlová, K. Kuželová – PospíchaNejlepší střelkyní Žatce se stala Lenka lová, Wüstová (19), J. Janečková (11),
Wüstová, autorka 19 branek, 11 jich na- Ž. Kuželová (1), Bartoňová (5). Trenér
střílela juniorka Jana Janečková..
Josef Popelka

Jarní probuzení pro žatecké kuželkáře

Žatec – Konečně se usmálo štěstí na žatecké kuželkáře, kteří přezimovali
na posledním místě krajského přeboru. V sobotním XV. kole hostili aktuálně
čtvrtý tým tabulky Sokol Spořice B. Po minulém výbuchu si i na tento zápas
museli zapůjčit hráče z B týmu, a nakonec se ukázalo, že to nebyl špatný výběr.
V zápase se oba týmy střídaly ve ve- výhru o 6 uhájil. A to se ukázalo jako
dení. Zahájil A. Kopčík, který v plných důležité. Jarolím tak v poslední dvojici
soupeře udržel, v dorážce sice ztratil, ale mohl po dlouhé době nastoupit v klidu.
prohrál o přijatelných 30. O vyrovnání se Po vyrovnaných plných o konečném výpostarala Ptáčková, když v dorážce hrála sledku rozhodla lepší dorážka. A tu měl
výborně. Její soupeř vůbec nezvládl ná- hostující hráč a vyhrál o 24. To už ale
strahy kuželny, a tak z toho bylo vysoké na žatecké výhře nic nezměnilo. V tavítězství domácí hráčky o 57.
bulce poskočili o jedno místo, rozdíl je
Čekalo se, zda se na Chotové nepode- však mezi 8. a posledními 12. místem
psal minulý nepovedený zápas. Naštěstí Loun B pouhý bod!
to vcelku zvládla, prohrála přijatelným n Lokomotiva Žatec - Sokol Spořice
rozdílem o 30. Po třech dvojicích byl stav B 5:3 (2434 : 2379)
Sestava: A. Kopčík 383, Ptáčková 405,
1:2 a jen o 3 kuželky. O srovnání a náskok na kuželky se postaral A. Čaboun, Chotová 358, A. Čaboun 450, Ptáček st.
který po výborném výkonu vyhrál o 76. 418, Jarolím 420.
K dalšímu veledůležitému zápasu zaPtáček první padesátku vyhrál o 30,
ve druhé se soupeř vzpamatoval a začal jíždí Lokomotiva v sobotu 12.2. do Ka(jj)
mohutně stahovat. Domácí však těsnou daně.

Dorost Severu druhý v kraji

Teplice - Krajský přebor tříčlenných družstev ve stolním tenisu v kategorii dorostu se hrál 29. 1. v Teplicích, kde byl náš okres byl zastoupen Severem Žatec.
Trojice Dominik Průša a věkem ještě favorizovaného Slavoje Ústí 1:4 v boji
starší žáci Pavel Pek a Stanislav Čaja vy- stříbro přesvědčivě zvítězili nad ChomuPostoloprty – Zimní fotbalový turnaj bojovali výborné druhé místo. Po vítězné tovem 4:0 a nedali šanci domácím Teplipod názvem Novostavby Žatec Cup kvalifikaci hoši postoupili do čtyřčlenné- cím, které přehráli 4:2. Druhé místo tak
2011 se hraje na umělé trávě v Posto- ho finále. Po úvodní porážce od vysoce zaslouženě putovalo do Žatce.
loprtech za účasti osmi týmů. V neděli
bylo na pořadu III. Kolo, z nějž jeden
zápas byl předehrán.
n Tuchořice – čeradice 11:2 (7:1)

Litoměřický kalich nejvíce svědčil
žateckým plavcům

Branky: 5x Holán, 3x Krupička, 1x Valenta, Orságh, vlastní – 2x Duda
Litoměřice - Prvních závodů letošní sezóny – 13.ročníku Litoměřického kan Havran Kryry „B“ – JZD Želeč 2:1 lichu, se poslední lednový víkend zúčastmilo 15 plavců SK Jazzmani Žatec.
(0:0)
V nejmladší kategorii plavců 10 let více se dařilo Lucii Svěcené, která se
Branky: Míček, Lucjuk – Paděra
a mladší Ella Pohoriljak (2001) před- ve všech svých startech umístila na stupn Nové Sedlo – Výškov A 2:3 (0:1) vedla skvělé výkony, dokázala v 6i dis- ních vítězů, 4x zvítězila, a to na 100m
Branky : Rehák (pen.), Son – Dede- ciplínách 2x zvítězit a 3x vybojovat stří- znak, 50m znak, 100m polohovým zácius, Ihnl, Jaroš.
brnou medaili.
vodem, 100m motýlkem. V disciplínách
V čele tabulky jsou 1. Tuchořice a 2.
V další kategorii ročníků 1999-2000 50m a 100m volným způsobem obsadila
Kryry B, oba po 9 bodech, na 3. místo měl žatec 9 zástupců. Jakub Dvořák ze shodně stříbrné příčky. Ilona Novákoposkočily Výškov A se 4, 4. Nové Sedlo, šesti startů 2x zvítězil, a to na 50m vol- vá 3x obsadila 2.místa, a to na 50m
5. Postoloprty, 6. Blažim a 7. Čeradice ným způsobem a 100m polohovým zá- a 100m znak a na 50m motýlkem. V dismají po 3, 8. Želeč 1 bod.
vodem. K tomu 2x obsadil 2.místo, 1x ciplínách 50m a 100m volným způsobem
Střelci: 9 - Holán (Tuchořice), 6 - 3.místo a 1x4.místo.Dominik Červen- obsadila neoblíbené 4.místo. Antonín
Pavel Duda (Čeradice), 4 - Krupička, ka s přehledem 2x zvítězil v prsařských Svěcený potvrdil, že jeho disciplínami
(Tuchořice) a Míček (Kryry B)
disciplínách, 2.místo přidal na 100m jsou prsa, na 50m se umístil na 2.místě,
polohovým závodem. Tomáš Urban byl na 100m na 3.místě. Stanislav Voráč
dvakrát bronzový - na 50m motýlkem a Filip Urban patřili v této kategorii
a 50m znak. V dalších disciplínách byl k těm mladším, Standa se nejlépe umístil
vždy v první desítce závodníků. Mar- na 50m znak na 7.místě, Filip na 50m
tinu Filkovi se nejvíce dařilo na 50m motýlkem na 9.místě.
motýlkem, kde obsadil 4.místo. 6.mísV Litoměřicích se plavali nejen kateŽatec - Sever Žatec byl z pověření to vybojoval ve finále na 100m volným gorie jednotlivců, ale i štafety. Ve štafeRSST minulou neděli pořadatelem způsobem. Bára Červenková se nejlépe tových závodech 4x25m volným způokresního přeboru mládeže v kategorii umístila na 100m motýlkem, a to na 9. sobem (Svěcená, Nováková, Dvořák,
mladších a starších žáků. I bez účas- místě. Mladšími plavci v této kategorii Filek) a 4x25m polohovým závodem
ti dvou současných nejlepších žáků byli Ráchel Pabiánová, Filip Mach, Jana (Svěcená, Nováková, Dvořák, ČervenPeka a Čaji zůstaly oba tituly domá- Haišmanová a Štěpán Henrych, přesto se ka) naši plavci předvedli výborné výkocímu Severu.
mezi staršími dokázali prosadit. Ráchel ny a v obou závodech dokázali zvítězit!
Za účasti třiadvaceti závodníků ze čtyř Pabiánová ve velké konkurenci vybojoV celkovém hodnocení oddílů jsme
oddílů v kategorii mladších žáků zvítězil vala zlatou medaili v disciplíně 50m mo- s náskokem 9,5 bodu před Slávií ChoVízner, druhý skončil Štěpnička a o třetí týlkem, Filip Mach 2x obsadil v prsař- mutov a celkovým počtem 114 bodů
místo se podělil Karbula (všichni Sever ských disciplínách 4.místa, Jana Haiš- vyhráli a získali jsme ve 13.ročníku LiŽatec), s Kiesswetrem (Spartak Lube- manová se nejlépe umístila na 6.místě toměřického kalichu zlatý pohár! Naši
nec). V kategorii starších žáků zvítězil na 50m prsa a Štěpán Henrych na 12. plavci na začátku plavecké sezóny předHänel., druhý byl Urbánek David (oba místě na 50m znak.
vedli výborné výkony. Celkem jsme
Sever Žatec) a třetí místo získal Špeta
V nejstarší kategorii ročníků 1997- přivezli z Litoměřic 29 medailí - 13x
(Havran Kryry).
1998 nás reprezentovalo 5 plavců. Nej- zlato, 12x stříbro a 4x bronz.
(jk)

Hänel a Vízner vyhráli
okresní přebory

