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Mimořádný
úřední den

Žádost
o dotaci na
sportoviště

Foto Jan Vraný

V sobotu 5. března.2011 proběhne
na Městském úřadu v Žatci mimořádný
úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
Rada města Žatce se snaží řešit současnou absenci sportovišť v rámci plánodopravy a silničního hospodářství, odvané výstavby areálu koupaliště v Žatci. Proto rada města doporučuje zastubor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.
Mezi nové přístroje žatecké nemocnice patří od loňského roku i elektrická pitelstvu schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj infrastruktury
odsávačka Boscarol OB 2012 s příslušenstvím, kterou získala od NF Kapka pro cestovní ruch – Sportovní areál při koupališti v Žatci“ v celkové výši cca
naděje. Na porodnici ji předávala Vendula Auš Svobodová.
12.000.000,- Kč.
Žádost o dotaci bude směřována in-line okruhu kolem celé části areálu.
do Regionálního operačního prograJan Novotný - místostarosta
Evidenci ztrát a nálezů v Žatci prová- Žatec – Na rozdíl od mnoha českých nemocnic, kde lékaři podávali hromadné mu Severozápad. V případě schválení Obr.: Studie sportovišť
dí Městský úřad. Informace občanům výpovědi, neprojevil v Žatci žádný z odborníků podobné zaječí úmysly a ne- záměru v zastupitelstvu a úspěšnosti N- víceúčelová hřiště: tenis, nohejbal,
poskytne pracoviště informací, které je připojil se do odborářské akce Děkujeme – odcházíme.
Přitom žatecká nemocnice má za se- ani výhledově v příštím měsíci, pokud žádosti může město získat dotaci volejbal, kopaná
umístněno v přízemí budovy radnice,
bou nelehké předchozí období, včetně by se slova odborářských lékařských v maximální výši 85% z celkových G- minigolf
nám. Svobody 1.
nákladů. Na vizualizaci sportovišť O- hokejbalové hřiště
kádrových změn v jejím vedení. V nej- bossů naplnila.
Kontakt: pí. Vanda Pavelková, těžších chvílích ji podrželo město další
Kromě evidentně zlepšených pracov- umístěných západně od hlavního SO3 - sportovní zázemí
tel.: 415 736 311,
dotací na provoz. Díky tomu zůstala ních podmínek, což může posoudit každý areálu koupaliště je patrné plánované in-line dráha: komunikace kolem sporNemocnice Žatec jedinou plně provo- pacient či návštěvník na všech oddě- rozmístění jednotlivých hřišť, včetně tovišť
e-mail: pavelkova@mesto-zatec.cz.
Dále sdělujeme, že evidence ztrát zuschopnou v celém okrese, přestože leních nemocnice, a navíc s výhledem
a nálezů je rovněž uveřejněna na webo- ještě v průběhu loňského roku nebyla doplnění o další diagnostické přístroje,
se vybavenost projevila i v hospodářvých stránkách města Žatec (www. plně personálně zajištěna.
V době, kdy nejedno vedení nemocnic
mesto-zatec.cz), Úřední deska, Ztráty v republice řešilo zajištění zdravotní ském výsledku roku 2010. „I když se
ještě v celkovém výsledku promítají
a nálezy.
(vaj) péče po avizovaném odchodu lékařů
předchozí dluhy, loňský hospodářský
do zahraničí, v Žatci se podařilo doplnit výsledek se výrazně zlepšil nejen ve výstavy odborníků na odděleních ARO, konech, ale i další činnosti,“ usmívá se
O úřední sobotu dne 5. března dětském a na interně, očekává se ještě nad souhrnem konečně aktivních čísel
nástup jednoho chirurga.
ředitel Č. Novák.
2011 bude proveden bazarový prodej
„Po personálním a platovém auditu
Přibližně polovina kladného výsledku
ztrát a nálezů Města Žatec. Odprodej v polovině loňského roku se podařilo
ztrát a nálezů bude zahájen od 8.00 zlepšil platy našim lékařům,“ říká ředitel roku vznikla narovnáním smluvních
vztahů, po zrušení pro nemocnice nehodin a bude umístněn ve vestibulu Nemocnice Žatec Ing. Čestmír Novák.
výhodných podmínek, aby odpovídaly
„To
také
výrazně
přispělo
ke
stabilizaci
radnice. Zároveň sdělujeme, že se
podmínkám a možnostem nemocnic
jedná o bazarový prodej a veškeré věci lékařských profesí.“
tohoto druhu. Výrazná část vyšších výK
hromadnému
podání
výpovědí
se
jsou opotřebené. Prodávány budou
nikdo z žateckých lékařských odborní- konů je pak přílivem pacientů z oblasti
např. jízdní kola, autoantény, pne- ků nepřipojil. Lékařská dostupnost tak působnosti lounské nemocnice.
„Jestli se rušila akutní lůžka v jiných
umatiky, mobilní telefony, hodinky, nebyla ohrožena ani v době největší
dětské kočárky, atd.
(vaj) krize během této akce, a tím nehrozila okresech, kdy se město Žatec podílelo
nemalou částkou na udržení špitálu,
tak občané regionu pak jsou nyní městu
vděčni, že v Žatci nemocnice zůstala,“
je přesvědčen Čestmír Novák.

Informace pro občany
- Ztráty a nálezy

Lékaři ze žatecké nemocnice neodcházejí…

Ztráty a nálezy - prodej

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky Sčítání
lidu, domů a bytů 2011 (dále jen SLDB). Sčítání upravuje zákon č. 296/2009
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. SLDB zabezpečuje Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou a obecními úřady.
Sčítání se koná v roce 2011 jednotně do každé domácnosti a na internetových
ve všech členských státech Evropské stránkách www.scitani.cz. Formuláře
unie. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. budou dostupné i z adresy ČSÚ www.
okamžikem, k němuž se vztahují všechny czso.cz.
Dodatečné sečtení
zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25.
Zákon definuje institut tzv. dodana sobotu 26. března 2011. Za každou
osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, tečného sečtení. Pokud se ani do 10
za každou domácnost jeden bytový list kalendářních dnů po sčítání nepodaří
a za každý dům určený k bydlení jeden sčítacímu komisaři formuláře doručit,
je povinností povinné osoby si je vydomovní list.
V období před sčítáním obec upo- zvednout nejpozději do 20 kalendářních
zorňuje vlastníky domů na povinnost dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14.
označit budovy číslem popisným, popř. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti
evidenčním. SLDB budou provádět ČSÚ, sběrném místě České pošty či
sčítací komisaři, jejichž seznam a iden- na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná
tifikace bude uveřejněna na úřední desce osoba sčítací formuláře vyplní a odevzdá
sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou
města Žatec.
Při SLDB 2011 mají sčítané osoby s adresou P.O.Boxu ČSÚ, popřípadě je
Jakou asi rychlostí musel jet 13. ledna řidič, který na Plzeňské ulici v Žatci poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře zašle elektronicky. Termín odevzdání je
v úseku mezi ulicemi Čeradická a Kadaňská, kde je povolená maximální v elektronické podobě. Podrobné pokyny do 19. dubna 2011.
Došetřování
rychlost 60 km(!), obrátil na střechu mercedes? Sám sice vyšel bez zranění, k tomu jsou uvedeny na informačních
ale na voze je škoda odhadnuta na 2 miliony korun. Foto Hrdlička
V období od 19. do 30. května 2011
letácích vydaných ČSÚ a doručených

bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný
vyplněný sčítací formulář, přestože tyto
od komisařů převzaly. Došetřování
provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České
pošty a ČSÚ.
Výsledky SLDB 2011
První předběžné výsledky sčítání
budou publikovány koncem roku 2011
a většina definitivních výsledků v podrobném třídění, včetně údajů za obce
a města a jejich části, ve druhém pololetí
roku 2012. Naprostá většina výsledků
bude k dispozici na webových stránkách
ČSÚ (www.czso.cz).
Přestupková řízení
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem. Odmítnutí sdělení
zákonem stanovených údajů, popřípadě
úmyslné uvedení nepravdivých údajů
může být v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou až do výše 10 tisíc Kč.
Veškeré informace rovněž naleznete
na adrese www.scitani.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 879 702. (vaj)
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Záměr Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 27.1.2011
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 950,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za 1m2 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 1008,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 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.

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,

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 28.2.2011
v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
na odboru sociálních věcí.

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,

Žatecký
týdeník

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.

Žatecký týdeník

Informace o úhradě plateb
za odpady v roce 2011

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.
Žádáme plátce úhrady za komunální odpad, aby k provádění plateb použili
2011
tiskopis žádosti je k dispozici v infor- jednu z možností:
1. převodem z účtu na účet Města Žatce č. 3183490287/0100,
macích v přízemí radnice a na www.
2. poštovní poukázkou na účet Města Žatce č.3183490287/0100,
mesto-zatec.cz
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..

Mateřská škola
speciální, Žatec

děkuje všem našim sponzorům,
příznivcům, přátelům, kteří podporují
naši činnost.
Naše Mateřská škola speciální
v Žatci chce touto cestou poděkovat
LČR, s. p. za poskytnutí finanční dotace na zajištění a podporu projektu
„Malí Krtečci“. Tímto projektem se
nám podařilo splnit hlavní cíle: zapojit
do našeho dění a akcí i rodiče tak,
aby s dětmi strávili příjemné chvíle
v přírodě a na výletech.
Kolektiv a děti MŠ speciální.

Podívej se, jak je
ten svět krásný

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

1 x za 2 týdny
11 288,- Kč
Chceme poděkovat Městu Žatci 1100 l
za podporu našeho projektu, kterou Pozn.: Občané, kteří hradí cenu prostřednictvím pověřeného správce bytojsme využili k financování dopravy vých domů nebo vlastníka bytů (např. realitních kanceláří, správou domů,
na akce určené pro děti Mateřské společenstvím vlastníků bytů): 56,- Kč za osobu/měsíc.
školy speciální. Děti tak měly možnost
navštívit divadlo v Mostě, ZoologicŘeditelství mateřských škol v Žatci v dohodě s Městem Žatec
kou zahradu v Plzni, atd. S rodiči
prožili krásný den na Matějské pouti
vyhlašují termín a dobu pro podání
v Praze.
Kolektiv učitelek a za děti Mateřžádostí o přijetí dětí k předškolnímu
ské školy speciální v Žatci

Solné jeskyně

Děti MŠ speciální úspěšně absolvovaly v tomto roce za podpory Města
Žatce a jeho Komunitního plánu návštěvy solné jeskyně v Lounech. Pobyt
v jeskyni je účinný při onemocnění
dýchacích cest, astmatu, zánětech
v krku a nosohltanu, atd. Má blahodárný efekt na zdravotní stav dětí.
Při pobytu v Solné jeskyni děti měly
možnost relaxace (Zvuky mořského
vlnobití, prýštění vody, atd.) rehabilitační“, pohádky, flétničky (dechová
cvičení), hry v dětském koutku. Nejenže získaly odolnost a zlepšily svůj
zdravotní stav, ale zároveň získaly
nové zkušenosti a poznatky v novém
prostředí.
Kolektiv učitelek a za děti Mateřské
školy speciální v Žatci

vzdělávání pro školní rok 2011/2012
Uskuteční se ve dnech

STŘEDA 6. dubna 2011 od 8,00 do 15,00 hodin
ČTVRTEK 7. dubna 2011 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.

Nezaměstnanost je v lednu vyšší
Žatec – Počet lidí bez práce proti předchozímu období nepatrně stoupl
ke konci ledna 2011 v Ústeckém kraji, okrese Louny i v regionu Žatecko.
Míra nezaměstnanosti v krajském v kraji, přestože proti prosinci stoupla
měřítku zvýšením o 0,2 procentní- o 0,4 bodu. Nyní je v okrese LN 6588
ho bodu těsně přesáhla hranici 14 nezaměstnaných osob, to je 12,8 %.
procent. Bez práce tu je k 31. lednu
Na Žatecku je v současnosti evido61 086 osob, což je o 586 více než vaných 2236 uchazečů o práci, to je
v prosinci 2010.
14,77%. Pro porovnání, na Lounsku je
Nejvíce se to projevilo v okresech, 3048 a na Podbořansku 1277 žadatelů.
které jsou už tak nepostiženější neza- Z obcí vykazuje největší nezaměstnaměstnaností v celé ČR. Mostecko se 17 nost Velemyšleves 35,25, Blažim 30,95
procenty je třetí v republice, Děčínsko a Bítozeves 30,12%.
se 16% na pátém místě.
V evidenci o zaměstnání na ŽatecOkres Louny má po Litoměřicku ku je přes 2 tisíce osob méně než tři
(11,4) nejmenší míru nezaměstnanosti měsíce, ale 1276 už čeká více než

rok, z toho 1085 nepracuje déle než
24 měsíců.
Z žadatelů o práci je nejvíce, 866,
ve věkové skupině 20-24 let, další
silnou skupinou nezaměstnaných je
820 osob ve věku 35-39 let.
Mikroregion Žatecko eviduje 768
uchazečů o práci.
Nabídka volných míst k 31.1. jich
nabízí 168, to je 39 zájemců o 1 místo.
Současná nabídka práce je pro 20
osob se základním vzděláním, 96 pro
vyučené, 36 pro absolventy ÚSO nebo
ÚSV a 36 míst vyžaduje vzdělání VŠ
nebo VOŠ. To zájemci o práci jistě ví.

Pojedete-li vlakem přes nádraží
v Žatci, nebo tam budete vystupovat či nastupovat, můžete si jako
pozorný cestující všimnout tamního
kamerového systému. Ten zahrnuje
celkem osm kamer. Z toho dvě kamery sledují prostor I. nástupiště, dvě
kamery jsou zaměřeny na další vnější
veřejné prostory nádraží a prostory
uvnitř nádražní budovy jsou snímány
zbývajícími čtyřmi kamerami.
Hlavním cílem celého projektu bylo
přispět k ochraně cestující veřejnosti,
především z hlediska osobní bezpečnosti, dále pak udržování pořádku

monitorování zájmových prostor.
České dráhy, zastoupeny Regionální
správou majetku Ústí nad Labem,
vydaly na realizaci tohoto projektu
částku 20.000,- Kč. Odhadované roční
provozní náklady jsou okolo 2.000,Kč, a to převážně za revize technické
části systému. I tento náklad nesou
České dráhy, které věří, že vložená
investice se vrátí v kvalitním poskytování služeb cestující veřejnosti,
při ochraně spravovaného majetku,
případně napomůže k identifikace
pachatele trestné činnosti.
(rsm)

Kamerový systém na žateckém nádraží
v nádražních prostorách a v neposlední řadě k ochraně majetku před
vandalizmem. Záběry z kamer jsou
přenášeny na centrální pracoviště zahrnující monitor a záznamové zařízení, které nepřetržitě nahrává události
v dosahu zorného pole kamer.
Kamerový systém je v provozu
od července minulého roku, kdy byl
uveden do plného provozu po celkové
rekonstrukci předchozího, již nevyhovujícího, zařízení. Před začátkem
realizace celé akce proběhlo místní
šetření, na kterém byly upřesněny
jednotlivé požadavky, včetně rozsahu

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

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.

Chrám Chmele a Piva informuje:

V březnu je pro návštěvníky CHCHP
připraven opět zajímavý program.
První týden, od 28.2. - 4.3. bude
probíhat gastronomická akce s názvem
ČESKÁ ZABIJAČKA. Každý den budou
v nabídce jídla spojená s tradicí našich
vepřových hodů.
Na 3. března je naplánován HUDEBNÍ VEČER v restaurantu U Orloje.
Od 20 hod vystoupí skupiny Nová Scéna
a Tendergraf.
I v průběhu zimních měsíců trvá zájem
o prohlídky areálu CHCHP. Výstup
na vrchol Chmelového majáku je možný od úterý do soboty vždy v 11 a 15

hod. Sraz účastníků je ve vstupní hale
restaurantu U Orloje.
V týdnu od 14.-20. března probíhají
v našem okrese JARNÍ PRÁZDNINY. Žáci do 15let mají o prázdninách
vstup na Chmelový maják za sníženou
cenu, tj. 15,- Kč. Kromě toho budou
také sníženy ceny točených limonád
v odpoledních hodinách od 14 do 17
hod. Kuchyň restaurantu U Orloje bude
po celý týden prázdnin připravovat palačinky různého druhu. Doufáme, že
naší nabídkou zpříjemníme volný čas
žáků a studentů našeho regionu.
CHCHP

Svatý Maur a korunovační klenoty

„Relikviář svatého Maura dorazil z Bečova do Prahy“ – tak zněly titulky
v mnoha novinách. Jedinečná výstava tohoto klenotu - tak takovou výzvu jsme
nemohli nechat bez povšimnutí.
Rozdali jsme si vysvědčení a za odmě- žáky. Ale opak byl pravdou! Chvíli jsme
nu vyrazili do hlavního města. Mrzlo, se dokonce cítili jako zapadlí vlastenci.
foukalo, ale to nás neodradilo. ExpoVýměna stráží na prvním nádvoří
zici jsme zahájili prohlídkou největšího děti velice zaujala. Zapomněly dokonce
chrámu naší země. S trochou obavy jsme na mráz a nechtěly se od ceremoniálu
sestupovali do krypty, abychom vzdali odtrhnout. Nevěděly, zda dříve sledovat
hold panovníkům dob dávno minulých. vojáky ve slavnostních uniformách, či
A pak už nás čekal zlatý skvost! Relik- trubače v oknech.
viář je skutečně překrásný a může nám
Nerudovou ulicí jsme pomalu kráčeli
ho závidět celý svět. Obešli jsme si ho vstříc dalšímu dílu otce vlasti. Karlův
kolem dokola, aby nám neunikl žádný most poklidně odolával přívalům ledodetail dokonalé práce starých mistrů. vé vody a s královskou noblesou hostil
I další sál nám připravil úžasnou podí- příchozí návštěvníky. Velkým překvavanou - korunovační klenoty, které kdysi pením pro nás bylo, že žáci poznali,
nechal zhotovit Karel IV. I když to byla z kterého období jsou sochy zdobící
pouze kopie, neubrala nic na jejich ma- most a kdo je jejich autorem. Poslední
jestátnosti. Pohlédli jsme i do příkopu, pohled na Pražský hrad ukončil mrazikam byli kdysi defenestrováni pánové vý výlet, který nás studil na tvářích, ale
Vilém Slavata a Jaroslav Bořita.
hřál na srdci.
Zarazilo nás, že jsme byli jediná česká
V době úpadku kulturních a mravních
výprava! Vzhledem k tomu, že všichni za- hodnot je velice potěšitelné, že ještě
městnanci Pražského hradu byli víc než někdo projevuje zájem o historii svého
vstřícní a celou prohlídku nám umožnili národa. Toto je pro nás pedagogy tou
za vskutku „královskou“ cenu, která byla největší a nejvzácnější odměnou.
dostupná pro každého, očekávali jsme, Mgr. E. Vávrová, Mgr. L. Woloszczuková
že se zde setkáme s mnoha českými
a žáci DD, ZŠ a SŠ Žatec

Vystoupení břišních tanečnic
Žatec - V Domě dětí a mládeže Žatec již čtvrtým rokem probíhá zájmový
kroužek Břišní tance, pod odborným
vedením paní MUDr. Ireny Voříškové
a Marcely Žatecké.
Minulý víkend měla děvčata oprav-

Druhý přenos opery

Druhým únorovým přenosem v žateckém divadle bude opera Ifigenie
na Tauridě od Christopha Willibalda
Glucka.
Její uvedení je naplánováno na 26. 2.
Těšit se můžete na Susan Grahamovou
a Plácida Dominga 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.
Přenos začíná již od 18:45 hod., vstupenky jsou již v prodeji v pokladně žateckého divadla.

du napilno. V sobotu 12.2. vystoupila
na plese Nemocnice a v neděli 13.2.
na dětském karnevalu. Obě vystoupení
se divákům velmi líbila a tanečnicím lichotilo, jak byly odměněny velkým potleskem.
(mk)

Rozloučení
9. 2.
		
10. 2.
11. 2.
12. 2.
		
13. 2.
14. 2.
15. 2.
		
16.2.
		
		
		
17. 2.
18. 2.
19. 2.

Marta Uhrová
80 let
Antonie Grešová
84
Rudolf Mirwald
64
Jiří Holý
64
Dezider Berki
74
Marie Maňáková
78
Pharm.Dr. Eva Poláčková 59
Marie Čížková
72
Svatopluk Nosek
65
Mária Kančiová
79
Tibor Gunár
58
Božena Žemličková
75
Jarmila Seifertová
89
Michal Dudy
61
Vladimír Milsimer
57
Emma Šteflová
88
Václav Mašek
88

!!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!!

AUTODÍLY

(U NEMOCNICE) - ul. Otakara Březiny 3067, Žatec
Kontakt: 728567484, 723754250
(Zde v prodeji i Rybářské potřeby)
Nabízíme široký sortiment autodílů za

!!!!! SUPER CENY !!!!!

Restaurant U ORLOJE

Speciální akce!!!
ŠŤASTNÉ HODINY
V BŘEZNU:
Po – Pá, od 14 – 17 hod.
Snížené ceny všech
točených nápojů o 20 %!!!
Rezervace na tel:
415 210 952
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řádková inzerce
n Pronajmu byt 2+0 KK v Žatci, lokalita u Penny Marketu. Nájemné 7.000,Kč/měs. Informace na 603 170 198
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 Prodám byt 5+1 v OV 120 m 2
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 40 cm/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 dlouhodobě byt 2+1
v Žatci –. Nájemné bez služeb a energií 2700,-Kč/měsíc. Kauce 15000,Kč při podpisu. Tel.: po 17.00 hod.
777 737 412
n Prodej prasat na porážku. Farma
Libočany. Tel.: 777 798 071
n Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá, Hisex hnědý a Dominant černý, modrý, kropenatý, žlutý
a bílý. Stáří slepiček 18 – 20 týdnů, těsně
před snáškou – cena 148,-Kč/ks. Prodej
se uskuteční v úterý 8. března 2011,
Žatec – u západního nádraží v 14.30
hod.; případné další informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
n Prodám el. svářečku KS 250 –
4.000,- Kč; rozbrušovačku stolní průměr
300 mm – 1.000,- Kč; kloubový hasák
(3 druhy) á 300,- Kč; stojan na el.
ruční vrtačku – 150,- Kč; svářecí trafa
s usměrňovačem – 1.500,- Kč. Tel.:
607 755 586
n Prodám přívěs za auto 130 x
100 cm, 2.500,- Kč. Tel.: 776 605 008,
607 883 918 Žatec
n Pronajmu garáž v Žatci, u sídliště
Šafaříkova s elektřinou 220 V. Více info
na tel. 777 881 880
n Přijmu kadeřnici do zavedené provozovny. Info na tel.: 607 155 250
n RE/MAX nabízí v Žatci
Byt OV 2+1, 4NP, Podměstí,490000
Byt OV 1+1, 7NP, Kůrky,450000
RD 2+1, garáž, zahrada,1380000,
Strojetice, obec Kryry
RD 1+1, Brody, 450000
RD 3+1, garáž, zahrada, Písty 1950000
Byt 2+1, 5NP, LN, Tyršovo,600000
Pronájem KP, Oblouková,4000
Pronájem KP, Dvořákova,7000
www.severoceskenemovitosti.cz/marcela-ondrusova/
mobil: 605523172

Vzpomínka

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

ÚNOR / březen 2011
25.2.

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU  

19:30

26.2.

IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Ifigenie na Tauridě)

18:45

EVŽEN ONĚGIN – A.S. PUŠKIN

10:00

ŽENA VLČÍ MÁK – Noelle Chatelet

19:30

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,-

2.3. Středa

2.3. Středa

Román o velké lásce, o smrti, o pomíjivosti. O míjení se. O lavičce, na které
milenci spolu nikdy neseděli. A to i přesto, že „Láska, ta mocná věčná se
o svá práva přihlásila“ Režie: Pavel Khek Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer,
Svatava Milková a Anna Suchánková.
Mimo předplatné. Střední školy. Vstupné: 60,Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejich
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělosti zbytku života,
- nečekané citové vzplanutí. – neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně
intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona
sama. Režie a překlad: Jaromír Janeček, V hlavní roli: Hana Maciuchová
Předplatné skupiny A. i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

4.3. Pátek

KAŠPÁREK A KALUPINKA

8:30, 9:45, 11:00

4.3. Pátek

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

19:30

6.3. Neděle

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

15:00

EVA A VAŠEK - S PÍSNIČKOU KOLEM SVĚTA

19:00

11.3. Pátek

Výpravná činoherní pohádka podle klasické předlohy pohádek o Kašpárkovi.
Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět, všechno vědí, všechno umí, na vše
mají odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo tuší co stane se? Poradí snad
přítel Šmidra, co se toulá po lese? Uvede Divadelní společnost Julie Jurištové.
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Jana Birgusová, Dita Zábranská,
Aneta Krejčíková, Petr Macháček, Milan Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil,
Jiří Krejčí, Tomáš Sukup.
Mimo předplatné. Pro 1. St ZŠ. Vstupné : 50,-Kč
V režii Milana Pučelíka se na osamělé farmě odehrává společný víkend tří
párů. Excentrický vynálezce Andrew Hobbs (Jan Losenický) s manželkou
Adrianou (Jana Kalová), jeho přítel doktor Maxwell Jordán (Jiří Nebeský)
s milenkou Dulcy (Vendy Schonfeldová) a renomovaný stárnoucí filozof
Dr. Leopold Sturgis (Milan Pučelík) se snoubenkou Ariel (Zuzka Bartošová).
Každý z nich má o odpočinku v?následujících hodinách odlišné představy.
Po prvním setkání se jejich plány pozvolna mění. Najednou začíná hra
,která vypráví o nejistých vztazích, o lásce, sexu,v ášni a nevěře. Touto hrou
se vracíme k cyklu uvádění ochotnických souborů na scéně našeho divadla.
Uvede Divadlo Navenek Kadaň
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno dovolí
a splní každý její rozmar: K snídani zmrzlinu, na každou procházku nové šaty,
každý den narozeniny a k nim krásný dárek.... Princezna musí postupně sama
dojít k pochopení, že se chovala špatně, že svým nejbližším ubližovala a co
víc – že jí to nepřineslo žádnou radost. Výpravnou pohádku Boženy Šimkové
uvede DAP Praha.
Hrají: Pavla Drtinová / Kateřina Jačková, Zdeněk Košata / Tomáš Racek, Vanda
Švarcová / Jarmila Vychodilová, Milada Bednářová a další.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 80,Koncert oblíbené dvojice opět v Žatci. V novém pořadu si můžete poslechnou
nové písně i vyprávění o cestování po Kanadě, Americe a Novém Zélandu.
Během večera zazní i největší hity včetně písně“ Bílá Orchidej“
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 180,- Kč.

www.divadlozatec.cz

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
Kulturní tipy muzea na MĚSÍC březen 2011
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy:
n „JARO PŘIŠLO K NÁM“: 31. 3. – 1. 5. Velikonoční výstava kraslic ze sbírky
RM Žatec. Vernisáž výstavy 31. března od 17 hodin.
n „MOŘSKÉ ŘASY V POTRAVĚ ČLOVĚKA“: probíhá do 20. 3. Přírodovědná
výstava připravena ve spolupráci s MZM Brno.
n „TOULKY KRAJINOU“: probíhá do 3. 4. Fotografická výstava Jaroslava
Holštajna.
n 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,
n Dne 7. 3. 2011 uplyne 5 let od úmrtí Husova 678, Žatec do 15. března 2011 • uveďte jméno a příjmení, adresu bydliště,
bývalého policisty Jaroslava BERGE- telefonní kontakt • pomlázky budou vystaveny v rámci výstavy „Jaro přišlo k nám“
RA. Vzpomíná rodina
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
přišli na svět
ceny po skončení výstavy • výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku
9. 2 		 Rychtaříková Markéta
První tři ceny: volná vstupenka do muzea na rok 2011 + kniha • Organizátor
10. 2. Hada Jakub
soutěže si vyhrazuje právo změn
		 Kuperová Gabriela Elisabeth
11. 2. Sedláček Jan
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
12. 2. Vepřovská Sabina
tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
		 Vavřina Robin
Výstavy:
13.2.		 Kováčová Tereza
n „VÝŠIVKY NESTÁRNOU“: 3. 3. – 10. 4. Ukázka ručních prací (rishelieu,
14. 2. Krausová Vendula
gobelínové obrazy, vyšívané obrazy) Aleny Olejářové, Evy Pfeiferové a Evy Tůmo		 Kafková Karolína
vé. Vernisáž výstavy 3. března od 17 hodin.
16.2.		 Cach Daniel
n VVV…Večery ve Vile „Lidové odívání severozápadních Čech“: 17. března
		 Filandr Jan
od 17 hodin. Přednáška a předvedení originálních součástí i kopií historických
17. 2. Gunár Arnošt
oděvů. Přednášet bude Pavla Hampton z Litoměřic (majitelka litoměřického kro18. 2. Charvátová Zuzana
jového ateliéru Zlatá srnka a vedoucí dětského krojového souboru Špendlík).
		 Partyka Jakub
Vstupné základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
19. 2. Plicka Bohumil
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
21. 2. Synková Julie
		 Syrová Karolína
říjen - březen / pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin • sobota: 10.00 – 16.00 hodin,
		 Záruba Tadeáš
neděle: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
		 Pikl Tomáš
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete
22.2.		 Kondášová Kateřina
na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
n Dne 14. února 2011 by oslavil
náš tatínek, dědeček
a pradědeček František Helebrant 90.
narozeniny. S láskou
vzpomínají syn Jiří
s rodinou a vnoučata
Šárka, Jirka a Adam
s rodinami.
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24. 2 .. 17:30		

FIMMFÁRUM 3D – 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,-

Berka zahájil
sezonu s bronzem

Žatecký týdeník

Praha - Pěkný vstup do nové atletické
sezony měl sprinter Petr Berka z AK
Žatec, který měl svoji premiéru mezi
dorostenci. Za výsledky v loňském
roce ale ještě mezi staršími žáky byl
vyhodnocen v anketě nejlepších spor24. 2 .. 20:00 / 7.3. .. 20:00
VARIETÉ  tovců okresu.
Drama / Muzikál / Romantický / USA / 2010 / 116 min / titulky
Berka se začátkem února výborně preThe Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu
zentoval
na Krajských halových přeboa majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem
druhům finančních i uměleckých výzev. Vypadá to, že díky tomu, jak členy herecké rech v Praze na Strahově, kde vybojoval
společnosti rozptylují jejich osobní problémy a díky hrozbě v podobě nabídky bo- bronz za 3. místo v běhu na 60 metrů
hatého obchodníka, který chce koupit od Tess tohle místo, se dobré časy z klubu
nadobro vytratily. V tu dobu se dramaticky změní život Ali, děvčete z malého města časem 7,47 a skončil čtvrtý v závodě
v Iowě. Tess ji najme do Lounge jako servírku a Ali tak unikne prázdné minulosti na 200 metrů za 25,46 sec. Vítězem
a rychle se zamiluje do umění varieté. Podpořena novými přáteli, které najde mezi všech tří běhů (60, 200 a 400 m) se stal
členy divadla, si začíná plnit své sny, že bude stát sama na jevišti. Ale události naberou rychlý spád, když silný hlas Ali způsobí, že se z ní stane hlavní atrakce revue. Tomáš Jonáš z Elny Počerady.
Tip projekce: 2D Vstupné: 110,V kategorii mužů startoval další žaHrají: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci, Kristen Bell, Cam Gigandet
tecký sprinter Kaderka, jenž skončil Žatec - Další z řady tradičních seminářů bojových umění proběhl v Žatci. Pod
záštitou žateckých aikidistů se opět naplnila tělocvična OA, aby se zde stu27.2 .. 15:00
GNOMEO & JULIE 3D druhý ve Finále B na 60 metrů v čase
Animovaný / Fantasy / Romantický / Rodinný / USA, 2011, 90 min/ Dabing
7,71, v němž zvítězil počeradský For- denti učili nové bojové techniky.
Semináře se již dostaly do povědoOstřílení instruktoři Michal Baňas
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek Gnomeo a Julie dává nejslavněj- mánek.
(jak)
šímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Režisérem filmu je
a Miroslav Konevych již v Žatci vedli mí široké veřejnosti, protože na stáž
tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného
svůj 6. seminář. Tématem byl tentokrát zavítali nejen studenti aikida, ale
Madagaskaru, což je záruka zábavného příběhu, u kterého se budou bavit děti i doi karate, juda, jiu-jitsu a alkampfboj z hodně blízké vzdálenosti.
spělí. Užít si jej můžete ve formátu 3D v kinech právě v období svatého Valentýna.
Tip projekce: 3D Vstupné: 120,Klasické aikido techniky se zde necvi- -jitsu.
Hrají: Jason Statham, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Patrick Stewart,
Další seminář bude probíhat poslední
čily, ale učily se hlavně principy, na kteMaggie Smith, Richard Wilson
rých je aikido postaveno. Miro Konevych, víkend v únoru, kdy žatečané přivítají
27.2 .. 17:30		
ČERNÁ LABUŤ ..... poslední projekce v Žatci !!!
Žatec – Těžká zimní příprava, kte- který se věnuje kyokushin karate, zase francouzského učitele aikido Joela RoDrama / Thriller / USA / 2010 / 110 min / titulky
učil studenty, jak bojovat, když například che, držitele 6.danu.
Nina (Natalia Portman) je baletka a má políčeno na roli labutí královny v představení rou fotbalisté potřebují, ale zásadně spadnete se soupeřem na zem.
www.aikido-zatec.cz
Labutí jezero, kde bude muset hrát dvě role. Bílou a Černou labuť. Nina bez problémů nemilují, ovlivňuje letos v mužstvu

Seminář bojového umění v Žatci

Marodka kraluje
u Ohře

ztvárňuje bílou labuť, ale režisér Thomas Leroy (Vincent Cassel) má pochybnosti o jejím
ztvárnění černé labutě. Tu však umí představit její konkurence Lilly (Mila Kunis). Obě
baletky se spřátelí, ale Nina má brzy pochybnosti. Nechce náhodou Lilly ukrást její roli?
Co je vlastně skutečnost a co její představivost? Začne boj mezi Bílou a Černou labutí.
Tip projekce:2D Vstupné: 80,Hrají: Natalie Portman, Winona Ryder, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey,

účastníka krajského přeboru Slavoje
Žatec nebývalá marodka.
„Takové přípravné období nepamatuji,“ kroutí hlavou trenér druhého
mužstva tabulky KP Pavel Koutenský.
27.2 .. 20:00 / 28.2 .. 20:00
OSTROV SVATÉ HELENY ... premiéra „Kromě léčby tradičních zranění, kteHudební / Česko, 2011, 83 min
rá trápila některé hráče už na podzim,
Příběh zpěváka Františka, člověka sobeckého i milujícího, který se živil jako
se nyní potýkáme s chřipkami. Dalším
hudebník na zaoceánských výletních lodích. Postupně se odcizil své rodině
a zůstal sám. Na radu přátel se vydává hledat dceru do tisíc kilometrů vzdálené problémem je směnnost hráčů, kvůli své
krajanské vesnice Svatá Helena v rumunském Banátu. Setkání s lidmi, kteří práci neustále několik lidí na trénincích
žijí v souladu s Bohem a přírodou a pátrání po dceři, která o sobě nedává vě- i utkáních chybí. Navíc se zranili oba
dět, nakonec smíří Františka s myšlenkou, které se s přibývajícím věkem tak
bojí, že dožije život ve vyhnanství samoty. Věci však dostanou nečekaný spád... brankáři a momentálně nemáme chlaTip projekce: 2D Vstupné: 80,pa do brány!“
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin
Žatečtí fotbalisté, kteří před rokem vyMyšička, Marek Taclík, Kristýna Boková - Lišková, Magdaléna Sidonová, Jana Šulcová,
hráli bez ztráty bodu zimní turnaj Apollo
28.2 .. 17:30 / 5.3. ..17:30 / 16.3. .. 20:00
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ  Cup na umělé trávě v Souši, tam letos
Komedie / USA / 2011 / titulky
odehráli teprve pět utkání, neboť tři už
Bývalá moderátorská televizní hvězda Mike Pomeroy je povolána do jedné televizní stanice, aby oživila skomírající diváckou sledovanost svým osobitým způ- mají odložena z výše uvedených důvodů.
sobem. Ve velký comeback a úspěch s tím spojený, bude doufat jak producentka Dařilo se jim jen v úvodním kole, kdy
televizní stanice, tak sám Mike, který by se zase jednou rád vrátil na výsluní. přehráli L. Chomutov 3:0, ale pak remiTip projekce: 2D Vstupné: 80,zovali, dvakrát prohráli a v týdnu zdolali
Hrají: Harrison Ford, Rachel McAdams, Jeff Goldblum, Patrick Wilson, Diane Keaton,
Kopisty 4:0. V sestavě se vystřídali veCurtis „50 Cent“ Jackson, Frosty Lawson, George Aloi, James P. Anderson
dle stálých hráčů áčka také dorostenci
3.3. .. 17:30 / 5.3. .. 20:00 / 7.3. .. 17:30
DRIVE ANGRY 3D a borci z rezervního týmu.
Thriller / Akční / USA / 2011/ 104 min / titulky / od 12 let
Že Slavoj neobhájí loňskou trofej, je
Milton, otrlý zločinec, uprchl z pekla za svou poslední šancí na vykoupení. V úmyslu
má zastavit zločinecký kult, který zavraždil jeho dceru. Má tři dny na to, aby jim pře- už jisté. Vrásky však vyvolává současný
kazil obětování miminka jeho dcery při úplňku. Připojí se k němu mladá sexy číšnice, stav kolem kádru mužstva, které mělo
která nabídne Miltonovi své nadupané auto po ex-příteli.Ti dva jsou na celému kultu
na stopě a sami přitom mají v patách policii. Horší ale je, že Miltona sleduje také na jaře zaútočit na postup do divize.
záhadný zabiják, kterého poslal sám ďábel, aby Miltona přivedl zpět do pekla. Hnán
nejsilnější motivací musí překročit Milton hranice lidských možností, aby pomstil
smrt své dcery dřív, než jeho poslední šance na vykoupení zmizí. Režie:Patrick Lussier
Hrají:Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Charlotte Ross, Billy Burke
Vstupné: 130,-

3.3. .. 20:00 / 6.3…20:00 / 8.3… 17:30 / 14.3….20:00

SPRÁVCI OSUDU

Romantický / Sci-Fi / USA / 2011 / 106 min / titulky / od 12 let
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Co když naše
kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, byť
nevědomky, překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky Philipa
K. Dicka naznačuje, že svět může být místem, kde pro náhodu není místo a s osudy
lidí si pohrávají pánové v klobouku. Nadějného politika Davida Norrise potkáváme
v den, který mu může změnit život. Kandidát do amerického Senátu se už za chvíli
dozví výsledky voleb. První prognózy nejsou moc příznivé, a tak si odejde na pánské
záchody pilovat „řeč poraženého finalisty“. Na místě, kde by ženu čekal málokdo, narazí
na krásnou Elise dívku, s níž ho potká příslovečná láska na první pohled. Mohla by to
být náplast na politický neúspěch, jenže David někde ztratil její telefonní číslo. Když
už se vzdá naděje, že by ji mohl ještě někdy spatřit, narazí na ni náhodou v autobusu.
Tuhle šanci už nepustí ani za nic. Tohle si myslí do chvíle, než potká Správce osudu.
Režie:George Nolfi Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, Shohreh
Aghdashloo. Vstupné: 80,-

5.3. ..15:00 / 20.3. .. 17:30

NA VLÁSKU 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / Muzikál / USA/ 2011 / 92 min / přístupné
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.
Hrají v českém znění: Helena Vondráčková, Vojta Kotek, Ondřej Izdný, Ivana Korolová,
Vstupné: 130,-

8.3. .. 20:00 / 9.3. .. 17:30	THE SOCIAL NETWORK - FACEBOOK

Drama / Životopisný / USA / 2010 / 120 min / titulky / od 12 let
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své geniality zanechají
pozměněný svět – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co se přesně událo, a kdo
byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve filmu The Social Network divákům režisér
David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy
vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím
odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě
oni byli u toho, když Facebook vznikl. Režie: David Fincher Hrají: Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake, Andrew Garfield, Brenda Song. Vstupné: 80,-

10.3. .. 17:30 / 12.3. .. 17:30 / 14.3. .. 17:30 / 15.3… 17:30

RANGO

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA / 2011 / dabing / přístupné
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného chameleóna, který na svých
cestách zažije nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale potká i několik nových
přátel a pozná, že právě oni jsou na světě velmi důležití. Vstupné: 80,-

BŘEZEN V žatecké KNIHOVNĚ

Chomutov – Nový, v pořadí XII. ročník Amatérské bowlingové ligy (ABL) byl
zahájen 8.2. v Bowlingovém centru v Chomutově.
V 1. lize A startují dva žatecké týmy - ale přišly tři smolně prohrané zápasy o 3,
Stará garda a Night club. A v úvodním 7 a 11 bodů, vždy pokaženým desátým
hracím dnu si vedly rozdílně. Stará garda kolem. A tak budou muset hráči Night
zatím vcelku s přehledem vede tabulku, clubu zabojovat v dalších kolech.
když z 6 zápasů ztratila pouhý jeden.
Žatečtí hráči si vedou výborně v jedA navíc má i vysoký průměr. Tahounem notlivcích, neboť v první pětici jsou hned
byl jako tradičně Stulík a dařilo se i W. čtyři. Vede Stulík s průměrem 215,33.
Endersovi.
Třetí Dufek 180,60, čtvrtý W. Enders
Night club je na tom hůře, když se mu 179,50 a pátý Jarolím 179,15 z dvaapodařilo uhrát jen dvě výhry a se 4 body dvaceti startujících.
je šestý. Přitom zahájil výborně a jako jeDruhý hrací den je na pořadu tento
diný dokázal porazit Starou gardu. Pak týden v Ústí nad Labem.
(jj)

Kuželkářům se lepí smůla na prsty

Kadaň – Kuželkáři žatecké Lokomotivy XVI. kole KP tajně doufali, že by alespoň bod z kuželny El. Kadaň B mohli přivést. Zápas se však odvíjel úplně
jinak, než počítali, ačkoliv se celá žatecká šestice vešla do rozpětí 16 kuželek.
Zahájil Čaboun a první padesátku ješ- o jeho prohře o 11. Jarolím nastupoval
tě vyhrál, pak se ale střídající domácí k poslednímu duelu s vedením o 4 kuhráč rozehrál a vyhrál o 15. Překvapivě želky, ale ztrátou 2:3. Domácí hráč se
ale zaslouženě se o srovnání postaral ve ve druhé padesátce rozehrál hlavně
Ptáček ml. a výhrou o 11 vyrovnal stav. v dorážce. To už Jarolím nedokázal odJeho matka Ptáčková hrála výborně plné, razit a s porážkou o 32 oba body zůstaly
ale vůbec jí nevyšla dorážka a smolně v Kadani.
n El. Kadaň B – Lok. Žatec A 6 : 2
prohrála o 7.
Za hosty však zcela nečekaně, ale úplně (2452:2424)
Sestava: Čaboun 398, Ptáček ml. 401,
po právu, zabodovala Chotová! I když jí
ke konci docházely síly, náskok z první Ptáčková 397, Chotová 410, Ptáček st.
Podbořany - Třtetí místo si v kuželkář- padesátky (zahrála 224) bezpečně uhlí- 405, Jarolím 413.
Žatec klesl na poslední místo a 26.2.
ské soutěži družstev v podbořanském dala a vyhrála o 27. K dalšímu bodu
Pokalu mezi 14 účastníky stále drží měl velice blízko Ptáček st. Stále těsně hostí zřejmě v jednom z klíčových zápasů
vedl a jen tři chyby v závěru rozhodly rovněž ohrožený tým SKK Bílina. (jj)
tým Unisport Žatec.
V uplynulém XVII. kole vyhrál Unisport nad Jednotou Podbořany 6:2
(749:708). Zbývající dvě družstva ze
Žatce ale prohrála, když Provyt podlehl Podbořany – Okresní přebory jednotlivců v kuželkách se konaly o víkendu
týmu Valeč WP 2:6 (642:765) a dámské v Podbořanech a Lounech za účasti zástupců všech oddílů.
družstvo In projekt podlehlo AK Blšany
V Podbořanech startovalo celkem 20 Basák (Podb) 514, 11. Ambra R. (vše
2:6 (696:748).
mužů a seniorů, v Lounech na nové Podb) 497, 12. Kubizňák (Žatec) 494.
V čele soutěži je tým Pink ladies se 26 moderní kuželně hrálo 8 žen a seniorek. 13. Maxa (Louny) 471.
body, 2. Blšany mají 25 a třetí Unisport
Pětice hráčů Lokomotivy Žatec si vedla
Senioři: 1. Vl. Šána (Podbořany)
24 bodů. Žatecký Provyt klesl na 10. vcelku úspěšně. Tituly sice v obou kate- 590, 2. V. Pop (Podb) 569, 3. J. Jarolím
místo s 15 body a In projekt má na 12. goriích zůstaly domácím, ale Žatečané je (Žatec) 560 - všichni postup na kraj. 4.
místě 9 bodů.
pořádně proháněli. V mužích se výborně Pfeifer (Louny) 499. 5. Kučera (Podb)
V žebříčku jednotlivců se dělí o 6. mís- zadařilo Ant. Čabounovi, výborně zahrál 494. 6. Hofmann (Žatec) 490. 7. Lefner
to Mir. Legutko (Provyt) a Zd. Ausbuher i Z. Ptáček st. V seniorech bodoval Jaro- Zd. (Podb) 489.
st. (Unisport) s průměrem 245 kuželek lím, který po jedněch pokažených plných
Ženy: 1. Rollová (Louny) 531. 2.
na utkání. V kategorii žen jsou tři hráč- to dotáhl až na 3. místo.
A. Ambrová (Podbořany) 514. 3. Kuky In projektu ze vedoucí Kučerovou
Výsledky: muži 1. Hejhal (Podbo- bizňáková J. (Žatec) 501 - všechny
(235,4), když 2. M. Kubíčková má prů- řany) 616, 2. Čaboun (Žatec) 586, 3. postup na kraj. 4. Ptáčková (Žatec)
měr 234,0, 3. T. Šlapetová 230,6 a 4. H. Lefner J. (Podbořany) 563 - všichni 483. 5. Kubizňáková L. (Žatec) 396.
postup na kraj. 4. Ptáček st. (Žatec) 6. Uhlíková (Žatec) 391 (její první
Pašková 225,1 kuželky na utkání.
555, 5. Pop Petr (Louny) 543, 6. Tajbl soutěžní zápas)
Seniorky: 1. Chotová (Žatec) 513
(Podb.) 541, 7. Lojda P. 540, 8. Vlček
(jj)
(oba Louny) 528, 9. Krusman 524, 10. a postup.

Unisport je stále
třetí

Kuželkáři hráli o tituly a postupy

Nevyužili domácí
prostředí

Žatec - Přestože všechny předcházející
krajské bodovací turnaje ve stolním tenisu vyhráli starší žáci Severu Žatec,
v sobotu 12. února výhodu domácích
stolů nevyžili.
Omluvou může být neúčast Pavla
Peka pro nemoc, zatímco druhý domácí favorit Standa Čaja zůstal daleko
za očekáváním. Jeho neskutečný přístup
v turnaji vyvrcholil vzdáním v utkání
o finále litoměřickému Březovskému
za stavu 2:2.
Co mohlo žatecké trenéry potěšit, byl
výkon Hänela, Karbuly a Víznera, kteří
jsou věkem ještě mladší žáci. Postoupili z kvalifikace a podlehli svým starším a zkušenějším soupeřům až v boji
o čtvrtfinále.
(js)



Žatec - Městská knihovna Žatec připravila na měsíc březen program akcí pro
širokou veřejnost pod názvem BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŔŮ, z kterého si každý
jistě vybere podle svého. Program zahrnuje zejména Dny otevřených dveří knihovny v týdnu od 7.3. do 11.3. spojené se slevou registračního poplatku a čtenářskou
amnestií, dále výstavy knih, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, cestopisnou
besedu dne 23.3. a Pohádkovou noc v knihovně dne 1.4. Připraveny jsou vědomostní soutěže pro děti, informační lekce pro základní školy a chybět nebudou
pravidelné pohádkové středy v knihovně. O dalších zajímavých akcích budeme
dále informovat. Bližší informace získáte také osobně na jednotlivých odděleních
knihovny nebo telefonicky na č. 415 710 203 (centrální knihovna) a 725 877 782
(pobočka Jih).
(fr)

Bowling odstartoval nový ročník

