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POZVÁNKA

Rada města Žatce na svém jednání dne
21.3. schválila mimo jiné:
Poskytnutí finančních příspěvků
ostatním organizacím v oblasti sociální a zdravotní, kultury a cestovního
ruchu, výchovy a vzdělávání v celkové
výši 817 tisíc Kč. Schválení příspěvků
proběhlo na základě návrhů příslušných
komisí, které jsou poradním a iniciativním orgánem Rady města Žatce.
Nařízení města, kterým se mění
Tržní řád v souvislosti s plánovaným
pořádáním farmářských trhů na náměstí
Svobody.
Doporučení Zatupitelstvu města na rozdělení finančních prostředků
z Programu regenerace Městské památkové rezervace a zóny v celkové výši
340 tisíc Kč.
Svá letošní pravidelná školení a prakDoporučení Zatupitelstvu města na zapojení nevyčerpaných finanč- tické výcviky zahájili dobrovolní záchraních prostředků ve výši 30 milionů Kč náři Žatec v pátek 18. března. Místem
z rozpočtu Města Žatce pro rok 2010 konání se stala opuštěná budova v Žatci.
„Při výcviku našich členů jsme se
do letošního rozpočtu.
zaměřili na praktické dovednosti při
poskytování první pomoci v různých

Jarní výcvik dobrovolných záchranářů

Vodárna otevře
dveře návštěvníkům

Ekologické centrum Žatec, o. s.
s podporou partnerů Města Žatce
a Mikroregionu Žatecko a ve spolupráci
s dodavatelem vodohospodářských služeb, společností Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s., pořádají dne 26.
března 2011 od 9 do 12 hodin Den
otevřených dveří úpravny pitné vody
v Holedeči.
V rámci akce se bude možné seznámit
jak s technologií úpravy vody, tak s původním technickým zařízením. Prohlídky
areálu spojené s odborným výkladem
začínají vždy v každou celou hodinu.
Akce se koná ku příležitosti Světového
dne vody.
(ph)

Změny v Žatecké
teplárenské

Rada města Žatce v působnosti valné
hromady jediného akcionáře Žatecké
teplárenské a.s. se rozhodla vrátit
k modelu tří členů představenstva fungujícím dlouhodobě před rokem 2009.
Kontinuita činnosti představenstva je
zajištěna opětovným jmenováním starostky Zdeňky Hamousové do tohoto
orgánu. Dalšími jmenovanými členy
představenstva i dozorčí rady jsou
odborníci v oblasti energetiky a ekonomie. Členem dozorčí rady byl jmenován
také radní Zdeněk Kopta, čímž bude
dle názoru Rady města zajištěn přenos
informací z tohoto statutárního orgánu
k valné hromadě společnosti.

mí, s mozkovou mrtvicí, u agresivního
alkoholika nebo u pacienta s nízkou
hladinou cukru v krvi. Nevynechali jsme
ani nácvik resuscitace dospělých a dětí,“
uvedl ředitel sdružení S. Jurnečka, který
si několik pacientů s chutí zahrál.
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Chrám Chmele a Piva informuje o novinkách
S příchodem jara se turistický areál
tické sezóny.
Jízdy Multimediálního výtahu a provoz Bludiště slavnostně zahájí v pátek
1. dubna.
Zájemci o prohlídky si mohou již
od března rezervovat jízdy výtahem
na internetových stranách www.chchp.
cz . Stačí kliknout na odkaz rezervace
a vybrat požadovaný termín. Platba
je vyžadována až v den prohlídky
na recepci infocentra Chrámu Chmele a Piva. Vzhledem k tomu, že se
do výtahu k shlédnutí animace vejde
10 osob, je vhodné rezervaci předem
zajistit. Obzvláště o víkendech bývá
výtah plně obsazen předem.
Od dubna bude návštěvníkům k dis-

připravuje na zahájení hlavní turis- nijak omezováni na rozdíl od restaurace uvnitř objektu.
pozici tzv. 3K - karta. Tento kupón
Naše restaurace připravuje regioumožňuje slevu na návštěvu vybraných nální speciality. Vzhledem k tomu,
turistických atrakcí našeho regionu že nabízíme také tuzemské rybí poa také německého aquaparku ve měs- choutky z Třeboně, naskytla se šance
tečku Geyer. Karta má různé hodnoty. pro zařazení naší restaurace do turisProdává se jako jednodenní, dvoudenní tického internetového portálu „Czech
a rodinná.
specials“. Zde jsou nabízeny turistům
Od prvního dubnového dne zahájí a domácí veřejnosti zajímavá místa
provoz také pivovarská zahrada u vstu- v republice s kulinářskými zajímapu do restaurace U Orloje. V prostoru vostmi. V současné době pracujeme
zahrady bude až 80 míst k sezení. na zapojení do tohoto systému.
Připomínáme, že zde kuřáci nebudou
CHCHP

Jaro přichází do žateckých ulic
S prvním jarním dnem vyjeli k jarní očistě města pracovníci Technických služeb
města Žatce, aby zahájili každoroční blokové čištění nejfrekventovanějších
ulic a přilehlých parkovišť.
Čeká je celkem devět výjezdů do vy- zahajující každý nástup do ulic spuštěbraných lokalit. Letošní premiéru měli ním houkačky.
v Husově ulici a okolí, kam v pondělí
„Většina řidičů stačila ještě auta odvézt
nastoupilo 17 pracovníků včetně řidi- mimo úklidový prostor. Samozřejmě se
čů dvou zametačů, jednoho kropícího našlo několik aut, která na místě zůstala,
a jednoho sběrného vozu.
nejvíce v ulici Dr. Kůrky. Buď na to jejich
Přestože v ulicích a na parkovištích majitelé zapomněli, nebo o tom v ojedibyly v předstihu umístěny dopravní nělých případech nevěděli,“ odpovídá řeznačky, našlo se opět dost majitelů ditel TS Andrej Grežo. Zapomnětlivci tak
vozidel, která tak blokovala průjezdnost najdou sice čisté parkoviště, až na úsek
zametačů a komplikovala práci úklidové
čety. Proto byla v akci i městská policie,

Farmářské trhy na žateckém náměstí
Rada Města Žatce schválila uzavření
smlouvy o pořádání farmářských trhů
na náměstí Svobody v rámci městských
akcí Velikonoce 22.-23.4. 2011 a Chmelfest 7.5.2011 s firmou SLATR s.r.o.
Návštěvníci centra města se tedy
v těchto termínech mohou těšit na nákup
čerstvých produktů z ekologických farem
např. na kozí, ovčí sýry, čerstvá vejce,
chlazené a uzené ryby, jablečné mošty,

situacích. Zdravotníci si vyzkoušeli
ošetření zraněných, kteří byli s popáleninami vyvedeni z hořící budovy. V budově se odehrál i pokus o sebevraždu,
úraz páteře, hlavy, proběhl také nácvik
vyhledávání osob za pomoci psů. Zdravotníci zasahovali u člověka v bezvědo-

pod svým autem, ale také za stěračem
pozvánku na služebnu městské policie…
„Při blokovém čištění ulic a parkovišť,
ošetření trávníků také opravujeme kanalizační vpustě včetně vybírání usazenin
a čištění košů,“ doplňuje informace A.
Grežo. „A pokud k nim přístup blokují
nesprávně zaparkovaná vozidla, mají to
naši lidé těžší. Proto žádáme občany,
aby si svá auta v uvedených dnech přeparkovali jinam. Vždyť jde o čisté město
nejen úklidové firmě, ale také všem
lidem, kteří v našem městě žijí.“ (jak)

zelenou lékárnu, zeleninu a ovoce pouze
od českých pěstitelů, sadbu zeleniny
a květin, velké množství balkonových
květin, stromky, domácí uzeninu, koření
a bylinky, zdravou výživu, medové produkty. Dále se své produkty představí košíkář, keramik, dráteník, truhlář, sklář
a prodejci vybavení zdravého bydlení, Přestože dopravní značky zakazují stání na uvedených parkovištích, najde
dřevěných hraček, svíček a dalšího sor- se dost řidičů, kteří komplikují práci úklidové četě při blokovém čištění
timentu.
(jn) města. V pondělí byla nejhorší situace v ulici Dr. Kůrky. Foto Andrej Grežo

Dovoluji si Vás pozvat na 2. jednání
Zastupitelstva města Žatce, které se
uskuteční dne 31.3.2011 od 17.00 hodin
ve velkém zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva
města
7. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu
Zastupitelstva města Žatec - Zpráva
o činnosti rady města
8. Výstavba domova se zvláštním režimem v Žatci – spolufinancování
Městem Žatec
9. Majetek města
10. Finanční příspěvky pro rok 2011
– Podpora cílů a opatření komunitního plánu
11. Finanční příspěvky pro rok 2011
nad 50.000,- Kč – sportovní organizace
12. Rozpočtová změna
13. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací
listině Základní školy Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
14. Závěrečný účet Města Žatce za rok
2010
15. SDP Ing. Miroslav Falbr – žádost
o ponechání VH 2010
16. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2010
do rozpočtu roku 2011
17. Investiční fond Města Žatce pro rok
2011
18. Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku ze psů
19. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
20. Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku ze vstupného
21. Obecně závazná vyhláška – Požární
řád města Žatec
22. Informace o odmítnutí návrhu
na změnu ÚP Žatec
23. Návrh na změnu ÚP Žatec
24. Návrh na změnu ÚP Žatec
25. Předkupní právo na pozemek p.p.č.
6011/4 k.ú. Žatec
26. Předkupní právo na pozemky p.p.č.
2207/1, 2262, 2209/1, 2212/1,
6890/4 a p.k. 2871, 2901/1 k.ú.
Žatec
27. Předkupní právo na pozemek p.p.č.
533/6 a 535 k.ú. Trnovany u Žatce
28. Plnění podmínek kupní smlouvy
č.j. NZ 170/2005 – p.p.č. 4403/4
a 4403/5 v k.ú. Žatec
29. Rozvoj infrastruktury pro cestovní
ruch – Sportovní areál při koupališti
v Žatci
30. Program regenerace MPR a MPZ
pro rok 2011
31. Diskuze a podněty
32. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka města
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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
4. p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6. p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 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.
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 3.3.2011 do 1.4. 2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Dopravní omezení
v ulici Nákladní v Žatci
Upozorňujeme na úplnou uzavírku
komunikace v ulici Nákladní v Žatci v úseku mezi křižovatkami s ul.
Obránců míru a ul. Karla IV. v termínu od 4. 4 do 11. 4. a dne 27. 4.
2011, z důvodu realizace stavebních
prací v souvislosti s celkovou opravou
budovy sladovny čp. 356.
Objízdná trasa uzavřeného úseku bude vedena obousměrně
ul. Obránců míru, ul. Komenského alej, ul. Volyňských Čechů (kolem
budovy pošty) a ul. Karla IV. a bude
vyznačena příslušným dopravním
značením.
Po dobu trvání úplné uzavírky části ul. Nákladní dojde k přemístění

Žatecký
týdeník

zastávky „ŽATEC, NÁKLADNÍ“Městské autobusové dopravy Žatec, linky č.
1 a linky č. 2 do ulice Obránců míru
ke „ZVONU“, a to následovně:
Dočasná zastávka MAD u „ZVONU“:
1) nástup + výstup pro linku č. 01
2) nástup + výstup pro linku č. 02
(směr k poliklinice)
Dočasná zastávka MAD naproti
„ZVONU“ (u prodejny EXE):
1) nástup + výstup pro linku č. 02
(směr nádraží žel. st. ŽATEC)
Informace pro cestující veřejnost
budou uvedeny příslušným dopravcem
na označnících zastávek.
Jitka Stříbrná, odbor DSH

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.

Sběrové soboty

Objemový a nebezpečný odpad, či
elektroodpad si mohou občané města
a spádových obcí pomalu připravovat
k odvozu. Jako vždy se začne ve spádových obcích, týden po nich dojde
na město.
Termíny pro Velichov, Záhoří Bezděkov, Radičeves a Miličeves jsou 9. dubna, 18. června, 17. září a 12. listopadu,
zatímco město Žatec má zajištěn svoze
sběrných míst vždy následující týden,
to je 14. 4., 25. 6, 24. 9. a 19.11. 2011.

Žatecký týdeník
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
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/42456 vzhledem k celku za kupní
cenu … 740.370,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
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 m 2 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 23.3.2011 do 21.4.2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
21.3.2011)
Volné bytové jednotky:
n č. 2727/16 ul. Lípová v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 39,70
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2727, 2728 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 3580 o výměře 481
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 397/29377
vzhledem k celku za kupní cenu …
463.400,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40 m 2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2726 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 3579 o výměře 239 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 644/14263 vzhledem
k celku za kupní cenu … 758.770,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy,
n č. 2824/20 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2823, 2824 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5051 o výměře 690
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …
461.460,- 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 23.3.2011 do 21.4.2011

VÝZVA

Ve smyslu usnesení Rady Města Žatec
č.114/11 ze dne 21.2.2011 vyzýváme
evidované žadatele o pronajmutí bytu
v majetku Města Žatec, aby v termínu
do 31.5.2011 sdělili majetkovému odboru :
- zda trvá jejich zájem o pronajmutí
bytu v majetku Města Žatec
- změny údajů uvedených v evidované
žádosti o pronajmutí bytu Města Žatec
Požadované informace sdělte majetkovému odboru a to :
- písemně na adresu Město Žatec,
Majetkový odbor, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec
- osobně v úřední dny - pondělí, středa
od 8 hodin do 17 hodin
V případě, že žádost nebude potvrzena
v uvedeném termínu, nebude v následujícím období k takové žádosti přihlíženo.
Město Žatec,
Zastoupené majetkovým odborem

Ředitelství mateřských škol v Žatci v dohodě s Městem Žatec

vyhlašují termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 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.

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.

Žatecký týdeník

24. března 2011

řádková inzerce
n Pronajmu od 1.4.2011 byt 2+1 na náměstí v Žatci. Nájem 6000,- Kč bez služeb. Kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.
tel. 724 980 395.
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci.
Volejte 774 240 723
n Pronajmu 1+KK v rodin. domku,
samostatný vchod, klidná lokalita. Byt
je vybaven, vhodný k okamžitému nastěhování pro 1 osobu. Tel.: 723 464 899,
728 995 973
n Pronajmeme byt 2+1, 75 m2 v první patře v úplném středu města Žatce.
Částečně zařízený, WC + sprchový kout,
el. kamna, kuchyňská linka. Nájemné
3.500,-Kč + služby. Bez kauce.Pouze
pro důchodce nebo samoživitelku max.
2 děti. Tel.: 607 282 961, volat po celý
den
n Prodám zahradu s chatkou v OV
v Žatci (Osada U Jezu), 280 m2. Klidné
prostředí, zavlažování vodou z řeky,
ovocné stromy, kompost, suché WC.
Prodej bez RK. Rychlé jednání – dohoda. Tel. dopol.: 723 577 134; odpol.:
723 557 140
n Koupím křídlo ve funkčním stavu
do 10.000,- Kč. Tel.: 773 445 050
n Prodám levně veškerý stavební
materiál na stavbu domu. Jen vcelku,
nutno vidět. Dále prodám 160 ks pozinkovaného plechu vel. 1x2,6m. Tel.:
605 858 865
n Pronajmu byt 1+1 u Tulipánu.
Cena 5.500,- Kč/měs. Volný od dubna.
Tel.: 606 630 044
n Výuka a doučování německého jazyka. Dopoledne i odpoledne, případně
večer. Tel.: 737 320 580
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Doktorské historky známých
lékařů poprvé v Žatci

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

Humor je kořením života. Toto lidové rčení doporučuje každý lékař. Pokud se
ale jedná o veselé vyprávění anekdot a historek ze zákulisí medicíny od třech
známých televizních tváří, je to recept zcela zaručený.
Na pódiu žateckého divadla vystoupí sexuologické výchovy v tisku rozhlasu
v úterý 19. dubna v 19.30 hodin osobnos- i televizi.
ti medicíny, lékaři Kateřina Cajthamlová,
Zábavný pořad moderuje žatecký roRadim Uzel a Jiří Pešina. Společně se dák MUDr. Jiří Pešina, televizní a rozpředstaví v zábavném pořadu Medicína hlasový lékař, známý z obrazovek TV
je zábavná věda o smutných věcech, aneb Nova ze živě vysílané talk show Áčko a
doktorské historky.
televizního zpravodajství. Téměř šest let
MUDr. Kateřina Cajthamlová je inter- se společně s figurínou Marií každý týnistka, veřejnosti známá v poradenství den objevoval ve vysílání České televize
zdravého životního stylu (televize Prima: v roli moderátora pořadu Domácí lékař.
Jste to, co jíte).
Na pořad Medicína je zábavná věda
MUDr. Radim Uzel, CSc., sexuolog o smutných věcech v úterý 19. dubna
a ředitel Společnosti pro plánování od 19.30 v Žatci, který uvádí umělecká
rodiny a sexuální výchovu, je známý agentura Gardes paní Ivany Stebilové,
osobitým smyslem pro humor, ale jsou vstupenky v předprodeji divadla již
i s reálným pohledem mluví o otázkách koncem března.
(ss)

23.3. Středa

Soutěžní otázka

23.3. Středa

Dva vylosovaní výherci malé soutěže k pořadu „Doktorské historky…“
v Městském divadle v Žatci dostanou po dvou vstupenkách, věnovaných
Um. ag. Gardes, pokud odpoví správně na dvě otázky. Stačí zakroužkovat
správnou odpověď a doručit lístek do Infocentra žatecké radnice. Dnes
uveřejňujeme první otázku.
1) Rodina MUDr. Jiřího Pešiny má dlouholetou sportovní tradici. Matka
našeho rodáka byla jako členka týmu Šroubárny Žatec vyhlášena v roce 1976
nejlepší národní házenkářkou roku v tehdejším Československu, otec Jiří chytal házenou v týmu mužů.
Jiří Pešina ml. začínal v Žatci před téměř třiceti lety se sportem, kterému se věnuje
aktivně dodnes. V roce 1985 byl v žákovské kategorii přeborníkem okresu Louny,
později v kategorii dospělých si v dresu TJ VTŽ Chomutov několik let zahrál v celostátní ligové soutěži. V současné době hraje za pražský oddíl LOKO Vršovice.
Soutěžní otázka o vstupenky zní:
Jakému sportu se aktivně Jiří Pešina věnuje?
a) házená
b) stolní tenis
c) šachy
Jméno a příjení....................................................................................................................................................

24.3. Čtvrtek

přišli na svět
Tancošová Zdeňka Marie
Krištofová Ester
Franěk Patrik
Šeretka Vladimír
Novotná Eliška
Petrů Dominika
Sochor Martin
Trifonti Filip
Škopová Kateřina
Niepauer David
Milenko Martin
Csiba Martin
Hájek Martin
Pisarčík Tomáš
Duong Laza
Kučerová Sabina
Kalousková Veronika
Janouš Miroslav
Bujdáková Štěpánka
Mižigarová Tereza
Mikuláš Jan
Kozelka Roman
Kratochvíl Daniel
Hedervaryová Vanesa

Burešová Marie
Holeček Mikuláš
Hryzbilová Božena
Eisert Josef
Weissová Jana
Holá Josefa
Mudra Jiří
Valoušková Ljubov
Šindler František
Ondráčková Marie
Cibulková Antonie
Klíma Rudolf

FANTASY OF DANCE - IRSKÁ TANEČNÍ SHOW

19:30

RODIČE SE SNAD ZBLÁZNILI

17:00

Uvidíte dynamické a působivé taneční vystoupení. Atmosféru tohoto
programu zvýrazňuje velkolepé scénické a světelné vyznění a mnoho
kostýmových převleků, které efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek
z představení. Irské tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu
a jedinečné harmonie pohybů. Uvede: Taneční soubor Merlin ze Slovenska.
Mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,Absolventské činoherní představení Základní umělecké školy Žatec
Mimo předplatné.
Akce ZUŠ

10:00

Kontakt.......................................................................................................................................................................

Přátelé turistiky a přírody mají příležitost vydat se do přírody mimo město
ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
19:30
s doporučením tipů na výlet od členů Klubu českých turistů Žatec. Kde se 29.3. Úterý
Hudebně
zábavný
pořad,
ve
kterém
se
diváci
budou
moci
opět
setkat
informovat?
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera ... Jako vždy
V prvé řadě je vývěsní skříňka odboru členy KČT, ale i pro širokou veřejnost
přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží
KČT Žatec umístěná na druhé straně všech věkových skupin. Při průměrném
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpětempu šlapat 4 km za hodinu to není nad
mapy Žatce na Kruhovém náměstí.
vaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy
Další informace poskytuje nová web naše možnosti. A nikdo se nemusí bát, že
a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu bude tentokrát
adresa KČT: www.kct-zatec.webnode. by zabloudil, nebo zůstal někde ztracen.
skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
cz. S ní je zároveň spojená emailová Vždy jsou přítomní zkušení turisté, kteří
Předplatné skupiny D. i mimo předplatné
adresa: kct-zatec@seznam.cz. Na web berou ohled na ty pomalejší.
Koncert
Každá akce má své kouzlo v daném
adrese lze vstupem na složku „Kniha
Vstupné: 200,návštěv“ zadat dotaz, návrh nebo při- čase. Jde se za jiného počasí, v jiné roční
www.divadlozatec.cz
pomínku. To samé lze na výše uvedené době. To co uvidíme v prosinci, neuvidíme v květnu a opačně. Chce to prostě
emailové adrese.
V neposlední řadě jsou pořádané akce nehledat příčiny proč nemohu, ale hledat
zveřejňovány v tisku včetně Žateckého jak to udělat, abych se zúčastnil. Vždyť
týdeníku. Volba pochodů bývá s ohledem nejpřirozenější pohyb člověka je chůze.
na dopravní dostupnost a dobu cesty. A tak se řiďte heslem V zdravém těle – V dubnu dojde k zahájení hlavní turistické sezóny Chrámu Chmele a Piva
rk a také sousedního Chmelařského muzea. Otevírací doba v tomto roce je shodná
Všechny pořádané akce jsou nejen pro zdravý duch.
v obou objektech. Otevřeno bude od 10.30 do 17 hodin denně, kromě pondělí.
V provozu po celý týden je restaurant U Orloje.
Slavnostní otevírání našeho žateckého do Chmelařského muzea a pro pěší výturistického
projektu sestává z následu- stup na vrchol věže.
Městská knihovna Žatec připravila v březnu pro malé školáky akci SeznámeV pátek večer od 21 do 24 hodin zvení s knihovnou zábavnou formou spojenou s Pasováním prvňáčků na čtenáře jících akcí:
Ve
čtvrtek,
31.
března
se
rozsvítí
světla
me
občany Žatecka k návštěvě areálu
knihovny.
V prvním březnovém týdnu bylo paso- Slavnostním slibem slíbily, že je budou na vrcholu Chmelového majáku, jakožto CHCHP. Bude možno vidět neobvyklé
osvětlení prostoru náměstí Prokopa Velváno na Rytíře řádu čtenářského celkem ctít a dodržovat. Poté byly slavnostně předzvěst otevření.
V pátek, 1. dubna, dojde v 10 hodin kého. Rozzáří se vstupní hala Chmelař237 žáků prvních tříd základních škol. pasovány královnou Abecedkou na čteDěti prošly rytířskými zkouškami, při náře. Na památku obdržely drobné dárky k symbolickému odemknutí vyhlídkové ského muzea, vodní fontány na náměstí
kterých prokázaly znalosti z písmenko- a společně třídní pasovací glejt a klíč, věže. Zároveň budou spuštěny fontány a Chmelový maják.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Pro více
vé a pohádkové říše. Dokázaly, že znají který jim otevře dveře do světa pohádek před Chmelařským muzeem. V tento
den
a
následně
i
v
sobotu
mohou
náinformací
a rezervace prohlídek klikněte
pravidla, jak o knihy správně pečovat. a fantazie…
(ka, fr)
vštěvníci využít speciální slevu pro vstup na www.chchp.cz.

Chrám Chmele a Piva informuje:

Pasování prvňáčků na čtenáře

Skupina 3Touch vystoupí v Žatci

Music Club HB v Žatci si pro své návštěvníky připravuje pravidelné hudební
večery. V pátek 25. března zde vystoupí skupina 3Touch.
Během večera si určitě budete moci kou i zahraniční muziku, kterou pustí
zavzpomínat i na starší písničky to- místní Dj Štěpán. Otevřeno bude již
hoto projektu, získat PROMO CD od 21 hodin.
a podpis kartu. Přii diskotéce si pak
Podrobnější informace o kapele si můmůžete zatancovat na nejlepší čes- žete najít na www.3Touch.cz.

Dům dětí a mládeže v Žatci
vyhlašuje soutěž

Rozloučení
7. 3.
8. 3.
10.3.
		
		
11.3.
12.3.
14.3.
15.3.
16.3.
19.3.
20.3.

10:00, 14:00

Inscenace nesmrtelného dobrodružného příběhu J. Verna, točícího se kolem veliké sázky a především pozoruhodné a nebezpečné cesty anglického
džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze je především
holdem divadlu a jeho imaginaci, která umožní divákům během chvíle
proletět celý svět, aniž by opustili bezpečná místa v hledišti. V inscenaci je
využito činohry, projekce, luminiscenčního a muzikálového divadla. Uvede
Divadlo Aha. Hrají: Miloš Mazal, Radovan Klučka, Kryštof Nohýnek,
Vendula Svobodová/ Anděla Blažková, Ondřej Černý a Petr Kalous
Mimo předplatné
Pro II stupeň ZŠ
Vstupné: 60,-

92
82
83
82
67
88
62
86
75
79
65
85

CEník inzerce
Řádková inzerce:

Velikonoční vajíčko

Od 1. 1. 2011 nové ceny!!!

Firemní:

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
• zvýrazněno rámečkem 274,- Kč
• každý další řádek za 43,- Kč

Soukromá:

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
166,- Kč (dvě otištění)
• každý další řádek za 6,- Kč
• příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 101,- Kč
Ceny jsou včetně 20% DPH



8. 3.
		
		
9.3.
		
10.3.
		
11.3.
12.3.
13.3.
		
14.3.
		
		
		
15.3.
		
16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
		
22.3.

O SMOLÍČKOVI ANEB POHÁDKA Z KUFRU

Pohádka „O Smolíčkovi“ jistě nepotřebuje velké představování. Jelen se
zlatými parohy najde v lese ztraceného Smolíčka - malého pacholíčka a od té doby spolu bydlí. Jelen se o Smolíčka stará a oběma je veselo.
Jenže kolem chaloupky brousí Jezinky, které by rády Smolíčka ukradli.
Tak dlouho naléhají, až se jim to podaří. A když se našim hercům bude
chtít, a budou-li mít zrovna u sebe ten správný pohádkový kufr, pohádka
skončí dobře a jelen Smolíčka vysvobodí. Uvede Divadlo Rozmanitosti
Most
Hrají: Tereza Karásková, Tereza Lišková a Pavel Zikmund
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti
Vstupné: 40,- Kč

28.3. Pondělí CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Kde zjistit a proč jít do přírody
n Žatecké ženy a dívky, přidejte
se k nám a přijďte si k nám zacvičit
„THAI-BO“ do boxovny THAI/KICK
BOX clubu v ulici Mládežnická 2561
v Žatci (za barem „Do rána“). A to
každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17,00
hod. Cena jedné hodinové lekce 50,-- Kč.
n RE/MAX nabízí
Byt OV 1+1/L, Žatec, 7NP, Dr. Kůrky,
436 000,
RD Kryry-Strojetice, garáž, zahrada,
2+1, velká půda,1080000
RD Staňkovice-Tvršice, velký objekt
s vedlejšími stavbami, 800 000
RD Krásný Dvůr-Brody, 1+1, 400 000
www.severoceskenemovitosti.cz/marcela-ondrusova/
mobil: 605523172

březen 2011

Techniky: libovolné
(vejce, papír, sláma, vosk, keramika, barvy na sklo, …)
Termín odevzdání: vajíčka musí být odevzdána v domě dětí
nejpozději ve středu 20. dubna. Vajíčka označte cedulkou s Vaším
jménem, věkem, bydlištěm.
Vyhlášení výsledků proběhne 26.4. 2011 v 15,00 hod. Všechna
vajíčka budou vystavena v domě dětí.
Hodnotit se bude nejzajímavější a nejoriginálnější
způsob zdobení vajíčka.
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Žatecký týdeník

Digitální KINO Žatec - www.divadlozatec.cz
PÁTEK 25. 3. ...17:30 	VŠEMOCNÝ … celorepubliková premiéra filmu !!!

Thriller / USA, 2011/ titulky / přístupny od 12 let
Představte si drogu, díky níž se výkonnost vašeho mozku neuvěřitelné zvýší, více se
koncentrujete, dokonce jste najednou okouzlující a atraktivní, v několika hodinách
byste mohli napsat knihu či se naučit cizí jazyk nebo byste zpracovávali informace
tak rychle, že byste dokázali odhadnout vývoj burzy. Eddie Spinola (Bradley Cooper),
neúspěšný a rozvedený newyorský spisovatel, se k takové droze náhodou dostane.
Tabletku MDT-48 lze přirovnat k viagře povzbuzující mozek. Působí na intelekt,
rychlost, intuici i charisma. Eddiemu se začne dařit na poli finančním i společenském.
Den tráví na burze a volný čas ve společnosti krásných žen. Jenže jako jakákoliv jiná
droga, má i MDT-48 své vedlejší účinky, přičemž migrény a návaly vzteku jsou to
nejmenší. Eddieho zásoby se ale tenčí a jeho dealer byl zabit. Z nádherného snu se
tak stane noční můra. Režie: Neil Burger Hrají:Bradley Cooper, Robert De Niro, Anna
Friel, Abbie Cornish, Johnny Whitworth
Vstupné: 90,-

PÁTEK 25. 3. ... 20:00

ODCHÁZENÍ … celorepubliková premiéra filmu !!!
Drama / Česko, 2011
Film vychází sice ze stejnojmenné divadelní hry, má však svou vlastní osobitou atmosféru. Až na několik záběrů se celý film odehrává na zahradě velké vládní vily, v níž žije
hlavní hrdina, politik Rieger. Je to stárnoucí elegán, který byl dlouhá léta ve funkci
kancléře, nedávno však o svou funkci přišel a zřejmě se s tím neumí vyrovnat. I když
se snaží nedat to na sobě znát, zhroutil se mu svět. Musí se vystěhovat z vládní vily
a podstoupit nedůstojnou proceduru oddělování erárních věcí od věcí soukromých.
Režie: Václav Havel. Hrají: Dagmar Havlová - Veškrnová, Josef Abrhám, Jaroslav Dušek,
Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Jiří Lábus, Ivana Uhlířová, Jiří
Macháček, Stanislav Zindulka, Miroslav Krobot, Jan Budař, Oldřich Kaiser, Barbora
Seidlová, Jan Kraus, Josef Polášek, Pavel Landovský
Vstupné: 100,MÁMA MEZI MARŤANY 3D

… celorepublikovápremiéra filmu !!!
Animovaný / USA / 2011 / 88 min / dabing / přístupné
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí,
jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou
její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou
podnikne na záchranu své maminky – divoké dobrodružství ve formátu 3D, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety
a ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce. S pomocí technické inteligence,
pozemšťana jménem Gribble, který žije pod zemí a rebelské Marťanské dívky jménem
Ki se Milovi podaří najít cestu zpátky ke své mamince – více než jedním způsobem.
Vstupné: 165,-

SOBOTA 26. 3. ... 17:30

AUTOPOHÁDKY

Hraný i Animovaný / Povídkový / Česko / 2011 / 75 min / přístupný
V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí našeho života, spotřební
„zboží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými služebníky, jenom obyčejným
prostředkem na překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta uchvacují technickou
dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se vyznačovala v dobách pro
nás již pohádkových... Podobné je to i s lidskými vztahy: máme dokonalá elektronická
spojení, ale vztahy mnohokrát nestojí za nic... Film by neměl být retrovzpomínkou
krásné doby. Spíše by se měl, mimo dobu a často i mimo realitu, zabývat hezkými
vztahy mezi lidmi. Měla by to být taková pohádka. Vypravěčem bude zpěvák skupiny
Chinaski a také studovaný herec Michal Malátný. Hrají: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý
Vstupné: 80,-

SOBOTA 26. 3. ... 20:00

Drama / Česko, 2011

ODCHÁZENÍ … celorepubliková premiéra filmu !!!

NEDĚLE 27. 3. ... 15:00

AUTOPOHÁDKY

NEDĚLE 27. 3. ... 17:30

ODCHÁZENÍ … celorepubliková premiéra filmu !!!

NEDĚLE 27. 3. ... 20:00

DILEMA

STŘEDA 30. 3. ... 17:30

MÁMA MEZI MARŤANY 3D

Hraný i Animovaný / Povídkový / Česko / 2011 / 75 min / přístupný
Vstupné: 80,-

Drama / Česko, 2011

Komedie / USA / 2011 / 111 min / titulky / od 12 let.
Ronny a Nick jsou už od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou firmu vyvíjející
automobilové motory, přičemž Nick je technologickým géniem, zatímco Ronny
obchodním talentem, který Nickovy nápady prodává. Právě uzavřeli smlouvu s automobilovým gigantem, Nickovo manželství s krásnou Genevou šlape jako hodinky
a Ronny se konečně chystá požádat o ruku dlouholetou přítelkyni Beth. Jenže pak se
všechno strašidelně pokazí, když Ronny přistihne Genevu při nevěře s potetovaným
svalovcem . V tu chvíli se ocitá na výše zmíněné křižovatce. Má říct Nickovi pravdu
a brutálně tak ranit nejlepšího kámoše? Nebo má předstírat, že nikde nebyl a nic
neviděl a v Nickovi dál udržovat iluzi dokonalého manželství?
Režie: Ron Howard Hrají: Jennifer Connelly, Winona Ryder, Vince Vaughn, Kevin James
Vstupné: 80,… celorepubliková premiéra filmu !!!
Animovaný / USA / 2011 / 88 min / dabing / přístupné

STŘEDA 30. 3. ... 20:00

VŠEMOCNÝ … celorepubliková premiéra filmu !!!
Thriller / USA, 2011/ titulky / přístupny od 12 let

ČTVRTEK 31. 3. ... 17:30

HOP … celorepubliková premiéra filmu !!!
Komedie/ USA, 2011 / dabing / přístupné
Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop snící o budoucnosti rockové
hvězdy. Jednoho dne však Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se v tu
chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí mu, že se postará
jak o něj, tak o část jeho velikonočních povinností. Oba nesourodí spolubydlící se
však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Režie: Tim Hill Hrají:Russell Brand, James Marsden, Kaley Cuoco, Hank Azaria,
Gary Cole

ČTVRTEK 31. 3. ... 20:00

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ … celorepubliková premiéra filmu !!!
Komedie / Romantický / USA / 2011 / 108 min / od 15 let / titulky
Praktická Emma k tomuto svéráznému životnímu stylu dospěla především proto,
že jako doktorka aspirující na atestaci nemá na žádný vztah čas a energii, jen občas potřebuje povolit ventil. To Adam má mnohem bolestivější důvody. Poslední
přítelkyně ho podváděla s jeho vlastním otcem a vůbec ji neomlouvá, že je to slavný
televizní producent, jenž má šarmu na rozdávání. Na duši zraněný Adam se proto
rozhodne, že pustí city k vodě a bude si prostě jen nezávazně užívat jako jeho táta.
Emmu v minulosti párkrát potkal, a i když jiskra nikdy nepřeskočila, po posledním
setkání, ke kterému dopomohly litry vypitého alkoholu, se spolu poněkud impulzivně
vyspí. V tom okamžiku se zrodí nápad na nezávazná setkání, při kterých půjde jen
a jen o sex. Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen do chvíle, než je jedna ze stran
poruší. A to je jen otázka času, protože kdo by věřil tomu, že mezi mužem a ženou
může existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší láska?
Režie: Ivan Reitman Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Kevin
Kline, Lake Bell, Olivia Thirlby
Vstupné: 80,-

Klub českých turistů Žatec
Pořádá 26.3.2011 VIII. ročník pochodu

JARNÍ VÝŠLAP
aneb „PŘES DVOJE KAMENNÉ ŘADY“
Trasy: DTP 15, 25, 35 km. Dle propozic
Start: Deštnice, restaurace 6.30 hod. – 9.30 hod.
Startovné: dospělí 20 Kč. Děti do 15 let zdarma
Cíl: Deštnice, restaurace do 18.00 hod.
Odjezdy vlaků z ČD Deštnice:
směr Lužná 13.08 15.10 17.08 19.08 hod.
směr: Žatec 14.41 16.41 18.41 hod.
Odjezd vlaků ze Žatce: 6.44 8.43 hod.

Kontakt: Pištělák O.

 723 122 928

Foto Hynek Dlouhý

SOBOTA 26. 3. ... 15:00

Nováček v žateckém dresu, exligový Radek Čížek, přinesl do hry Slavoje kvalitní rozehrávku a jako bonus navíc
vstřelil v prvních dvou zápasech už tři branky. Žatec je v KP na 2. místě před nedělním zápasem doma s Bezděkovem.

Čížek se ve Slavoji uvedl třemi góly
Nejvyšší krajská fotbalová soutěž začala pro Slavoj Žatec minulou neděli
domácím utkáním s Proboštovem a pokračovala další víkend utkáním v Kadani. Získal v nich čtyři body, což mu vyneslo na jediný týden i pobyt v čele
tabulky. Nyní je na 2. místě opět dva body za FK Louny a jediný bod před
třetím FK Litoměřice.
Novým žateckým hrdinou je exligo- cháčka. Druhý poločas sice domácí dobře
vý Radek Čížek, který jako středopolař kombinovali, ale do střeleckých pozic se
ve svých prvních dvou zápasech v novém nehrnuli. Neprosadili se ani čtyři střídadresu vstřelil už tři branky.
jící útočníci, přestože od 71. hájil branku
n Žatec – Proboštov 2:0 (1:0)
hostů náhradník za zraněného Račuka.
Domácí tým do jara posílili mladý
„Žatec vyhrál zaslouženě, síla a zkuútočník Radek Procházka z Mostu a zku- šenost Horňáka, Svobody a Čížka,
šený internacionál Radek Čížek, který jimž dobře sekundovali zejména Paul
hrál naposledy za Blšany.
a Heinc, byla znát,“ hodnotil utkání
Po opatrném začátku si v 17. minutě trenér hostů internacionál Přemysl
šel pro faul mezi dva beky hostů Machá- Bičovký.
ček a nařízený pokutový kop proměnil
Branky: 17. (pen.) Svoboda, 51. Čížek.
Zdeněk Svoboda v první jarní gól Žat- Rozhodčí Kapoun, ŽK 2:4, 200 diváků.
ce. Skóre mohlo být vyšší, ale výborný
Sestava: Zaťko – Vávra, Heinc, Horbrankář Račuk zlikvidoval nejméně tři ňák, Hodas – Paul, Zlatohlávek, Čížek,
vyložené šance domácích.
Svoboda – Macháček (Poborský), ProPo změně stran však nestačil na poho- cházka (Baierl). Trenér Pavel Koutenský
tovou střelu Čížka po zakončení nejhezčí n Kadaň – Žatec 2:2 (1:0)
Hosté v sestavě bez Horňáka a Svoboakce zápasu, kterou nováček v žateckém
týmu sám založil, přes Svobodu a Ma- dy, kteří měli trenérské povinnosti u své

Sparty B, bez Procházky, ale už s Krejčíkem, nepředvedli v nedaleké Kadani
příliš kvalitní hru.
Ke cti jim ale slouží, že ač brzy prohrávali, nevzdali zápas ani po hodině,
kdy už byl stav 2:0 pro domácí. Díky
oživení po příchodu dorostenců Votavy
a Lince se Žatečtí snažili alespoň o bod.
Nejprve proměnil Radek Čížek penaltu
za sražení Hodase a v nastavovaném
čase využil i trestný kop, nařízený za faul
na Macháčka.
Sestava: Zaťko - Vávra, Heinc, Zlatohlávek, Krejčík – Paul, Čížek, Macháček, Hodas, - Poborský, (Linc), Baierl
(Votava)
Branky: 4. Čibenka, 61. Tolar – 68.
a 90. R. Čížek. Rozhodčí Zvonař, ŽK
2:4, 150 diváků.
Další utkání KP sehraje Žatec v neděli
27. března od 15 hodin kdy hostí Bezděkov, který je po prohře doma s Chomutovem na 10. místě. Příští neděli jede
Slavoj na Střekov a pak doma přivítá
Lovosice.
(jak)

Unisport bojuje o konečný bronz

Žáci Šroubárny
ve finále halového MČR

Podbořany – Kuželkářská soutěž POKAL, kterou pořádá od září do května
K. Podbořany, dospěla minulý týden do XXI. kola.
Ze tří žateckých družstev si vede ské družstvo (jako jediné v soutěži) In
nejlépe Unisport Žatec, který je mezi projekt Žatec je na 12. příčce.
čtveřicí nejžhavějších kandidátů na
V žebříčku jednotlivců je v čele obhájbronzový stupínek. Po porážce Unis- ce loňského prvenství M. Šebek (Pink)
portu v minulém kole se právě na něj s průměrem 261,7 kuželky na zápas
dostal podbořanský celek Hansa/flex (hraje se na 60 HS). Z žateckých týmů
se stejným počtem 26 bodů, páté Dra- je nejlepší na 5. místě Zdeněk Ausbuher
honice a 6. Jednota Podbořany mají (Unisport) s průměrem 247,8, na 7. míso bod méně, atd.
tě je Miroslav Legutko (Provyt).
V čele je obhájce poháru Pink ladies
V kategorii žen vede Mirka Kubíčková
se 34 body, který právě v minulém kola (236,2), třetí je Táňa Špaletová (229,4)
porazil svého největšího konkurenta AK a 4. Helena Pašková, všechny z In proBlšany 6:2, a zvýšil náskok na tři body. jektu Žatec. Druhá je M. Kučerová (KapDruhý z žateckých týmů je Provyt, říci) s průměrem 234,7, na 5. místě je J.
který je na 9. místě, zatímco ryze žen- Helusová z Jednoty Podbořany.

Lokomotiva v kuželně skvěle finišovala

Na dvou zimních halových republikových šampionátech v národní házené startovali žatečtí žáci v minulém
týdnu. Mladší družstvo na finálovém
turnaji v Žatci skončilo na 5. místě,
starší chlapci v Lázních Bělohrad
byli šestí.
Žatec – V domácím prostředí se mladším žákům nedařilo k plné spokojenosti,
nicméně páté místo v ČR je úspěchem.
Konečné pořadí: 1. Plzeň-Újezd, 2.
Ostopovice, 3. Stará Ves n.O., 4. Draken
Brno, 5. Šroubárna Žatec, 6. Studénka
Lázně Bělohrad – Starší žáci Žatce
prohráli úvodní tři zápasy, ale ve zbývající polovině šampionátu již neprohráli.
Porazili Vřeskonice 10:4, remizovali se
Starou Vsí 8:8 a s Brnem 10:10. To ale
stačilo jen na 6. místo ze sedmi finalistů.
Individuální ceny ale vybojovali T. Popelka jako druhý nejlepší hráč turnaje
a Mála jako třetí nejlepší střelec halového M ČR.
Konečné pořadí: 1. Řevnice, 2. Krčín,
3. St. Ves, 4. Brno, 5. Lázně Bělohrad,
6. Žatec, 7. Vřeskonice

Kuželkáři Lokomotivy Žatec, stále hrající o záchranu, předvedli v sobotu
v XIX. kole KP mimořádné utkání s vedoucím Slovanem Vejprty. S vědomím,
že nemají co ztratit, dokázali otočit vývoj zápasu, aby z 0:2 zvrátili na konečný výsledek 6:2.
Zahájila Chotová a dokázala se sou- ně vedli domácí 3:2 a o 13 kuželek. Japeřem udržet krok v plných. Nevyšla rolím v něm k nečekanému zisku bodů
jí dorážka a prohrála o 65. Podobně si nesměl o tolik prohrát. V dramatickém
vedla Lucie Kubizňáková, když poka- závěru soupeř sice dotahoval, ale domázila dorážku a domácí prohrávali 0:2 cí skvělou druhou dorážkou (81) uhájil
svou výhru o 3 kuželky a potvrdil obrat
a k tomu už o 99.
Mírnou naději vnesla ve třetí dvojici v téměř ztraceném zápase.
Ptáčková. Výbornou dorážkou vydřela
Lokomotiva před posledními třemi
výhru o 8 a snížila na 1:2. O vyrov- koly je osmá o 3 body před posledním
nání se pak postaral výborně hrající Mostem B. Důležitý zápas ji čeká v soTento víkend začínají všechny zbývajíPtáček st., který vyhrál o 29. Hos- botu na půdě 11. KK Louny B.
té ale stále vedli o 62. Čaboun pak n 4 Lok. Žatec A – Slovan Vejprty cí fotbalové soutěže dospělých v okrese.
Na Žatecku a okolí se hraje:
předvedl dokonalý obrat, ač v plných A 6:2 (2468:2452)
Pátek 25. 3. v 19.00: Blšany – NešChotová 368, Kubizňáková L. 398,
prohrál o 9, ale v dorážce (174!) zářil
Ptáčková 412, Ptáček st. 432, Čaboun těmice (KP)
a vyhrál o 75!
Sobota 26.3. v 15.00: Kryry – Březno
Před závěrečným duelem tak nečeka- 445, Jarolím 413.
(jak)
(1.A), Postoloprty – Meziboří, Tuchořice – Černčice, Blažim – Lenešice, (vše
1.B třída)
Ústí n. L. - Nejlepším sportovcem Ústeckého kraje za rok 2010 byla vyhlášena
Velká Černoc – Cítoliby (OP), Holedeč
plavkyně Simona Baumrtová z Chomutova před ústeckým boxerem Zdeňkem – Nové Sedlo, Měcholupy – Bezděkov,
Chládkem.
Žiželice – Lipenec, Buškovice – Želeč,
Nejlepší sportovec okresu Louny, mist- Lucie Záveská z Blšan. Za nimi skončili Kněžice – Hlubany, Krásný Dvůr – Čeryně světa v silovém trojboji Hana Nach- například fotbalista Teplic Pavel Verbíř radice (vše III. třída)
tigalová ze Žatce, v této anketě skončila na 7. příčce, či na 9. litvínovský hokeNeděle 27. 3. v 15.00: Slavoj Žatec
na výborném 4. místě a 5. byla cyklistka jista Viktor Hübl.
– FK Bezděkov, FK Louny – Kadaň (KP)

Startují zbývající
fotbalové soutěže

Krajská anketa: 4. místo pro Nachtigalovou



