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Volba prezidenta ČR

Druhé kolo prezidentských voleb se
koná 25 a 26. ledna 2013. Podstatná
změna proti 1. kolu je v tom, že se již
hlasovací lístky nedoručují do schránek,
ale budou k dispozici v každé volební
místnosti. Jejich seznam přinášíme na 2.
straně ŽT.

Zastupitelé se
sejdou v únoru

Termín konání 1. řádného zasedání
zastupitelstva Města Žatce v roce 2013 je
stanoven na čtvrtek 7. února.

Mimořádný
úřední den

Dne 2.02.2013 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.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství.

Platba
za komunální
odpad v roce 2013

Rada města Žatce dne 28.12. 2012
projednala a schválila ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání
s komunálními odpady města Žatce
na rok 2013. Občané, kteří hradí cenu
prostřednictvím pověřeného správce
bytových domů nebo vlastníka bytů
(např. realitních kanceláří, správou
domů, společenstvím vlastníků bytů)
zaplatí 65,- Kč za osobu/měsíc. Kompletní ceník pro letošní rok je zveřejněn
na internetových stránkách města
http://www.mesto-zatec.cz/mesto/
aktualne/.

Výzva pro
organizátory akcí
v Žatci a okolí

Rádi bychom sestavili seznam kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhnou v roce 2013 v Žatci
a blízkém okolí. Seznam akcí bude
zveřejněný na stránkách www.mesto-zatec.cz.
Informace o příslušných akcích zašlete prosím do Turistického infocentra
MěÚ nejpozději do 31. 1. 2013, nejlépe
emailem na infocentrum@mesto-zatec.
cz, nebo doručte na adresu Městský
úřad Žatec, Turistické infocentrum,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: datum, název,
místo konání a start akce, dále stručnou
charakteristiku a kontakt na pořadatele
vč. telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte
415 736 156.

Žatecká nemocnice
přežila boj o udržení

„Město Žatec děkuje všem, kdo svým dílem přispěli k udržení provozu nemocnice, či přispěli svým podpisem k petici za její udržení,“ vzkazuje občanům
regionu místostarosta Žatce Jan Novotný za zakladatele Nemocnice Žatec
o. p. s.
Více než roční úsilí zřizovatele, vedení na dalších pět, zbývající dvě oddělení
města, nemocnice a institucí za podpory zatím na dva roky.
„Máme prostor na další klidné jednání.
desetitisíců občanů skončilo schválením dalšího provozu nemocnice. Padlo Věřím, že jediná plnohodnotná nemocpůvodně zamýšlené zrušení odděleních nice v okrese bude takto pokračovat
gynekologicko-porodnického a dětského i v dalších letech, a že nebudou o ní
a všechna oddělení v Žatci pokračují beze rozhodovat úřednická, ale odborná rozzměny. Chirurgie a interna mají smlouvy hodování,“ řekl ředitel Čestmír Novák.

Žatecko a Thumsko na veletrhu v Chemnitz

Město Žatec i Thum se již tradičně účastní veletrhů cestovního ruchu. Tento rok
však do plánu přibyla neobvyklá novinka. Město Žatec přistoupilo ke společné
propagaci regionu se svým mnohaletým německým partnerem, městem Thum
v Krušných horách a to v rámci projektu č. 0517.03/130412/1/06 „Společná
propagace regionů Žatecko (ČR) a Thumsko (SRN) na veletrzích v SRN
v Euroregionu Krušnohoří“ podpořeného z Fondu malých projektů Cíl3/Ziel3.
Žatec společně s Thumem vytvořil zajímavá informace o obou historických
nejen propagační zázemí veletržního městech a např. jejich tradicích těžby
stánku s motivy obou regionů i měst. či pěstování chmele. Dalším motivem
S tímto originálním stánkem a množ- k návštěvě obou regionů je jejich vzástvím promomateriálů se na počátku jemná geografická blízkost. Vždyť např.
ledna vydal pětičlenný českoněmecký cesta z Thumu do Žatce trvá autem poutým na mezinárodní veletrh cestovního ze jednu hodinu. Na veletrhu v Chemnitz
ruchu do Chemnitz. Neobvyklé spojení byly nabízeny daleké exotické destinace
města Thum a Žatce do jedné expozice i dovolené v Německu. Svým charakihned vzbudilo zájem kolemjdoucích terem byla však společná prezentace
návštěvníků. Jelikož Thumsko vetšina přeshraničního regionu na veletrhu
německých turistu již registrovala, vel- naprosto ojedinělá. Mnohým otevřela
mi je zaujalo také propojení na český nový obzor, že i v sousedství se dá zažít
příhraniční region. Pro mnohé byla a poznat mnoho zajímavého!

V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Z realizovaných akcí podpořených
Cílem těchto článků je ukázat široké veřejnosti v Žatci i jeho regionu, dotacemi v letech 2011-2012 můžeme
že se společně daří vybudovat něco jmenovat např.
- obnovu kulturních památek: renopozitivního, co má navíc i oporu
v dlouhodobých vizích města. Pro vace fasády služebny Městské policie,
všechny tyto informace bude spo- obnova krovu Městského divadla v Žatci,
jujícím bodem motto a logo „Žatec I. etapa rekonstrukce střechy na budově
srdce regionu“, které je metou našeho Kapucínského kláštera, obnovy objeksnažení. V dalších číslech se můžete tů v památkové rezervaci a zóně, které
těšit na informace z oblasti investic, jsou ve vlastnictví fyzických osob,
- kulturní akce: zahájení činnosti Gachodu radnice, cestovního ruchu,
sociální oblasti, kultury, životního lerie Sladovna, Dočesná, Dny Evropsképrostředí a dalších. Případné reakce ho dědictví, propagace v oblasti cestovmůžete směřovat na adresu redakce ního ruchu a spolupráce s partnerskými
městy (značení cyklotrasy Žatec-Březno
tydenik@mesto-zatec.cz.
n Záměry za podpory dotací
u Loun, účast na veletrzích v SRN),
V letech 2011 a 2012 podalo město
- rozvoj lidských zdrojů: vzdělávání
Žatec žádosti o dotace v celkové výši a zkvalitňování služeb Městského úřadu,
cca 84 milionů Kč, z toho bylo úspěšné školských zařízení a služeb příspěvkou projektů v souhrnné hodnotě cca 29 vých organizací města (ZŠ praktická,
milionů Kč.
speciální a logopedická/ ZŠ nám. 28.
Dotační politika EU, ČR, krajů října/ MŠ Podměstí/ Knihovna)
i měst se často diskutuje v odborných
- prevenci kriminality: víkendové
i laických kruzích. Dotace samy o sobě pobyty dětí z problematických rodin,
určitě nejsou samospásné, ale existuje sociální a právní ochrana dětí
řada příkladů, kde pomohly realizaci
- obnovu zeleně: Husova ulice, Krudobrých záměrů, které by jinak v rámci hové náměstí atd.
rozpočtu města nemohly být podpořeny
- zajištění provozu Ambulantní pohoa uskutečněny.
tovostní péče v areálu Nemocnice Žatec
Je třeba připomenout, že různá dotační
Dále byly dokončeny významné proobdobí se od sebe liší preferovanými ob- jekty podpořené dotací již v roce 2010
lastmi i výši přerozdělených prostředků. za bezmála 60 milionů Kč:
Na dotace samozřejmě není žádný právní
- Revitalizace víceúčelového sportovnárok a samotným aktem získáním dota- ního areálu Mládí
ce celý složitý proces čerpání, realizace
- Zateplení a výměna oken u objektu
a vyúčtování teprve začíná.
polikliniky, MŠ Bří Čapků, pavilonu
Mezi dotačně podpořenými projek- Stříbro či objektů ZŠ Jižní
ty v Žatci v letech 2011 až 2012 jsou n Příspěvky do dalších oblastí
Město samotné rozděluje každoročně,
i ty, které jsou zatím v předrealizační
fázi (např. zateplení a výměna oken krom jiného, také finanční příspěvky
v Domově s pečovatelskou službou v řádech milionů Kč na oblast sportu,
či pavilonů následné péče a dětského kultury a cestovního ruchu, sociální
oddělení nemocnice Žatec). Některé a zdravotní oblast. V roce 2012 tak bylo
dotační projekty jsou v běhu i několik v těchto oblastech podpořeny projekty
let, příkladem je projekt Chrám Chmele za celkem téměř 14 milionů Kč.
Výzva a podmínky pro žadatele o fia Piva (www.chchp.cz).
Z velkých investičních akci je aktuál- nanční příspěvky z rozpočtu města
ně podána např. žádost o cyklostezku 2013 na oblast sportu, školství, kultury,
a in-line dráhu „Ohře - úsek č.4.“, jde cestovního ruchu a sociální oblast bude
o 1,2 km mezi lokalitou Loučky a kou- zveřejněna v médiích a na webu města
nejpozději na konci ledna 2013.
paliště.

Benefiční koncert pro Nelinku

Město Žatec ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi Chrámem Chmele
a Piva CZ a Městským divadlem Žatec pořádá veřejnou charitativní sbírku
s názvem „Benefiční koncert pro Nelinku“.
Cílem veřejné sbírky je podpora pětile- a celková částka z vybraného vstupného
té holčičky Nely Müllerové, které lékaři bude věnována Nelince. Na tento koncert
diagnostikovali nevyléčitelné genetické jste srdečně zváni.
onemocnění (spinální svalovou atrofii). Dále je možno přispět tímto způsobem:
Výtěžek sbírky bude použit na pořízení a) bezhotovostní platbou na účet číslo:
kvalitního invalidního vozíku. Sbírka
107-4175780297/0100
proběhne v období od 25.01.2013 b) v hotovosti na pokladnách Městského
do 25.03.2013. Dne 21.02.2013 od 19.00
úřadu Žatec (budova radnice a třída
hod. zároveň proběhne v Městském divaObránců míru 295) a v restauraci
dle Žatec benefiční koncert, na kterém
Chrámu Chmele a Piva.
vystoupí nejrespektovanější český ho- Buďte součástí splnění jednoho snu!
bojista Vilém Veverka a dále například Za příspěvky děkujeme.
občanské sdružení Roztančená kolečka.
Ing. Bc. Petr Vajda
Cena vstupenky na koncert je 100,- Kč
tajemník MěÚ Žatec
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řádková inzerce
n Prodám rodinný dům po částečné
rekonstrukci ve Tvršicích. Zájemci volejte na číslo 725 080 670.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci na jihu,
dobrá lokalita. Ihned volný 3. p., výtah,
balkon. Cena 7.500,- plus kauce. Tel.
723 967 134
n Koupím dětské lyže délka 100 cm
v dobrém stavu, prodám dětské přeskáče
na velikost 32 – pěkné. Cena dohodou.
Tel. 723 967 134
n Prodám byt 4+1 v OV, rekonstrukce nutná, cena : 500.000,- Kč. Při
rychlém jednání sleva. Tel: 602 759 396,
775 250 252.
n Prodám garáž v Žatci - podměstí. U památníku (č. garáže 654),
cena dohodou, tel. 604 131 348
n Nabízím práci nebo přivýdělek
pro každého nad 20 let. Požadavky: čas
a chuť pracovat. ŘP – B výhodou. Tel.:
775 878 295
n Rychlá půjčka. 733 761 836
n Pronajmu částečně zrekonstruovaný pěkný byt 1+1 v Žatci na jihu
v ulici Černobýla. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, ulice
v Zahradách. Byt je po rekonstrukci
linky, se stropními podhledy, platová
okna, zateplený, možnost kabelovky
a internetu. Příjemná lokalita. Vratná
kauce 10 000, nájem 3000 + poplatky. Volný od 27. 1.2013 v případě zájmu volejte na číslo 739 451 755 nebo
724 775 478.

Dobrovolní hasiči se první pátek
roku nezastavili

První páteční den letošního roku přinesl hned dva výjezdy JSDH Žatec
K první události byla jednotka povolána na žádost HZS v 9.51 hodin do obce
Hrušovany, kde se jednalo o záchranu
jehňat z betonové skruže. Hasiči nejprve
odkopali zeminu pod kterou se nacházel
betonový panel, který byl následně odtažen pomocí navijáku. Tři jehňata zde
již byla bohužel nalezena mrtvá. Po zajištění místa se jednotka v 11.00 hod.
vrátila zpět na základnu.

K druhému pátečnímu výjezdu musela jednotka na výzvu krajského operační střediska HZS v 17.46 hod. do obce
Velemyšleves – Zálezly k požáru zemědělského stavení. V průběhu jízdy byla
jednotka odvolána a poslána na stanici
HZS Žatec, kde zabezpečovala zálohu.
Na oba výjezdy vyjeli hasiči JSDH Žatec
s technikou CAS 24 LIAZ, kterou v minulém roce zakoupilo Město Žatec. (pš)

Pomohli handicapovaným dětem

Město Žatec podpořilo SRPŠ při Mateřské škole speciální v projektu ,,Naše
země – pomoc handicapovaným dětem“.
Získali jsme příspěvek 15.000,- Kč díky tomu uskutečnily pobyty v přírodě
na dopravu autobusem, na tematické v Jizerských a Krušných horách, výlet
výlety zaměřené na environmentální do Lesoparku v Chomutově, prohlídka
a ekologickou činnost.
farmy v Přívlacích a Hořeticích a vylet
Základem projektu je setkávání dětí do Prahy. Díky těmto projektům se kros přírodou, zvířaty, účastnit se poby- mě nabytých informací utužují vztahy
tů v přírodě, kulturně společenských a zlepšuje se spolupráce s rodiči handia sportovních akcí. V roce 2011/2012 se capovaných dětí.
kol. pedagogů

Putování za předky v Křížově vile

Od 17. ledna se mohou návštěvníci Křížovy vily těšit z další zajímavé výstavy. Křehkou krásu skleněných betlémů vystřídá rodopisná výstava Putování
za předky.
Ukázky archivních záznamů o před- nealogické a heraldické společnosti
cích je chronologicky provedou od sou- z Prahy, realizátorkou je Helena Voldáčasnosti až k minulosti a umožní sledovat nová (přednášela zde již vloni) a další
vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí členové ČGHS. Výstava potrvá do 23.
se s vyobrazením rodokmenu i se zpraco- února 2013.
váním rodových kronik, které jsou vrchoOtevírací doba v zimním období je
lem dlouholeté trpělivé práce badatele. od úterý do pátku 9 – 16 hodin, sobota
Rodopisná část je bohatě doprovázena 10 – 16 hodin, v pondělí bude celoročpoděkování
výstavkou krásně vypracovaných erbů. ně zavřeno. Polední pauza 12 – 12.30
Výstava je zapůjčena od České ge- hodin.
(kv)
n Občanské sdružení HANDICAP
Žatec o. s. děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu
práce v Lounech, Městu Žatec, firmě
Rudolfova hlína s. r. o.
n Touto cestou chceme poděkovat
Městská knihovna Žatec připravila
Žatecký stroj času je unikátní dlouhoMěstskému úřadu Žatec za poskytnutou finanční částku na zjištění čin- na středu 30. ledna od 16 hodin v před- dobá interaktivní expozice v hlavní budonosti našeho OV ČSBS Žatec na rok náškovém sále centrální knihovny velmi vě žateckého muzea. Jádrem výstavy je
2012. Bez této dotace by nebylo možné zajímavou cestopisnou přednášku s de- prezentace historických fotografií a faktů
gustací vietnamských čajů nazvanou z dějin města zejména 19. a 20. století.
zajistit činnost našeho výboru v poNa skok do Vietnamu za přírodou, čajem Zcela inovativní je způsob komunikace
třebném rozsahu. Jsme velice rád, že
a lidmi. Ing. Zdeněk Nepustil z agentury návštěvníka s expozicí, který je vtažen
vedení Městského úřadu podporuje Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší
do příběhu z počátku 19. století pročinnost naší organizace. Věříme, že zdraví si pro vás připravil ochutnávku střednictvím tabletu s připravenou hrou.
i pro příští rok nám bude poskytnuta čajů, vůní a chutí, promítání obrázků
finanční pomoc k zajištění činnosti. a zajímavá vyprávění. Vstupné činí 30
Děkujeme
Kč,děti do 15 let 20 Kč.
(fr)
Tajemník OV ČSBS
v zastoupení E. Kudrnáčová

Přednáška
s degustací

Vzpomínka
n 2. ledna uplynul rok, co nás
po těžké nemoci
ve věku nedožitých 48 let opustila milovaná manželka a maminka
paní Bc. Leona
Hlavová ze Žatce.
Nikdy nezapomeneme. Manžel s dětmi.

Rozloučení
Od 5.1. do 20.1. 2013
Ingeborg Bartáková
Julius Holák
Jan Novotný
Kurt Heipetr
Jarmila Dědková
Stanislav Novotný
Alžběta Krussmannová
Drahoslava Bartošová
Hana Pelčáková
Magdaléna Kolinská
František Zamrzla
František Vondráček
Zdeněk Kupr

81
69
74
73
84
70
77
62
66
54
73
78
82

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Výstava s příběhem
starých časů

Jiří Langmajer to
nemá jednoduché

Za společnost pro
každý věk

Rok s rokem se sešel a náš klub Seniorů v Žatci U Hřiště se opět sešel
v hojném počtu.
Důstojně jsme ukončili rok 2012, spojený s vánočním večírkem, na kterém má
velkou zásluhu náš Městský úřad, za což
jim všem moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů v práci a pevné zdraví v roce
2013. Přeje klub seniorů v Žatci U Hřiště.

Městské divadlo uvede v úterý 5. února
novou konverzační komediální činohru
s názvem „ Jo není to jednoduché“. Jiří
Langmajer a Adelá Gondíková ve hře
potvrdí motto o tom, že zamilovat se je
vroucné přání vypadat mladší ve stáří
a starší v mládí.
Pod režijním dohledem Petra Hrušky
nastudovalo hru pražské Divadlo Palace.
V době od 21. do 25. 1. mezi 8,00
Dále hrají Monika Timková, David Punčochář a Karolína Krejčová. Hru plnou a 11,30 zveme všechny zájemce na prosituačního humoru a nečekaných událost hlídku našeho předškolního zařízení. Během týdne otevřených dveří vás seznámíízačíná již 19.00 hod.
me s programem zdravé mateřské školy,
odpovíme na otázky a necháme vašemu
dítěti prostor ke hře. Těšíme se na vás.
Regionální muzeum K. A. Polánka MŠ U Mašinky, Podměstí 2224, Žatec
a Bwindi Orphans, nezisková organizace zaměřená
na pomoc dětem v Ugandě, pořádají
Galerie Sladovna v Žatci zve na probíBesedu o Ugandě, přírodě a lidech. Koná
se 24. ledna od 17 hodin v hlavní budo- hající ojedinělou výstavu sbírky současvě muzea. Kateřina Andrlová představí ného umění manželů Zemanových, která
projekt Bwindi Orphans. Přichystaná je registrovaná Ministerstvem kultury
je ochutnávka ugandské kávy, buráků ČR pod názvem Florsalon. Otevřeno je
a prodej originálních výrobků z ugand- každý týden od úterý do neděle 10-16 hoského venkova.Vstupné: základní 30,- din.Výstava byla otevřena 26. září 2012
a potrvá do konce března 2013
Kč, snížené 20,- Kč

Pozvánka do MŠ

Beseda o Ugandě

Výstava ve Sladovně

INSTALANT®, spol. s r.o. Osvoboditelů 538 Žatec 438 01

POZOR NOVÁ SLUŽBA
Firma Instalant, spol. s r.o. Žatec zahájila

od 1. 1. 2013 provoz havarijních služeb

na opravu vody, topení, elektroinstalace a plynu. Tato služba bude zajišťována na tel.: 602 161 144
ve všední dny: 16.00 – 05.00 hod.

soboty + neděle, svátky: 24 hodin

Přihlásit se mohou byty, bytové domy, rodinné domy a firmy.
Případné další informace Vám rádi poskytneme na:
tel./fax: 415 727 987 l mobil: 602 115 531 l email: instalant@instalant.cz l Sršeň Luboš
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digitální kino Žatec - leden 2013
23.1.…20:00 		

Skyfall

29.1.…17:30 /		

Snížek, bílý kožíšek

24.1.…20:00 / 30.1.…20:00 /

Nespoutaný Django

Akční / Krimi / Thriller / Dobrodružný / V. B. / USA, 2012, 143 min / Cz titulky
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 23-té bondovce s názvem
SKYFALL. Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M (Judi Dench) vystavena
nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí
vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv.
Režie:Sam Mendes. Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem,
Naomie Harris. Vstupné: 100,Animovaný / Rodinný / Španělsko / 2011 / 90 min / Cz dabing
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho
odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije daleko
od svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největší senzací.
Jenže ostatní gorily ho kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán! ...
Vstupné: 120,- ….Děti 100,Western / Drama / USA / 2012 / 141 min / cz titulky / přístupno od 12 let
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci
získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede
dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost
najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních
hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého
života. Režie:Quentin Tarantino. Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo
DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar
Vstupné: 130-

25.1.…17:30 / 27.1.…15:00 / 30.1.…17:30 /

O myšce a medvědovi

Animovaný/ Francie / 2012 / 80 min / Cz dabing / přístupné
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou.
Vstupné: 90,-

25.1.…20:00 / 27.1.…17:30 /

Mládeži nepřístupno (Movie 43)

27.1.…20:00 / 29.1.…20:00 /

Nadějné vyhlídky

Komedie / USA / 2013 / CZ titulky / přístupné od 12 let
Tak trochu sprostá komedie … Režie: Elizabeth Banks, Steven Brill. Hrají: Emma
Stone, Gerard Butler, Kristen Bell, Hugh Jackman, Elizabeth Banks, Halle Berry,
Kate Winslet, Naomi Watts, Richard Gere,Uma Thurman
Vstupné: 100Drama / Velká Británie / USA / 2012 / 128 min / Cz titulky
Filmové drama podle románu Charlese Dickensona. O pokorném sirotkovi,
který se náhle stává pomocí neznámého dobrodince uznávaným gentlemanem.
Režie:Mike Newell. Hrají: Jeremy Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham
Carter, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Robbie Coltrane, Sally Hawkins
Vstupné: 100-

31.1.…17:30 / 1.2..…:17:30 / 2.2..…:15:00 / 3.2..…:15:00 /

Čtyřlístek ve službách krále

Rodinný / Komedie / Česko / 2012 / 100 min / přístupné
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého
„narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede
do podzemních chodeb pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle
předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři
zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které
usiluje proradný alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných
střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou
i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek,
kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané
překážky a nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty ale i celou zeměkouli
od návratu do doby ledové.
Režie:Michal Žabka. Hrají: Karel Heřmánek, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma,
Ondřej Brzobohatý, Vladimír Brabec, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Dalimil Klapka,
Petr Nárožný, Kryštof Hádek, Tomáš Juřička, Martin Písařík, Pavel Kříž
Vstupné: 120-

31.1.…20:00 / 1.2..…:20:00 / 2.2..…:20:00 / 3.2..…:17:30 /

Paralelní světy 3D

Sci-Fi / Romantický / Kanada / Francie/ 2012 / Cz tit / přístupné od 12 let
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí
na dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa
naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho dne
zahlédne Adam dospělou Evu v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět.
Zákon ani věda! Režie: Juan Diego Solanas. Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess,
Jayne Heitmeyer, Neil Napier, Larry Day, Timothy Spall, Stella Maeve
Vstupné: 130-

www.divadlozatec.cz

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec

Zápis do I. ročníku

l základní školy – ŠVP „DOKÁŽU TO„
l základní školy praktické – ŠVP „PORADÍM SI„
l základní školy speciální – ŠVP – „ZVLÁDNU TO„

pro školní rok 2013/2014

v úterý 5.2., ve středu 6.2. a ve čtvrtek 7.2. od 14:00 do 17:00 hod
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijďte se na nás kdykoliv podívat do naší školy v ulici Sv. Čecha 2773,
Žatec (nízká budova v areálu střední zemědělské školy).
Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče. tel.: 415 710 795

Taneční pro začátečníky

Taneční kurzy pro dospělé (začátečníky) pod vedením Lenky Turkové
pořádá ZUŠ Žatec. Zahájení je v těl. bývalé MŠ Bří Čapků 21. února,
potrvá 3 měsíce (každý čtvrtek večer) a stojí 990 korun za osobu.
P Ř I H L Á Š K Y zasílejte prostřednictvím našich internetových stránek www.
zuszatec.cz, nebo odevzdávejte přímo v kanceláři ZUŠ Studentská 1030, Žatec.
Pro bližší informace volejte na tel. 415 740 368.
Otevření kurzu je podmíněno účastí alespoň 5 párů.

LIDOVÝ DŮM NOVĚ OTEVŘEN
Pořádáte ples, večírek či jinou kulturní akci a sháníte
prostory za PŘIJATELNOU CENU
LIDOVÝ DŮM v Žatci je Vám plně k dispozici.
Neváhejte nás kontaktovat:
728 159 533, emailu LidovyDumZATEC@email.cz
či Facebooku.
Těšíme se na Vás
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24. ledna 2013

Žatečtí Davidové
v pražském ringu

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
26.1. sobota	Dívka roku 2013

16:00

Dvanáctý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 15 let.
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec. Vstupné : 50,- Kč

29.1. úterý	Kdyby Newton kamarádil s Pythagorem

Další kolo amatérského mistrovství
České republiky v thajském boxu se
konalo v prosinci v Praze, kde za žatecký klub G-Titán startovali David
Meduna a David Nekola.
M e d u n a v e v á h o v é k at eg o r i i
do 82,55 kg narazil na nelehkého soupeře z Gladiators Gym České Budějovice Jana Lukše. David předvedl velice
dobrý zápas, ve kterém dominoval především svými kopy a zvítězil jednoznačně 3:0 na body. Druhý zápas ve váze
do 66,68 kg pak svedl Nekola proti Ladislavovi Krištůfkovi z pražského Lanna
Gymu. Přestože žatecký borec byl po nemoci a trénovat naplno mohl prakticky
až týden před zápasem, svedl velmi vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem,
ale prohrál 1:2 na body.
(lb)

9:00

V naučno-zábavném pořadu se prolínají tři předměty:fyzika,dějepis a hudební
výchova.Slavný vědec Isaac NEWTON je zde představeni nejen jako objevitel
a tvůrce, ale také jako člověk se svými pochybnostmi a osobními zápasy.
Zazní zde dobové hudební nástroje, na které si děti po představení budou moci
i sami zahrát.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

www.divadlozatec.cz

Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským
úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2013 – 2014

který se uskuteční ve dnech

Žáci Severu
přivezli z Děčína
stříbro a bronz

STŘEDA 6. února 2013 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 7. února 2013 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2007 včetně, v těchto školních obvodech:
OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000, Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova, Fibichova,
Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana
Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova, Leoše Janáčka, Loučka,
Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov,
Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara,
Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská, U Oharky, V Zahradách,
Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej 749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-3, 2316,
2270-80, 2281-2, 2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9, Dukelská, Elišky
Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982, 2023, 2248-52, 2643-8,
1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla, Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána
Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská,
Lidická, Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa
Malého, nám. Prokopa Velkého, Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč,
Politických vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka
Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava
Brožíka, Volyňských Čechů - mimo č.p. uvedená v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Bílý
vrch, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo
náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská,
Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská, Nádražní schody, náměstí 28. října,
náměstí Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí,
Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo č.p.
uvedená v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova – mimo
č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová, Stavbařů, Volyňských Čechů – č.p.
2730-36.
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola logopedická Základní škola praktická, speciální a logopedická,
Lidická 1254, Žatec Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky
pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku
do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI
K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

DDM Žatec nabízí

KARNEVALOU NOC pro děti

Rodiče, zajistíme vám hlídání vašich ratolestí i přes noc!
Termín: Středa 13.2.2013 od 18,00 hod. do čtvrtka 14.2.2013 do 11,00 hodin
Věková kategorie: od 3 do 11 let. Cena: 120,- Kč.
Upozornění: večeři a snídani s sebou
Informace na tel. 415 710 591 nebo 731 610 572
POHÁDKOVÁ NOC pro děti - se stejnými podmínkami se koná
ze čtvrtka 14. na pátek 15. února.

Kuželkáři začali nový rok
ve znamení sedmiček

První dvě utkání roku v KP odehráli kuželkáři Lokomotivy Žatec s mužstvy,
která jsou podobně ohrožená sestupem. Obě skončila výsledkem 7:1 pro domácí.
n Žatec A – Podbořany C 7:1 (2416:2262) Goldšmíd. Tajbl podal jeden ze svých
Žatec: Čaboun 436, Ptáčková 414, nejlepších výkonů, ale domácí ho přehrál
Goldšmíd 372, Tajbl 411, Ptáček 413, lepší dorážkou. Ta ve druhé polovině
zradila i Ptáčka a tak to bylo už 5:0. Až
Jarolím 370.
Podbořany: Lefner 387, Srkal 371, v posledním duelu zahnal kanára výhrou
Kučera 342, Půta 344, Lefnerová 387, o 4 kuželky Ant. Čaboun.
n El. Kadaň A – Žatec A 7:1 (2592:2495)
Krusman 431
Jarolím 408, Chotová 389, Goldšmíd
Další sobotu 19.1. hrál Žatec v Kadani.
Konečný výsledek vypadá jednoznačně, 394, Tajbl 443, Ptáček 420, Čaboun 441.
V tabulce je po 13. kole Žatec na 9.
ale zápas to byl velice vyrovnaný a oba
týmy podaly dobré výkony, šťastnější byli místě s 10 body, 10. Kadaň A má 8,
11. Podbořany C 7 a 12. Kadaň B
nakonec domácí.
V úvodním duelu Jarolím mohutně 5 bodů.
Další zápase hraje Žatec doma 2. únodotahoval, ale nakonec prohrál o pouhé 2 kuželky stejně jako ve třetí dvojici ra od 9 hodin s Kovářskou B.

Žatecký týdeník

Z bojovného utkání postoloprtského turnaje je v záběru vlevo domácí Aleš
Fridrich v souboji s žateckým Miroslavem Heincem.

Rezerva zahájila turnaj
s dramatickým závěrem

V úvodním utkání zimního turnaje MH Cirus v Postoloprtech, kde startuje
osm kvalitních mužstev, se hrál aktivní fotbal, v němž byli domácí přece jen
o něco lepší než mužstvo Slavoj Žatec B.
Sestava: Baštýř - M. Vořechovský, J.
O jejich vítězství se rozhodlo ve druhé části, kdy odskočili na 4:1, ale závěr Laibl, A. Hynek, Fedoriška - Votava,
patřil žatecké rezervě. V posledních pěti Tatár, Heinc, Klíma – T. Hynek, J. Beminutách hosté snížili na rozdíl gólu, šík. Střídání (hokejové): Vl. Hynek,
a to ještě navíc v závěrečné minutě na- Hodina, Jarolím, Hankocy, Hassman,
řídil v jejich prospěch rozhodčí Holič T. Oppel.
V dalších utkáních I. kola podlehly
pokutový kop proti domácím. Na pokyn
asistenta Jurečky ho ale odvolal a utká- Černčice Havranu Kryry 1:4, Březno
ní skončilo těsným vítězstvím obhájce Dobroměřícím 2:7 a Strupčice překvapivě Tuchořicím 0:3.
poháru.
n Postoloprty A - Slavoj Žatec B 4:3 (2:1)
V dalším kole v Postoloprtech se hraje
Branky: Poljič 2, Papežík, Pechát - v sobotu 26.1. Žatec B – Tuchořice v 15
Tatár, Hankocy, Hassman. Rozhodčí hodin a pak 2.2. Žatec B – Havran Kryry
Holič – Vysočanský a Jurečka, 50 diváků. od 13 hodin.

Slavoj se v Německu na turnaji
v hale neprosadil

Fotbalisté Slavoje Žatec zahájili před týdnem své působení v zimním turnaji
Apollo Cup na umělé trávě B. Souš, kde vyhráli úvodní utkání s Horním Jiřetínem 3:0. Všechny branky vstřelil Michal Lesniak.
Utkání II. Kola Žatec odložil, neboť s týmem NF Gorlitze jsme branku nevyužili po letech pozvání od fotba- viděli, a v posledním utkání skupiny
lového týmu SV Heidenauer (SRN) prohrál Slavoj 0:2 s domácím týmem
k účasti na halovém turnaji, kterého a pozdějším vítězem SV Heidenauer.
se zúčastnilo celkem osm týmů rozdě- „Domácí nám důraznou kombinací,
lených do dvou skupin, když ve druhé kvalitní obranou moc prostoru nedávali.
hrál další český zástupce tzv.výběr All- V naší brance se objevil po delší době
Švarc, a předváděl, že to umí i v hale.
-Stars-team Most
Žatec v prvním utkání Německu, Naše učinkování skončilo tedy v zákdy se seznamoval i s prostředím za- kladní skupině,“ informoval sekretář
plněné haly, odešel poražen od FC Pavel Maňák.
Aue 1:3. Jedinou branku vstřelil BaSlavoj hrál v sestavě: Švarc - Vávra loun, ale hosté hlavně neproměni- Krejčík - Fiřt - Bešík - Klasna - Černý
li vyložené šance. Ve druhém utkání - Lesniak – Baloun.

Mladíci si vedli dobře v hale Severu

Vánočního poháru dvojic ve stolním tenisu se v hale Severu Žatec zúčastnilo přes 30 hráčů, kteří si kromě deblů zahráli i doplňkovou soutěž
v singlech.
Největší zastoupení měl pořádající vítězství talentovaného Pavla Fencla
Sever, jehož barvy hájilo 11 borců, pak z Lenešic. „Suverénně vévodil celému
Libořice 5, Libědice 4, Citoliby 3, Kryry turnaji, žádný ze soupeřů nenašel recept na jeho bekhend, kde má nepřía Výškov po 2, atd.
Soutěžící dvojice se skládají až na mís- jemný potah - trávu,“ hodnotil ředitel
tě, když ke každému z nasazených hráčů turnaje František Zach. Právě on coby
vyšších soutěží je přilosován jeho spolu- domácí legenda, ví, o čem mluví, neboť
hráč. Z každé ze čtyř skupin postoupily s Fenclem prohrál až ve finále. Zach
dvě dvojice do finálového kola, které se totiž předtím nečekaně postoupil přes
výkonnostně lepší hráče, když vyřadil
již hrálo vyřazovacím způsobem.
Vítězem se stali překvapivě mladíci oba Soutnery. Třetí místo obsadil Pavel
Pavel Fencl (Lenešice) – Filip Pohanka Broum (hráč Severu Žatec, který nyní
(Sever Žatec), na 2. místě skončili Mi- hraje v SRN).
„Potěšitelné je, že nastoupilo 6 hráčů
lan Gono ml. (Libořice) – Jakub Fiedler
(Výškov), 3. Pavel Broum (Sever/SRN) mladších 18 let a vedli si výborně. Hrá– David Urbánek (Sever Žatec), 4. Vác- či na 1.-3. místě i nejlepších 8 dvojic
lav Soutner st. (Libědice) - Martin Lukáš převzali věcné ceny, diplomy a medaile,
(Libořice) a na 5. Stanislav Čaja (Sever) na které přispěli tradičně Jiří Markup
ml. - Ekostavby Louny, firrna SAT Mi– Rainer Stütz (Libořice).
V soutěži jednotlivců, kde se začínalo roslava Macháčka, nově Pivovar Žatec
v osmi skupinách, došlo k několika pře- a v neposlední řadě Město Žatec,“ ocenil
(jak)
kvapením. Jedním z nich bylo celkové ředitel F. Zach.

Dvě družstva starších žáků Severu
Žatec startovala 6. ledna na krajském
přeboru stolních tenistů tříčlenných
družstev. Žatečtí, jako jediní postavili
dvě družstva, díky výsadnímu postavení v průběžném krajském žebříčku,(v první dvanáctce 6 závodníků
Severu).
Družstvo ve složení Filip Karbula,
Jan Hänel a Michal Štěpnička obsadilo
druhé místo, když podlehlo jen vítězným
Litoměřicím 0:3 a postupně porazili
kolegy z druhého družstva Severu 3:0
(Karbula,Hänel a Štěpnička po 1 bodu),
Chomutov 3:1 (Štěpnička 1,5, Karbula
1, Hänel 0,5), Děčín 3:0 (Karbula, Hänel, Štěpnička po1) a Ústí 3:0 (Karbula,
Hänel, Štěpnička po1). Druhé družstvo
ve složení Jiří Vízner, Dominik Urbánek
a Petr Městka vybojovalo bronz. Podlehlo Litoměřicím 1:3 (Urbánek), Žatci
A 0:3, ale porazilo Chomutov 3:1 (Vízner
1,5, Urbánek 1, Městka 0,5), Děčín 3:0
(Vízner, Urbánek, Městka po1) a Teplice 3:1 (Vízner1,5, Urbánek1, Městka
0,5).
(js)

Karbula vyhrál PON,
Urbánek byl druhý

Nejlepší dvanáctka mladších žáků našeho kraje na Poháru olympijských
nadějí ve stolním tenisu v Krupce
u Teplic.
Mezi nominovanými byli i dva závodníci Severu Žatec. Filip Karbula a Dominik
Urbánek, kteří prošli celým turnajem bez
porážky. V závěrečném finále byl šťastnější Karbula, který v naprosto vyrovnaném utkání porazil svého oddílového
kolegu 3: 2. Oba tak potvrdili vedoucí
postavení v žebříčku ústeckého kraje.

Večer plný bojů
v ringu

Autogramiáda mistra světa
v boxu Lukáše Konečného
Žatečtí Titáni pořádají v sobotu
2. února od 19 hodin v Lidovém
domě v Žatci G-Titan’s night o pohár starostky města. Součástí večera
thajského boxu bude autogramiáda
hosta, mistra světa v profiboxu Lukáše Konečného.
V předzápase se představí od 17
hodin bojovníci z řad mládeže.
Po skončení ve 22 hodin se koná
diskotéka. Vstupné na sportovní
část činí 100 korun.

Žáci zaskočili
dorostence

Sever Žatec byl z pověření KSST
v neděli 13. 1. pořadatelem krajského
přeboru ve stolním tenisu v kategorii
dorostu.
Sever Žatec reprezentovala trojice
Jiří Vízner, Michal Štěpnička a Jan
Hänel. Všichni věkem ještě žáci se dokázali mezi staršími soupeři prosadit.
V kvalifikaci porazili Děčín 3:0 (každý
bodoval 1x) a Teplice stejným výsledkem. Ve finále podlehli Litoměřicím 1:3
(Hänel), Jirkovu 1:3 (Vízner) a Ústí 1:3
(Hänel). Celkově obsadili pěkné čtvrté
místo.
(js)

