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Poděkování
Gynekologickoporodnímu oddělení
Touto cestou děkujeme Gynekologicko-porodnímu a novorozeneckému
oddělení v Žatci za jejich naprosto profesionální a zároveň lidský přístup při
narození našeho syna Patrika.
Není pro rodičku nic lepšího, než pocit,
že je o ni a její dítě dobře a laskavě postaráno. V takovém prostředí, jaké se nachází v žatecké nemocnici, je pro každou
maminku tím největším bezpečím, aby
po týdenním pobytu mohla s miminkem
v klidu a zdravá odejít domů. Ještě jednou děkujeme a přejeme nadále mnoho
spokojených maminek.
Mlčochovi

Papírny získají
svoji studii
Žatec – 409 tisíc korun vyčlenila
rada města na zpracování studie, která
naznačí reálné možnosti využití objektu
papíren včetně chráněné vily. Studii na
základě poptávkového řízení zpracuje
společnost in Projekt Louny Engineering. Hotova bude do deseti týdnů.
Na jejím základě a po připomínkách
si nechá město zpracovat projektovou
dokumentaci pro příslušné využití. (st)

Bazén na OA během
léta navštívilo 2807 lidí

Žatecké náměstí opět ožilo

Tři neděle po Dočesné se žatecŽatec – Letní provoz bazénu státní
Obchodní akademie v Žatci přilákal ké náměstí opět zaplnilo. V neděli
2807 návštěvníků. Uvedl to ředitel se zde za pěkného letního počasí
školy Ing. Bohuslav Kuneš. Bazén byl konal Rock for Žatec.
otevřený od 16. července do 31. srpna
Odpolední program patřil děta tržby činily cca 99 tisíc korun.
Město na letní provoz přispělo sedmi
sty tisíci korunami. Dalšími dvěma miliony korun dotuje běžný provoz bazénu
obchodní akademie v letošním roce.(st)

skému publiku. Kromě zábavného
programu se mohly děti vydovádět
na skákacím hradu, trampolíně,
oblíbené skluzavce nebo si „zařádit“ při zápase SUMO a dalších

atrakcích. Před 17 hodinou už skupina No Name, Kryštof a Děda
patřil program všem přihlížejícím Mládek illegal band.
divákům. Na hlavní scéně vystouProgram skončil v pozdních nočpila dívčí skupina Gazely, Another ních hodinách.
Text:/Foto: Žitníková
Way, Věra Špinarová, slovenská

Seminář k projektu
Městská rada odvolala „Odpad z nebe nespad“
Městská rada na svém 28. jednání
odvolala z funkce ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka PhDr. Radmilu
Holodňákovou. Předcházela tomu řada
pochybení, ale hlavním důvodem se
stala nekoncepčnost řízení příspěvkové
organizace. Stálost vystavovaných sbírek
zařadila muzeum určitým krokem zpět
a poznamenala zařízení malou návštěvností.
(leg)

Domov v Libočanech
dostane další využití
Žatec, Libočany – Rada města odsouhlasila záměr využití domu náhradního bydlení „Ostrov bezpečí“
v Libočanech. Současně uložila odborům sociálních věcí a majetkovému,
aby se správcem objektu předložili
ke schválení harmonogram realizace
úprav včetně nákladů.
Domov od roku 1998 funguje jako
azylové bydlení pro matky s dětmi. Na základě jednání s poskytovateli sociálních
služeb vyvstala potřeba řešit prostor pro
denní stacionář, který by se využíval pro
seniory a pro chráněné bydlení.
Podle současné představy by stacionář
provozovalo Centrum služeb pro zdravotně postižené a chráněné bydlení Kamarád Lorm, ve zbývajících prostorách
by nadále fungovalo azylové bydlení pro
matky s dětmi a osamělé ženy.
V sortimentu sociálních služeb přibudou nové prvky a navíc se tak zefektivní
provoz a využití objektu.
(st)

Spolu se zahájením školního roku byl započat pilotní ročník projektu „Odpad z nebe nespad“, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanizmu EHP a Norského ﬁnančního
mechanizmu částkou 35 935 € a do kterého se zapojilo 10 škol z Prahy,
Žatce, Loun a Kutné Hory. Ze Žatce a okolí se projektu zúčastní ZŠ Petra
Bezruče Žatec, ZŠ A MŠ Nové Sedlo a ZŠ Holedečská v Měcholupech. Cílem
pilotního projektu je probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů,
vytvořit předpoklady pro separaci odpadů nebo její další rozvoj na školách
a na praktických příkladech ukázat, jak lze přispět k jejich minimalizaci.
Učitelé na úvodním semináři ně projevuje školská reforma, která
v Ekocentru Žatec získali základní zavádí do výuky nová průřezová
poznatky z oblasti odpadového hos- témata, která se promítnou do růzpodářství, seznámili se s podstatou ných vyučovacích předmětů, do miprojektového vyučování a se způ- moškolské výchovy a do celkového
soby vedení školských vzdělávacích života školy. Jedním z průřezových
projektů. Hlavní část semináře byla témat je enviromentální výchova
věnována přípravě vlastních škol- a právě školní projekty představují
ských projektů, které budou společně jednu z vhodných možností jak toto
s dětmi na školách realizovat.
průřezové téma začlenit do vzděláŠkolní rok 2007/2008 je mimo- vacího procesu.
řádný pro všechny základní školy
Ing. Přemysl Hautke
v České republice. V praxi se konečEkologické centrum Žatec

V ulicicích přibudou přechody pro chodce
Žatec – Za čtyřicet tisíc korun si nechá radnice zpracovat projektovou dokumentaci na vytvoření nových přechodů pro chodce v ulicích Rooseveltova,
Purkyněho a Studentská.
V ulici Purkyněho to bude na dopo- a ve Studentské v prostoru mezi záručení dopravní komise za stanovištěm kladní uměleckou školou a bytovým
náhradní autobusové dopravy, v Roo- družstvem.
(st)
seveltově ulici před tamní vývařovnou

Studenti Střední průmyslové školy Chomutov Marek Smištík a Zdeněk
Lehman, zavítali i do budovy radnice, kde se setkali s kladným ohlasem.
„Na ulici, lidé vědí o co se jedná, myslím, že jsou informováni. Na druhou
stranu, někteří lidé se nezajímají, ale přesto přispějí“, uvedl M.Smištík.

Každý z nás se někdy ocitá ve tmě…
Ve středu 19. září jsme měli možnost
potkat v ulicích města dvojice ve světluščích oblecích, které nabízely tradiční
náramek (svítící ve tmě) a beneﬁční
singl Anety Langerové. Ta je patronkou
Světlušky, která je Nadačním fondem
Českého rozhlasu. Symbolickou částku 50 Kč za náramek a 70 Kč za singl
nabízeli studenti nebo dobrovolníci ve
třech stech městech po celé republice.
Díky charitativní sbírce pro nevidomé,
která se koná již pátým rokem, přispějí
dárci těm, kterým nebylo dopřáno vidět

svět kolem sebe. Vybrané peníze přinesou lidem, kteří žijí ve tmě, trochu
světla v podobě mluvících počítačů,
optických lup, vodících psů nebo
osobních asistentů. V rámci letošní
sbírky chystá A. Langerová koncert
v divadle ARCHA 22.listopadu, kdy
předá celkovou částku. Loňský ročník přinesl Světlušce úctyhodnou
částku ve výši 11mil. korun. Pokud
Vás příští rok opět osloví Světluška,
prosím – nepřehlédněte ty, co žijí ve
tmě!
(žit)
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
27.11.2006 a 16.04.2007
n čp. 1989 ul. Pražská v Žatci se
st.p.č. 2088 o výměře 288 m2 a zahradou p.p.č. 3814/25 o výměře 250 m2.
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní
obytný dům s podkrovím s 5 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 2. 265. 735,-Kč

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne 25.03.2003
a 06.08.2007
n č.p. 97 ul. Josefa Hory v Žatci se
st.p.č. 57/1 o celkové výměře 140 m2.
Jedná se o dvoupodlažní dům s podkrovím v MPR zapsán, v seznamu kulturních nemovitých památek po celkové
rekonstrukci v roce 1996.
V přízemí domu je volný nebytový prostor o dvou místnostech s příslušenstvím
o ploše 57,9 m2 , volný sklepní prostor
o ploše 27m2, 2 volné bytové jednotky
z toho byt 1+4 o ploše 111,19 m2 a byt
1+3 o ploše 78,05m2
Průjezdem domu je zřízeno věcné břemeno průchodu a průjezdu pro dům
čp.1775 v Žatci.
Kupní cena: 2.848.760,- Kč

Žatecký týdeník

n č. 2726/16 ul. Lípová v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2726 a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
358/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 430.170,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2726/22 ul. Lípová v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2726 a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
358/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 440.670,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2727, 2728 a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
717/29377 vzhledem k celku za kupní
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Ve dnech 19.-21. 9. 2007 se ve slovinském Žalci, které je partnerským městem
Zveřejněno: od 21.9.2007 do
Žatce, konala mezinárodní konference na téma Symbióza generací.
22.10.2007
Konferenci ﬁnancovanou Evropskou projekty v jednotlivých regionech EU,
unií prostřednictvím programu partner- nechyběla ani přednáška zaměstnanců
ství měst odstartovalo plenární zasedání, městského úřadu Mgr. Petra Antoniho
na kterém byly představeny hlavní stra- a Bc. Karly Müllerové na téma Občanská
tegie EU v oblasti rovných příležitostí sdružení ve městě Žatci - příležitost pro
různých věkových skupin. Přednášející mladé i seniory. Kromě žatecké delegaNebytový prostor:
dále prezentovali úspěšně realizované ce byli na konferenci přítomni odborníci
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
v Žatci za minimální měsíční nájemné ve
výši 500, - Kč/měsíc.
Komunitní plánování je fenomén, který se neodmyslitelně zabydluje v sociální
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen politice měst a krajů. Také Město Žatec se připojuje k tomuto trendu a připrado prodeje, bude nájemní smlouva vuje tvorbu Komunitního plánu na roky 2008 až 2013. Jde vlastně o zkoumání
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční potřeb občanů města a vyhodnocení toho, zda jednotlivé oblasti sociálních
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hra- služeb mají své zastoupení na území města, zda mají občané možnost tyto
zeno dopředu měsíčně.
služby vyhledat a zda je jejich nabídka dostatečná.
Zveřejněno: od 17.9.2007 do 1.10.
Výsledkem procesu konzultací a zkouTímto stručným popisem chceme
2007
mání, kterým komunitní plánování ve oslovit všechny zájemce o práci na
své podstatě je, bude střednědobý plán tvorbě komunitního plánu a přizvat
PŘEČTĚTE SI...
rozvoje a udržení sociálních služeb. je ke spolupráci. Úvodní setkání se
Plánování se bude zabývat například uskuteční dne 4.10.2007 od 14.00
Mezrich, Ben
potřebami seniorů, rodin s dětmi, v zasedací místnosti městského úřadu.
Frajeři
handicapovaných osob, dospívající Pozvání se týká jak odborné veřejnosti
Skutečný příběh mladých „géniů“.
mládeží, skupin ohrožených sociálním z řad poskytovatelů sociálních služeb
Román líčí strhující kolotoč „blíže vyloučením a dalšími.
tak laické veřejnosti - občanů města.
nespeciﬁkované práce“, v níž dvojice
mladých hrdinů řídí stamilionové
obchody ze zákulisí luxusních hotelů
a nevěstinců.
Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference tradičně vyhlašují

Zástupci města na konferenci ve Slovinsku

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

z měst Westport (Irsko), Kruševac (Srbsko) a Žalec (Slovinsko).
Jednotlivé pracovní skupiny na závěr
setkání definovaly hlavní problémy
a určily nástroje řešení současné situace v sociální oblasti. Výstupy konference budou zveřejněny na webových
stránkách slovinské rozvojové agentury
www.ra-savinja.si.

Pozvánka na tvorbu Komunitního plánu
Stačí přijít a seznámit se s možnostmi,
velice důležitá bude činnost pracovních
skupin, které budou v první fázi ustaveny. Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět
více, ale v uvedený termín nemohou
přijít osobně, se mohou obrátit na odbor sociálnch věcí (budova Městského
úřadu v ulici Obránců Míru 295, tel.
415 736 400, e-mail: socialni@mesto-zatec.cz).
Za realizační tým vás ke spolupráci
zvou pan Milan Získal, předseda
sociálně zdravotní komise města
a Mgr. Petr Antoni,
vedoucí odboru sociálních věcí

V Žatci se konala ekumenická bohoslužba

vše v k.ú. Žatec
Zveřejněno: od 11.09.2007 do
10.10.2007

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
17.9.2007.
Volné bytové jednotky:
n č. 2/4 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 … 280.680,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 25/3 Stroupeč o velikosti 1+2, plocha bytu 57,90 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 25 Stroupeč a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
579/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu … 228.270,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 25/4 Stroupeč o velikosti 1+2, plocha bytu 61,60 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 25 Stroupeč a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
616/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu … 244.640,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,

Žatecký
týdeník

Ekumenickou neděli, která v letošním roce připadla na 23. září. Ústředním
Grygar, Jiří
tématem liturgie bylo „Světlo Kristovo září nade všemi“, tedy téma 3. evropVesmír jaký je
ského ekumenického setkání.
V této publikaci se dozvíme, jak astroV neděli před slavností patrona hudebního doprovodu varhan zazpívali
nomové zkoumají vesmír.
českých zemí sv. Václava se ekume- píseň, vyslechli dvě čtení, žalm i evannická
bohoslužba konala i v žateckém gelium z Písma svatého a promluvu.
Lhotová, Dagmar
Šťastnou cestu s ježkem Františkem klášterním kostele Korunování Panny
Marie. Předsedalo jí šest představitelů
Tři volně na sebe navazující příběhy,
církví – Špaček O. Praem. za římskojejichž hrdinou je nezkušený, ale od- katolickou církev, kazatel bratrské jedvážný ježek.
noty baptistů Stehlík, farář Adámek
za církev československou husitskou,
Dougall, Alastair
arciděkan pravoslavné církve Jachňuk,
James Bond, tajemný svět agenta 007
farář Veselý za českobratrskou církev
Jedinečná možnost nahlédnout do zá- evangelickou a farář Škarvada za křeskulisí Tajné služby Jejího veličenstva ťanské sbory.
i do života jejího nejlepšího agenta
Téměř hodinové bohoslužby se zúa seznámit se s některými dosud ne- častnilo asi padesát věřících ze všech
jmenovaných církví. Ti si společně za
známými fakty.

Všichni společně pak vyznali svou víru
a pomodlili se modlitbu „Otče náš“.
Přítomní představitelé církví pronesli
prosbu k Bohu a na konci bohoslužby
děkan Špaček udělil všem přítomným
závěrečné požehnání.
Zdenka Uďanová

Den SPCCH v Žatci – 3. ročník
Svaz postižených civilizačními chorobami Žatec, v rámci celorepublikové
akce dne otevřených dveří, vyhlašuje
„V týdnu SPCCH ČR“ svůj „DEN
SPCCH“ na den 18. 10. 2007.
Akce se uskuteční v Městském divadle od 10 do 16 hodin. Letošní 3. ročník se koná pod názvem „Mám dobré
srdce“. Kromě celodenního programu,
se budou prezentovat i další subjekty.
Osloveny byly Domovy seniorů, Školy a Školky s vadami řeči, Ústavy se
zdravotně postiženými a další Ústavy
sociální péče. Ty dostanou při této
akci prostor se také prezentovat.
V tento den bude mít každý v přilehlých prostorách divadla připraven
svůj „stůl, stolek, či pult“ a se svými
zástupci budou moci vystavit, ale také
prodat některé své výrobky. Všichni
byli vyzváni, aby na tento den vyrobili

převážně výrobky, kde bude zakomponovaný motiv „srdíčka“, který koresponduje s názvem akce. Účast je již
přislíbena z Loun, Tuchořic, Mašťova
a Žatce. Většina z oslovených nabídku
přijala velice vstřícně. Domov seniorů
z Loun dokonce přijede i s částí diváků,
ale i ostatní se zúčastní v hojném počtu.
Je známo, že klienti a děti v těchto zařízeních vyrábí mnohdy obdivuhodné
věci a proto je důležité, aby se o nich
neustále vědělo. Vždyť i oni patří mezi
nás a nelze je „někam“ vyčleňovat. Žijí
mezi námi, mezi občany a patří do naší
společnosti, jako my všichni ostatní.
Proto chceme zároveň s prezentací
naší organizace dát i těmto dětem a lidem prostor, a jejich výrobky ukázat,
že jsou mezi nimi šikovní a mnohdy
i výjimeční lidé.
S. Žitníková
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a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

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

27. září 2007

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

JEDEN KLUK A HODNĚ HOLEK NA CHMELU

9:00

Představení žáků Základní umělecké školy Žatec.
Mimo předplatné. Akce ZUŠ

3.10. STŘEDA

LABUTÍ PRINCEZNA - P. I. Čajkovskij

10:00, 14:00

Výpravná pohádka na motivy slavného baletu o princezně, kterou zlý čaroděj
promění v labuť.
Hrají herci Docela velkého divadla Litvínov.
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Pohádka. Jednotné vstupné 30,- Kč.

14.10. NEDĚLE

POPELKA

15:00

Krásnou a poetickou pohádku předvede ve výpravné scéně a nádherných
kostýmech Mladá scéna Ústí nad Labem.
Mimo předplatné. Pohádka. Vstupné 50,-

15.10. PONDĚLÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

8:30, 10:00

Nejpůsobivější z pohádek H.CH.Andersena.Příběh o síle přátelství a lásky,
krásné písničky. Zajímavá scénograﬁe s točnou.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 25,-

16.10. ÚTERÝ

OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO

8:30, 10:00

Věrná vypravování o životě,skutcích válečných i duchu vzdělanosti jak je sepsal
Vladislav Vančura a na divadlo za pomoci loutek převedl Luděk Richter.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 30,-

16.10. ÚTERÝ

NÁVRAT ODYSSEA , aneb PARÁDA PAPÁ OFFENBACHA

19:30

Málem zapomenutá opereta J. Offenbacha
Komediálně zpracovaný příběh krále Ithaky a jeho ženy Penelopé v podání herců divadla Pluto Plzeň. Hrají: P. Kikinčuk, P. a J. Kubištovi, D. Tolaš, B.Kotiš,
J.Crhová, M. Krejsa, Z.Lahoda, L.F.Černá, L.Beneš, M.Karpíšek, V.Müllerová
Mimo předplatné. Opereta.
Vstupné: I.místa 160,- II. místa 150,- III.místa 140,-

17.10. STŘEDA NÁŠ SVĚT 2007

9:00, 11:00, 17:00

Pátý ročník Festivalu malých divadelních forem.
Tradiční a úspěšná divadelní přehlídka pod patronací ÚSP Kamarád LORM
Mimo předplatné. Vstupné: ráno pastelka, v podvečer 30,-Kč

22.10. PONDĚLÍ LUBOŠ POSPÍŠIL a 5 P

19:30

Rockový písničkář, bývalý člen C & K Vocal tentokrát s kapelou 5P
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 130,-Kč

30.10. ÚTERÝ

POLITICKÉ HARAŠENÍ

19:30

Oblíbený televizní pořad Zuzany Bubílkové a jejího hosta Martina Maxy. Tentokrát sice na divadelních prknech, ale stejně nekompromisní k naší politické
scéně jako na veřejnoprávní i jiných TV
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 180,-, II.místa 170,-, III.místa 160,-

31.10. STŘEDA KORNELOVY VDOVY

19:30

Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém drahém, kterého
tak důvěrně znaly, zcela jiného, naprosto cizího člověka.
Hrají: Milena Steinmasslová, Jana Šulcová, Michaela Dolinová, Miriam Kantorková a Radka Stupková.
Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa: 160,- II.místa: 150,- III.místa 140,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
6.10. SOBOTA

PŘEDTUCHA

19:30

Thriller / Drama /USA, 2007, 110 min, české titulky
Linda Hanson má krásný dům, milujícího manžela a dvě skvělé dcery. Její
život je perfektní až do dne, kdy dostane zdrcující zprávu, že její manžel Jim
zahynul při automobilové nehodě. Když se příštího rána probudí a uvidí Jima
živého a zdravého, domnívá se, že to celé byl jen mrazivě živý sen. Brzy však
zjišťuje, že se o sen nejednalo a její život se převrátí vzhůru nohama, když ji
série neuvěřitelných náhod dovede ke zjištění, že její perfektní život nemusí být
takový, jakým se jeví. Je zoufalá a aby zachránila rodinu a všechno, co s Jimem
vybudovali, začíná zběsilý závod proti času a osudu.
Režie: Mennan Yapo. Hrají: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Amber
Valletta, Kate Nelligan, Matt Moore, Peter Stormare
Přístupné od 12. let. E - CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

7.10. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. Vstupné: 20 ,-

8.10. PONDĚLÍ MARTA

19:30

Drama, Česko, 2006, 77 min

13.10. SOBOTA RENESANCE

19:30

Animovaný / Akční / Sci-Fi / Thriller / 2006 / 105 min/ české titulky

15.10. PONDĚLÍ VENUŠE

19:30

Drama / Velká Británie / 2006 / 95 min / Dolby digital / Titulky

20.10. SOBOTA MR. BROOKS

19:30

Drama / Thriller / Krimi / USA/ 2007 / 120 min / Dolby Digital / Titulky

21.10. NEDĚLE

PAST NA ŽRALOKA

10:00

Animovaný / Rodinný / USA / Jižní Korea, 2006, 77 min, Český dabing

27.10. SOBOTA HEZKÉ SNY

19:30

Drama / Romantický / Komedie USA / 2007/ 90 min / Dolby digital /

28.10. NEDĚLE PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky

31.10. STŘEDA PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

14:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Firma „IZOS s. r. o.
přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

jeřábníka - údržbáře
Vyučen jako zámečník nebo v oboru elektro. Směnný provoz, nástup možný
ihned. Kontakt: 415 728 665, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz,
nebo osobně na adrese ﬁrmy: Velichov 42, Žatec.

n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci. Nájem
6.500 + el. a plyn. Vratná kauce. Tel.:
602 115 557
n Pronajmu nový byt 2 + k.k. v centru města. Nájem 6.200 + poplatky a 2x
kauce předem.. Tel.: 603 873 590.
n Pronajmu byt 1 + 2 + šatna v Žatci
v cihlovém domě, vratná kauce. Nájemné 4.500 + služby. Tel.: 736 170 652,
774 923 457
n Pronajmu nebytové prostory o velikosti 15m2 a 40m2 v centrum města.
Zrekonstruované, vchod z ulice. Vhodné
pro kanceláře.Tel.: 602 219 147
n Pronajmu byt 1 + 1 v Zahradách.
Byt je po rekonstrukci, plovoucí podlahy,
dlažba. Cena. 5.800 Kč, vč.služeb + vratná kauce 11.000 Kč. Tel. 602 977 984.
n Prodám Fabia combi, r. v. 5/2003,
najeto 57tis. km, motor 1,4 16V, 55kW,
šedá metalíza, klimatizace, palub. poč.,
el. okna, rádio + CD, zimní kola + disky. Pravidel. servis, cena 200tis Kč. Tel.:
724 262 651.
n Čistírna oděvů – sběrna a opravy
oděvů, Podměstí, Hájkova ul. (U školy)
Po – Pá 13.30 – 16.30 hod.
Nově otevřené kadeřnictví
Jana Chotová (Vurbsová)
ul. J. Vrchlického 2561
(v rod. domě)
Provoz zahájen od 1.10.2007.
Objednávky volejte prosím od
1.10.2007 na tel.: 606 922 735
n Prodám byt 1 + 1 DV cena 550.000
Kč. Tel. č. 774 580 875.
n Přijmu šikovného zedníka v Žatci.
Informace v redakci.
n Milé dámy, boubelky!!! Zahajujeme kurz hubnutí se STOP OBEZITĚ.
Od 2. 10. 2007 – kde? Rolletic Studio
Marcela – 608 810 770. V Relax centru
Otakara Březiny 2895, Žatec.
n RK - JUDr. Karel Krčmárik, Žatec, Obr.míru 3, nabízí RD Žatec – 3,5
mil. Kč, 1.87 mil. Kč, chata Nechranice
2,1 mil. Kč, Vikletice 0,8 mil. Kč. Tel.
415 711 429, 603529361-2, krcmarik@iol.cz

Nedaleké Liběšice byly v pátek večer svědky malé slavnosti. Společnost
Džbánsko z Liběšice, zde uspořádala koncert slovenského zpěváka Richarda
Čanakyho. Duchovní římskokatolické církve přivítal v zahradě místní fary
okolo stovky diváků. Ti si pak mohli vychutnat nejen tóny křesťanské hudby,
ale i příjemný a milý projev tohoto mladého zpěváka.
Foto:/Text: (žit)

V rámci slavností Franz Kafka – Magická Siřem vystoupila v tamním kostele
skupina One Way, která čerpá většinu svého repertoáru právě ze skladeb R.
Čanakyho. Moderátorka této skupiny Stanislava Janýšková říká:“ Mám ráda
vůni jarních květů a lehkost letních dní, barvy podzimu a bělost zimy, okouzluje mě divokost hor a i poklid lesů a luk……, ale nejraději mám úsměv.“ A ten
provázel všechny přítomné po celou dobu koncertu. V neděli pak čekalo kapelu
vystoupení v kostele sv. Matouše v Pnětlukách. Foto:/Text: (žit)

Zastihly Vás Finanční problémy?
(Podnikatelé neváhejte)
Nikde Vám nepůjčí?
My ano!
Volejte: 606 246 514

Chtějí standardně hrát a pobavit
každou generaci
Tak jako houslový klíč patří k notové osnově, tak hudební skupina Aquarius
neodmyslitelně patří ke společenskému dění v Žatci. Když v roce 1970 přejmenoval skupinu Beta-Club Jindra Trpišovský na Aquarius, možná ani netušil,
že přežije až do 21. století. Psal se datum 21. října. Od té doby prošla skupina
určitým vývojem, prošlo jí na tři desítky lidí, kteří byli určitým způsobem
spjati s hudbou. Ať už to byli zpěváci, ti co hudbu psali a nebo hráli. Všichni,
ale nastoupili do hudebního vlaku a všichni ať dřív, nebo později z nějakého
důvodu z něj vystoupili. Ale na pomyslné koleje se zapsali každý svým dílem
a zanechali za sebou kus poctivé práce.
21. října 1995 při příležitosti 25. naro- showbysnysu. Nynější složení skupiny
zenin skupiny se uskutečnila první akce Aquarius Sváťa Štěpánek, Zdeněk Srp,
„Večer pro všechny generace“. V témže Petr Brehm a Dáša Brehmová nasadili
roce byla v červenci založena Kulturní
David Mattioli
agentura „Patrik“, která rozjela ten
správný kolotoč skupiny Aquarius.
Koncerty, plesy, taneční zábavy, společenské večírky, či rodinné oslavy, tam
všude skupina byla a je žádána.. Každou svoji oslavu, ať skupiny Aquarius,
výročí agentury Patrik nebo jubilejní
Večer pro všechny, opepřila žatecká
skupina skvělou zábavou a bohatým
programem. Oblíbené a hojně navštěvované „Večery pro všechny“ ozdobily
vždy slavné osobnosti. Vystoupili na
nich profesionálové hudebního nebe,
jako např. Věra Špinarová, Petr Muk,
Leona Machálková, Marie Rottrová,
Josef Laufer, Marcela Holanová, Miroslav Žbirka, nebo skupina Turbulenc,
V. I. P. skupina HOLKI a mnoho dalších. Nelze se nezmínit, že Petra Peterová, která už jako 16letá dívka zpívala
s kapelou, je dnes vokalistkou P. Muka.
I odtud vede cesta na prkna velkého
ARCHIV AGENTURA PATRIK

ŘÍJEN 2007
2.10. ÚTERÝ
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vysokou laťku, kterou se jim daří skvěle
zdolávat, ne-li překonávat. Po dobu 12
let pro žatecké publikum připravuje
agentura Patrik, pod vedením Petra
Brehma oblíbené „Večery pro všechny“.
V Kulturním domě Moskva nebo v Lidovém domě, bylo vždy veselo a panovala
dobrá nálada, ke které přispělo skvělé
žatecké publikum. „Podzim zavoněl
dozrálým ovocem a posledními růžemi
v zahrádce.“ Skupina Aquarius došla
také k dozrálému ovoci a posledními
růžemi, možná ozdobí poslední „Večer
pro všechny“. Ano, je to neuvěřitelné,
ale tato kulturní společenská akce
končí. Agentura Patrik končí šňůru
těchto večerů pořádáním „XXV. Večera pro všechny“, dne 20. 10. 2007
v KD Moskva. Kromě skupiny Aquarius se o zábavu postará italský zpěvák
Davide Mattioli a jeden z nejlepších
showmanů Michal David. Nenechte si
tuto výjimečnou příležitost ujít a přijďte
se nejen pobavit, zatancovat, ale zcela
právem i poděkovat skupině Aquarius
za několikaleté úsilí, kdy tyto večery
dovedly přilákat mnoho návštěvníků,
rozproudit zábavu a především vytvořit uvolněnou atmosféru, která měla
na parketu vždy zelenou. Večer končí
„nový den začíná“. Skupina Aquarius
Vás srdečně zve a…..“Nepracujte, bavte se“! Na vlnách Aquariusu to bude
stát za to.
Z podkladů zpracovala: Žitníková
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27. září 2007

INFORMUJEME

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Upřesňujeme informaci úředních hodin
Severočeská plynárenská
Po – Čt
8.00 – 11.30 hod.
13.30 – 16.30 hod.
Kontaktní kancelář SČP sídlí v ul. Politických vězňů 872, v areálu Topenářství
Štrébl.

vyhlašuje dne 18. 9. 2007 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

sociální pracovník
na úseku dávek
pro zdravotně postižené

PŘIŠLI NA SVĚT

19. 9.
20. 9.
21. 9.

22. 9.
23. 9.
23. 9.

Kadetová Růžena
Kalachová Simona
Ležalová Lucie
Chobotová Adéla
Vojtěch Ondřej
Fizerová Lucie
Mikula Jakub
Šulík Samuel
Jankovičová Nicol
Polanecký David
Karičková Nikol

FOTO: KRPÁLEK

18. 9.

V pátek 22. 9. sehrála děvčata VK Sever Žatec předehrávku mistrovského utkání
s družstvem TJ Lokomotiva Louny. Štěstí se k nim obrátilo zády a zápasy skončily
s výsledkem 1:3 a 0:3. Na snímku: K. Chotová, K. Lukášová, Š. Trefná, J. Týcová,
V. Antošová, K. Bílková

Městská knihovna Žatec

ROZLOUČENÍ
14. 9.

Jasenovská Naděžda

55 let

15. 9.

Mrázek Vladimír

60 let

Karvánek Josef

61 let

18. 9.

Vargová Irma

77 let

19. 9.

Háchová Božena

93 let

20. 9.

Zedníková Bohumila

72 let

Podrabská Ludmila

76 let

Žatecký týdeník

(Po) nocování
v knihovně
v oddělení pro děti centrální knihovny
v pátek 5. října 2007 od 19,30 hodin
se zajímavým programem
do soboty 6. října 2007
do 9,00 hodin

Nábor

pro všechny přihlášené děti
od 11 do 15 let

Titáni
zvou mezi sebe

Nutná rodiči podepsaná
přihláška

Oddíl G-Titán Žatec (kick thai box) zve
mezi sebe nové zájemce o tento sport.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání studijního programu se zaměřením
na sociální práci a sociální politiku
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (správní řád), vyhláška MPSV 182/1991Sb., zákona č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 11. 2007
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
 jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
 ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
 životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 5. 10. 2007 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – sociální pracovník na úseku dávek pro
zdravotně postižené“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Městská knihovna Žatec

Nábor nových členů se koná

3. 10. 2007

Firma „IZOS s. r. o.

v boxovně Titánů v Mládežnické ulici
(za barem „Do rána“) od 17 hodin.

přijme na pobočku v Žatci, Velichov 42

administrativní pracovnici

Tréninky budou probíhat vždy ve
středu a pátek od 17 hodin.
Přihlášení nových členů lze i v době
tréninku do konce října 2007.

SŠ vzdělání, znalost práce na PC, komunikativní schopnosti, spolehlivost.
Kontakt: 415 728 665, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz,
nebo osobně na adrese ﬁrmy: Velichov 42, Žatec.

Žatečtí plavci vítězili na prvních
závodech sezóny

FOTO: KARAS

V sobotu 15.9.2007 proběhl v Chomutově 4.ročník Podkrušnohorských plaveckých závodů na „padesátce“. Z našeho oddílu se závodu zúčastnilo celkem 21
plavců všech věkových kategorií. Mladí plavci sbírali své první zkušenosti na padesáti metrovém bazénu, starší se snažili o co nejlepší umístění v kraulařském
trojboji, který se skládal z tratí na 50, 100 a 200 metrů.
Nejvíce se z mladších plavců dařilo a Kristýny Štrancové, která na trati 50
Standovi Voráčovi, který se v obou svých metrů prsa vybojovala 2.místo. Ostatní
startech umístil na stupních vítězů. Na plavci se umísťovali v první desítce a kla50 metrů znak dokázal zvítězit a na 50 dem je, že si již na prvních závodech po
metrů kraulem obsadil 2.místo. Na 50
metrů prsa překvapil nadějný Dominik
Červenka, když ve své kategorii zvítězil.
Pavle Barochové se dařilo na stejné trati
a obsadila pěkné 3.místo. Ostatní mladší
plavci se až na dvě výjimky všichni vešli
mezi prvními deseti plavci.
Ze starších plavců opět zazářil náš elitní
plavec Tomáš Plevko. Na trati 50 metrů
motýlek dokázal zvítězit. Na 50 metrů
volným způsobem skončil druhý o jednu
setinu, až díky rozhodnutí cílových rozhodčích, za svým kolegou z reprezentace,
Michalem Ledlem a na trati 100 metrů
volným způsobem zkompletoval svou
sbírku medailí, když skončil na třetím
místě. Z dalších našich plavců je třeba
vyzdvihnout výkony Lucie Svěcené,
která vyhrála závod na 50 metrů znak

prázdninové přestávce zlepšovali osobní
maxima.
Celkem jsme z Chomutova přivezli 9
medailí - 4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové.
V plaveckém trojboji se nejlépe umístil
Tomáš Plevko, který obsadil vynikající
2.místo, Lucie Svěcená ta skončila na
5.místě a Kristýna Štrancová, která sončila na 7.místě.

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ

TÝDEN KNIHOVNY
Dny otevřených dveří knihovny – 1.10. , 3.10. a 5.10.
v době od 9 do 17 hodin v centrální knihovně a během běžné výpůjční doby na
pobočce JIH
Sleva registračního poplatku ve výši 50%
pro všechny nově registrované čtenáře knihovny během
Dnů otevřených dveří
INTERNET aneb to chce klid
(60 volných minut, z toho 30 minut instruktáž), lekce o internetu během
Týdne knihovny v oddělení pro dospělé čtenáře centrální knihovny
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
informační akce pro 1. třídy ZŠ během Týdne knihovny spojená s pasováním
prvňáčků
(Po)nocování v knihovně
od pátku 5.10. (od 19,30 hodin) do soboty 6.10. (do 9,00 hodin) pro
čtenáře od 11 do 15 let.

FRÁŇA ŠRÁMEK
výstava knih a informačních materiálů věnovaná životu a tvorbě autora
ke 130. výročí jeho narození (v prostorách knihovny od 1.10. do
31.10.2007)

ASTRID LINDGRENOVÁ
vědomostní soutěž pro 1. stupeň základních škol věnovaná životu a tvorbě
autorky ke 100. výročí jejího narození
(v oddělení pro děti od 1.10. do 31.10.2007)

Jaroslav FOGLAR
vědomostní soutěž pro 2. stupeň základních škol věnovaná životu a tvorbě
autora ke 100. výročí jeho narození
(v oddělení pro děti od 1.10. do 31.10.2007)

