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Víkend - radnice žila čilým ruchem

Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o ﬁnanční
příspěvěk z Programu
regenerace MPR a MPZ na
obnovu kulturních památek
pro rok 2008.
Termín pro podání žádostí:
nejpozději do 2. 11. 2007
Bližší informace a formuláře žádosti
- Městský úřad Žatec, odbor
rozvoje města, ing. Hauftová tel. 415 736 266
nebo www.mesto-zatec.cz.

Další pracovní
sobota na
radnici se blíží
Žatec – V sobotu 3. listopadu se
opět otevřou dveře obou radničních
budov (na náměstí Svobody i v ulici
Obránců míru), aby se uskutečnil již
druhý víkendový úřední den. Na ten
premiérový, který se konal první říjnovou sobotu, přišlo do obou budov
městského úřadu na 150 lidí.
(st)

Halloween
na náměstí
Ve středu 31. října od 17 hodin se
uskuteční na náměstí Svobody oslava
Halloweenu. Podrobnosti na čtvrté
straně.

K vzhledem k blížícímu se svátku
„Památce zesnulých“ je otevírací doba
na hřbitově v období od 22. 10 do 4. 11.
2007 do 19 hodin. V sobotu 3. 11. bude
pro veřejnost také otevřena hřbitovní
správa od 9 do 17 hodin.

FOTO:/TEXT: (ŽIT)

Prodloužená
otevírací doba!

Komunitní plánování sociálních služeb, Město Žatec
www.mesto-zatec.cz/mesto-a-okoli/socialnioblast/komunitni-plan/

Pozvánka na pracovní setkání členů všech
pracovních skupin
Dne 30.10.2007 od 15.00 se v zasedací místnosti Městského úřadu (Nám. Svobody 1) uskuteční pracovní
setkání členů všech pracovních skupin Komunitního plánování v Žatci.
Pracovní skupiny:
n Rodina, děti a mládež,
n Senioři,
n Zdravotně postižení,
n Občané v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním
vyloučením
Program:
n Konkrétní informace k práci jednotlivých pracovních skupin, informace pro členy pracovních skupin „co
bude jejich úkolem“, smysl komunitního plánování
n Doplnění pracovních skupin o další zájemce,
n Příprava jednacích řádů, jmenování členů pracovních skupin,
n Vzájemné seznámení členů pracovních skupin
n Další informace dle zájmu
Setkání budou moderovat: Mgr. Petr Antoni, Michal Polesný (CKP Ústí n/L), Předpokládaná doba trvání akce:
15.00 – 16.30 hod. Bezbariérový přístup zajištěn! Informace o průběhu tvorby KP můžete (včetně fotek
a videa) vyhledat na uvedených www stránkách.
Těším se na další spolupráci na tvorbě Komunitního plánu.
Mgr. Petr Antoni

V sobotu ve večerních hodinách doběhli běžci partnerských měst Žatce
a Thumu před žateckou radnici. Na upevnění přátelských vztahů a poděkování představitelům obou měst přednesl „excelentní běžeckou zpověď“
R. Daniš. (horní snímek) Na spodním snímku je orchestr ze Žalce, který
v neděli v dopoledních hodinách rozezněl svými hudebními nástroji přízemí
žatecké radnice.

Zahraniční partnerství:
rýsuje se spolupráce
na poli sportu, seniorů
i postižených obyvatel
Žatec – Sobotní běh česko-německé štafety ze saského Thumu do Žatce se
stal první vlaštovkou hmatatelné spolupráce mezi oběma městy.
Na radnici se pak společně sešli
V neděli dopoledne se na náměstí
zástupci obou měst z řad handica- rozezněly tóny dechového orchestru
povaných, sportovců a seniorů, aby ze Žalce, dalšího partnerského města,
společně probrali možnosti případ- tentokrát ovšem ze Slovinska. Muziné spolupráce. Jedná se především kanti i představitelé slovinského města,
o vzájemné návštěvy na různých kul- kteří o víkendu poznávali krásy České
turně-společenských a sportovních republiky, poté byli na radnici přivítáni
akcích, které podle předběžné dohody zástupci města Žatce.
odstartují už v příštích týdnech.
(st)
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Opakovaný záměr
Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze Města Žatec prodat ze
svého majetku
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

n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
st.p.č. 2072 o výměře 648 m2, se zahradou p.p.č. 4408/13 o výměře 612 m2.
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený dům se 3 bytovými jednotkami
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
obsazenými nájemníky. Dům se nachází
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007
nedaleko centra města.
a 16.04.2007
Kupní cena : 2.618.720,- Kč
n čp. 2987 ul. Lva Tolstého v Žatci se
st.p.č. 1140/1 o výměře 666 m2. Jedná
se o rohový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům se 4 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky, nedaleko centra
města. Dvůr u domu - zatížen věcným
břemenem přístupu a příjezdu ke garážím.
Kupní cena : 2. 521. 680,- Kč

n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
Záměr projednán RM dne 25.03.2003 se o řadový dvoupodlažní podsklepený
a 06.08.2007
obytný dům postavený v roce 1938 se
n č.p. 97 ul. Josefa Hory v Žatci se 6 bytovými jednotkami obsazenými
st.p.č. 57/1 o celkové výměře 140 m2.
nájemníky.
Jedná se o dvoupodlažní dům s podKupní cena: 2. 433. 480,-Kč
krovím 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.
n čp. 685 nám. Prokopa Malého v ŽatKupní cena: 2.848.760,- Kč
ci se st.p.č. 899 o výměře 252 m2. Jedná
se řadový dvoupodlažní nepodsklepený
obytný dům v městské památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820.670,- Kč

vše v k.ú. Žatec
Zveřejněno: od
12.11.2007

12.10.2007

99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 8.10.2007 do
6.11.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volnou bytovou jednotku:
n č.2828/19 ul. Dr.Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 70,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2828,
2829 a podílem pozemku st.p.č.5078
o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
707/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu … 840.190,-Kč
Záměr projednán RM dne 25.6.2007
a poplatky spojené s provedením smloun čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č.
vy.
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3
Zveřejněno: od 4.10.2007 do
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípod2.11.2007
lažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 2.299.140,- Kč

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

PŘEČTĚTE SI...
Chorlton, Windsor
Zeměpisná šířka nula
Skupina ochránců přírody směřující
do deštných pralesů ztroskotá se svým
neobvyklým plavidlem - vzducholodí.
Nouze je mění v soupeře, z jejich vztahů
se stává permanentní konﬂikt. Krutost
přírody i krutost lidí si vybere odpovídající daň - pouze dvěma se podaří přežít.
Kočí, Přemysl
Dobrý den, živote
Vzpomínková kniha národního umělce
Přemysla Kočího.
Švandrlík, Miloslav
Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta
a Mňouka
Strašidelné, kriminální, záchranářské
a další příhody dvou známých kamarádů.
Watt, Fiona
Velká kniha výtvarných nápadů pro
šikovné děti
Inspirativní nápady a náměty, jak používat nejrůznější druhy výtvarných materiálů a využívat je k netradiční tvorbě
obrázků, tisku a koláže.

NA DUŠIČKY MŠE NIKOLIV
ZÁDUŠNÍ,ALE JAZZOVÁ

vše v k.ú. Žatec.
Zveřejněno : od 1.10.2007 do
30.10.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře 3933 m2, zahradou p.p.č. 492
o výměře 1979 m2 a zahradou p.p.č.
1009 o výměře 459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena : 913.250,- Kč

do

n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna) Zveřejněno : od 1.10.2007 do
Projednáno RM dne 22.1.2007 a dne ve dvoře se 4 bytovými jednotkami ob- 30.10.2007
sazenými nájemníky.
16.4.2007
Kupní cena : 1. 552. 330,- Kč
n č.p. 2549 ul. Dukelská v Žatci - původně kotelna a výměníková stanice se
st.p.č. 3174 o výměře 1069 m2 v Žatci
(část prostor využita pro parkovací
Záměr projednán RM dne 15.10.2007
stání) za minimální kupní cenu
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická
1,565.510,-Kč
v Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2
K žádosti o je nutno doložit podnikaa ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výmětelský záměr včetně návrhu časového
ře 785 m2 v k.ú. Žatec s projektovou
harmonogramu rekonstrukce.
dokumentací pro zřízení samostatné
Zveřejněno : od 1.10.2007 do
vodovodní přípojky.
30.10.2007
Kupní cena : 1.500.000,- Kč
n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci
se st.p.č. 110 o výměře 404m2, p.p.č. Zveřejněno : od 17.10.2007 do
15.11.2007
7096/1 o výměře 64 m2
Jedná se o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům se
nachází nedaleko centra města
Kupní cena : 2. 230. 810,- Kč

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 19.4.2006
n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1 500, Kč/m2/rok, tj… 14 599, - Kč měsíčně
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

2.11.2007 oslaví Žatecký příležitostní sbor 13let, Jaromír HNILIČKA
75tiny
Žatecký příležitostní sbor se za 13
let existence,koncertů,soutěží a různých „příležitostí“ stal nepochybně
reprezentativním souborem,který má
ve svém repertoáru přes stovku skladeb všech slohových období,lidových
písní,populárních skladeb i spirituálů.
Toto sice amatérské těleso, avšak s profesionálními výkony, obohacuje kulturní
život nejen svého města a okolí,ale koncertuje po celé republice i v zahraničí.
S každoročním příspěvkem města na
činnost tak může realizovat své záměry.
Tím nejbližším je“žatecká premiéra“
jedné z nejznámějších skladeb Jaromíra
Hniličky – Jazzová mše z roku 1969. Tu
si budete moci vychutnat v pátek 2.listopadu 2007 od 18 hodin v kapucínském
kostele /u domova důchodců/. S žateckým sborem spoluúčinkuje big-band
a sbor ZUŠ Litvínov pod vedením Jaroslava Sochora a dívčí sbor CAMERATA
ZUŠ Žatec,sborm. Alžběta Urbancová.
Za možnost tento koncert uspořádat
patří dík panu děkanu Josefu Špačkovi
za propůjčení kostela a ﬁrmě STADAK-

-OPTIK pana Stanislava Dvořáka za
sponzorský dar.
První sólové trumpety se ujme sám autor. Jaromír Hnilička je již přes padesát
let sólistou orchestru Gustava Broma,
komponista,pedagog a aranžér,který
složil a upravil na stovky skladeb. Přestože jeho orchestrální kompozice jsou
náročné,rozsáhlé a invenčně bohaté,
paradoxně se proslavil hitem Dobrý
den,majore Gagarine,který byl hotov
za necelou hodinu jako reakce na let
prvního člověka do kosmu.Známá je
také jeho konstrukce multifunkčního
dechového nástroje,který se ujal pod
příznačným názvem „hnilofon“ a J.Hnilička vzpomíná :
„Potřeštěný vynález se dostal až do
Ameriky,kde si známý trumpetista Don
Ellis nechal postavit podobný exemplář
a úspěšně tak děsil několik let své posluchače…“
Že má pan Hnilička smysl pro humor je známo, a o tom, jak hvězdným
improvizátorem je se svou trumpetou,
se můžete přesvědčit,pokud přijmete
naše pozvání na tento v Žatci unikátní
koncert.
Anna Urbancová

„Hrátky se zvířátky ve Schole ludus“
Ve čtvrtek 15.11. 2007 se v sále ZUŠ
Žatec uskuteční společné setkání všech
dětí ze Scholy ludus. Začátek je v 16.00
hod. a podobně jako při loňských společných hodinách půjde o zábavnou
formu práce v hudebním, literárně dramatickém, výtvarném a tanečním oboru.
Společné téma pro toto odpoledne je
„Domácí zvířátka“. Setkání je určeno

dětem z mateřských škol a to i těm,
které do ZUŠ ještě nechodí. Každý má
možnost přijít v doprovodu dospělých,
podívat se a vyzkoušet si práci v kolektivu svých vrstevníků.
Všechny děti srdečně zveme a těšíme
se na zajímavé odpoledne v ZUŠ Žatec.
Jana Bednářová,
vedoucí Scholy ludus

Den otevřených dveří
v tanečním oboru.
Dne 31.10. 2007 od 17.00 hod. se
v sále ZUŠ Žatec bude konat setkání
žáků tanečních oddělení paní učitelek
Ivany Fábryové a Lenky Turkové. Každé
oddělení se kromě zaměření na výuku
mažoretek orientuje na jiný druh tance,
a tak si na této akci žáci a žákyně navzájem předvedou některá taneční čísla a vymění si svoje dosavadní znalosti. Budou
se moci učit některým tanečním krokům
a prvkům druhého oddělení. Toto setkání je zároveň pojato i jako „Den otevřených dveří“. Do sálu ZUŠ se mohou
tedy dostavit nezávazně i děti, které ZUŠ
dosud nenavštěvují a hledají, jak účelně
a příjemně trávit svůj volný čas. Přijít

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. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

mohou buď sami nebo se svými rodiči.
Rádi uvítáme i zájemce z řad dospělých
(v ZUŠ probíhá i výuka lidových tanců
pro dospělé) a spolu s žáky si na vlastní
tělo vyzkoušejí něco z taneční praxe.
Podobná setkání se konala již v minulém školním roce a setkala se s velkým
ohlasem. Proto neváhejte a přijďte mezi
nás a vyzkoušejte si taneční pohyb. Třeba v sobě objevíte chuť se tanci věnovat.
Já tančím od svého dětství, jak se říká
nonstop, a stále mě to velmi baví. A od
září, kdy byla otevřena třída dospělých,
mě to baví dvojnásob.
Ivana Fábryová,
učitelka tanečního oboru

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
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledáme byt 2+1 (nebo menší
3+1) s balkonem v Žatci nabo Lounech. Tel. 604 371 163.
n Hledám rod. dům nebo
chalupu - Lounsko, Žatecko. Tel.
724 116 474.

ŘÍJEN 2007
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,-

3.11. SOBOTA

ZAVŘI UŠI, OTEVŘI OČI JAKÉ JE TO NESLYŠET ?

15:00

Kulturní představení neslyšících a vernisáž fotograﬁí neslyšících fotografů.
Pořad bude moderován ve znakovém jazyce a tlumočeno do mluveného slova.
Více informací na www.zavriusi.eu.
Mimo Předplatné. Vstupné 50,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
27.10. SOBOTA HEZKÉ SNY

19:30

Drama / Romantický / Komedie USA / 2007/ 90 min / DolbyD / Titulky
Gary Sheller je na pokraji svých sil. Kdysi úspěšný zpěvák a muzikant píše
hudbu pouze pro reklamní spoty, jeho manželství s Dorou ho neuspokojuje
a navíc žárlí na svého bývalého kolegu a současného zaměstnavatele Paula,
který je daleko úspěšnější a spokojenější než je on sám. Vše se změní ve chvíli,
kdy do Garyho snů vstoupí dokonalá, nádherná a vzrušující Anna . Gary se do
ní okamžitě zblázní a svou už tak komplikovanou situaci začne řešit útěky do
světa snů. K tomu mu pomáhá trochu psychadelický guru Melem . Když pak
Gary zjistí, že Anna má předobraz v modelce Melody, vrhá se střemhlav do
propasti, ze které už není návratu ...
Režie: Jake Paltrow. Hrají: Gwyneth Paltrow, Martin Freeman, Danny DeVito,
Penélope Cruz, Michael Gambon, Simon Pegg
Přístupné od 12. let. E-CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

28.10. NEDĚLE PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

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

31.10. STŘEDA PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

14:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. DVD. Vstupné: 20,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

3. ročník SPCCH

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 737 074 496.
n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.
n Prodám byt v OV, Žatec - JIH, 36 m2,
cena 470.000 Kč, - tel. 602 725 688.
n Nabízím malířské a natěračské
práce. Antonín Půta, Bílý kopec 917,
441 01 Podbořany. Tel. 415 215 274,
nebo 606 269 123
n Pronajmu nebytové prostory o velikosti 40m2 v centrum města. Zrekonstruované, vchod z ulice. Vhodné pro
kanceláře.Tel.: 602 219 147
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
1 ve Svatováclavské ulici. Pouze pracujícím, kauce. Tel.: 774 240 723
n Prodám dr. byt 2 + 1 v Žatci
na Jihu za 780.000 Kč. Spěchá, tel.
775 432 256.

Máte chuť si
vyšlápnout?
CHYŠE PROKOP 12 JANTAR
Pak přijďte v neděli 28. října 2007 na
nový turistický pochod v délce 12 km,
věnovaný dobrému pivu. Sraz všech
účastníků je u Zámecké restaurace s pivovarem v Chyši. Před několika týdny
tolik spojované s MISS Zlatého moku
ČR., kde se soutěžící děvčata koupala
v pivních lázních. Start je od 12.00 do
13.30 hod. Trasa dlouhá 12 km – Chyše
– Vyhlídka – Poříčí – Chyše. Zájemci
se dopraví ze Žatce západu v 9.57 nebo
v 11.06. Informace u pořadatele R.
Daniše, Mládežnická 2739, Žatec nebo
na tel.: 605 065 265. Akce se koná za
každého počasí.
(žit)

15. 10.
16. 10.
18. 10.

19. 10.
21. 10.

Minulý týden ve středu se konal v městském divadle pátý ročník festivalu
malých divadelních forem NÁŠ SVĚT 2007.
Herecké soubory z celé republiky k těmto lidem, ale také přimět okolní
předvedly festivalová představení v do- svět k toleranci. Sociální zařízení kapoledních hodinách školám a odpoledne marád LORM, který byl pořadatelem
bylo pro veřejnost. Soubory předvedly této akce má druhým rokem podporu
různá hudební, ale i dramatická vy- od Společnosti T-Mobile a díky Nadaci
stoupení, tance a muzikál. Nastudovat Euroregion Labe se částka na pořádání
vystoupení s mentálně postiženými je festivalu zvedla o 45 tisíc korun. Festival
náročná práce, ale přesto byl festival tak dává prostor zdravým lidem poznat
důkazem toho, jak lze spojit svět po- ještě více svět postižených.
stižených a zdravých, podpořit úctu
(žit)

2007
Á Í 2007
ZŘíjen
26.10. pátek

Zpívánky

20 hod.

27.10. sobota Nostalgické posezení s gramofonem

20 hod.

Přijďte se povozit po drážkách starých gramodesek. Tentokrát setkání se
Spejblem a Hurvínkem.

28.10. neděle Nedělní posezení s mantrami a zenovými příběhy

10 hod.

Magické, léčebné, ochranné a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč.

28.10. neděle Čajové experimenty

19 hod.

Pro znalce i neznalce ochutnávky čajových novinek.

31.10. středa

Výklad karet

17 hod.

Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartářky p. K Folprechtové.

Čajovna ALTÁN, Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734

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

PŘIŠLI NA SVĚT

Ve čtvrtek 18. října se uskutečnil v divadle 3. ročník Dne otevřených dveří
Svazu postižených civilizačními chorobami Žatec. Cílem tohoto dne je tyto
neziskové organizace zviditelnit u veřejnosti a navázat spolupráci s městem,
ale také s podnikatelskou sférou.
Na programu dne byly přednášky v praktickém životě. Pan Havlíček z Plza kulturní program. Velice zajímavou ně, který se postavil čelem k životnímu
přednášku měli možnost přítomní osudu a zdolává bez problému všechny
vyslechnout od firmy ORTOP Plzeň, denní běžné úkony s protézami na obou
která se zabývá výrobou a distribucí dolních končetinách. Jezdí autem bez japrotetických pomůcek. Nezasáhne-li kékoliv úpravy, absolvuje pěší túry a žije
nemoc, zasáhne osud v podobě zranění normálním životem, jako každý zdravý
a je nutné některou z končetin amputo- občan. Od zajímavosti se nelišily ani
vat, pak je zde právě tato ﬁrma, která se další přednášky, které mohli přítomní
snaží společně s lékaři, vybojovat „cho- vyslechnout. Škoda jen, že z velkédící a fungující“ náhražky pro pacienty. ho počtu členů organizace, si našla
„Je až neuvěřitelné, jak se dá vyrobit cestu v tento den do divadla jen malá
taková protetická pomůcka lidem na část z nich. Organizátoři děkuji tímto
míru“, znělo občas sálem. Ne každý se i dalším institucím, které byly ochotny
umí s takovou životní zkouškou tvrdě vyrobit výrobky na tuto akci a také se
poprat. Přítomní měli možnost vidět na ji zúčastnit.
vlastní oči, jak taková protetika funguje
S. Žitníková

Svět postižených v městském divadle

Štrympl Štěpán
Džurban Lukáš
Šedivá Alena
Kinštová Kateřina
Kubát Josef
Patakiová Marie
Kotlář Štěpán
Bělohoubek Jakub
Ibl Šimon
Abašin Ilja
Matějovicová Karolina

2 techniky přípravy výroby
Požadujeme středoškolské vzdělání technického směru, znalost práce na PC
výhodou. Práce je vhodná pro muže i ženy.
Kontakt: 415 728 665,
e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese Velichov 42, Žatec.

ROZLOUČENÍ
12. 10.
15. 10.
16. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.

Karas Pavel
Zajíc Václav
Kratochvíl Václav
Vlček Emil
Vrabcová Aloisie
Bránská Vlasta
Bartecký Rudolf
Nguyen Petr
Zoul Vladislav

74 let
58 let
81 let
76 let
81 let
79 let
79 let
18 let
63 let

Přijmeme

SKLADNÍKA

Komunikativní schopnosti, znalost práce na PC.

Kontakt 602 161 161
Do restaurace „U Mědvěda“
přijmeme na HPP
l servírku (číšníka) –
požadujeme vyučení v oboru
nebo dostatečnou praxi
l kuchaře (kuchařku)požadujeme dostatečnou
praxi
l pomocnou sílu do kuchyně
Informace na tel. 777 776 666

XAVERgen, a. s.
farma Libočany

zahajuje prodej
živé drůbeže
WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

od 22. 10. 2007 do vyprodání
denně od 8.00 – 13.00 hod. vč. S a N
Cena slepice - 45 Kč
kohout - 55 Kč
Informace na tel.: 415 712 867
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Tomáš Plevko porazil reprezentanta ČR
V sobotu 13.10.2007 se zúčastnilo 9 plavců našeho oddílu závodu Litvínovský pohár. Každý plavec musel plavat čtyři stometrové tratě ve všech stylech tj. motýlek,
znak, prsa a kraul. Na základě součtu časů se pak vždy nejlepších 6 plavců každé
kategorie kvaliﬁkovalo do ﬁnále, které se plavalo jako 200m polohový závod.
Našim plavcům se velice dařilo a hned před branou ﬁnále a nejlépe se umístila
pěti se podařilo postoupit do finále 2x na 7.místě ve znaku a prsou. Hana
a bojovat o Litvínosvký pohár. V něm si Eichelmanová se probojovala do první
nejlépe vedl David Urban, který obsadil destíky na 100m znak obsadila 5.místo
vynikající 2.místo. Ostatní sice na medai- v čase 1:18.62. Lucie Urbanová bojovala
le nedosáhli, ale již samotná účast v něm s o rok staršími soupeřkami a i přesto se

byla velkým úspěchem. Ilonka Nováková
skončila těsně pod stupni vítězů a obsadila
4.místo, Tomáš Plevko skončil pátý, Kateřina Iblová a Lucie Urbanová skončili
shodně na šestém místě.
Jan Polončík poprvé bojoval v kategorii
bez omezení věku a obsadil ve všech svých
čtyřech startech 15.místa. David Iška se
nejlépe umístil na 100m volným způsobem, když obsadil 12.místo v dobrém čase
1:07.43. Klára Zvěřinová zůstala těsně

ji podařilo dostat až do ﬁnále. Ve všech
startech se umístila kolem 6.místa, nejlépe pak na 100m znak, kde skončila pátá
v čase 1:23.71.
Ilonka Nováková plavala v kategorii
žákyň 1997 a dokázala se umístit mezi
nejlepšími. Na 100m volným způsobem
skončila na bronzové příčce a na 100m
znak se posunula ještě o jeden stupínek
výše a skončila na vynikajícm 2.místě
v čase 1:29.23. Stejná umístění si pak vy-

plavala i Kateřina Iblová, ta ovšem plavala
s plavkyněmi o rok staršími a o to jsou tato
umístění ještě cennější. Katka skončila
čtvrtá ve znaku, třetí v kraulu a nejlépe se
umístila ve své nejlepší disciplíně motýlku,
když stometrovou trať zdolala ve skvělém
výkonu a svém osobním rekordu 1:18.49
a skončila druhá.
Nejlepší umístění si z Litvínova přivezl
David Urban. Ten opět předvedl parádní
výkony a hned 4x se ze svých pěti startů
umístil na stupních vítězů. Ve znaku
skončil na 3.místě, na stometrové trati
prsa skončil druhý a na 100m volným
způsobem suverénně zvítězil s velkým
náskokem v čase 1:06.31. Ve ﬁnále pak
jako jediný vybojoval medaily a skončil
na vynikajícím 2.místě.
Tomáš Plevko předvedl nádherný výkon
v závodě na 100m volným způsobem.
Hned od počátku sváděl velký souboj
s českým reprezentantem Ondřejem
Fleischmannem z Komety Brno. Na prvních 50 metrech brněnský závodník Tomášovi nepatrně odplaval, ale náš plavec
se nadechl k velkému výkonu a mohutným
ﬁnišem se posouval dopředu, aby nakonec
vítězně dohmátl ve fantastickém čase 0:
53.93 ! Za tento čas získal Tomáš Litvínovský pohár, neboť se jednalo o nejlépe
bodovaný výkon celých závodů.
Naši elitní plavci se po letní přestávce
zúčastnili první velké ostré zkoušky.
Vzhledem k devíti umístěním na stupních vítězů se zdá, že po fyzicky velice
náročném tréninkovém programu na
počátku podzimní sezóny, jsou dobře
připraveni a mohou směle konkurovat
i plavcům z oddílů s mnohem zvučnějším jménem.

I letos se bude
slavit Halloween
Halloween je starobylá slavnost, která
úzce souvisí s oslavou konce keltského
roku, který připadá na 1. listopad. Toto
datum pro Kelty znamenalo konec vlády boha Slunce i závěr „období léta
- života“, a také to byl čas, kdy pociťovali obavy z nastupujícího „období zimy
– smrti“. Staří Keltové věřili, že blikající
plamen a světlo domácího krbu zažene
temnotu a nepohodu zimy a udrží štěstí
a teplo jejich domovů během temných
zimních měsíců.
Dnes známe směs těchto a křesťanských
tradic pod názvem Halloween, který se slaví 31. října v podvečer a večer. Každá země
si do těchto oslav vnesla svůj speciﬁcký
prvek. Všichni však kupují velké oranžové
dýně, vyřezávají z nich různé strašidelné
tváře a dovnitř umisťují svíčky, čímž vznikají nádherné lucerničky, zdobící domovy,
školy, obchody i zahrady.
Již popáté pořádá občanské sdružení
Učitelé pro Žatec pro děti všeho věku
oslavu Halloveenu. Říjnový večer plný
strašidel a magických světel bude letos
vypadat trochu jinak. Ve středu 31. října 2007 v 17:00 hodin bude Halloween
zahájen na náměstí Svobody před žateckou radnicí. Odtud půjde v 17:30 průvod
strašidelných masek s lampiony městem
za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ
Louny do letního kina, kde všechny čeká
možnost občerstvení. Zde bude oslava
Halloweenu pokračovat soutěží o nejhezčí dýni. Do ní budou zařazeny vydlabané
dýně, které soutěžící předají do Základní
školy praktické, speciální a logopedické
v Žatci v Dvořákově ulici v pondělí 29.
10. a v úterý 30.10. vždy od 8:00 do 16:00
a ve středu 31.10. do 15:00 hodin. Přítomné pak v letním kině pobaví interaktivní,
pohybový a zvukový projekt Show The
Robots. Vstupné je dobrovolné. Na oslavy Halloweenu jsou i letos všichni srdečně
zváni.
Ing. Ludmila Hronková

INFORMUJEME

DDM ŽATEC - KOUZELNÁ NOC
Kouzelná noc proběhla od soboty 20.10
do nedělë 21.10 07. V DDM se sešlo 30 dětí
pro které byl připraven bohatý program,
největší úspěch měla diskotéka. Při společené večeři a snídani všem dětem velmi
chutnalo. Děti i bez rodičů (některé poprvé ve svém životě) dobře usnuly a zdály
se jim krásné sny. Celá akce měla velký
úspěch u dětí, ale i u jejich rodičů, kteří
měli volno a mohli vyrazit za zábavou.
Kačenáková Marta, Mašková Ludmila

Exkurse v malé terezínské pevnosti se zúčastnilo 120 studentů žateckých
soukromých škol.

Soukromé školy navštívily
Terezín a Prahu
Soukromá obchodní akademie (SOA) a Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE) v Žatci pro své studenty uspořádala další z řady zajímavých výletů.
Tentokrát studenti měli možnost navštívit malou pevnost v Terezíně.
„Asi nejhlubším zážitkem bylo pro stu- národní bance. Obě školy společně se
denty několik minut strávených ve společ- v závěru celodenního výletu za kulturou
né cele bez zařízení, v níž Židé trpěli. Do a historií zúčastnily skvěle provedeného
místnosti se vměstnal celý autobus, tedy muzikálu Jack Rozparovač v divadle
55 lidí. K překvapení všech průvodce řekl, Kalich. „Divadelní představení mělo veže v této cele bez světla bylo zavřeno vždy liký ohlas. Herci - zpěváci podali skvělé
minimálně 60 lidí,“ sdělila zástupkyně ře- výkony, hlediště se dobře bavilo, potlesk se
ditelky SOA Hana Holštajnová.
prolínal celým představením. Závěrečný
Především pro studenty SPŠE byla aplaus trval přes deset minut, čímž jsme
připravena návštěva autosalonu na praž- si vydobyli i dvě písně jako přídavek,“
ském výstavišti. Studenti 4. ročníku SOA doplnila H. Holštajnová.
v Praze navštívili výstavu peněz v České
Ing. Z. Uďanová, SOA Žatec

Patronem je Varhan Orchestrovič Bauer
Městské divadlo Žatec bude v sobotu 3.11. patřit neslyšícím. Ve tři hodiny zde
začne kulturní představení pod názvem „Zavři uši, otevři oči“, během kterého
budete moci shlédnout například zpěv a recitaci ve znakovém jazyce, klasickou
pantomimu či divadelní etudu.
Celý program bude moderován ve datel a dirigent Varhan Orchestrovič
znakovém jazyce a tlumočen tlumočníky Bauer, který se akcí občanského sdružení
znakového jazyka do mluveného slova. pravidelně účastní a ani tato akce nebude
Dozvíte se například, zda je znakový jazyk výjimkou.
stejný na celém světě, jak si neslyšící přejí
Záštitu nad sobotní akcí převzalo město
dobrou chuť nebo jak to je u neslyšících Žatec, které neslyšící v sobotu dopoledne
se vztahem k hudbě. Po představení vás pozve mimo jiné na návštěvu pivovaru.
neslyšící fotografové pozvou na svou
Nenechte si ujít tuto netradiční akci,
vernisáž.
kterou přijede natáčet Česká televize
Akci pořádá občanské sdružení Zavři v rámci dokumentu o občanském sdruuši, které si vytklo za cíl podporovat žení Zavři uši.
kulturu neslyšících a šířit ji mezi slyšící
Vstupenky můžete zakoupit v předproveřejnost. Patronem sdružení je člověk deji Městského divadla Žatec. Více infors absolutním sluchem, hudební skla- mací naleznete na www.zavriusi.eu.

Žatecký týdeník
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FEJETON

Jedna hodina ráno. Venku tma. Autobus Rudý blesk je naplněn k prasknutí a zavanuvší
vůně řízků dává tušit, že nějakou dobu se do Žatce nevrátíme. Je čas dát pokyn k odjezdu, učitelský dozor tak učiní vyslovením magické formulky a vyrážíme. Náhle se mezi
studentstvem strhne vášnivá debata, proč že to vlastně vyjíždíme tak brzy, respektive
pozdě. Příjemný hlas z autobusového mikrofonu nás uklidní. Do Berlína dorazíme brzo
ráno, budeme mít dostatek času vše si v klidu prohlédnout.
Ti méně „vzděláníchtiví“ studenti usnuli za první zatáčkou, zbytek se kochal krásným
výhledem z okna autobusu. Do tmy.
Na hranicích nás kontroluje tlustý, ošklivý Němec a štíhlá, krásná Češka. Tak hezká, že jsem si přál něco proclít, samozřejmě v její přítomnosti. Sympatie byly zřejmě
vzájemné, takže o půl hodiny později nás celníci stavěli znovu. Když se vše vyřešilo
a my dokázali, že nejsme pašeráci, už nám nic nebránilo v poznávání krásné německé
přírody. Z okna autobusu jsme viděli například kouzelné, prosvícené Drážďany, pak
zase tmu a černo.
A jsme v Berlíně! Město dvou tváří. Tváří východní, nad níž slunce vychází, a západní,
kde slunce zapadá. Avšak po absolvování tohoto výletu se nebojím tvrdit, že na stranu,
kde zapadá, se mnohem více směje.
Naší první zastávkou byl Reichstag. V češtině to zřejmě znamená „velký dům se skleněnou kopulí na střeše“. Stavba opravdu tak vypadala. Byl to zážitek, ať už výhled, či
„hajzl bába“ (promiňte mi ten výraz, ale výstižnější mě nenapadá), která v jednom
kuse popoháněla návštěvníky svého malého „podniku“. Po tomto nemilém zážitku jsme
již byli na cestě do centra města. Prošli jsme ulicí Pod Lipami a Braniborskou bránou,
čímž jsme se dostali do bývalého východního Berlína. Po chvíli bloudění jsme stáli před
Pergamonským muzeem a poté u Národní galerie. Opravdu zážitek!
Právě dojídám čtvrtý řízek, když se chystáme na projížďku loďkou po řece Sprévě.
Z vodní hladiny jsme viděli spoustu krásných berlínských budov, včetně největšího evropského vlakového nádraží, jež bylo otevřeno v loňském roce. Vše si ovšem pamatuji
převážně z vyprávění, protože jsem spolu s většinou studentů (nejen studentů) upadl
po probdělé noci do mdlob. Tudíž jsem opět viděl tmu. Raději sním další řízek. Nesním.
Jsem bez jídla. Upřesňuji - jsme bez jídla. Prosadíme si svou a jdeme nakupovat. Název obchodu neuvedu, jednak nemusíte vědět všechno a vlastně si ho ani nepamatuju.
Jelikož jsem zaváhal, nezbyl pro mě v regálu chléb, vezu si proto na hotel Formule 1
pouze sladkosti. Na hotel jsme dorazili opravdu ve stylu formule 1. Původních šedesát
minut cesty se protáhlo na tři hodiny a nebýt milé Němky, tak bychom asi přenocovali
v autobusu. Na hotelu jsme si rozdělili pokoje, ulehli a spali. Tedy někteří jsme pobíhali
po hotelu až do rána, což se nám druhý den vymstilo.
Druhý a poslední den nás čekala dopoledne prohlídka města Postupimi, konkrétně
zámečku Cecilienhof a zámku Sanssouci, ze kterého jsme však viděli pouze obrovský
komplex zahrad. Původně mezi studenty kolovala teorie, že je zámek dutý. Ale popravdě
byl vstup příliš drahý i na nás, studenty, kteří nestojí o nic jiného než o poznání.
V odpoledních hodinách dorážíme opět do Berlína. Tentokrát do jeho západní části.
Projíždíme pomalu ulicí Kurfürstendamm, kde si člověk připadá opravdu jako v jiném
světě. Obchody s drahými auty, oblečením, klenoty a bůhví ještě čím, co si určitě budu
moci za dvecet až třicet let poctivé práce pořídit, byly na každém kroku. Po prohlídce
kostela se zpola rozbořenou věžičkou, neboli Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, a vedle
stojících dvou moderních částí tohoto svatostánku (zvenčí ne příliš vábné na pohled, ale
uvnitř to byl opravdu nepopsatelný zážitek), jsme dostali rozchod. Ti odvážní, s dobrým
orientačním smyslem, šli navštívit největší obchodní dům v Berlíně, Ka – De – We. Za
vše hovoří fakt, že v patře s dámským oblečením jen oddělení podprsenek mělo velikost
mého bytu. Na ty nejodvážnější však večer čekal zlatý hřeb celého výletu. Berlínská
televizní věž, 368 m a nějaké drobné vysoká. Po krátkém přemlouvání jsem podlehl i já
jejímu kouzlu. Výška to byla obrovská a vtipy o letadlech opravdu na místě nebyly. Doteď
nedokážu pochopit, jak profesorky usmlouvaly dětské vstupné. I pro vousaté studenty.
S čistým svědomím můžu říci, že dech beroucí pohled na noční Berlín korunoval celý
výlet. Jsem rád, že jsem se ho měl možnost díky studiu na Obchodní akademii v Žatci
zúčastnit. Poděkování patří i paním profesorkám Marii Šťastné a Stanislavě Váňové,
které se o nás po celé dva dny staraly, což opravdu procházka růžovou zahradou není
☺.
Je opět večer, my na cestě domů a já koukám z okna. Tma, tma, tma…
Petr Benda, 4. B, Obchodní akademie Žatec

Růžový autobus
Pondělí 29. 10. 2007 od 8. 30 do 17. 30 hodin, náměstí Svobody

informace zaměřené na problematiku rakoviny prsu se
dozvíte na stanovišti růžového autobusu.

