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Když se na nedávné tiskové konferenci redaktor Žateckých novin
Urma ptal, jaké bylo obsazení zahraniční služební cesty do Slovinska, zaznělo osm jmen. Jelo se ve
složení místostarosta Aleš Kassal,
Zdena Hamousová jako zastupitelka a ředitelka Základní a praktické
školy, její manžel Jiří jako zástupce nemocnice, Jan Novotný jako
zastupitel, překladatel a vedoucí
turistického informačního centra,
ředitel divadla Martin Veselý, Petr
Antoni a Karla Müllerová (oba
z odboru sociálních věcí) a Renata
Kassalová jako zástupkyně muzea
a jako další překládající. Pořadatelé
oznámili, jaká budou témata k jednání přímo na konferenci a mimo
ni, a tak mělo obsazení výpravy své
opodstatnění. Nutno upozornit, že
se pak objevil článek, ve kterém se
psalo o výpravě v duchu, že to opět
bylo nějaké podezřelé. V rámci objektivity (někde chybějící) sluší upozornit, že náklady spojené s cestou
a ubytováním hradila Evropská unie
a kapesné Městský úřad Žatec tak,
jak je to v zákoníku práce. Ředitel
divadla, Jiří a Zdena Hamousovi
či R. Kassalová si vzali čtyři dny
dovolené a s výjimkou paní zastupitelky a zaměstnanců úřadu
zmíněné kapesné nedostali. Proč
to takto obšírně zmiňuji?
Na oné konferenci místostarosta s paní tajemnicí nabízeli,
že novinářům předloží i seznamy
lidí, kteří na služební cesty jezdili
v minulosti. Ani onen tázající se
novinář nechtěl. Proč, to ať si čtenáři přeberou sami. Možná že věděl, že v seznamech jsou manželky
bývalých funkcionářů, konkrétně
starosty a tajemníka. Navíc obdržely od města na cestu každá 98
eur (jako co byly zaměstnané, že
měly na příspěvek nárok?!). A to
by pak v rámci objektivity musela
zaznít i tato informace, což se asi
nehodí do krámu.
Čili: Loni jely dvě manželky
funkcionářů, dostaly štědré kapesné, a dočetl se o tom někdo z vás,
vážení čtenáři? Udělejte si sami
obrázek o stylu, jakým jste informováni o věcech veřejných. Některé věci snad neděláme dobře. Jsou
ale postupy, které bychom si nikdy
nedovolili. Rada města

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)

28. říjen
Vzpomínkový akt ke dni vzniku
samostatného československého státu

27. října 1918 odeslala Rakousko
– Uherská vláda nótu vládě USA
oznamující přijetí mírových podmínek. Nótu podepsal ministr zahraničních věcí J. Andrássy. Ta byla poté
28. října. vyvěšena v redakci Národní
politiky a Pražané ji pochopili jako pád
Rakouska-Uherska a konec 1. světové
války. Následovaly spontánní manifestace a toho využili tzv. „mužové 28.
října“, představitelé Národního výboru A. Švehla, A. Rašín, F. Soukup
a J. Stříbrný k vyhlášení nezávislého
československého státu a k převzetí
moci. Národní výbor ve večerních
hodinách schválil zákon o vytvoření
československého státu. 28. říjen tak
pohnul událostmi a byl významným
pilířem pro mezinárodní uznání ČSR.
Ideály, které stály u zrodu samotné
republiky Čechů a Slováků jsou živé
dodnes, a to bez ohledu na skutečnost,
že se v minulosti cesty obou národů rozešly.
(žit)
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Co se (ne)hodí
do krámu

Poděkování
Jako obyvatelka domu v Klášterní uli-

Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen 1918 si město Žatec připomnělo v pátek 26. 10. poci jsem nedávno upozornila na velmi
ložením věnců u památníku na Kruhovém náměstí.

Koupaliště se bude řešit ve dvou variantách
Žatec – Celoroční provoz areálu koupaliště včetně krytého sektoru a nebo
výstavba jen nové venkovní plovárny s příslušným zázemím. To jsou dvě
varianty budoucí podoby koupaliště, které vzešly z projednávání zastupitelstva a připomínek zhruba tří stovek občanů.
První varianta předpokládá náklady letní sezoně.
Architektonický ateliér dostal od
kolem dvou set milionů korun, za které
by se postavil moderní areál s krytým města zakázku i na druhou, méně
25metrovým bazénem, vodními atrak- nákladnou variantu (částka ještě
cemi v další vodní ploše a toboganem nebyla blíže určena, půjde řádově
včetně venkovní části sloužící v běžné o desítky milionů korun), jež by řešila

venkovní provoz, saunu, šatny a další
nezbytné zázemí. Mezi dalšími přáními
zastupitelů ﬁguruje také možnost vyhřívání bazénů; v současné době se jeví
jako ekonomicky nejpříhodnější využití
Žatecké teplárenské, a.s.
Obě varianty jsou prostorově řešeny
tak, aby se do areálu mohly vměstnat
i další objekty sloužící pro sport a relaxaci.
(mst)

Výzva pro organizátory akcí v Žatci a okolí
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2007, rádi
bychom sestavili seznam významných kulturních,
společenských a sportovních akcí připravovaných na
rok 2008 v Žatci a blízkém okolí. Vzniklý soupis akcí,
který bude umístěn počátkem příštího roku na oficiálních stránkách města www.mesto-zatec.cz přispěje
ke zlepšení informovanosti občanů, ale i návštěvníků
Žatce. Vybrané akce budou zařazeny v tištěných materiálech města. Informace o příslušné akci zašlete

prosím do Turistického informačního centra MěÚ
nejpozději do 7. 12. 2007 a to nejlépe e-mailem na
novotny@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu:
Městský úřad Žatec, Turistické informační centrum,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím
uvést: datum, název, místo konání a start akce, stručnou
charakteristiku (max. 3 věty), kontakt na pořadatele
včetně telefonu, popř. webové stránky. V případě dotazů
volejte tel. 415 736 156 .

Chceme výsledky
Občas narážím v souvislosti s odvoláním bývalé ředitelky muzea na
argumentace ve smyslu, že důvody
uvedené nejsou věrohodné, a že se
v podstatě stále hledají. Zkusím to
tedy ještě jednou a naposled osvětlit.
PhDr. Holodňáková byla odvolána
proto, že muzeum (a bavíme se o hlavní expozici, nikoliv o pastelkách) nejsou ve stavu poplatném dnešní době.
A je úplně jedno, jestli tam pracovala
3 roky nebo 27 let. To, jak dlouho kdo
kde pracuje, bylo možná argumentem
před rokem 89, ale dnes se počítají
pouze výsledky a efekt. Oprosťme
se již od praktik a náhledů, které do

dnešní doby nepatří. Kdyby byl vidět
alespoň náznak řešení hlavní expozice, jistě by se dalo diskutovat. Ale 30
let žádné invence? Ani té nejmenší?
A nápady a řešení jsou najednou vyžadovány od městské rady? To je přece
práce ředitele. Jinak tam nemusí být.
Městská rada přece není od toho, aby
každému řediteli říkala, co má dělat.
Městská rada potřebuje týmové hráče,
kteří dělají to, za co jsou placeni, a pomáhají ji z rozvojem města. A to s péčí
řádného hospodáře, tak jak ukládá zákon. Ještě jednou tedy apeluji a říkám:
ředitel čehokoliv není zaměstnanec,
ale člověk ve funkci, který vede svě-

řený podnik nebo organizaci svými
nápady, invencemi, uvážlivým hospodařením k rozkvětu a pozitivnímu
vývoji. Funkci ředitele nelze chápat
jako doživotní „traﬁku“ a ředitele lze
odvolat i proto, že prostě nedělá věci
tak, jak si představuje vedení nebo že
vázne komunikace s vedením. Může to
vypadat jako malicherné důvody, ale
vězte, že jsou naprosto zásadní. To je
úděl ředitelů a každý s tím musí počítat. Zároveň právo jakéhokoliv vedení
a to bez sáhodlouhého zdůvodňování.
Dovolím si tímto pozvat obyvatele
našeho města k zhlédnutí zmiňované
expozice. Mnozí již to pod dojmem
posledních událostí udělali a dali mi
za pravdu.
Miroslav Legutko, radní

špatný technický stav střechy neobývaného domu (bývalý sklad léčivých rostlin), s nímž máme společné prostory za
domem. Při každém větrném počasí
se střecha vlnila, odkrývala a hrozilo
utržení a následné zřícení. Ráda bych
touto cestou poděkovala paní Haně
Pastyříkové, vedoucí stavebního
úřadu, za včasné, rychlé a perfektní
zajištění opravy havarijního stavu
střechy, na kterou jsme se jako nájemníci byli nuceni dívat, a při každém
povětrném počasí s obavami čekat její
odtržení a následného možného nebezpečí. Za všechny nájemníky paní Haně
Pastyříkové a jejímu kolektivu děkuji za
vstřícný přístup, za řešení a odstranění
uvedeného problému.
Dana Szücsová, Klášterní 2624, Žatec

Čteme z kalendáře
2. listopadu – Památka zesnulých
Po 1. listopadu, tedy Svátku Všech
svatých je tu Památka zesnulých, nebo-li Dušičky. V podobě jaké je známe
dnes, jsou známy od roku 998, kdy je
zavedl francouzský opat Odillo. Ale
svátek dušiček jako takový je o mnoho
let starší. Musíme sáhnout ještě více
do minulost, do minulosti keltské tradice, ze svátku SAMHAIN. Ten se slavil
v den keltského nového roku. A co nám
říká historie keltské víry? „Tento den se
prolíná náš svět se světem mrtvých“.
Keltové zapalovali ohně, to proto,
aby se dušička pozůstalých mohla
ohřát a pobýt s nimi noc. V dobách
minulých se také peklo zvláštní pečivo tzv. „dušičky“ a tím se obdarovávali
pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.
Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé,
na ty, kteří už nejsou mezi námi. Dnešní podobou dušiček jsou návštěvy
hřbitovů, zapalování svící, které jsou
symbolem života, kladení věnců a kytic
na hroby. „Chyba je věřit všemu, chyba
je nevěřit ničemu.“ – Seneca. (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

zařízením o celkové ploše 116,79 m
za minimální nájemné ve výši 1 500,
- Kč/m2/rok, tj… 14 599, - Kč měsíčně
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
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
2

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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

vše v k.ú. Žatec
Zveřejněno: od
12.11.2007

12.10.2007

projednáno RM 27.08.2007
n Byt č. 1 o vel. 1+4 (138,25 m 2)
v domě čp. 151 nám. Svobody v Žatci za nájemné 48,39 Kč / m2 / měsíc
s ﬁnanční spoluúčastí žadatele ve výši
54.796,- Kč.
Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – prosinec 2007
Zveřejněno: od 24. 10. do 22. 11. 2007
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická
v Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2
a ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výměře 785 m2 v k.ú. Žatec s projektovou
dokumentací pro zřízení samostatné
vodovodní přípojky.
Kupní cena : 1.500.000,- Kč

Městská knihovna Žatec
Cohen, Albert
Milá páně
Láska žida a protestanské dívky v Ženevě na prahu druhé světové války. Láska
i žárlivost, tragédie i černý humor.
Machová, Iva
Zvláště chráněné a ohrožené druhy
rostlin Ústecka
Na území Ústecka bylo zjištěno téměř
240 druhů cévnatých rostlin, které jsou
zařazeny mezi chráněné.

Z ČINNOSTI MP ŽATEC
Dne 26.10.2007 v 17.25h - přijato na
stálou službu telefonické oznámení, že
ze železného mostu u restaurace Zlatá
labuť skočil do řeky starší muž. Na místo
neprodleně vyslány dvě hlídky strážníků
MP, přivoláni hasiči a RZS. Po spatření
muže v řece, který byl unášen proudem, se strážník D. Burian vrhl do řeky
k muži doplaval a sám bez další pomoci
tonoucího muže dopravil ke břehu, kde
byl předán k ošetření lékaři RZS. Svým
rychlým, odvážným a profesionálním
jednáním strážník Burian muži, ve kterém byl zjištěn V.Š. (1941), zachránil
život. Tento muž trpěl dlouhodobou
nemocí a svým jednáním řešil složitou
životní situaci.
Štorek Jiří, ŘMP Žatec

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Růžový autobus na náměstí
Sdělil Vám právě lékař, že máte rakovinu prsu a vy nevíte, co bude dál? Bojíte se, že
léčení nezvládnete? Nebo chcete pouze informace jak postupovat v prevenci, jak lze
absolvovat mamograﬁcké vyšetření, naučit se správné samovyšetřování pohmatem
a další důležitá doporučení? To vše jste měli možnost se dozvědět v pondělí po celý
den na náměstí Svobody. Členky pražského centra MAMMA HELP, Zděnka Husáková a Iva Uhrová velmi ochotně odpovídaly na všechny dotazy, ženám na modelu
předvedly praktické vyšetření pohmatem. Tuto možnost využilo okolo 80 zájemců.
„Asi už je na lidi dost zima, jsou dny, kdy „autobus“ navštíví taky na 500 lidí“,
poznamenala Z. Husáková. V České republice zemře na následky rakoviny prsu
každých 5 hodin jedna žena. Je dokázáno, že pravidelné mamograﬁcké vyšetření
žen od určitého věku snižuje úmrtnost na rakovinu prsu asi o 40%. Právě projekt
Ženy ženám společnosti AVON Cosmetics nabízí tuto ojedinělou příležitost, jak
ochránit ženu, před nádorovým onemocněním prsu, protože jen včasné odhalení
umožňuje efektivní léčbu.
(žit)

Poezie se Sašou Rašilovem

V úterý 6. 11. 2007 uvede Městské divadlo Žatec pořad poezie J. Seiferta s hudbou W. A.
Mozarta a jeho současníků „MOZART NA BERTRAMCE“, od 9 hodin je pořad pro školy a od
19 hodin pro veřejnost. Návštěvníci se můžou těšit na umělecký přednes Raši Rašilova ml.
(Večerní pořad je od 19.00 hod. - NE od 19.30, jak bývá zvykem!)

Škola začala a s ní i výlety za poznáním!
pohled. I naši malí druháci a třeťáci byli
tím, co viděli, okouzleni. Nikoho z nás
neodradilo 192 schodů, které jsme museli zdolat, abychom byli odměněni tak
úžasným pohledem. Dole na všechny
čekal zasloužený odpočinek a z domova
připravená svačina.
Po posilnění jsme se vypravili za dalším cílem. V zoologické zahradě v Ústí
nad Labem nám vyšli vstříc. Dětský
vláček nás vezl na nejvyšší místo zahrady
za slovního doprovodu pana řidiče, který
nás cestou upozorňoval na důležité zastávky, které při zpáteční cestě nesmíme
opomenout. Dozvěděli jsme se spoustu
informací o historii zoologické zahrady
i o jednotlivých zvířatech. Pomalu jsme
procházeli areálem zahrady, sledovali
zvířátka, četli informační tabule. Postupem času se však počasí začalo kazit
a my byli nuceni vybalit pláštěnky. To
nás však nemohlo odradit od návštěvy
všech terárií, pavilonů opic a šelem, ale
i volných výběhů zvířat. Nevynechali

jsme nic! Na závěr pro nás pracovníci
zoologické zahrady připravili překvapení
v podobě cvičeného lachtana. Při hudbě
a za slovního komentáře ošetřovatelky předváděl lachtan úžasné kousky.
Házel míčkem, aportoval, klouzal se
po břiše do vody, cvičil a nakonec se
i roztomile styděl. To vše za velikého
potlesku našich dětí. A tak nakonec ani
hustý déšť, který se ke konci prohlídky
spustil, nemohl překazit naše zážitky
a dojmy z výletu.
Domů jsme se vraceli sice mokří, ale
šťastní a plní nových zážitků a poznatků. Děti tak nejen poznali zase kus naší
země, ale i zvířenu, se kterou by se u nás
ani při nejlepším hledání nesetkali. Výlet
byl krásný, potěšil všechny a už se zase
těšíme na další.
Eva Vávrová - učitelka
Dětský domov, Základní škola
a Střední škola,
příspěvková organizace,
Pražská 808, Žatec

zahraniční turisty cizojazyčně anglicky
a německy. Ani tato jednoduchá a finančně jistě nenáročná záležitost nebyla
dosud uskutečněna.
Náš člen a žatecký rodák Dr. Andreas
Kalckhof ze Stuttgartu, byl po prohlídce
muzejních exponátů v tomto žateckém
muzeu doslova konsternován málo vypovídajícím obsahem o celkové historii
našeho starobylého města a sdělil, že
bohužel jeho návštěvu nemůže nikomu
z dalších potenciálních turistů v Evropě
vůbec doporučit. V roce oslav milénia
Žatce pořádalo naše sdružení pod
záštitou předsedy Senátu Parlamentu
ČR Petra Pitharta odborný seminář
„ŽATEC OČIMA VĚKŮ“ přímo v sídle
Senátu Parlamentu ČR v Praze. Přednášeli renomovaní naši a evropští historici. Vedení žateckého Regionálního
muzea nejen, že odmítlo účast na této
prestižní akci, ale dokonce rozmlouvalo
účast i dalšímu námi oslovenému historikovi Dr. Petru Čechovi, který s muzeem
spolupracoval. Ten se semináře přesto
aktivně zúčastnil a jeho příspěvek byl
přijat s nadšením všech přítomných
významných osobností. Prezentoval mj.
výsledky posledních archeologických výzkumů ze Žatce, které přispěly k novému
náhledu nejen počátku Žatce, ale přispěly i k diskuzi o počátcích Českého státu
vůbec. Všichni přednášející byli ochotni
vystoupit se svými příspěvky a postře-

hy k dějinám města také v roce oslav
milénia přímo v Žatci. Naše nabízená
spolupráce však byla paní ředitelkou
Holodňákovou striktně odmítnuta. Ve
vedení žateckého muzea není o pořádání seminářů a odborných konferencí
a setkání historiků zájem. Mám za to, že
právě tato prezentační činnost by mohla
městu a následně jeho školám a široké
veřejnosti, včetně zvýšeného počtu turistů, významně pomoci. Určitě máme
společný zájem, aby do tohoto muzea
našlo cestu mnoho turistů, ale také dětí
a mládeže. Snad přispěje k osvětlení nedobré situace v muzeu například i názor
dětí paní Petry Zachovalové, které o letošních školních prázdninách navštívily
a mohly pak porovnat muzea v Čáslavi,
Humpolci a Žatci. Ze žateckého muzea
byly na rozdíl od ostatních měst za
chvíli zpátky s větou, že tam „nebylo
na co koukat“. Z výše uvedeného a desítek dalších postřehů a názorů našich
členů na celou bezkoncepčnost této
vaší příspěvkové organizace přivítáme
změny v žateckém Regionálním muzeu
a věříme, že bude mít vaše Rada Města
šťastnou ruku ve výběru nového představitele muzea, který vzejde z vypsaného
výběrového řízení.

DOPIS RADĚ MĚSTA
Rada Města
Městský úřad v Žatci
ŽATEC
V Žatci dne 26. 9. 2007
Vážení členové Rady Města Žatce,

obracím se na Vás s tímto dopisem
a dovoluji si vyjádřit poděkování, že
jste přikročili ke personálním změnám
v příspěvkové organizaci Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci, neboť věřím, že tím začne být konečně řešen jeho
nedobrý stav, který naše sdružení marně
kritizovalo v průběhu mnoha let. Bohužel tyto naše kritické hlasy a upozornění
nebyly bývalým vedením města nikdy
vyslyšeny. Na neutěšený stav sbírek
a hlavně celkovou (ne)koncepci tohoto
žateckého muzea upozorňovalo a upozorňuje mnoho našich členů. Nejvíce postrádáme zviditelnění historie města ve
Zveřejněno : od 17.10.2007 do
svém celkovém vývoji až do současnosti.
15.11.2007
Máme za to, že tím neplní muzeum svůj
hlavní úkol. Muzeum není schopné představit a podat návštěvníkům – domácím
i zahraničním - historický obraz dějin
města a tím jistě zanedbává základní
jeho cíl, stejně jako vytváření vazeb
lidí k městu a to především mládeže.
Například mnohokrát veřejně se vyjaProjednáno RM dne 19.4.2006
dřoval o špatné situaci expozic muzea
n nebytový prostor v čp.137 na
náš člen, pracovník tohoto muzea, dnes
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
již zesnulý, Prof. Jaroslav Venclík, jehož
- dvě prodejny se společným sociálním
hlas volající po novém zaměření muzea,

Žatecký
týdeník

PŘEČTĚTE SI...

Nový školní rok začal a s ním i povinnosti. Žáci dostali nové učebnice, některým
přibyly i nové předměty, jiní zahájili výuku již podle nového školního vzdělávacího programu a na některé čeká v letošním roce důležité rozhodnutí – kam
dál. Všechny znalosti ale získat ve škole nelze, ale je nutné se za nimi vypravit
ven. A tak si Základní škola praktická, Pražská 808 v Žatci zpestřila úterý 25.
září 2007. Vyjeli jsme na výlet!
Všichni jsme si nabalili svačiny, dob- hávu a my se kochali pohledem po okolí.
rou náladu a s velkým očekáváním jsme V Ústí nad Labem naši žáci poznali sílu
vyrazili na cestu. I když předpověď poča- a mohutnost toku Labe, viděli tankery
sí nebyla pro tento den optimistická, na přepravující suroviny, ale i výletní lodě.
náladě nám pranic neubrala.
Cesta ubíhala rychle a příjemně.
Náš výlet měl hned několik cílů – prvAsi v jedenáct hodin jsme konečně
ní byl informativní a poznávací a druhý vystoupili u rozhledny. Její výše – 51
možná i trochu dobrodružný. Vypravili metrů – v nás vzbuzovala respekt. Po
jsme se na rozhlednu Sokolí vrch po- skupinkách jsme vyrazili nahoru.
blíž Děčína a dále do zoologické zahrady Každým krokem se před námi otevív Ústí nad Labem. Už cestou k rozhledně ralo stále větší a krásnější panorama
žáci z autobusu poznávali krásy Sever- místního kraje. Domky i stromy pod
ních Čech. Viděli Ranou, míjeli jsme námi byly menší a menší a my měli
Oblík, povídali o sopečném původu mnohem krásnější a širší rozhled. Byla
tamních hor. V dálce se také majestátně to nádhera! Z té výšky to vypadalo, jako
tyčil hrad Hasenburg, který již naši žáci bychom letěli letadlem a míjeli překrásdo při jiném výletě navštívili. Slunce svítilo, nou, sluncem ozářenou českou krajinu.
podzim vybarvil přírodu do svátečního Každým pootočením se nám otevřel jiný

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

inovaci a doplnění sbírek tak, aby mohly
sloužit školám a veřejnosti k pochopení
kompletních dějin města a vlastivědným
účelům, nikdy nebyl vedením muzea
vyslyšen. Shodný názor měl i dnes již
zesnulý historik a patriot města dr. Karel Štěpánek, který se mi osobně svěřil
s obavou, aby za současného vedení
„za několik let nebylo žatecké muzeum
zavaleno pouze na první pohled nic
neříkajícími kameny a vykopávkami“.
Při mém osobním rozhovoru s rodákem
a historikem města Janem Řánkem, který býval předsedou muzejní rady, jsem
byl později poučen, že vedení muzea se
orientuje převážně na archeologii, a že
nemůže být vystaveno všechno, protože
část historických sbírek z muzea je stejně
v soukromém vlastnictví… V Almanachu
2004 jsme například publikovali i tento
postřeh naší členky Milady Polánkové
z Prahy: „V Žatci jsem prožila nejkrásnější dobu svého dětství, které se
prolínalo s Českým muzeem. Můj otec
- Karel Alois Polánek, stál totiž u zrodu
Českého menšinového muzea v Žatci
v roce 1927 a jeho jméno nese i dnešní
žatecké Regionální muzeum. Dnes je,
bohužel, s pouhým torzem rozebraných
a rozkradených exponátů.“ Další náš
člen, Otokar Löbl z Frankfurtu nad
Mohanem, osobně intervenoval u ředitelky muzea, zda by bylo možné doplnit
expozice a také je alespoň označit pro

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.

Za výbor Sdružení rodáků
a přátel města Žatce
Mgr. Petr Šimáček, předseda

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

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.
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 737 074 496.

LISTOPAD 2007
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,-

6.11. ÚTERÝ

MOZART NA BERTRANCE

9:00, 19:00

Poezie Jaroslava Seiferta s hudbou W. A. Mozarta a jeho současníků.
Umělecký přednes: Saša Rašilov
Mimo předplatné. Vstupné : ráno 50,- a večer 100,- Kč.

7.11. STŘEDA

JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘI NAPRAVIL

10:00, 14:00

Půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné lakomé pekařce Jíře. Pohádka je veselá, ale obsahuje i ponaučení o tom, že by se lidé měli k sobě navzájem
hezky chovat.
Předplatné sk. E, M. Pohádka. Vstupné 30,-

12.11. PONDĚLÍ EVA A VAŠEK

18:00

Oblíbená dvojice opět v Žatci. Tentokrát s novým pořadem, ve kterém uslyšíte
osvědčené hity i novinky. Více informací na www.surf.cz
Mimo Předplatné. Koncert. Vstupné 160 ,-

13.11. ÚTERÝ

BISTRO ANEB NESMRTELNÍ

19:30

Scénická groteska zobrazující běh života v letech 1944-2000
Divadelní společnost KLAS Klášterec nad Ohří.
Mimo předplatné. Cyklus – Ochotnická divadla
Vstupné: 50,-

16.10. PÁTEK

ROMAN DRAGOUN

n Prodám byt v OV, Žatec - JIH,
36 m 2 , 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 nově zrekonstruované
byty v Žatci. 2 + 1 a 3 + 1. pouze slušným, zaměstnaným a platícím lidem. Tel.
č. 724 122 177 a 608 071 094.
n Prodám byt 3 + 1 v Žatci. Cena
1,200.000 Kč. Tel. č. 777 047 534
n Koupím byt 1 + 1 v Žatci do
osobního vlastnictví. Spěchá. Tel.
604 431 487
n Muž 38/175 hledá k vážnému seznámení vhodný protějšek. Věk do 40
let, Žatec a okolí. Jen vážné nabídky.
Kontakt osobně v redakci.

Po několikaměsíční pauze vystoupí v Městském divadle Žatec pro někoho oblíbená, jinými zavrhovaná dvojice Eva a Vašek. Ve zbrusu novém programu
uslyšíte oblíbené hity, které tato dvojice nahrála ve svém vlastním studiu.
Chybět určitě nebude ani písnička ní v pondělí 12. listopadu od 18.00 hod.
Bílá Orchidej se kterou se jmenovaná Předprodej lístků na měsíc listopad bude
dvojice proslavila. Pravidelně vystupuje zahájen již 22. října na pokladně městpo celé republice a zajíždí i do zahraničí. ského divadla. Fotografie z loňského
Kromě koncertování vydává velké množ- vystoupení si můžete prohlédnout na
ství hudebních a DVD titulů, jejichž stránkách žateckého divadla na adrese
prodejem získávají zlaté a platinové www.divadlozatec.cz, kde můžete nadesky v prodejnosti. Vybrané tituly si lézt také podrobnější informace o kombudete moci samozřejmě zakoupit i při pletním programu Městského divadla
žateckém vystoupení, které se uskuteč- a Digitálního kina Žatec.

n Čistírna oděvů – sběrna, dále
- opravy, úpravy, šití oděvů, vč. kožených. Podměstí, Hájkova ul. (u ZŠ
28. října). Po – Pá – 13.30 – 16.30
hod.

Blíží se Vánoce! Nevíte, co dát
pod stromeček?

19:30

Zpěvák, skladatel a klávesista působící na hudební scéně od poloviny sedmdesátých let. Host: Dan Bárta
Více informací na www.sweb.cz/r.dragoun
Mimo předplatné. Vstupné: 150,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
4.11. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

MEMPHIS – módní salon

19:30

Šití pánských, dámských a dětských
oděvů. Opravy všeho druhu, včetně
kůže, šití závěsů a záclon, velký výběr
látek. Najdete nás na nám. Svobody
149 (u chmelničky).

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

5.11. PONDĚLÍ

BEZVA VEJŠKA

Komedie, USA, 2006, 90 min
Autoři ﬁlmů Lhář, lhář a Božský Bruce tentokrát přinášejí bláznivou komedii
o omylech a nedorozuměních ,které kvůli své nebetyčné smůle způsobil bystrý,
ale trochu líný Bartleby. Když se Bartleby a jeho kámoši ani na několikátý pokus nedostanou na univerzitu, přicházejí na způsob, jak tenhle menší problém
vyřešit. Založí si svou vlastní školu! Jenže ... vše se rozkřikne trochu víc, než
původně mělo. Kolem školy se brzy prochází houfy koček v bikinách, u bazénu
se koná nekonečný mejdan a Bartlerbyho čekají velké starosti - jak přesvědčit
studenty a úřady, že tahle falešná univerzita má něco do sebe!
Hrají: Justin Long, Jonah Hill, Adam Herschman, Blake Lively
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,-. Bonton Film

Volejte:
603 157 746 nebo 415 710 298.

11.11. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

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

17.11. SOBOTA POSLEDNÍ VLAK

19:30

Drama / Německo / Česko, 2006, 120 min
Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se
rozhodnou odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedmdesát tisíc. V průběhu celého jara jsou večer co večer odvlečeny celé rodiny,
starci, děti, kdokoliv. Do posledního vlaku složeného z dobytčáků je nasázeno
688 lidí. Mezi nimi i slavný boxer Neumann, kabaretiér Noschik, šestáctiletá
Ruth a další. Ti všichni si záhy uvědomí, že jejich cesta skončí v Osvětimi,
kam všechny transporty směřují. Boj o život však začíná již v přecpaných
vagónech. Je vedro a není voda, hysterie se stupňuje a během několika dnů
začnou přibývat mrtví. Jedinou možností záchrany je útěk.

Detox – detoxikační kůra k upevnění zdraví
Elektrolytická iontová detoxikace je Přístroj aktivuje hlavní meridiánové
moderní, účinný, jednoduchý a vše- dráhy, kterými vitalizuje lidský orstranně efektivní způsob, jak zbavit ganizmus. Pravidelné používání léčí:
buňky toxinů a uvést naše energetická problémy krevního oběhu, artritidu,
pole opět do rovnováhy. Když ponoříte anémii, kožní potíže, chronický únavonohy do iontové vodní lázně, dostanou vý syndrom, migrény, chronické bolesti,
se Vaše tělní tekutiny do kontaktu deprese a další.
s ionizovanou vodou přes stovky reV případě zájmu volejte 604 447 801
ﬂexních a akupunkturních bodů, zón – Nabízíme dárkové poukazy!
a nervových zakončení na chodidlech.
(placená informace)

CLUB NATURA

10.11. SOBOTA MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI 19:30
Komedie / Drama / Válečný, Německo, 2007, 89 min
Píše se prosinec 1944. TotalKrieg je prakticky skoro prohranou záležitostí, ale
Goebbels se nechce jen tak lehce vzdát. Na Nový rok má vůdce pronést k lidu
další bojovnou řeč. Celé to má jen malý háček - vůdce toho není schopen. Nemocný a deprimovaný se vyhýbá společnosti. Teď už pomůže jen jeden - jeho
bývalý dvorní herec Adolf Grünbaum, který je ale žid. Goebbels ho nechává
i s celou rodinou přivézt z koncentračního tábora Sachsenhausen rovnou do
vůdcovy kanceláře. Čas běží a vůdce musí být do pěti dnů zpátky ve formě.
Režie: Dani Levy Hrají: Helge Schneider, Ulrich Mühe, Wolfgang Becker, Bernd
Stegemann
Přístupné od 12. let, E- CINEMA. Vstupné: 50,-. Bonton Film

Eva a Vašek potřetí v Žatci

Pod poštou, Masarykova 919, Žatec
tel. 604 447 801
2. 11. 2007 – 8.00 – 14.00 - vyšetření
přístrojem OBERON. Odhalí
Vaše začínající zdravotní problémy
5. 11. Kineziologie
6. 11. Diagnostika a detoxikace bylináře – léčitele V. Paura
7. 11. Reﬂexní terapie
8. 11. Reiki – práce s energií
9. 11. 8.00 – 15.00 - vyšetření přístrojem OBERON

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Přijmeme

SKLADNÍKA

Komunikativní schopnosti, znalost práce na PC.

Kontakt 602 161 161

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

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
20. 10.
21. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.

Studená Jarmila
Benešová Olga
Dobrý Jaroslav
Holienčin Tomáš
Triner František
Jeníčková Iva

66 let
85 let
77 let
74 let
63 let
43 let

PŘIŠLI NA SVĚT
123. 10.
24. 10.
25. 10.

26. 10.
27. 10.
29. 10.

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

Kubátová Klaudie
Štěrba Václav
Svítková Zuzana
Hrubešová Vendula
Otgontsetseg Sunder
Balogová Julie
Drábek Martin
Táborschi David
Lakota Adam
Tříska Sebastian
Kafková Karolina
Kafková Barbora
Sirůček Karel

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
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Žatecký týdeník

THUM - ŽATEC - Mezinárodní štafetový běh partnerství
Když žatecká delegace, která navštívila na jaře letošního roku partnerské
město Thum dostala na stůl nabídku k vzájemné spolupráci sportovních klubů
a společenských organizací, netušila jistě, že říjen bude první vlaštovkou na poli
sportovním a seniorském. Jak jinak upevnit přátelství mezi dvěma městy, než
štafetovým během.
A tak se začal rodit běžecký tým, který
Roman Daniš, koordinátor akce, 2 km
měl hájit barvy Žatce a přilehlého okolí. silnicí a pak trasou bývalé rozchodky,
V sobotu 20. 10. odjížděl od radnice tran- mírné stoupání a hezký úsek vhodný
zit směr Thum ve složení: MUDr. Miroslav k turistice.
Urban (praktický lékař interního odd.),
Petra Komorášová, dále trasou rozRoman Daniš (železničář), Petra Komo- chodky do Steibachu, kde začíná ona
rášová (učitelka MŠ), František Bříza zmiňovaná „železnička“ do Jöhnstadtu,
(Kryry – PČR), Vojtěch Michálek (Kryry dále do Schmalzgrube. Následovalo opuš– místostarosta obce), Václav Valoušek tění železnice údolím potoka Přísečnice,
(bankovní úředník). Po dojezdu výpra- hraniční přechod a dále stezkou směr
vu neminulo několik oﬁcialit, převzetí Kryštovy Hamry.
triček, odevzdání štafety a společné foto.
František Bříza, v té době byli běžci na
Pak přišly na řadu poslední organizační hřebenu Krušných hor, kde se nečekaně
záležitosti, jak běžců, tak doprovodných vyčasilo, svítilo slunce a bylo vidět hodně
řidičů a „maratónci“ postaveni na start, daleko. Tato trasa se běžela stále silnicí
mohli vyrazit na cestu dlouhou zhruba 80 224 kolem vodní nádrže Přísečnice, od
km. Přesný čas startu – 10.40 hod. Trasu železnice Rusová prudkým spádem za
městem, dlouhou asi 3 km odběhli všich- obec Hradiště.
ni společně. Na kraji nedalekého města
Vojtěch Michálek, běžci se stále drželi
Ehrenfriedersdorfu se už běžci dali do silnicí 224, dolů směr do Kadaně pod hrad,
tříčlenného družstva a začal, fungovat tzv. zde přišlo prudké stoupání od řeky Ohře
štafetový běh. A jak probíhaly jednotlivé a běžci již pomalu nabírali směr Žatec.
úseky našich žatecký běžců Vám přináší
Václav Valoušek, jeho úsek byl na silnici
další řádky:
225, přes obec Poláky do Chban. A protože
MUDr. Miroslav Urban, nejrychlejší po předešlé domluvě čekal Valouška ještě
a nejvytrvalostnější běžec daného týmu, závěrečný běh, předal další úsek
odběhl asi půl trasy bývalou úzkorozchodRoman Daniš, jeho další trasa byla ze
kou a velmi frekventovanou silnicí přes Chban, přes železnici Žabokliky, kde se
Falkenbach, hlubokým údolím do města připojila také P. Komorášová a M. Urban,
Wolkenstein k samotě Niederau.
rychlým klesáním směr Libočany, až ke

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
n V úterý 23. 10. po 13. hodině odpoledne vyjely krátce po sobě obě žatecké
sanitky záchranné služby k hlášeným
případům bezvědomí. Lékařská posádka zasahovala v jednom ze závodů
průmyslové zóny Triangl u těžkého
epileptického záchvatu, který si vyžádal
následnou hospitalizaci na neurologii
v Mostě, zdravotnická posádka mezitím
nalezla na hůře přístupném místě u řeky
nedaleko horního žateckého jezu ženu
s poruchou vědomí zřejmě v důsledku
nadměrné konzumace alkoholu. K dalšímu vyšetření byla převezena na žatecké
interní oddělení.
n Krátce před půl druhou si u zmrzlinového stánku na nám. 28. října 14letý
chlapec přivodil zlomeninu předloktí.
Vzhledem k tomu, že obě posádky ZZS
byly na výše uvedených výjezdech, požádalo operační středisko ZZS o pomoc
žatecké dobrovolné záchranáře. Chlapci
se dostala pomoc za sedm minut od výzvy.
Zlomenina byla šetrně ﬁxována ve vakuové dlaze a hoch převezen na chirurgii.
Slavomil Jurnečka, DiS.

Žatečtí chovatelé
úspěšní

Český svaz chovatelů (ČSCH), který
letos slaví 50 let své činnosti, se snaží
najít způsoby, kterými by v dnešních
dětech vzbudil zájem o chov drobných
zvířat. Mezi základní organizace svazu,
kde se to daří, patří Žatec.
Zaznělo to také minulý týden v úterý ve
vysílání Dobrého rána v České televizi.
Hosty pořadu byl předseda ústředního
výboru Jaroslav Kratochvíl a předseda
žatecké organizace Pavel Jursík. „Z našich
35 členů je 10 mladých, všichni se pravidelně scházíme v našem Chovatelském
areálu, ve kterém připravujeme řadu
akcí pro širokou veřejnost i díky podpoře
města Žatce“ – řekl v televizi Pavel Jursík.
Mezi žatecké speciality patří také atrakce
nazvaná Králičí hop. Jde o běh králíků přes
překážky, který úspěšně baví děti v Německu už 20 let. Žatecká sekce ČSCH
poprvé představila Čechům tuto atrakci
letos v dubnu na žateckém náměstí. „Ne
náhodou tedy byl na následné tiskové
konferenci v Praze středem zájmu právě
žatecký předseda a město Žatec se skloňovalo ve všech pádech. Hned na setkání
s novináři, chovateli i hosty VIP, mezi nimiž byla řada poslanců i herců a zpěváků,
jsme se domlouvali na pořádání zájezdů
chovatelů z celé ČR do Žatce“ – uvedl
moderátor akce Petr Šimáček. „V Žatci
se zabýváme hlavně chovem králíků, holubů a drůbeže. Rádi mezi sebou přivítáme
další zájemce“ – dodal pro Žatecký týdeník
Pavel Jursík.
(ms)

Chmelařskému Institutu, zde se opět
přidali všichni a společně běželi k závěru
štafety silnicí parkem, k Domovu seniorů
a odtud ulicí Obránců míru na náměstí
před radnici. Konečný čas doběhu 18.10
hodin.
Zde byli běžci již netrpělivě očekáváni asi padesátkou lidí. Štafeta byla
předána starostovi Brändlovi, který ji
poté předal starostovi E. Knoblauchovi.
Po hygieně se všichni zúčastnění běžci
sešli s představiteli obou partnerských
měst v zasedací síni, kde byly vzájemně
předány upomínkové předměty a připravené pohoštění. Setkání se zúčastnili i zástupci společenských organizací seniorů,
kteří si zde vyměnili zajímavé zkušenosti
a navázali první kroky k přátelské spolupráci. Z večerního „klání“ bylo zřejmé, že
příští rok se tento „Běh partnerství“ bude
konat, pravděpodobně za větší účasti běžců. Ten letošní - první, byl tak trochu na
zkušebnou a už dnes je zřejmé, že nejen
běžci – sportovci budou mít zastoupení,
ale určitě i kategorie seniorů vyšle své
zástupce
S. Žitníková – R. Daniš
„Osobně děkuji starostovi Mgr. E. Knoblauchovi, místostarostovi A. Kassalovi,
Ing. F. Havlíčkovi, J. Novotnému a S. Žitníkové za jejich účast na tomto slavnostním večeru a přispění k její organizaci.“.
Reprezentace Žatce v družebních vztazích
byla vysoká. To byl hlavní cíl dne.
R. Daniš

Život píše příběhy
Mentálně postižení, nebo-li handicapovaní lidé byli dříve na okraji společnosti,
dnes jejich postavení směřuje k lepšímu. Veřejnost je mnohem více seznamována
s potřebami a problémy těchto lidí. Prožití plnohodnotného života a rovnoprávné
postavení handicapovaných občanů je prioritou číslo jedna. Položme si otázku:
Může nám společný život s mentálně postiženým člověkem nabídnout kromě
námahy, potíží a komplikací, i něco krásného a smysluplného? Odpověď se možná
nabízí sama – NE. Negativa většinou převyšují pozitiva. Handicapovaný člověk
vyžaduje obrovskou pomoc a pozornost, kterou také přijímá. Ale přiznejme si,
pokud takový člověk žije v prostředí, kde je obdarován láskou, která není zkalena
zištností a falší, je láskyplně a s pochopením vychováván, může z tohoto lidského
semínka vyrůst nádherná a zvláštní květinka, o kterou je nutné starostlivě pečovat,
ale která nám může život provonět vůni opravdového člověčenství.
kovné a vstřícné děvče „ale dovedu také
n Lída – člověk s velkým srdcem
Na schůzku v Křížově vile, kde Lída být naštvaná, někdy na moji kamarádku“.
Krčilová vystavuje svoje obrazy, jsem se Kromě jiného jsem byla zvědavá, co by mě
těšila. Lidi s velkým srdcem mám ráda, Lída například připravila za pohoštění,
a že Lída tím „človíčkem“ je, není po- kdybych přišla na návštěvu. „Tak určitě
chyb. Usměvavá, s otevřenou náručí mě hranolky, biftek (steak), rebarborový
přivítala a hned jsme se daly, jako správné koláč a nebo štrúdl, to mám sama moc
ženské do povídání. Malování ji baví, od té ráda.“ A co jiné koníčky a zábava? „Dívám
doby co přišla do Žatce se tomuto koníčku se na seriály na TV Prima a mám ráda naši
věnuje. Ale přiznala, „teď už také tolik času pohádku Šípkový Rudolf, ve které jsem
nemá, mám jiné zájmy. Baví mě dělat vý- hrála služku“. Tak jsem Lídě popřála, aby
robky z hlíny, takže keramiku a malování si v životě zahrála i jiné role, nejen služna hedvábí.“ Nakonec jsem zjistila, že Lída ky. Ale ty, které patří k dennímu životu
je šikovná nejen na malování, ale zkouší většiny z nás všech, a našla jednou v naší
i jiné výtvarné techniky. „Navlékám náramky z korálků, to mě také baví.“ Malovat
musí s chutí a pro zábavu, do výtvoru dá
pak Lída celou svoji duši, práci dělá s citem
a hlavně srdíčkem. Jeden z vystavovaných
obrazů má název „Srdce se spirálou“. Co tě
napadá, když maluješ srdce? zeptala jsem
se Lídy „no přeci, láska“.
Jako každá jiná žena,
cítí i Lída ten krásný
pocit, při pohledu
na motiv srdíčka.
Má štěstí, i jí
provází životem
láska, má lásku
nejen od svého
společnosti uplatnění po ktepřítele, ale také
rém touží, a to je - práce.
lásku od svých tet,
A že na to Lída má, je
s kterými žije
bezpochyby.
několik let
S. Žitníková
v denním
stacionáři
Kamarád
LORM.
Lída
je ši-

Poslední říjnový víkend jsme se s dětmi ZŠ Měcholupy vydali na výlet na ZÁMEK
JEZEŘÍ, který patří bezesporu k nejzajímavějším objektům České republiky. Dnes
je zámek Jezeří památkou první kategorie, výjimečnou pro svoji mimořádnou
uměleckou a architektonickou hodnotu, neobyčejně krásnou polohu a význam
pro současný i budoucí vývoj a formování života v podkrušnohorské krajině.
Prohlídka zámeckých komnat a sklepení za přítomnosti nejrůznějších strašidel, duchů, upírů a bytostí byla opravdu okouzlující. Příští rok, až na Jezeří ožijí
strašidla, opět rádi vyrazíme za duchem mnicha Tobiáše, Dámou se střevíčky
a jinými dvorními strašidly.
Bc. H. Gondeková, učitelka ZŠ Měcholupy

„SCHODY“ Žatec

Občanské sdružení „Schody-Žatec“, Chelčického nám. 202, Žatec

Pořádá „Den otevřených dveří“,

l
l
l
l

13. 11. 2007. od 10.00 – 16.00 hodin. Chelčického nám. 202
prohlídka kontaktního místa
seznámení s pracovníky
informace o námi realizovaných službách
informace o všem, co Vás zajímá
Přijďte i VY, těšíme se na Vaši návštěvu.

