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občané,
První číslo Vážení
dostáváte letos do rukou poslední číslo Žateckého týdeníku, radzpravodaje. Dovolte mi,
v roce 2008 ničního
abych Vám za všechny pracovníky
úřadu popřál, aby nadvyjde 9. ledna městského
cházející svátky přinesly kýženou
Betlémské světlo
na náměstí

Neděle 23. 12. 2007 od 13.00
– 15.00 hodin u vánočního stromečku.
Více čtěte na str. 2.

pohodu a klid. Abyste během nich
mohli usednout v kruhu rodiny,
přátel a známých a strávili s nimi
příjemné chvíle. Aby Vaše dárky
udělaly radost Vašim bližním a oni
měli stejné pocity u dárků, které
najdete pod stromečkem Vy. Šťastné a veselé!
Aleš Kassal, místostarosta

Informace pro občany
Na základě informací získaných na
Ministerstvu životního prostředí ČR
souvisí se vstupem do Schengenského
prostoru zvýšené nebezpečí přílivu nelegálního odpadu do České republiky.
V minulosti vyvstal tento závažný problém v Libčevsi na Lounsku. Městský
úřad proto apeluje na občany, aby
věnovali pozornost v souvislosti s neobvyklým pohybem nákladních vozidel

až po první důkazy o ukládání odpadu
na místo, které k tomu není určené (ať
už v objektech v zastaveném území,
nebo mimo).
V případě takového zjištění okamžitě informujte městský úřad Žatec
(415 736 451 nebo 777 135 100), policii, Celní správu neo Českou inspekci
životního prostředí (475 500 547 nebo
602 448 703).
(pj)

Vánoční trhy v Boru

Takto byli vítáni návštěvníci vánočních trhů v Žatci. Již poněkolikáté ožilo žatecké náměstí přítomností filmařů.
V pátek byly postaveny stánky s vánočním zbožím a sobotní natáčení směřovalo k dalším záběrům pro seriál „Nemocnice na kraji města“. „Klapka, kamera –jedeme znovu“. Tentokrát pro komparsisty „tuhý oříšek“, v mrazivém
počasí, leckteří vybaveni termoskou s horkým nápojem čekali na pokyn „končíme“. Možná ani přítomnost známých
hereckých tváří je moc nezahřála.
Text:/Foto: (žit)

Lékařská pohotovost v novém roce Další sobotní úřední
Lékařská služba první pomoci bude zajištěna stejně jako v minulých letech
- 3 hodiny ve všední den a 11 hodin v sobotu, neděli a ve svátek. Na tomto
režimu se domluvil objednavatel - město Žatec a provozovatel- nemocnice
Žatec, která vzala na sebe tuto povinnost.
Ordinační hodiny - pro děti a dorost z parkoviště v nemocnici. Bude zajišPO až Pá od 17.00 do 20.00 hod., So, těn přístup k výtahům. Celá cesta bude
Ne, svátek od 9.00 do 20.00 hod. pro řádně značena. Dětská pohotovost má
dospělé PO až Pá od 18.00 do 21.00 prosklenou čekárnu.
hod, So, ne Sv od 9.00 do 20.00 hod.
LSPP na nových pracovištích začíná
Ordinace pro děti a dorost i do- pracovat od 2.1.2008, na Nový rokspělé pacienty bude provozována na
1.1..2008- pracuje ještě LSPP v propoliklinice v prvním patře. Vchod storech Záchranné služby.
bude ze strany plechovými dveřmi ze
Upozorňujeme na uzákoněnou posměru od interního pavilonu v areálu vinnou platbu 90 Kč při vyšetření na
nemocnice, kam bude blízký vstup LSPP.
MUDr.Zdeněk Bergl

den pro občany
bude 5. ledna

Žatec – Hned první sobotu v novém
roce se pro občany opět otevře městský úřad v Žatci. První tři pracovní
soboty během podzimu a zimy 2007
se osvědčily, své záležitosti si přišlo
na úřad vyřídit 450 obyvatel.
Kromě této možnosti nabízí městský
úřad lidem další výhodný servis, a tím
je zasílámí SMS zpráv. Využívají se pro
informování občanů o tom, že mají například vyhotovený a k vyzvednutí připravený pas či občanský průkaz. (st)
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Zveřejněno: od 31.10. do 2.1. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.11.2007
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 1.000,
- Kč/m2/rok, tj… 9.733,- 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 5.12.2007 do 3.1.2008

Žatecký týdeník

Stále čtu mylné informace

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec

Vážená redakce,
není mým stylem, abych jakékoliv
záležitosti vyřizovala formou reakce
v tisku, ale skutečnosti, které jsem si
přečetla v článku, který byl otištěn v ŽN
dne 27.11.07 o organizaci Handicap,
mně k tomu přinutily. Určitou dobu jsem
se v organizaci angažovala, tak mám
o funkčnosti organizace přehled. Předsedkyně Handicapu si stěžuje, že dostala
od města malou finanční dotaci, pouhých
37.000 Kč na činnost a energii, ale už se
zapomněla zmínit, že k těmto penězům ji
byla poskytnuta dotace od MPSV ve výši

Falconer, Colin
Aztécká perla: román o dobytí Mexika
Triumfální a rozporuplný život mexické
dívky Malinoli představuje jednu z nejpůsobivějších mexických legend, která
přetrvala věky.
Ehrmann, Jiří
Alkohol a játra
Kniha se soustřeďuje na alkoholické
poškození jater.
Henkel - Waidhofer, Brigitte
Fotbaloví gangsteři
V obyčejném karavanu se skrývá dokonalá kriminalistická laboratoř, ve
které řeší detektivní záhady parta kluků
a holek.

Rekondiční pobyt diabetiků

Hutařová, Ivana
Současní čeští spisovatelé knih pro
Také v letošním roce měl Svaz diabetiděti a mládež
ků
Žatec v plánu rekondiční pobyt svých
Základní informace o 28 současných
českých autorech s portréty a biblio- členů. Rekondice se zúčastnily i členové
ÚO Postoloprty, s kterou velmi dobře žagrafií.
tecké pobočka spolupracuje. Vzhledem
k tomu, že zkušenosti z dřívějších pobytů byly kladné, volila ÚO opět lokalitu
Chlum u Třeboně. Příjemné prostředí
a terén pro vycházky, vstřícný přístup
majitele zařízení, to jsou důvody, proč
se žatecké organizace ráda do těchto
míst vrací. Účastníci rekondic mají
k dispozici po dobu 24hodin lékaře
a dvě zdravotní sestry. Podle fyzických
možností jsou účastníci rozděleni do
skupin na cvičení a vycházky. Nejen po
zdravotní stránce byli účastníci dobře zajištěni, ale měli možnost si vyslechnout
zajímavé přednášky jak místopisné, tak
i zdravotní. Vzhledem k onemocnění
převládalo téma – DIABETES. Aby

Vánoční besídka zájmových útvarů

Jako každý rok, tak i letos přivezou
skauti do Žatce Betlémské světlo
a budou ho nabízet všem občanům.
Toto světlo je symbolem radosti, lásky,
naděje.
Speciální letadlo přiveze světlo, které
je odpálené v Betlémě, do Vídně. Tam
si jej předají zástupci všech skautských
organizací z celé Evropy na slavností
ekumenistické mši. Každý zástupce
státu pak světélko opatruje při cestě
domů a ve své zemi je nabízí všem svým
spoluobčanům.
Rádi nabídneme plamínek lásky i Vám.
Vždyť právě o Vánocích chceme potěšit
všechny lidi dobré vůle, uvědomit si, že
tyto svátky nejsou jen o dárcích a materiálních věcech, ale měly by nám ukázat,
co je na světě nejdůležitější. Láska, vděčnost, pokoj a dobrá vůle.
S otevřeným srdcem Vám tento plamen přinášíme i my – žatečtí skauti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
vedoucího úředníka : „Vedoucí odboru rozvoje města“

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 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/
2002 Sb. v platném znění):
n Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt
na území ČR
n Minimální věk 18 let
n Způsobilost k právním úkonům
n Morální a trestná bezúhonnost
n Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým
pobytem v ČR/

Nebytový prostor:
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.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 6.12.2007 do 4.1.2008

Žatecký
týdeník

a byli bychom rádi, kdyby Vás potěšil
tak, jako milióny lidí na celém světě.
Najdete nás na náměstí Svobody u vánočního stromečku. Přineste si s sebou
vlastní lampičku, svíčku nebo lucerničku
a můžete si odnést svůj plamínek domů.
Budeme na Vás čekat 23. 12. 2007 od
13. do 15. hodin.
Jako každý rok, tak i letos si můžete
světlo odpálit v klášterním kostele.
Těm, kteří si pro světlo nemohou dojít
sami, ho rádi odneseme až domů. Máte-li zájem, zavolejte v odpoledních hodinách na telefonní číslo 737 486 222.
S celého srdce Vám přejeme krásné
a klidné vánoční svátky, mnoho pohody
a lásky.
A jestliže naše světlo prozáří Vaše srdce, budeme vědět, že je ještě naděje na
to, aby byl svět lepší a radostnější.
Mgr. Lenka Woloszczuková
Středisko Junáka Žatec

Ostatní předpoklady:
n VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
(výhodou stavební zaměření)
n Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
n Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
n Řidičský průkaz skupiny B
n Předpokládaný nástup 1. 2. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
n 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:
n ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
n ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.
(negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
n životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
k rukám tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 28.12. 2007
do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru
rozvoje města“.
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.

FOTO: (ŽIT)

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

pobyt byl co nejpestřejší, následovaly
návštěvy rybích sádek, farmy bizonů,
návštěva Schwanzerberské hrobky,
polodenní zájezd města Třeboň, prohlídka zámku a lázní Aurora. Návštěva
obce Staňkov s prohlídkou sklárny.
V Chlumu si někteří dopřáli také mši
v kostele. Jaký by to byl společný pobyt,
bez zábavy a legrace. V penzionu se
uskutečnil společenský večírek. Vstupné? Noční úbory – což předkládá samo
o sobě, že bylo veselo. Došlo i na gratulace, neboť několik účastníků zde oslavilo
svátek a krásné 75. narozeniny. Přestože
žatecká územní organizace bojuje, jako
všechny neziskové organizace s financemi, chce opět příští rok tyto rekondice
zopakovat. Nejen k utužení přátelských
vztahů, ale hlavně k utužení zdraví a pro
většinu zúčastněných zasloužený odpočinek.
(žit)

Betlémské světlo

Projednáno Radou Města Žatec dne
26.11.2007.
V Domě dětí a mládeže Žatec se ve středu 12.12. konala vánoční besídka.Děti
Volnou bytovou jednotku:
ze zájmových útvarů předvedly krásná vystoupení, ukázaly co se naučily během
n č. 2392/2 ul. Pekárenská v Žatci
půl roku i přestože měly trému před ostatními, vše dopadlo na výbornou. Diváci
o velikosti 1+2, plocha bytu 64,30 m2
v hledišti každé vystoupení odměnili velkým potlskem.
s podílem společných částí budovy č.p.
Kačenáková Marta DDM
2391, 2392 a podílem pozemku st.p.č.
2766 o výměře 476 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 643/14553 vzhledem k celku za
kupní cenu … 691.720,- Kč a poplatky
Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
spojené s provedením smlouvy.
vyhlašuje dne 21. 11. 2007 výběrové řízení na obsazení funkce

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 5.12.2007 do 3.1.2008
Za majetkový odbor

350.000 (Projekt –Paprsek), informaci
lze získat na internetových stránkách.
To je dle mého názoru dostatečná částka ke krytí provozních nákladů, když za
prostory, které má k dispozici, neplatí
pronájem a má je od města ZDARMA.
Počet klientů, které byli obslouženi se
také rozchází s jinou informací, která již
byla zveřejněna. Počet úředních hodin
„na dveřích“ není měřítko! Nebo snad
pro někoho ano? Mnohdy za „úředními
hodinami“ je schována práce „od nevidím, do nevidím“!
Jaroslava Dolejšová

Mikuláše oslavili zábavou
Ve Chmelařském Institutu uspořádala
organizace SPCCH Žatec mikulášskou
zábavu. Že je o tento druh zábavy velký
zájem bylo již zmíněno několikrát. I tento druh sdružování (setkávání) je pro
mnohé jistou náplastí. Zdravotní problémy, které je provázejí, také potřebují
na chvíli někam odložit a zapomenout na
ně. A zde je právě prostor, kdy se přijdou
tito lidé pobavit, rozveselit, zapomenout

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.

na to, co je trápí, v příjemném prostředí
se vypovídat a hlavně navázat nové přátelské vztahy, které jsou v seniorském
věku důležité, podporují komunikaci
a stálý kontakt s okolím a děním kolem
sebe. Proto „nezavírejte dveře u svého
prahu“ a přijďte mezi nás. Získáte
nejen informace, ale také se příjemně
pobavíte.
(žit)

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkónem v Žatci nebo Lounech. Tel.: 604 371 163

PROSINEC 2007 - LEDEN 2008
20.12. STŘEDA VÁNOČNÍ KONCERT – RADOST SVĚTU

19:30

Hudební pořad ve kterém uslyšíte v podání skupin Gospel Singers, G.O.D.,
Vyznání a Salvádor, písně Gloria, Oh Happy Day, Já malý přicházím, La Cucaracha, La Bamba a další.
Mimo předplatné. Vstupné volné

21.12. PÁTEK

VÁNOČNÍ AKADEMIE

9:00

VÝSTAVA:

Obrazy Petry Vidlákové

13.1. NEDĚLE

NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA ANEB PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM

16.1. STŘEDA

APRÍLOVÁ ŠKOLKA

16.1. STŘEDA

TERNE ČHAVE

Obchodní akademie v Žatci. Mimo předplatné, Akce Obchodní akademie

15:00

Činoherně - loutkové představení o dvou kamarádech, kteří rádi čtou dobrodružné knížky, až se do jedné z nich začtou tak, že se sami ocitnou na plavbě
po šírém moři. Na své plavbě potkají spoustu zajímavých tvorů, jako je mořská
panna, Poseidon, piráti či dravý žralok.
Hrají: Michal Vaněk a Tomáš Mařas a krásné loutky
Mimo předplatné. Vstupné: 50,-

10:00, 14:00

Zábavný pořad pro děti, které se chtějí pobavit, zazpívat si a zkusit si zahrát
na jevišti. Postupně se seznámíte s písničkami Jiřího Žáčka, Jiřího Chalupy,
Jaroslava Klempíře. Zazní zde i krásné melodie ze slavné televizní pohádky
O Popelce. Hrají : Eva Hrušková a Jan Přeučil
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné: 30,- Kč.

19:30

Nejoriginálnější a bezesporu také jedna z nejúspěšnějších českých romských
kapel vystoupí poprvé v Žatci. Terne Čhave hrají a zpívají tradiční romské písně,
které se naučili od svých rodičů a prarodičů, ale také své vlastní písně se současnými příběhy o lásce a smutku, radosti i chudobě, o rodině, ženách a dětech.
V současnosti hrají v sestavě: Gejza Bendig - sólo kytara, zpěv, Roman Feko
- kytara, zpěv, Josef Dzurko - basová kytara, Jan Dzurko - zpěv, klávesy, Adam
Pospíšil – housle, Roman Kroupa – percussion, Daniel Zeman - akordeon,
Libor Friedl - bicí
Mimo předplatné. Vstupné : 150,- Kč.

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
22.12. 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
Přístupné od 12. let. E- CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

23.12. NEDĚLE ŽELVY NINJA

10:00

n Pronajmu byt 3 + 1 a 1kk v Žatci. Volný ihned – tel. 724 122 177,
608 071 094.
n Pronajmu byt 2 +1 – pěkný. V Žatci
– Podměstí. Kontakt – tel. 777 660 020
n Dlouhodobě pronajmu pěkný
zrekonstruovaný byt 2 + 1 v Žatci,
V Zahradách. K nastěhování od 12/
07. Nájemné 4.500 + služby + vratná
kauce. Volejte po 18.00 hod. na tel.:
721 181 431
n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.
n Čistírna oděvů – sběrna + opravy,
úpravy, šití oděvů, vč. kožených. Podměstí, Hájkova ul. (u 3.ZŠ), Po – Pá
13.30 – 16.30.
n Prodám domácí vykrmené prase,
- tel. 606 413 238
n Chcete se bezplatně informovat
o možnosti zabezpečení na stáří či
jiných životních událostí? Pak volejte
– 724 122 177 nebo 608 071 094.
n Pronajmu prostornou garáž – cena
1.000 Kč/měsíčně. Výhodná poloha: ústí
ulice bří Čapků 2153, Žatec. Dobrý vjezd
ve velké zahradě. Pouze serióznímu zájemci. Tel.: 415 748 158
n Pronajmu nebytové prostory v centru města – 2 místnosti + soc.zařízení.
Bližší info: 603 873 590.
n Pronajmu garáž v ul. Pražská – tel.
608 057 430
n Pronajmu nebytové prostory, vhodné jako kanceláře (4 místnosti), celková plocha 89m2, v Čeradické ulici čp.
1564 v přízemí. Volné ihned. Kontakt:
728 602 652
n Daruji štěně – zlatý kokršpaněl,
fenka, stáří přes 8 týdnů. Doporučuji
k domku na zahrádku, Milé a čiperné
zvířátko. Tel. 515 710 571

PRÁCE

Animovaný, rodinný, dobrodružný, USA, 2007, 87 minut
V New Yorku se začínají dít divné věci. Tajemný Max Winters staví armádu
z monster neznámého původu. Obyvatele znepokojují zvláštní, rychle se
pohybující stíny na zdech a neobvyklá hvězdná seskupení. Město New York
potřebuje pomoc želvích bojovníků více než kdy dříve, ale kde vlastně jsou?
Čtveřice kdysi nerozlučných bojovníků neprožívá šťastné období. Leonardo
je pryč na zvláštním výcviku. Raphael, Donatello a Michelangelo tak přišli
o svého přirozeného vůdce. Rodina se pozvolna rozpadá. Dokáží se želví
bojovníci znovu sjednotit, aby mohli čelit nové hrozbě? Mistr Tříska spolu
s April pro to udělají vše. 3D animace a potemnělá atmosféra přibližuje Želvy
Ninja původnímu komiksu. Hrají: Patrick Stewart, Ziyi Zhang, Sarah Michelle
Gellar, Chris Evans, Mako,
Přístupné, DVD, Vstupné: 30 ,-. PALACE PICTURES

5.1. SOBOTA

Adventní O.C.P.

Ve čtvrtek 20. prosince vystoupí
skupina O.C.P. v čajovně Altán.
V programu trvajícím něco přes hodinku Vám zpříjemní poslední dny adventu. Naši stálí příznivci můžou během
večera slyšet osvědčené kousky i zcela nové skladby. Poprvé zazní v repertoáru
skupiny, která hraje instrumentálně také zpívané písně.
Nechte předvánočního shonu a přijďte za námi do čajovny. Těšíme se na
Vás. Začínáme ve 20.00.

Sborové zpívání ratolestí
– nenechte si ujít!

Žatecký příležitostní sbor zpříjemňuje svými pravidelnými koncerty adventní
čas. Za 13 let své existence nabídl na svých vystoupeních mnohé instrumentální
sólisty, soubory, ale i spřátelené sbory.
Zpočátku zpíval v hale žatecké radni- rodinu,odváželi krásné zážitky ze společce,která však zakrátko nestačila kapa- ného zpěvu a plno nových dojmů.
citou velkému zájmu posluchačů. Své
Letošním adventním koncertem
zázemí našel v kostelech, tím posledním zahajuje Žatecký příležitostní sbor poje tzv.kapucínský, jehož správný název je kus o vytvoření tradice zpívání rodičů
Kostel Korunování Panny Marie,který s dětmi tak,že zapojí svých 11 s borosboru propůjčuje s velkým pochope- vých ratolestí do zpěvu jedné koledy
ním farní úřad vedený panem Josefem – uvidíme,jak se s tím vyrovnají dvě
Špačkem. Ten je kvalitní hudbě v kostele nejmladší,teprve roční děti. A vánoční
velmi nakloněn.
„překvapení“ – další tři posily jsou na
Již třetím rokem vystupuje ŽPS spo- cestě, narodí se v první polovině příštího
lečně se sbory ZUŠ Žatec,které vedou roku. Věřme,že budou rovnocennými náA + A Urbancovy.Děti ze sboru Klíček sledníky svých zpívajících rodičů.
a dívčího Camerata se na letošní vyAdventní koncert – pátek 21.12.2007
stoupení připravovaly na listopadovém od 18 hodin Kostel Korunování Panny
soustředění v Poustkách,odkud si hlav- Marie (u Domova důchodců)
ně ti nejmenší,mnozí poprvé mimo svou
Těšíme se na vás! Anna Urbancová

V Mašťově se hrálo PEXESO

n AD Severotrans přijme řidiče na
Středa 28. listopadu 2007 byla v Do- a zároveň radostí ze hry všech účastníků
noční rozvoz novin. Prac. doba od 3.00
do 7.00 hod. Pouze vážní zájemci – tel. mově pro seniory Mašťov významná bez rozdílu věku.
meziústavní soutěží v PEXESU. A souCeny a diplomy byly pro všech 16 sou724 605 617
těžící byli z Mašťova, Kadaně, Žatce těžících motivující, ale neméně důležité
a Tuchořic.Nechyběli ani zástupci ze bylo vzájemné setkání a navázání nových
VZPOMÍNKA
Základní školy v obci. A hra byla napí- přátelských vztahů.
nDne 20. 12. 2007 navá právě nestejnorodostí soutěžících
J. Polcarová
tomu bude již 5 dlouhých smutných let,
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀࠀ܀ĀऀఀഀĀԀༀကကఀᄀሀĀഀĀԀఀጀ᐀ᔀሀĀ
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til pan Josef Kutliš
POSLEDNÍ VLAK
19:30
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z Velemyšlevse. Stále
Drama / Německo / Česko, 2006, 120 min
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀሀ'(ഀༀᘀ ĀԀሀࠀሀᔀഀༀഀᔀ)ကሀ(Ԁࠀऀᘀഀကഀᔀሀᄀ*ᄀကጀĀĀ+++*ကሀ(Ԁࠀऀᘀഀကഀᔀሀᄀ*ᄀက
Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se vzpomínají dcery s rodinami
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.
Režie: Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová. Hrají: Juraj Kukura, Vojtěch Kotek,
Miroslav Táborský, Nina Divíšková, Michal Pavlata, Stanislav Zindulka, Igor
Bareš, François Göske, Gedeon Burkhard
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 60 ,- BONTON FILM

6.1. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

15:00

7.1. PONDĚLÍ

LÁSKA A JINÉ POHROMY

19:30

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky. Přístupné, Vstupné: 20 ,Komedie, Francie/VB/USA
Přístupné od 12. let, DVD
Vstupné: 40 ,- MAGIC BOX

OZNÁMENÍ
n Stomatologická
ordinace
MUDr. Hoblíka bude k 31. 12. 2007
zrušena. Pacienti, kteří si budou chtít
vyzvednout zdravotní dokumentaci, si
dohodnou termín na tel. 724 870 409.

PŘIŠLI NA SVĚT
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Oznámení o zrušení pořadu Žatecký pivo Cup

Tímto Vám oznamujeme, že plánovaný pořad s názvem Žatecký Pivo
Cup 2008, byl v těchto dnech zrušen. Akce měla původně proběhnout ve
středu 23.1. od 9:00 hod. Za případné komplikace se omlouváme.
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15. 12.
16. 12.
17. 12.

Dřížďal Václav
Chvapil Tomáš
Havlíček Pavel
Toth Michal
Varga Jan
Musilová Michaela
Klicpera Jakub
Dudová Bašistová Monika
Hrbek Miroslav
Berthová Martina
Pilařová Karolina
Kottwaldová Hana
Fedáková Natálie

ROZLOUČENÍ
9. 12.
10. 12.

11. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.

Horáček Antonín
Dandová Helena
Skalníková Zdeňka
Vodňanský Jiří
Špičková Josefa
Hrabětová Ludmila
Jeníček Vladimír
Barešová Ingrid
Schilling Karel
Mederová Alena
Levora Václav

60 let
58 let
76 let
55 let
88 let
73 let
74 let
64 let
77 let
66 let
63 let
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Gymnázium, Žatec,

Studentská 1075, příspěvková organizace
pořádá

Den otevřených dveří 9.1.2008
hlavní program od 14,00 – 17,00 hodin
více informací na tel. 415740592
nebo
web: gymnaziumzatec.cz

Prodej pytlovaného nebo volně loženého palivového dřeva
big bag (cca 1 prm) cena 400,- Kč včetně DPH
volně ložené (balík cca 2 prm) cena 500,- Kč včetně DPH

Odběr na pile ASTRA v Žatci. Na big bag vratná záloha.
Doprava po dohodě možná. Info a objednávky: L. Vondráček
tel.: 602 241 381, vodouch@targavia.cz, www.targavia.cz
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Adopce afrického
chlapce pokračuje

Již třetím rokem se Základní škola Petra Bezruče v Žatci zapojuje do projektu
„Adopce afrických dětí“ a dobrovolnou
finanční
částkou přispívá na
vzdělání jedenáctiletého chlapce
z Guinei Mamada
Diana Gamaceho.
Na další školní
rok žáci a učitelé
nashromáždili
pro Mamadu částku 7 797,- Kč. Připojili
také dopis a drobné dárky.
Mamada nás potěšil milým dopisem
a jsme rádi, že se mu daří dobře a že ho
škola baví.
Za ZŠ, Žatec, Petra Bezruče 2000,
Mgr. I.Jindřichová

Ilonka Nováková
poprvé v elitě ČR
v plavání

Žatecký týdeník

Klub českých turistů Žatec
Vás všechny zve na VI. ročník

Novoročního pochodu
v délce 10 km.

Už Vás někdy napadlo strávit noc ve škole? Myslíte, že je to nuda? O tom, že
ne, by Vám mohly vyprávět děti ze ZŠ Měcholupy. V pátek 14.12. jsme se sešli
v 15,00 hod ve škole. V 16,00 jsme šli s ostatními dětmi ze školy zazpívat na vánoční besídku pro měcholupské občany do kulturního domu. Pravý vánoční bivak
se rozjel po 18,00 hodině v budově školy. Byl to večer plný překvapení, kouzel
a zábavy. Samozřejmě, že nechyběly soutěže, polštářová válka, chlebíčková párty,
noční diskotéka, vyprávění strašidelných historek, pečení vánočních cukrátek,
seznámení s vánočními zvyky, tradicemi a kulturou. Před půlnocí jsme si všichni připili dětským šampusem. Unaveni jsme se zabalili do spacáků a příjemně
naladěni jsme usnuli. Přespáním ve škole mají děti zase trochu jiný pohled na
školu, zažily něco nového, neobvyklého. ŠKOLA NEMUSÍ BÝT JEN UČENÍ-MUČENÍ!!
ZŠ Měcholupy, Bc.H Gondeková, M Mandová

Kdy: 1.1.2008 ve 13.00 hod.
Kde: restaurace Labuť
Trasa po modré TZ do Stroupče,
Kde si můžeme opéci donesené uzeniny.
Návrat stejnou cestou
Jak na Nový rok,tak po celý rok
K hojné účasti zve výbor klubu českýc turistů Žatec
Kontakt: p.Hanušová Eva tel: 728 837 040

O víkendu 1.-2.12.2007 proběhl v Sokolově Pohár České republiky 10.letého
žactva. Z našeho oddílu se na něj nominovali tři plavci - Ilonka Nováková, Lucie
Svěcená a Antonín Svěcený.
Naši plavci si skoro ve všech svých
startech zlepšili osobní rekordy. Tonda
Svěcený se nejlépe umístil ve své nejobNejen vyhlížením dárků od Ježíška nebo ochutnávkou cukroví, které pekly malíbenější disciplíně prsa. Na 50m skončil
minky a babičky, trávily čas děti, které chodí do žatecké školky v ulici Otokara
na pěkném 7.místě v čase 0:44.50 a na
Březiny. Během prosince také předváděly, co všechno se svými učitelkami během
100m obsadil 8.místo v čase 01:38.10.
podzimu naučily.
Děti ze školky, která je známá také jako Vánoční vystoupení děti ukázali i obyva„patnáctka“ a nově nese název Sluníčko, telům žateckého domova důchodců.
na začátku prosince vystoupily v prograDětská snaha byla také odměněná.
mu na náměstí Svobody předtím, než se Ve školce dostaly děti první dárky ještě
rozzářil modrý vánoční strom. V dalším před vánočními prázdninami. Ale hlavtýdnu rodičům, ale i babičkám nebo ně se jely podívat do pražského divadla
dědečkům ukázaly vánoční vystoupení, na Spejbla a Hurvínka, což pro ně byla
při kterém holčičky hrály sněhové vločky speciální odměna za podzimní snahu
a kluci zase sněhuláky. Všichni při tom ve školce.
zpívali, tancovali a hráli zimní scénky.
Simona Kassalová
Na závěr pak rozdávali papírové svíčky.
(maminka jednoho z dětí ve školce)

Děti z MŠ Sluníčko scénky
hrály, ale také se na ně dívaly

Angličtina trochu jinak

Lucce Svěcené se nejvíce dařilo na trati
50m znak. Zaplavala čas 0:41.60 a získala výborné 6.místo mezi soupeřkami
z celých Čech.
Poslední naší zástupkyní byla v Sokolově
Ilonka Nováková. Ta prokazuje poslední
dobou zlepšené výkony a v mistrovském
závodě to také potvrdila. Hned 5x se umístila v první desítce. Třikrát skončila na
7.místě na tratích 50VZ, 200VZ a 100Z.
Na trati 100VZ si zlepšila osobní rekord
o 1.70s a získala výborné 5.místo v čase
01:17.00. Po tomto úspěchu nastoupila
k závodu 50m znak a nabitá energií ho
vystřihla v dalším osobním rekordu za
39.70. Tento její čas překonaly jen dvě její
soupeřky a Ilonka tím získala fantastické
3.místo a bronzovou medaili !
Naši plavci na Poháru ČR předvedli
skvělé výkony. Všichni se alespoň jednou
umístili v první desítce a navíc přivezli
jednu medaili zásluhou Ilonky Novákové.
J. Karas

Když se na začátku školního roku naše skupina pokročilých angličtinářů dozvěděla, že nás déle než měsíc bude učit rodilá mluvčí z Ameriky, každého popadly
obavy a vůbec nikoho by nenapadlo, že se z ní stane naše kamarádka a dalo by
se říct i nejoblíbenější osoba na škole.
Už jen její jméno Kendra Hoover budilo výrazem a poté i takovým Kendřiným
malý úsměv, protože jak nám později sama maskotem se jednoznačně stal čunik.
vysvětlila, hoover v překladu znamená vyMnoho studentů bylo rádo, když se Kensavač. A kreativní studenti vymysleli na její dra zúčastnila výletu do Prahy. V autobuse
křestní jméno několik tzv. přezdívek jako se ihned stala velmi vyhledávanou společnapř. Klendra, Kedra, ale nikoliv z posmě- nicí. Na holešovickém výstavišti se s námi
chu, jen z legrace.
projela na atrakci zvané autíčka a moc
Kendra na nás zapůsobila velice dobře jsme si to užili. Kluci mezi námi chyběli,
už proto, že je mladá, sympatická, jejím ale dravost dívek v autíčkách (hlavně
oblíbeným nápojem je pivo a také proto, pak Kendry a paní učitelky Fritschové)
že nás naučila mnoho zábavných americ- byla obdivuhodná.
kých her a osvětlila nám některé reálie,
Její odjezd všechny studenty žatecké
jako třeba život na americkém jihu, hip Soukromé obchodní akademie velmi
hopovou kulturu v Americe a slangové zarmoutil a pár jich se zúčastnilo takové
výrazy, které bychom se z učebnic jen malé rozlučky v podniku El paso. Tam
tak nedozvěděli. Na Halloween nám nám také slíbila, že se na nás po Novém
připravila malou oslavu, kde nechybě- roce přijede opět podívat a já mohu
ly vydlabané dýně a jablka namáčená za všechny studenty jen dodat, že se na
v karamelu. Nejzábavnější bylo učit ji ni moc těšíme!
české slangové výrazy, které opakovala
Jana Zajícová, studentka 4. ročníku
s legračním přízvukem. Nejoblíbenějším
Soukromé obchodní akademie v Žatci

Iblová se přibližuje k republikové špičce

O víkendu 8.-9.12.2007 se konalo v Trutnově Mistrovství ČR staršího žactva
v plavání. Z našeho oddílu si účast vybojovaly dvě naše závodnice Katka Iblová
a Hanka Eichelmanová.
Hanka v sobotu startovala v disciplíně na velmi náročnou trať 200m motýlek. Do
100m znak. Časem 1:17.61 si zlepšila svůj této disciplíny se kvalifikovala posledním
osobní rekord a obsadila v těžké konku- 24. časem. Po vynikajícím výkonu dorenci 18.místo. Odpoledne plavala na trati sáhla času 2:55.70, kterým zlepšila svůj
50m volným způsobem, časem 31.87s osobní rekord o neuvěřitelných 11.83 s!
skončila na 27.místě. Nejlepšího umís- Na tento výkon nestačilo plno závodnic
tění dosáhla v neděli v závodě na 200m z nejrychlejších dvou rozplaveb a nakoznak. Po vynikajícím výkonu vyhrála svojí nec to znamenalo 13. místo Odpoledne
rozplavbu, celkově to znamenalo výborné Katka statovala na trati 50m volným
15.místo za čas 2:46.92,což byl její další způsobem. Svou rozplavbu vyhrála ve
zlepšený osobní rekord o 1,48s .
fantastickém čase 29.69s, kterým se jí
Druhá naše závodnice Katka Iblová podařilo probojovat do nejlepší desítky
v sobotu dopoledne startovala v závodě a obsadila vynikající 7. místo ! Poslední
200 m volným způsobem. Zaplavala čas disciplinou v sobotu pro ni bylo 100m
2:23.64 na hranici svého maxima a ob- znak. Opět si zlepšila svůj osobní resadila výborné 11. místo. Poté nastoupila kord o 1.86s. Časem 1:16.41 dosáhla na

slušné 15.místo. V neděli startovala naše
závodnice nejdříve na trati 100m motýlek
Po dalším výborném výkonu vyhrála svoji rozplavbu s náskokem několika metrů.
Čas 1:15.25 znamenal další zlepšení svého
maxima, tentokrát o 3.24s a přinesl skvělé
10. místo. Poslední disciplinou byla pro ni
trať 100m volným způsobem. I přes znatelnou únavu dokázala i tentokrát zlepšit
svůj osobní rekord a obsadit velmi pěkné
13. místo časem 1:06,48.
Závěrem lze konstatovat, že v těžké
konkurenci nejlepších závodnic z celé
České republiky se naše děvčata rozhodně neztratila, po vynikajících výkonech
si z 9 startů 8 krát zlepšily osobní rekord
a 2 krát se jim podařilo proniknout mezi
deset nejlepších závodnic z celé České
republiky.
J. Karas

Exkurze do planetária

Dům dětí a mládeže Žatec uspořádal v pondělí 10.12. exkurzi do planetária
v Teplicích. Této akce se zúčastnili žáci V.A .a V.B. z 1.ZŠ i se svými kantorkami
Lenkou Součkovou a Evou Šubrtovou. Výklad v planetáriu všechny velmi zaujal
a určitě ho uptřebíi ve výuce.
Marta Kačenáková, vedoucí odd. zájmových útvarů DDM

