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Vánoční
jarmark zpestří
vepřové hody!

Žatec – Pestrý program budeme mít
letošní předvánoční čas v Žatci. V pátek
30.listopadu začne v Polánkově muzeu
vánoční výstava, v úterý 2.12. proběhne akce Vánoční stromek (soutěž škol
v ozdobení co nejhezčího stromečku),
ve středu 3.12. se uskuteční divadlo
pro děti a ve čtvrtek 4.12. rozsvícení
vánočního stromu v centru. V pátek
5.12. tam přijede Mikuláš a současně
začne v rámci nově nastartované tradice vánoční jarmark. Program vyvrcholí
druhým dnem vánočního jarmarku, kdy
se po sobotním náměstí Svobody rozlije
vůně vepřových hodů. Na tomto celém
programu se podílejí městský úřad,
městské divadlo, regionální muzeum
a agentura Armiger.
(kas)

Školy soutěží,
mohou se
těšit na dárky

Žatec – Rada města schválila uvolnění
30 tisíc korun na ceny pro školy, které
se zapojily do soutěže ve sběru použitých baterií.
Soutěž se rozběhla před několika měsíci a účastní se jí všechny žatecké základní
školy. Cílem je vytřídění baterií jakožto
nebezpečného odpadu a jeho zpětná recyklace. Obvykle končí použité monočlánky v komunálním odpadu, přestože
se jedná o materiál, který je možné zpětně použít. To ale není jen problém Žatce,
nýbrž celé České republiky. V porovnání
s některými vyspělými státy Evropy je na
tom Česko hodně špatně.
Za uvolněné prostředky budou pořízeny nejrůznější ceny – příklad přenosný
počítač, tiskárna, laminovala a podobně. Vyhlášení soutěže bylo stanoveno
na 12.prosince.
(kas)

Pietního aktu se zúčastnil Otokar Löbl za Nadační spolek Žatec, Petr Šimáček za SRPMŽ, předseda představenstva židovské obce Teplice Oldřich
Látal, Jiří Kopica za Regionální muzeum Žatec, Erich Knoblauch za Město Žatec, Tomáš Pulc se vzpomínkovou modlitbou a nově zvolený senátor za
Ústecký kraj Marcel Chládek.

Krišťálová noc – synagogy v plamenech
V pondělí v odpoledních hodinách se
konal u žatecké synagogy pietní vzpomínkový akt k 70. výročí tzv. křišťálové noci. Během pogromu, ke kterému
došlo 9., 10. a na některých místech
ještě 11. listopadu 1938, byla vypálena
převážná část synagog a židovských
modliteben, které byly považovány za
symbol přítomnosti a úspěchu židovské menšiny v Německu. Byly vypleněny židovské obchody a podniky, jejich

zařízení bylo zničeno. Bylo hlášeno
zhruba 7500 zdemolovaných židovských obchodů (právě kvůli střepům
z tisíců výkladních skříní se vžil název
křišťálová noc). Přímo při pogromu bylo
zabito téměř 100 Židů a zhruba 30 tisíc - většinou majetnějších - jich bylo
odvlečeno do koncentračních táborů
Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen.
Listopadový pogrom roku 1938 může
být považován za symbolický i praktický

mezník v nacistické protižidovské politice: značil přechod k úplnému vyloučení
Židů ze společnosti a potenciálně k jejich fyzické likvidaci.
Ani žatecká synagoga se nevyhnula
vypálení vnitřního zařízení, a proto se
i v Žatci, tak jako na mnohých jiných
místech bývalé Říše, vzpomínalo. Akci
pořádal Nadační spolek Žatec (Förderverein Sazz) v Německu ve spolupráci
se židovskou obcí v Teplicích, Heitmi-

atkreis Sazz a Sdružení rodáků a přátel
města Žatce. Součástí akce byla vzpomínková modlitba, položení věnců,
kytic a vystoupení dětského souboru
Poupata židovské obce Teplice. Zástupci zmíněných spolků, sdružení a desítky
přihlížejících se poté přesunuli do obřadní síně radnice, kde vystoupil opět
dětský soubor Poupata a uskutečnila
se tisková beseda o projektu „Židé na
Žatecku“.
(žit)

Projektům ze Žatce se daří

Město Žatec se snaží o aktivní politiku v získávání finančních prostředků
z různých dotačních titulů a po nedávném úspěchu v případě revitalizačního
projektu Chrámu Chmele a Piva stojí možná před dalším, tentokrát na půdě
Domova pro seniory.
Domov důchodců, jak je běžně pavilonu v místě zahrady a kompletní
nazýván Domov pro seniory v Žatci, zateplení stávajících budov. Došlo by
není dlouhodobě schopen uspokojovat tak na rozšíření kapacity o 40 lůžek.
stále vzrůstající požadavky na kapaci- Na akci Výstavba domova se zvláštním
tu a další specifické podmínky svých režimem požádalo tedy město Žatec
klientů. Požádal tedy město Žatec o dotaci ve výši 45 milionů korun a pojako svého zřizovatele, aby nějakým skytovatelem bylo Ministerstvo práce
způsobem tuto dlouhodobě zhoršující a sociálních věcí ČR. Předpokládaný
se situaci řešil. Výsledkem těchto snah náklad projektu je 60 milionů Kč a reabylo vytvoření projektu na dostavbu lizaci předpokládáme v roce 2009-2010.
a rozšíření kapacity objektu, obsahují- Stavba by sloužila osobám, které mají
Žatec – Jako blesk z čistého nebe cí nákup a přestavbu nové nemovitosti sníženou soběstačnost z důvodu stařecpřišla zpráva Finančního úřadu Lou- v objektu areálu, výstavbu nového ké, Alzheimerovy a jiných typů demencí,
ny o tom, že vyměřuje městu Žatec
pokutu 1,6milionu korun za chybné
provedení projektů ze státních dotací.
Jednalo o dotace, které přišly v letech Žatec – Brouk tesařík a hniloba jsou důvodem havarijního stavu střešní
konstrukce hlavní budovy Polánkova muzea v Husově ulici.
2001 až 2003.
Prohlídkou bylo zjištěno značné na- a houbám, navíc i přeložení střešní
Finanční úřad tvrdí, že při realizaci
opravy fasády muzea a cyklotrasách padení krovu a kvůli zatékání se pro- krytiny. Náklady se nyní odhadují na
Žatec – Vikletice došlo k porušení roz- jevila už i hniloba a poškození krytiny 1,5 milionu korun.
Rada města odsouhlasila, aby se měspočtové kázně. Nebyly prý dodrženy (tašek bobrovek).
Bude nutné zajistit otesání poško- to Žatec ucházelo o dotaci z Programu
závazné ukazatele realizace stavby.
Město prostřednictvím svého právního zených částí dřevěné konstrukce, na záchranu a obnovu a kulturních pazástupce doručilo finančnímu úřadu žá- případně až výměnu napadených mátek Ústeckého kraje pro rok 2009.
dost o odklad uložené platby o jeden rok úseků, nástřik speciálním přípravkem Program vyhlašuje krajský úřad v Ústí
(kas)
(tj. do října příštího roku) a současně na proti dřevokaznému hmyzu, plísním nad Labem.
sklonku října podal právní zástupce odvolání proti rozhodnutí.
„Jsme přesvědčeni, že k provedení
prací došlo v souladu s pokyny poskytoKoncem října došlo k domluvě které je naplánováno. „Nic jiného
vatele dotace – ministerstvem pro místní mezi Nemocnicí o.p.s. a Krajskou si nepřejeme“, uvedl ředitel žatecké
rozvoj. Uloženou platbu považujeme za pobočkou VZP a to ve věci, že nedojde nemocnice MUDr. Zdeněk Bergl.
neodůvodněnou a nepřiměřenou,“ uve- ke zrušení smluv na gynekologickou V tomto případě by nemělo již nic bránit
dl místostarosta Aleš Kassal. Dodal, že a pediatrickou péči, pokud nemocnice v uzavření smluv na všechna oddělení
samotné ministerstvo přitom už tehdy bude splňovat personální a technické včetně dětského oddělení a gynekologie.
konstatovalo, že závazné ukazatele byly požadavky na obsazení oddělení. Smlouvy s pojišťovnami se podepisují až
dodrženy.
(mst) Požadavek VZP je otevření porodnice, koncem dalšího roku.
(stej)

Město se
odvolalo
proti pokutě

Krov muzea potřebuje nutně zásah

Nemocnice o.p.s. se dohodla

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby.
Tento projekt byl již posouzen odbornou komisí ministerstva a dle nedávného
sdělení našim úředníkům se dostal svou
kvalitou mezi 7 nejlepších v rámci celé
republiky. Dále bylo dle sdělení ministerstva rozhodnuto těchto sedm projektů realizovat a pravděpodobně v tomto
týdnu město prostřednictvím návštěvy
ministerského úředníka dostane definitivní rozhodnutí o přidělené dotaci v celé
žádané výši, tedy 45 milionů korun.
Je na místě připomenout, že to není
první aktivita města v případě zajišťování sociálních služeb ve městě. Touto
akcí pokračuje soustavná snaha města

budovat přívětivé podmínky pro život
nejen starším, ale i tělesně či duševně
hendikepovaným občanům, nebo ženám a matkám v nouzi. V tomto roce
byl například z těchto důvodů a s těmito funkcemi již spuštěn provoz v zrekonstruované budově Domu náhradního
bydlení „Ostrov bezpečí“ v Libočanech
v nákladu přibližně 1,3 milionu korun.
Zde zatím našli útočiště dva uživatelé
služby podporovaného bydlení z ústavu
sociální péče Kamarád Lorm, v denním
stacionáři se počet klientů pohybuje
kolem 11 osob. Azylové byty pro matky
s dětmi začnou přijímat první uživatelky
od začátku příštího roku.
Mgr. E. Knoblauch – starosta města
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n p.p.č. 7110 o výměře 160m2 – zahrada
vše jako celek.
n č.p.581 je patrová částečně podsklepená
stavba „Hrázděnka“ postavená v roce 1673
prostory bez využití
Projednáno RM dne 12.03.2007
n č.p.1333 je přízemní podsklepená stavPozemky k budoucí výstavbě bytového ba s přístavbou garáže s jednou bytovou
domu
jednotkou obsazenou nájemníky.
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výKupní cena: 1.000.000,- Kč
měře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 zveřejněno : od 5.11. 2008 do 4.12.2008
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 Volné bytové jednotky:
inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem spoje nutné předložit:
- zastavovací studii
lečných částí budovy č.p. 2825, 2826
- harmonogram výstavby
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
- u právnických osob nutno doložit ověře- 761/30476 vzhledem k celku za kupní
nou fotokopii platného výpisu z obchodní- cenu 909.120,- Kč a poplatky spojené
ho rejstříku.
s provedením smlouvy.
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 68,50 m 2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 68,50 m 2 s podílem
Zveřejněno: od 27.10.do 25.11.2008
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Projednáno RM dne 10.12.2007
n č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosPozemky určené k výstavbě RD:
ti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2 společných částí budovy č.p.2815, 2816
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
k výstavbě RD za podmínek stanovených o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
odborem rozvoje města za
682/28304 vzhledem k celku za kupní
kupní cenu 500.000.,- Kč cenu 944.140,-Kč a poplatky spojené
Podmínky kupní smlouvy:
s provedením smlouvy,
- zahájit výstavbu vydáním příslušného n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosrozhodnutí stavebního úřadu do dvou ti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
let od podpisu kupní smlouvy pod společných částí budovy č.p.2815, 2816
podmínkou odstoupení od smlouvy
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
- dokončit výstavbu vydáním příslušného
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
682/28304 vzhledem k celku za kupní
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
cenu 942.680,-Kč a poplatky spojené
pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního s provedením smlouvy,
o velikospro Město Žatec po dobu 3 let od vkla- n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci
2
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu ti 1+3, plocha bytu 76,10 m s podílem
společných částí budovy č.p.2823, 2824
rovnající se ceně kupní.
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5051
o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
761/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu 941.150,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 16. 10. 2008 do 14. 11. n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
2008
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 710/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu 945.720,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
Záměr projednán RM dne 03.11.2008
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, ploNemovitosti v Žatci
2
n č.p. 581 ul. Pod Střelnicí se st.p.č. 108 cha bytu 71,70 m s podílem společných
o výměře 278m2 - jiná stavba kulturní částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
památka
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy. Bytová jednotka
je užívána bez právního důvodu, podán
návrh na vyklizení bytu u Okresního soudu v Lounech.
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
n č.p. 1333 ul. Pod Střelnicí se st.p.č.109/ o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
3 o výměře 81m2 - objekt bydlení
n st.p.č. 109/4 o výměře 111m2 – spo- na informacích MěÚ Žatec.
lečný dvůr
Zveřejněno: od 31.10.2008 do 1.12.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 11.11.2008 do
10.12.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Zpětný odběr elektrozařízení
Vytvoření systému zajišťující zpětný
odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.,
požaduje od všech členských států EU
příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona o odpadech, která
v ČR nabyla účinnosti 13. srpna 2005.
Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování a recyklaci vyřazených
elektrozařízení stanovila tato novela
výrobcům elektrických a elektronických
zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat
tzv. kolektivní systémy (např. Elektrowin,
Asekol apod.).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče
do jednotlivých skupin. Pro plnění této
povinnosti ve skupinách velkých a malých
domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů
byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci založena akciová
společnost Elektrowin.
Termín nejspíš splníme
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém
termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto
limity uvádějí v kilogramech odebraných
spotřebičů na občana.
Členské země měly tyto limity splnit
už do konce roku 2006, Česká republika
ale vyjednala odklad do konce roku 2008.
Zavázala se ročně odebrat, zpracovat
a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých
elektrozařízení na občana.
V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množství přesahuje
2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní
systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají
v úhrnu s výsledky práce Elektrowinu
dobré předpoklady včasného splnění závazků vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je
dnes i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento
příspěvek může vnímat negativně a mylně

se může domnívat, že se tím jeho nákup
nového spotřebiče „zdraží“.
Ceny spotřebičů se tím ale za dobu
fungování této úpravy nezměnily. Jediný
rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku
byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný
odběr a recyklaci.
Tento příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný
odběr a recyklaci výrobku, kterou tito
výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému.
Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již
přispěl do kolektivního systému na zpětný
odběr a recyklaci starého elektrozařízení.
Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu
výrobce na celkových nákladech na zpětný
odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje
kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím
povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na
jejichž základě se sběrné dvory a mobilní
svozy stávají místy zpětného odběru. Obci
to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci
elektroodpadů, které občané odevzdávají
do sběrných dvorů nebo mobilních svozů.
Na základě uzavřené smlouvy je totiž může
bezplatně předat kolektivnímu systému.

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: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Zůstává nepopiratelným faktem, že tam,
kde obce smlouvu s kolektivním systémem
Elektrowin uzavřely, ušetřily nemalé
finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to
pro obce za dobu fungování kolektivního
systému znamená úsporu v řádu stovek
milionů korun.
Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly
součástí běžného komunálního odpadu,
jehož svoz a recyklaci plně hradily obce.
Nyní mohou obce, kromě bezplatného
odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek
na provoz místa zpětného odběru. Tam,
kde obce nemají možnost zřídit sběrný
dvůr, mohou díky aktivitě kolektivního
systému použité elektrozařízení sebrané
v rámci mobilního svozu bezplatně předat
k zpětnému odběru.
Společnost Elektrowin zapojila za dobu
své činnosti do svého systému již více než
3000 obcí a zpětně odebrala přes 19 000
tun elektrozařízení.
Místa, kam je možné odložit vysloužilý
elektrospotřebič, jsou označena informační tabulí s uvedením všeho elektrozařízení,
které je možné na tato místa odevzdat. Na
sběrný dvůr mohou občané odevzdávat
velké i malé vysloužilé elektrospotřebiče.
Zde jsou pak vyškolenými pracovníky
tříděny a připraveny na cestu ke zpracovatelům

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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Fascinující a strhující výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se později
proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku.
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsenerová, Lukáš Jůza a další. Režie: Jakub Špalek
Kašpar Divadlo v Celetné
Předplatné skupiny A. i mimo předplatné
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
15.11. SOBOTA VENKOVSKÝ UČITEL

19:30

17.11. PONDĚLÍ VLASTNÍ PRAVIDLA

19:30

BONTON FILM. Drama /Česko / Francie / Německo, 2008, 117 min
Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu
sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná
statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý syn . Marie žije po rozpadu
svého manželství smířena s osamělým životem, a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do Učitele. Na návštěvu za Učitelem přijíždí Přítel, který
však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za sebou spáleniště
rozvrácených vztahů. Beruška , která do té doby chodila s Chlapcem, ho bez
rozloučení opouští. Učitel, který cítí vinu, se snaží svým přátelstvím pomoci
Chlapci vrátit ztracené sebevědomí. O to větší zklamání však prožijí Chlapec
a Marie, když Učitel neodolá zoufalé touze dotknout se Chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu najít sílu k odpuštění, potkají nakonec
lásku nebo přátelství?
Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel, Tereza Voříšková, Miloš Černoušek, Marie Ludvíková, Miroslav
Krobot,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,Komedie / Romantický, USA, 2008, 113 min
Rodinné drama o pouhých šesti jednajících postavách, pomineme-li několik
vedlejších roliček. Odehrává se v současnosti, v prašném ospalém městečku
kdesi v Idahu, kam za „matkou rodu“ přijíždí po mnoha letech na návštěvu
dcera a vnučka. Platí tam přesně stejná pravidla jako na kterékoliv české
vesnici: každý ví o každém všechno, na cizince se hledí s lehkou nedůvěrou
a převržený náklaďák nebo přejetá slepice jsou témata na několik večerů. Jinak
ale o pravidla příliš nejde, jak by se mohlo z názvu filmu zdát, a pokud ano,
tak spíš o jejich nedodržování. Trojúhelník dcera - matka - babička řeší odvěký
problém ...
Režie: Garry Marshall. Hrají: Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman,
Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett Hedlund, Christine Lakin, Laurie Metcalf, Hector Elizondo, Chelse Swain,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,Magic Box

22.11. SOBOTA Hector Berlioz / LA DAMNATION DE FAUST (Faustovo prokletí) 18:45

Nastudováno ve francouzském jazyce. Anglické + České titulky
Robert Lepage je jedním z nejnápaditějších divadelních režisérů dneška. Jeho
originální tvůrčí přístup od základů otřásl dogmatem klasické divadelní režie.
Především díky soustavnému využívání těch nejnovějších technologií překonává Lepage v každé své inscenaci existující hranice možného. Ve Faustovu
prokletí uplatňuje svou vizi na Berliozově zhudebnění věčného sváru dobra
a zla. V inscenaci vystoupí Marcello Giordani v titulní roli, Susan Graham
jako Markéta a John Relyea jako Mefistofeles. Jevištně vzácně realizované dílo
(v MET naposledy premiérováno před 100 lety - v sezóně 1906/7) hudebně
nastudoval James Levine.
Susan Graham (Marquerite), Marcello Giordani (Faust), John Relyea (Méphistophél?s) James Levine (dirigent), Robert Lepage (režie)
Přístupné od 15 let
SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 250,METROPOLITNÍ OPERA
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Kozí příběh také v žateckém kině

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici. Garáž, terasa,
balkon, zahrada 450 m2, všechny sítě.
Nová střecha. Kolaudace 1993, cena
2 900 000 Kč. Tel. 728 151 997.
n Prodám Opel - Kadett 1,4i, červené barvy, třídveřový, r. v. 1991, STK do
7/2009, v dobrém stavu, Cena 8 000 Kč,
dohoda možná. Tel. 724 300 683.
n Prodám novou zděnou garáž
– 20m 2, kolaudace 2001 u kasáren
z Pražské ulice. Cena k jednání 240
tis. Kč. Přístup z asfaltové cesty. Tel.
722 731 836.
n Nabízím k odkoupení nebo za odvoz
starý nábytek, tmavý pololesk. Cena dohodou. Tel. 728 685 470.
n Prodám W 353 de Luxe, rok výroby
1968, technický průkaz. Cena dohodou.
Tel. 728 685 470.
n Prodám byt 2+1 v OV na Jihu ul.
Družstevní, cena 900 000,- Kč, tel.
607 971 566.
n Prodám pozemek k výstavbě RD
Žatec v Ráji , 2699 m2, 1m2 za 1000Kč.
Tel. 775 965 184.
n Prodám byt 1+3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Pronajmu garáž v Klostermanově
ul.; Tel.: 415 710 283. Cena: dohodou
n Pronajmu reklamní plochu na své
nemovitosti. Tel.: 724 122 177
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Ve dnech 30.10 - 4.11.2008 proběhl ve druhých ročnících ZŠ Komenského
alej projekt Nebojsa.
Téma bylo pro žáky velmi atraktivní rychle utíkaly, děti měly pocit, že se nea celou dobu pracovali s chutí. Uvědo- učí, ale přitom rozvíjely své schopnosti
mili si, z čeho nebo z koho mají strach, a dovednosti, až se z nich kouřilo. Žáci
a současně se stali rádci pro ostatní, jak ve skupinách prokázali svoji tvořivost
se strachem bojovat. Prokázali svoji a chuť pracovat při psaní a ilustraci
zručnost a vyrobili si pěkné strašidýlko strašidelného příběhu. Vyvrcholením
i talisman pro zahnání strachu „Bam- našeho projektu Nebojsa byla stezka
bulku“.
odvahy. Žáci při ní museli sami projít
V rámci projektu zhlédli pohádku celou školu, tím prokázat svou statečO dobru a zlu a navštívili městskou nost, a plněním otázek uplatnit získané
knihovnu. Prací s knihami se straši- vědomosti z projektového vyučování.
delnými příběhy jsme chtěli v žácích
Za nás i za druháčky můžeme projekt
vzbudit zájem o četbu a ukázat jim, že Nebojsu shrnout slovy „Stálo to za to.“
je napsáno mnoho zajímavých příběhů,
Mgr. D. Ditrtová,
které stojí za to si přečíst. Dny nám Mgr. M. Kleindienstová, Mgr. J. Němcová

OPTOMETRISTA A OČNÍ OPTIK
JANA MILFAITOVÁ
Ì VÁNOČNÍ SLEVY na veškeré sluneční brýle až 30%. Na brýlové
obruby až 20%. Neplaťte víc než musíte.
Ì Nabízíme VYŠETŘENÍ zrakové ostrosti diplomovaným očním
optikem-optometrista, progresivní moderní metoda.
D E N N Ě od 8.00 – 18.00 hod.
sobota od 9.00 – 12.00 hod.
Ì Zhotovujeme MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE. Vsaďte na pohodlné
a moderní řešení.
Těšíme se na Vaši návštěvu • Přijďte a uvidíte!
Nám. Svobody 163, 43801 Žatec • Tel.: 415 710 899 • e-mail: optik.zatec@tiscali.cz

n Prodám byt 1+2 v os. vlastnictví
v Žatci. Ulice Svatováclavská, cihlová
zástavba. Podlahová plocha 57m2 + 2
balkony a sklep. Topení plyn. kamna.
Tel. 606 954 826 od 19.00 - 20.00h.
n Exkluzivně půjčky v akci 2008.hotovostní, hypoteční a na družstevní byt,
bankovní i nebankovní, řešení pro každého. Tel. 723 575 425.
n Prodám byt 2+kk, 2. patro v Žatci,
rozloha 43m2. Tel. 723 286 014.
n Čištění koberců a čalouněného nábytku.Tel. 774 919 166.
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v klidné části Žatce. Kauce nutná.
Volejte 777 240 723
n Pronajmu velmi pěkný byt 1+1
v Žatci (plastová okna, plovoucí podlahy). Částečně vybavený. Cena 5500 Kč
+ poplatky. Volný od prosince 2008.
Kontakt: 602 118 810.

Digitální kino v Žatci uvede v pátek 28.11 a v sobotu 29.11. český 3D animovaný
film Kozí příběh.
Komedie o přátelství mezi vesnickým hlavních a dramaticky nosných linií se
mládencem Kubou, který přijíždí za živo- v příběhu samozřejmě objevuje i množbytím do středověké Prahy a jeho věčně ství epizodních postav a strašidel z celé
žvanící Kozou. Zvrat nastává, když se řady dalších bájí a pověstí. Postavy tohoKuba zamiluje do Máci- pražské, života to příběhu mluví mluví: Jiří Lábus, Maznalé holky. Ze stavby Karlova mostu se těj Hádek, Mahulena Bočanová, Michal
Kuba dostane jako řezbář až k mistru Dlouhý, Petr Pelzer, Jan Přeučil, Viktor
ROZLOUČENÍ
Hanušovi, kde Máca posluhuje. Vtipně Preiss, Miroslav Táborský, Karel Heřmávyprávěná linie lásky a přátelství mezi nek, Petr Nárožný, Dalimil Klapka, Pavel 4.11. Václav Ragan
člověkem a zvířetem se prolíná s tajem- Rímský a mnoho dalších. Začátky proJosef Špaňhel
ným příběhem chudého studenta Matěje jekcí filmu jsou naplánovány vždy od 17: 6.11. Čeněk Marek
z Faustova domu. Lačnost po penězích 00 a 19:30 hod. Další informace o filmu 10.11. František Beneš
a upsání duše ďáblu tvoří hlavní kontrast najdete na www.kozipribeh.cz nebo na
oproti lásce a přátelství. Vedle těchto www.divadlozatec.cz.
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Ničeho se nebojíme nad
přízraky zvítězíme

57let
68 let
67 let
95 let

První Den otevřených
dveří v ZUŠ Žatec

V rámci Dnů otevřených dveří, které v letošním školním roce nabízí ZUŠ Žatec, se
jako první představí děti ze Scholy ludus.
Jejich první společná hodina bude přístupná veřejnosti a bude se konat ve čtvrtek 13.
listopadu od 16. 00 v sále školy.
Děti předvedou ukázky práce v hudebním, tanečním, literárně dramatickém
a výtvarném oboru. Jedná se o děti předškolního věku a jejich vrstevníci se mohou
v doprovodu dospělých nejenom podívat
do školy, ale i připojit se ke svým kamarádům a vyzkoušet si své dovednosti.
Společným tématem hodiny jsou zvířátka a podzim.Všechny zájemce srdečně
zveme.
Jana Bednářová

Navštívil nás T. G. Masaryk

Píše se říjen roku 1918, blíží se den vzniku ČSR a žáci ZŠ nám. 28. října se
ocitli na prahu existence 1. republiky.
Aktivovali jsme stroj času a dne publiky a také si mohli díky kostýmům,
23.10.08 jsme se v rámci projektového do kterých se učitelé převlékli, a bohaté
dne u příležitosti 90. výročí vzniku ČSR výzdobě na chodbách a v učebnách, na
přemístili do roku 1918 na počátek jejíž realizaci se zčásti podíleli, utvořit
1. republiky. V průběhu dne měli žáci představu o životě v 1. republice.
možnost nejenom setkat se osobně se
Projektový den se opravdu povedl
samotným prezidentem Masarykem, a žáci při jeho vyhodnocování ocenili
kterému mohli dokonce pokládat různé především kostýmy vyučujících a formu
otázky, a tak se dozvědět něco o jeho a kvalitu výuky. Označili jej za velmi
životě, ale stali se i přímými účastníky zdařilý.
rozhovoru TGM s Karlem Čapkem.
Děkujeme všem pedagogům, kteří se
Dále se seznámili s 5 muži října a byli podíleli na realizaci tohoto dne, včetně
informováni o průběhu vzniku ČSR. žáků 9. třídy, kteří se také aktivně spoZískali přehled o hranicích a území 1. re- lupodíleli.
ZŠ Žatec, nám. 28. října

Obnova kapličky díky Fondu
T-Mobile Czech Republic a.s.

Ve víru povinností všedního dne, proběhlých voleb a práce, trochu (vlastně
hodně) neprávem zapadla jedna důležitá akce.
Na okraji Nového Sedla, ve směru proti ní vyrostl malý altán s posezením.
oblíbených procházek na vrch Zlatník
Pevně věřím, že časté vycházky jak
vždy stála a chátrala kaplička. Mnozí si obyvatel Nového Sedla, tak i turistů ze
možná řeknete: „ co s ní, stejně stojí až Žatce a jeho širého okolí do tohoto koutu
za vesnicí uprostřed polí !“ Ale pravdou naší krajiny, budou zpřijemněny milým
zůstává, že takovéto kapličky patří neod- posezením a pohlazením na dušičce pomyslitelně ke koloritu české krajiny. A na- hledem na obnovenou kapličku.
štěstí stejný názor mají i lidé v Komunitní
A dopředu přijměte pozvání na první
nadaci Euroregion Labe, kteří přerozdě- setkání všech turistů a vycházkářů na
lují prostředky z Fondu T-Mobile Czech tomto místě, které se bude konat dne
Republic a.s.. Díky jim a jejich finanční 17. listopadu 2008 od 15 hodin pod nápomoci se mohla Obec Nové Sedlo zvem „Podzimní pábení s vůní pečených
pustit do její obnovy. A nejen to! Přímo brambor“.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Polovičním ziskem bodů se mohou
pochlubit fotbalisté Slavoje po tomto
víkendu. Očekávaný výsledek z Bezděkova (předměstí Roudnice) nepotěšil
příznivce, ale na druhou stranu lze
dodat, že výsledek neodpovídá průběhu utkání. Rezerva mužů získala další
plný bodový zisk v Libočanech. Starší
dorostenci hrající o postup rozstříleli
svého soupeře z Údlic. Žáci neuspěli
v Postoloprtech.
n FK Bezděkov - FK Slavoj Žatec
A 5 - 2 / pol. 2 - 0 /

Sestava: Voigt - Heinc - Zlatohlávek
- Dykas - Jindra - Bešík - Beránek - Macháček - Havelka - Poborský - Wiesinger
Střídali: Klíma, Holan, připraveni:
Haštaba, Vrábík
Poněkud krutý konečný výsledek utkání přivezli muži z Bezděkova. Po předešlé
šňůře tří utkání bez porážky, tentokráte
vyšli bez bodového zisku. Na velice těžkém, nasáklém a v průběhu utkání zcela
bahnitém terénu, inkasovali již ve 3.minutě, kdy na umístněnou střelu nedosáhl
Voigt. Následně ale Macháček neproměnil
jasnou brankovou šanci a vzápětí přesná
a tvrdá hlavička Zlatohlávka skončila po
reflexním zákroku v rukou domácího
brankáře. Ten se během chvíle vyznamenal zněškodněním další šance Havelky. Po
těchto šancích přišlo zvýšení domácích na
2 - 0. Po poločase při nevydařeném odkopu
domácí zvýšili již na bahně na 3 - 0. Určitá
naděj přišla v okamžiku, kdy Macháček
obešel celou domácí obranu a brankáři
nadělil čisté jesle a bylo to 3 - 1. V tomto
okamžiku byli hosté na koni a bylo jen
otázkou chvíle zdali se podaří domácím
vstřelit další branku. To už byl na hřišti
Holan, který pohotovu hlavičkou protáhl
domácího velikána v brance, který se štěstím zachránil. V zápětí obdrželi Wiesinger gólovou přihrávku a postupoval sám
na branku, kterou jen o vlásek minul.
Po náporu přišlo potrestání v podobě
další branky z nepřehledné situace. V samotném závěru se podařilo ještě Holanovi
snížit na konečných 5 - 2. Výsledek určitě
neodpovídá průběhu utkání, ale takový už
je fotbal.
U hostů se nedařilo příliš Heincovi, Jindra nebyl ve své kůži a Poborský rovněž
poněkud zaostal.
Hráči se pokusí určitě v posledním utkání v sobotu napravit své zaváhání, a věří že
se přijde s podzimním fotbalem rozloučit
i početná divácká kulisa.
n FK Slavoj Žatec B - SK Černčice
6 - 2 / pol.3 - 2 /

Sestava: Haštaba - Zlatohlávek - Vořechovský - Bodnár - Laibl - Bezstarosti
- Bešík - Poborský - Němec F. - Havelka
- Němec R.
Střídali: Holan, Fryš, Dykas
K poslednímu utkání nastoupila rezerva mužů posílena o některé hráče A týmu,
a bylo to znát i na celkové hře, i když vývoj
utkání nebyl tak jednoznačný, jak ukazuje
nakonec výsledek.
Do poločasu utkání zlobil hostující
obranu zejména Poborský. Na první gól
přihrál Bezstarosti a další dva sám vstřelil. Domácí Zlatohlávek také prověřil jinak
pozorného Haštabu, který ovšem na jeho
teč nestačil.
Soupeř se nevzdával a podnikal nebezpečné protiútoky. Nakonec domácí
diváci odcházeli spokojeni jak s výkonem domácího týmu, tak s výsledkem.
Své poslední podzimní utkání sehraje B
tým v neděli v Souši na umělé trávě od
15.30 hod.
n FK Slavoj Žatec dorost A - Sokol
Údlice 12 - 1 / pol. 3 - 1 /

Sestava: Vítek - Hynek - Majoros - Liška
- Pelikán - Hoferica - Klepáček - Smékal
- Zavadil - Wiesinger - Holan
Střídali: Fedoriško, Franc
Další body si připsali dorostenci po kanonádě zejména ve druhém poločase. To
už ale hráli bez Wiesingra a Holana, kteří
cestovali k utkání s týmem mužů.
Dařilo se střelecky Smékalovi, který
vstřelil 4.branky ostatní přidali Hynek
2, Liška, Klepáček, Franc, Fedoriško,
Hoferica, Wiesinger.
Z dalších výsledků:

Jíme zdravě?

Žatecký týdeník

Dne 31.10.2008 se na Střední škole zemědělské a ekologické v Žatci uskutečnila odborná přednáška paní Jarmily Hokrové o zdravém životním stylu. Setkání
probíhalo v multimediální učebně, kde si studenti druhých ročníků (2.A, 2.B)
obohacovali své znalosti díky počítačové prezentaci a poutavému vypravování
paní J. Hokrové, ředitelky neziskové organizace Zdravý život.
Na počátku přednášky byli žáci obe- speciálním přístroji, kterou ve větší
známeni se základními živinami a jejich míře žáci využili, neboť se stala vítanou
významem pro lidský organismus. V této možností, jak alespoň částečně zhodnotit
části se všichni studenti sami do výuky ak- vlastní zdraví.
tivně zapojili, neboť každý z nich obdržel
I přesto, že byl výklad podán na odborné
obrázek určité potraviny, kterou měl dle úrovni, jeho obsah byl žákům dobře srozuvlastního uvážení zařadit k příslušné mitelný, což usnadňovalo pochopení celé
skupině živin. Jak se později ukázalo, ne problematiky.
každý zvolil správnou variantu.
Osobně si myslím, že tato přednáška
V druhé části výkladu byly diskutovány byla pro zúčastněné žáky velmi přínosnejčastější chyby ve stravování, poruchy ná, neboť se domnívám, že jsou to právě
výživy a dále nemoci, které ze špatných mladí lidé, kterým správné stravovací
stravovacích návyků jasně vyplývají. návyky mnohdy chybí. Jsem potěšen, že
Posluchači tak vstřebávali témata jako vedení školy podporuje setkávání žáků
jsou např. obezita, mentální anorexie, a specialistů na půdě školy, poněvadž
dieta, pitný režim, cukrovka, kornatění je nepopiratelné, že to výuku obohacuje
žil nebo rakovina tlustého střeva.
a zkvalitňuje.
V závěru se pak debatovalo o správné
V samém závěru pouze připomínám, že
změně stravovacích návyků a jejím vli- kdo by se chtěl o daném tématu dozvědět
Ve dnech 7. -9. 11. 2008 se v Jablonci nad Nisou uskutečnily Mezinárodní pla- vu na zkvalitnění a prodloužení vitality více, jsou mu k dispozici internetové stránvecké závody Mosconi Cup. Za náš oddíl startoval jediný plavec, český juniorský člověka. Po přednášce ještě následovala ky na adrese: www.zdravyzivot.org. Za
možnost bezplatného měření hodnoty Střední školu zemědělskou a ekologickou
reprezentant a rekordman Tomáš Plevko.
Tomáše čekala velká konkurence, plánu závody na 50M, kde se do Tomáše tělesného tuku a tělesného indexu na v Žatci Mgr. Richard Kopřiva.
která obsahovala slavná jména jako hodně vkládalo vzhledem k jeho nedávnéJedlička, Fučík, Lédl aj. On se však pral mu překonání dorosteneckého rekordu na
od začátku až do samého konce. V prv- této trati, a královská disciplína, 100VZ.
ním dnu nastoupil ve dvou závodech, V dopoledních rozplavbách se Tomáš opět V týdnu od 20. do 24. října se všichni třeťáci ZŠ Komenského alej v Žatci ocitli
a to v 50VZ a 1OOM. V obou závodech kvalifikoval do finále a tentokrát v obou ve víru projektového vyučování na téma Město Žatec.
Zapomněli protentokrát na rozvrh ho- MHD. Také jsme kreslili, stříhali, lepili,
zaplaval skvěle, kvalifikoval se do finále, závodech s nejlepšími časy. V odpoledním
din,
učebnice i sešity a v týmech, dvojicích vyhledávali a vypisovali, pro dobrou
přičemž na trati 100M si vytvořil osobní finále zaplaval opět skvěle. Na trati 50M
i individuálně poznávali naše město, a to náladu jsme si zazpívali a pořádně jsme
rekord 59,66s. V odpoledním finále byl to byl 1.čas a to 24,96s. Oproti tomu závod
při práci na interaktivní tabuli, při exkurzi se prošli.
číslo jedna na trati 50VZ ve své kategorii, na 100VZ byl velmi dramatický. Tomáš
do historického centra s fundovaným výVelkou zkušeností byla i výměna vyudruhý pak v absolutním pořadí. Druhý zá- po prvních padesáti metrech byl až třetí,
kladem pana Matyáše, průvodce z muzea, čujících během týdne, kdy od pondělí do
vod téhož dne byl 100M, kde skončil těsně avšak ve finiši fantasticky exceloval a do- nebo při jízdě autobusem městské hro- středy měla každá paní učitelka (Krčová,
pod stupni vítězů. I přes 4. místo si vytvo- hmátl jako první s časem 51,82s.
madné dopravy.
Papáčková, Mrnková) na starost jinou
řil opět nový osobní rekord a to 59,05s.
Tomášovi k tomuto vynikajícímu
Všechny takto získané vědomosti a zku- činnost s jinou třídou.
Odměnu v podobě medaile a diplomu umístění gratulujeme a přejeme spoustu šenosti pak děti vtiskly do vlastnoručně
V pátek jsme se pak všichni sešli v tělopřevzal z rukou české fotbalové legendy, dalších úspěchů a držíme palce na kvali- vytvořených plakátů a reklamních letáků, cvičně, abychom své celotýdenní snažení
Antonína Panenky. Druhý den byly na fikaci na MSJ a MEJ.
lákajících turisty za krásami Žatce, ale také zhodnotili a odměnili nejlepší pracanty.
do zábavných kvízů, vymyšlených pro poCelý projekt nám ukázal, že umíme
bavení a přezkoušení druhých.
získat a uchovat informace i jinak než
A ptáte se, kam se poděla čeština, ma- ,,biflováním“ z učebnic, a že takové intematika a ostatní předměty?
formace umíme i prezentovat a odhalili
Tak třeba pravopis psaní velkých jsme, že každá třída v něčem vyniká.
Děti z 3.A se nejlépe pohybují v městV sobotu 1.11.2008 proběhl plavecký závod pod názvem Lounský pohár LUNA. písmen nebo i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách jsme procvičili v názvech ské dopravě, 3.B je nejlepší ve výtvarném
Náš oddíl zde reprezentovalo celkem 11 plavců a všichni podali skvělé výkony.
ulic a významných budov. Na výšce projevu a 3.C byla oceněna za pracovní
Závod byl rozdělen do několika kategoNejlepší výkony v Lounech ovšem radnice jsme zopakovali jednotky délky. nasazení při týmové práci.
rií, V té nejmladší, ročníků 1997 a 1996, předvedli hned tři naši plavci. Mezi nej- Pravidla slušného a bezpečného chováUž se těšíme na projekt s názvem ,,Na
nás zastupoval Antonín Svěcený (1997), mladšími to byla Lucie Urbanová (1996). ní v městské dopravě jsme použili cestou zdravíčko!“, plánovaný na jaro.
který dokázal i přes zranění vybojovat Ta se dokázala z pěti startů 4x umístit mezi na autobusovou zastávku a během jízdy
Mgr. Marta Mrnková
4.místo na 50m prsa a 5.místo na dvoj- prvními třemi. Zvítězila na 50m volným
násobné trati ve stejném stylu. Jeho sestra způsobem v čase 0:30.90s. 2.místo přidala
Lucie Svěcená (1997) plavala také dobře. na 200m a 3.místo na 100m, vždy volným
Nejlépe skončila na 7.místě na 100m zna- způsobem. Navíc ještě přidala další bronz SPCCH v ČR, o.s. – okresní výbor Louny uspořádal v měsíci září 2008 dva rekem a na poloviční trati na 9.místě.Andrea na 50m motýlkem. David Urban (1995) kondiční pobyty v Černém Dole.
Gabrhelová (1996) stála 4x na startu a 3x se v šesti startech 5x probojoval na bedPrvní rekondiční pobyt pro vertebro- dí Krkonoš. Dále byl i uskutečněn výlet do
si zlepšila svůj osobní rekord. Nejvíce se nu. Zvítězil na 50m volným způsobem genní onemocnění se konal od 13.9. Vrchlabí, výlet lanovkou na Černou Horu
jí dařilo na znakařských tratích, když na vynikajícím časem 0:26.80. 1.místo – 23.9.2008, vedoucí pobytu byla paní a do Jánských Lázní.
100m obsadila 12.místo a na 50m skončila získal také na 200m volným způsobem Petrlíková a druhý rekondiční pobyt pro
Dopolední programy byly zpestřeny
na 13.místě. Kristýna Štrancová (1996) se v čase 2:10.50. Přidal ještě 2 druhá místa nemocné s roztroušenou sklerózou se účastníkům i několika přednáškami
třikrát podívala do první desítky, Nejlepší na 100VZ a 50Z a 3.místo na 50M opět uskutečnil od 23.9. – 3.10.2008, vedoucí a informacemi o různých formách cvivýkon podala na 100m prsa, kde skončila ve skvělém čase 0:31.00. Kateřina Iblová pobytu byla paní Černá.
čení. Zajímavá byla přednáška od paní
Ubytování bylo zajištěno v hotelu MUDr. Pletichové, která je zdravotním
na 6.místě. 8.místo přidala ještě na 50m (1994) se také představila ve výborné
prsa.
formě. Skončila nejhůře na 2.místě Aurum ve dvoulůžkových pokojích garantem všech našich akcí, velice pěkKateřina Zumrová (1995) a Adriana a svá umístění podložila i skvělými časy. s příslušenstvím. V hotelu byl bazén, nou přednášku měl i kvalifikovaný člen
Chamrádová (1995) plavali na hranici Nejhodnotnějšího výkonu dosáhla na který účastníci denně využili ke cvičení. KRNAPu pan Bílek, který měl k dispozici
svých možností a byly z toho umístění 50m volným způsobem, když se svým Cvičení probíhalo i v tělocvičně, kterou i diapozitivy.
Cvičení vedla odborná cvičitelka paní
v první dvacítce. Hana Eichelmanová časem 0:27.50 suverénně posunula na jsme měli k dispozici.Cvičilo se s malý(1994) si ve všech svých startech vytvo- 1.místo celorepublikového žebříčku své mi i velkými míči, ale bylo také cvičení Mgr. Winkelhöferová. Zdravotní sesřila osobní rekordy. Všechna svá umístění kategorie a celkově na 11.místo v celé s oblíbenou gumou. Dále jsme mohli třičkou byla paní Kunešová, která se
využít i masáže a biolampu, tyto služby svědomitě starala o účastníky.
vměstnala mezi 4. - 6. místo. Nejblíže měla ČR mezi ženami!
Všem účastníkům se pobyty líbili a těší
k medaili na 100m znakem, který zvládla
Celkem naši plavci získali 14.umístění byly hrazeny.
Součástí každodenního programu byly se na další pobyty v roce 2009.
za 1:13.00 a na medaili jí chyběly pouhé 2 mezi prvními třemi. Ze svých 57-i startů si
Černá Vítězslava, předsedkyně
desetiny sekundy. Mezi nejstaršími jsme 42x zlepšili osobní rekord. V celkovém po- i vycházky ve zdravém a krásném prostřepak měli jednoho zástupce, Davida Išku řadí oddílů jsme získali pohár za 3.místo se
(1993). Ten se nejlépe umístil na 6.místě ziskem 116 bodů. Za námi skončili i oddíly
na 200m volným způsobem v čase 2: zvučných jmen jako je Slávie Chomutov
18.40.
či Chemička Ústí.

Tomáš Plevko se stává národní
plaveckou elitou

Učíme se jinak

Žatečtí plavci získali pohár za
třetí místo z 11 oddílů!

Rekondiční pobyty v Černém Dole

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

Ženy VK SEVER dvakrát vítězně
Ženy VK SEVER jako nováček KP 1. třídy úspěšně si vedly úspěšně i ve druhém
kole soutěže proti TJ Slovan Varnsdorf
když dvakrát zvítězily 3:1 (20,15,-17,18)
a 3:0 (15,18,16). Základní sestava Reitspiesová, Tycová, Vávrová, Čučvarová,
Korbelová a Jaholčíková odehrály oba

zápasy ve velmi dobrém tempu a některé
akce lahodily oku přítomných diváků. Velmi dobře je pak doplnily na liberu i Lukášová K. a Chotová. Trenér je přesvědčen
že družstvo se dalším tréninkem bude
ještě zlepšovat a toto potvrdí i v dalších
kolech přeboru.

Výrazné zlepšení potvrdily
i juniorky Severu

Žatecké juniorky odehrály třetí kolo z jejich strany hodnotit jako volejbalový.
n FK Postoloprty - FK Slavoj Žatec
své soutěže a vrátily se do boje o ligovou
Utkání odehrály v sestavě Želinská, Lust. žáci 6 - 4
soutěž,
protože
obě
svá
utkání
vyhrály
a
to
kášová
K., Frýbová, Fraňková, Luknárová
n SK Černčice - FK Slavoj Žatec B
jak
s
Osekem
3:2
(-15,-19,14,23,12)
tak
a
Kundratová.
dorost 4 - 2
i s Kláštercem 3:0 (9,16,21) a zaostávají
Pozvánka:
tak za vedoucím Osekem jen o jediný
bod.
SOBOTA 15.11.08 od 13.30 hod.
Obě svá utkání odehrály ve velmi dobFK Slavoj Žatec A - FK Střekov
Pavel Maňák rém tempu a jen první set s Osekem nelze

V prvním utkání je doplnila na nahrávce Chotová a ve druhém utkání Kubínová.
Děvčata od třetího setu s Osekem a celé
utkání s Kláštercem hrála pohledný volejbal a podstatně přidala i na bojovnosti.

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
13.11. 2008

Společná hodina Scholy ludus

16.00 hod.

14.11. 2008

Ples vězeňské služby Nové Sedlo

20.00 hod.

18.11. 2008

II. žákovský koncert

17.00 hod.

22.11. 2008

Šátky a šátečky

9.- 15.00 hod.

22.11. 2008

Vítání občánků

9.- 12.00 hod.

25.11. 2008

sál školy
V rámci cyklu „Dny otevřených dveří“ se uskuteční první v oddělení Scholy
ludus.
k.d. Moskva
Představí se žáci tanečního oboru ze třídy Ivany Fábryové.

sál školy
Pravidelné veřejné vystoupení žáků hudebního a literárně dramatického oboru.
prostory školy
Tvořivá dílna pro předškolní děti a jejich maminky, jejímž výsledkem bude
vlastnoručně vyrobený malovaný hedvábný šátek.
MěÚ Žatec
Vystoupí žáci hudebního a literárně dramatického oboru.

Ze života hmyzu

9.00 hod.

Městské divadlo Žatec
Výchovný koncert pro studenty středních škol připravili žáci literárně dramatického oboru ze třídy Blanky Novákové podle předlody Karla Čapka.

