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V pátek 7.5.2010 se ku příležitosti 65. výročí osvobození Československa
Tradiční zahájení chmelařské sezony proběhlo slavnostně při Chmelfestu v sobotu 8.5. na náměstí Svobody. od fašismu uskutečnil u památníku na městském hřbitově v Žatci a po té
Narážení pivního sudu obstarali zástupci z města, pivovaru, chmelobrany a pravoslavné církve.
jn i u památníku na Kruhovém náměstí slavnostní akt. Slavnostní proslov
pronesl starosta města, po té akt byl ukončen státní hymnou.

!!! RYCHLÉ A BEZBOLESTNÉ
VYŠETŘENÍ TEPEN !!!

Den země 2010

Sdělujeme, že pokračují za úplné uzavírky komunikace stavební práce pro
statické zajištění a opravu mostu nad
železniční tratí v ulici Chomutovská
u bývalé „FRUTY“. Dokončení stavby je
stanoveno v termínu do 30. 08. 2010. Objízdná trasa pro všechna vozidla je nadále
vedena obousměrně přes obce Žiželice
a Hořetice.
Jitka Stříbrná, odbor dopravy
a silničního hospodářství

V minulém týdnu se v parku Pod
Nemocnicí uskutečnil Den země, který
pořádal Městský úřad Žatec Odbor
životního prostředí a zemědělství pro
děti ze žateckých mateřských škol.
Všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet na několika stanovištích např.
odchyt toulavých psů pod odborným
dohledem pana Kubalíka z útulku pro
opuštěná zvířata v Jimlíně, nebo třídit
odpad s firmou Maurius Pedersen a.s.
Poznávací stanoviště různých druhů
rostlin a živočichů pro děti připravily Lesy ČR s.p., Lesní správa Žatec
a pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství, Městská policie
Žatec připravila ukázku cyklohlídky či
služebního vozidla a Mateřské centrum
Sedmikráska si pro naše předškoláky
připravilo společenskou hru. Příjemným

zakončením celé trasy byl skákací hrad.
Městský úřad Žatec, Odbor životního prostředí a zemědělství by rád touto
cestou poděkoval spřáteleným organizacím, které se v letošním roce podílely
na uskutečnění tohoto Dne Země pro
malé předškoláky. Naše poděkování patří Lesům ČR s.p., Lesní správě Žatec,
společnosti Marius Pedersen a.s.- Žatec, Městské policii Žatec, Mateřskému
centru Sedmikráska a Útulku pro opuštěná zvířata Jimlín. A v neposlední řadě
i dobrovolným hasičům města Žatce za
technickou pomoc s centrálou k napojení skákacího hradu.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme
se na další spolupráci nejen při takových
příležitostech.
Odbor životního prostředí
a zemědělství

Dne 31.12.2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných od 01.01.1994
do 31.12.2000. Ve správní oblasti Městského úřadu Žatec se tato výměna týká
více než 1.600 občanů. Chtěli bychom
tedy vyzvat všechny tyto řidiče, aby
neotáleli s podáním žádosti o výměnu
tohoto řidičského průkazu. K podání
žádosti je třeba se osobně dostavit na
registr řidičů Městského úřadu Žatec

(budova Obránců míru 295 – naproti
„Zvonu“). K žádosti je třeba předložit
doklad totožnosti, řidičský průkaz
a jednu platnou průkazovou fotografii. Výměna řidičského průkazu bez
provedení změny údajů je zdarma. Výroba trvá cca 20 dnů a k jeho převzetí
můžete být následně vyzváni zasláním
SMS zprávy.
Pro lepší a cílenou informovanost ob-

čanů začal odbor dopravy a silničního
hospodářství v těchto dnech rozesílat
informační dopis všem řidičům, kteří
jsou držiteli těchto řidičských průkazů. Doufáme, že tato nadstandartní
informační kampaň napomůže tomu,
že se nebudou ke konci roku na úřadě
tvořit zbytečné fronty, kterým je možno
se vyhnout včasným podáním žádosti.
Jiří Dobruský

Chcete znát stav Vašich tepen ve
Vašem těle? Riziko srdečního infarktu
a cévní mozkové příhody v příštích
10-ti letech? Nechte se vyšetřit přístrojem Arteriograf v naší interní ambulanci
v Nemocnici Žatec, o.p.s., pro objednání
na tel: 414 110 354. Vyšetření nehradí
zdravotní pojišťovny, cena za vyšetření
1000,-Kč. Bližší informace také na
www.nemzatec.cz

Oznámení

Povinná výměna řidičských průkazů se blíží

Reakce na kritiku: Osobní údaje se musejí chránit

Žatec – Čas od času se jako představitelé města setkáváme s výhradami až
kritikou (někdy i od novinářů, kteří by měli být schopní si zjistit objektivní
informace) na fakt, že se nezveřejňují osobní údaje například při prodeji
městského majetku nějakému občanovi.
V příslušných zákonech se občan na o ochraně osobních údajů obcím
označuje jako fyzická osoba, o kterých a městům radí, aby osobní údaje obje i tento článek. Zmíněné výhrady či čanů zveřejněné například na úřední
kritika se týkají toho, že se veřejnost desce či na internetu začernily či jiným
nedozví, že konkrétní pan či paní X.Y. způsobem anonymizovaly a tímto způkoupil nějaký městský majetek.
sobem je chránily. Zadruhé – současné
Zaprvé Úřad na ochranu osobních právní normy umožňují občanům, aby
údajů, v jehož gesci je zmíněný zákon, v souladu se zákonem mohli nahlížet
i ministerstvo vnitra na základě záko- do příslušných materiálů a dozvědět

se, co je zajímá. Nic tedy není ututláváno, jak občas slýcháváme.
Pokud ovšem nějaká obec na internetu zveřejní úplný zápis ze zastupitelstva a uvede, že prodala nějaký
majetek a uvede osobní údaje dotyčné
osoby, porušuje tím současné právní
normy. Toho se dopouští i občan, jenž
oprávněně získá informace díky výpisu či fotokopii ze zápisu či usnesení
s plnými údaji jiného občana=fyzické
osoby.
(kas)

Mimořádný úřední den

Dne 15.05.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště: Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna,

pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21
o výměře 1221 m 2 , p.p.č. 4646/22
o výměře 4508 m 2 , p.p.č. 4646/26
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní
cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
žadatele bude k žádosti přiložen návrh
zástavby v souladu s územním plánem
města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím,
že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně
vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou
(případně lze výstavbu rozdělit do
etap)
- věcné právo předkupní po dobu
realizace výstavby
Zveřejněno od 27. 4. 2010 do
26. 5. 2010

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského
vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit

ověřenou fotokopii platného výpisu
Opravu střechy včetně kanalizační
z obchodního rejstříku.
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
Do ploch Občanské vybavení (OV) - dne 22. 2.2000. dle projektové dojsou zařazeny plochy občanského vykumentace.
bavení charakteru veřejného vybavení - statické posouzení střechy ze dne
(veřejná správa, ochrana obyvatelstva,
8.9.2009
školství, sociální péče, zdravotnictví, - znalecký posudek – Posouzení stavu
kultura) a dále významné objekty
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
církevní, administrativní a finanční
23.10.2009
(banky, spořitelny a pojišťovny, pošta),
Minimální kupní cena:
ubytování a obchodu (hypermarkety
2.700.000,- Kč
a supermarkety, obchodní síť).
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového
harmonogramu rekonstrukce v návaznosti na rekonstrukci přilehlé
klášterní zahrady, která bude zahájena 07.2010.
Zveřejněno
od
27.04.
do
26.05.2010

Zveřejněno od 27.4.2010 do 26.5.
2010

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne
23.11.2009
n Rozestavěný objekt školy č.p.
2913 ul. Malínská v Žatci se st.p.č.
5073 o výměře 3234m 2 a ostatní
plochou p.p.č. 5617/12 o výměře
13742m2
Stavba zahájena v roce 1990 stavební povolení doposud platné ( základní
8.třídní škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon E – byt školníka - byt obsazen
nájemníkem, který zajišťuje ostrahu
areálu.
Kupní cena : 15.000.000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového
harmonogramu dostavby
Zveřejněno od 27.04. do 26.05.
2010

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne
10.05.2010
n dům č.p. 896 ul. Osvoboditelů v Žatci se st.p.č. 1059 o výměře
680m2, zahradou p.p.č. 1755/2 o výměře 123m2 a zahradou p.p.č. 1894/3
o výměře 125 m2.
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní obytný dům postaven v roce 1890
s 5 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky a jednou volnou bytovou
jednotkou.
Rekonstrukce vyhořelé střechy v roce 1998. Kupní cena: 2.356.540,- Kč

n dům č.p. 116 ul. Dlouhá v Žatci
se st.p.č. 77 o výměře 588 m2.
Opakovaný záměr
Jedná se řadový dvoupodlažní
obytný dům v městské
Města Žatec prodat ze podsklepený
památkové rezervaci postaven v roce
svého majetku
1902 se 3 bytovými jednotkami obZáměr projednán RM dne sazenými nájemníky a jednou volnou
23.11.2009
bytovou jednotkou jedním nebytovým
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců prostorem obsazeným nájemníkem.
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
Kupní cena : 2.003.169,-Kč
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
- Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:

č.p. č.bytu
Ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
2554
11
Černobýla
1+1
35,70 m2
458.620,-Kč
2826
19
Písečná
1+3
75,80 m2
931.540,-Kč
2547
11
Pražská
1+3
80,50 m2
900.000,-Kč
1678
11
Pražská
1+1
48,30 m2
574.170,-Kč
2652
4
Osvoboditelů
1+3
66,10 m2
396.822,-Kč
2819
13
Písečná
1+3
68,50 m2
791.783,-Kč
2825
12
Písečná
1+3
76,10 m2
772.752,-Kč
2828
6
Dr. V. Kůrky
1+3
71,00 m2
803.862,-Kč
2
11
Stroupeč
1+3
71,70 m2
220.773,-Kč
2818
11
Písečná
1+3
68,20 m2
783.895,-Kč
2816
14
Písečná
1+3
68,20 m2
802.519,-Kč
2816
17
Písečná
1+3
68,20 m2
801.278,-Kč
2815
11
Písečná
1+3
68,20 m2
779.084,-Kč
2833
21
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
492.520,-Kč
2815
24
Písečná
0+2
40,20 m2
500.650,-Kč
2816
12
Písečná
0+2
40,20 m2
497.930,-Kč
2832
22
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
379.100,-Kč
2833
6
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
419.730,-Kč
2833
9
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
450.280,-Kč
2833
32
Dr. V. Kůrky
0+2
39,10 m2
483.980,-Kč
2834
30
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
463.320,-Kč
2553
18
Černobýla
1+3
76,90 m2
892.510,-Kč
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. Bližší informace získáte na tel. 415736224. Zveřejněno: od 27.4.2010 do 26.5.2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno od 11.05. do 09.06.
2010

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m 2 a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře
754 m 2 ul.Lounská v Žatci za kupní
cenu 500,- Kč/m2.

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč Zveřejněno: od 27. 04. 2010 do 26.
05. 2010
Zveřejněno: od 11. 5. 2010 do 9. 6. 2010

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
Oblastní výbor KSČM v Žatci
pořádá k Mezinárodnímu dni
dětí v sobotu 22. května 2010 od
9,00 hodin
v parku pod evangelickým
kostelem

DĚTSKÝ DEN

Program:
Sportovní soutěže o ceny
Zábavné soutěže se sladkou
odměnou
Střelba ze vzduchovky
Přehlídka dětských panenek
a kočárků
Projížďka na koních
Občerstvení pro děti i rodiče
zajištěno
Rodiče (i prarodiče) přiveďte své
děti a vnoučata
Těšíme se na Vás

Pozvánky

n Regionální muzeum K.A.Polánka
pátek 21.5.2010 ve 20.00 – 24.00h
IV.Muzejní noc
Sobota 22.5.2010 Turistický pochod,
start 9:00h Blatno(vlakové nádraží), cíl cca 16.00h Chyše
25.5.2010 Vernisáž výstavy Žatec ve
třetím odboji
Kostel Sv.Václava Velká Černoc sobota 22.5.2010 ve 13.00 h Benefiční
koncert, info na tel.č.737 163 156
Zámek Krásný Dvůr sobota 22.5.2010
ve 14.00h Parkem za koncertem
více www.krasny-dvur.cz
Svatojánská pouť v Želči v sobotu
22.5.2010 , začátek 11.30 Mše
svatá v kostele sv.Mikuláše,během dne vystoupí Alexandrovi
- div.soubor ÚSP Tuchořice,skupina histo.šermu Vítkovci, Žatečanka, mažoretky, kejklíři, Abba
Stars,zábava s kapelou Reflex
a ohnivá show.

Gymnázium „za školou“ v Paříži a Londýně

Ve dnech 20. – 24.4. se konal poznávací zájezd Paříž-Londýn, kterého se
zúčastnilo studenti z našeho Gymnázia.
V 15:00 jsme všichni natěšeni odjížděli
právě od naší školy. Cesta do Paříže
byla dlouhá, ale již v 7:00 jsme dorazili
do našeho prvního cíle. Nejprve nás čekal výšlap na Sacre Coeur, odkud jsme
měli Paříž jako na dlani. Poté jsme pokračovali ke slavnému kabaretu Moulin
Rouge, bulváru Champs Elysees, muzeu
Louvre a na závěr nás čekala dominanta
Paříže, Eifellova věž. Po velmi náročné
prohlídce města jsme všichni byli vděčni
za pohodlné sedačky v autobuse, kterým
jsme jeli 300 km směr Calais, kde jsme
byli ubytováni.
Časně zrána jsme pak v přístavu nastoupili na trajekt do Doveru. Dvouhodinová plavba utekla jako vlnky na moři
a naše cesta dále směřovala do největší
metropole v Evropě, Londýna. K překvapení všech bylo v Anglii velmi slunečno.
Prohlídku města jsme zahájili v Greenwichském parku u nultého poledníku.
V průběhu dne jsme shlédli spoustu významných londýnských památek, jako je
London Eye, Westminster Palace, Trafalgar Square, muzeum voskových figurín

Md.Tussaud‘s a Piccadilly Circus, kde
jsme třetí den výpravy zakončili.
Následující den nás čekala prohlídka dalších významných historických
památek, Tower of London a Tower
Bridge. Naše kroky dál směřovali až do
samotného srdce města, kde jsme viděli centrum Bank of England a centrum
královské směnárny. Poslední památkou
pak byla katedrála Sv. Pavla, kde jsme
si poseděli v parku a dali si malou svačinku. Cíl naší cesty, Oxford Street, se
objevil po krátké cestě metrem. Právě
zde každý nakoupil nějaké suvenýry ať
pro sebe nebo pro své blízké. V půl osmé
už na nás čekal autobus u Hyde Parku
a vydali jsme se na dlouho cestu domů,
která trvala bezmála 19 hodin.
V půl třetí jsme dorazili opět ke škole,
kde již čekali rodiče a všichni se plni
dojmů rozešli do svých domovů.
A hodnocení zájezdu? Obě dvě metropole jsme si maximálně užili, počasí nám
přálo a organizace byla taktéž bezchybná. Děkujeme tedy p.profesorkám a panu profesorovi za vyčerpávající výklady
a skvěle naplánovanou akci. Zájezd vřele
doporučujeme.
Good bye a Au revoir!

V letošním školním roce slaví naše
škola, ZŠ Žatec, nám. 28. října, 110.
výročí, přípravy oslav právě vrcholí, ale
na maminky a babičky v pečovatelském
domě jsme ani letos nezapomněli.
V neděli 9. května oslaví maminky svůj
svátek, a proto i naše děti si připravily na
pátek 7. května pro obyvatelky Domu
s pečovatelskou službou v Podměstí pestré vystoupení a malý květinový dárek,
který věnovalo Zahradnictví Cinke.
Malý koncert pro maminky a babičky
si nacvičily děti ze školní družinky pod

vedením paní vychovatelky Zuzany
Mlčochové a několik žákyň z 2. stupně.
Děti recitovaly básně o mamince, hrály
na flétny, tančily, ale největší úspěch
zaznamenala píseň o včelích medvídcích a kočičích bratrech. Starší dívky
zase upoutaly břišním a „pyžamovým“
tancem.
Na závěr jsme všem maminkám
a babičkám popřáli krásné prožití Dne
matek, mnoho zdraví a spoustu důvodů
ke spokojenému úsměvu.
Silvie Svobodová, ZŠ Žatec,

Ani letos jsme na ně nezapomněli
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

KVĚTEN 2010
17.5. Pondělí

19.5. Středa

JAKEOVY ŽENY – Neil Simon

19:30

Jde o inteligentní komedii o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důvěře a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen) na nápaditém
půdorysu prolínajících se dialogů reálných i vysněných slibuje v inscenaci návštěvnicky atraktivní zábavu, zároveň je však i tato, jako jiné Simonovy hry, velice
dojemná a citlivě poučná. Hrají herci Divadelní společnosti Háta Olgy Želenské:
Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Avana Andrlová, Veronika
Jelínková, Lucie Zedníčková, Pavla Rychlá a další.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

STRAKATÉ BAJKY

10:00, 14:00

Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou Francii a teď
přijeli k Vám se svým představením „Strakaté bajky.“ Kratičkými bajkami inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de La Fontaine, Vás nejen pobaví, ale přinesou
Vám i mravní ponaučení. Komedianti pohotově střídají role i kostýmy zvířátek,
na jejichž charakterech nastaví dětem zrcadlo lidských vlastností. Každá bajka
končí ponaučením jasně pochopitelným pro dětského diváka.
Hrají: Pavlína Jurková/Hana Benešová, Jarmila Vlčková, Lukáš Jurek/Petr
Mikeska
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti
Vstupné: 35,- Kč

22.5. Sobota

XIV. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK

24.5. Pondělí

KRIMINALITA MLÁDEŽE

25.5. Úterý

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŽATEC

Tradiční přehlídka souborů z ČR.
10:15 Slavnostní průvod městem k radnici.
10:30 Pochodové Defilé na nám. Svobody
14:00 Pódiové formace - letní kino
nám. Svobody a areál Letního kina. Vstupné Letní kino: 50,-

8:30, 10:00, 11:45

Beseda o tom, jaké právní následky mají nejčastější trestné činy mladých lidí a jaké
další následky může mít dopad celého trestního stíhání – případně odsouzení
– pro budoucí život člověka. Na konkrétních případech bude poukázáno na možné
důsledky krádeží, vydírání, zpronevěry, trestné činy pod vlivem alkoholu a drog.
Přednáší Josef Klíma.
Mimo předplatné. Pro II. St. ŽŠ a SŠ
Vstupné: 40,Mimo předplatné. Akce ZUŠ

17:00

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
15.5. Sobota

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

16.5. Neděle

CRAZY GANG A ROCK N ROLL

15:00

22.5. Sobota

Spi / Komedie / Česko, 2009, 88 min
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si do něho může
každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní
rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by se, že musí přijít
nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spásný nápad…
Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl,
Kateřina Sedláková, Josef Carda.
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,Go Crazy / Komedie / Rodinný / Norsko, 2004, 92 min
Při příležitosti zahájení vysílání norské televize v roce 1960 je vyhlášena hudební
soutěž talentů, jejíž vítěz získá 50.000 korun a zahraje živě při prvním televizním
přenosu. Egon, který má zrovna domácí vězení, sedí v dětském domově a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby byl známou rockovou hvězdou; žádná škola, žádný
dětský domov a taky žádné domácí vězení. Rychle se domluví s kamarády, vytvoří
hudební skupinu „Dynamiti“ a přihlásí se do soutěže.
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

HODINU NEVÍŠ

19:30

Magic box / Krimi / Drama / Česko, 2009, 94 min
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne
vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá
dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Režie: Dan Svátek. Hrají: Václav Jiráček,
Ivan Franěk, Marián Geišberg, Zita Kabátová, Stanislav Zindulka, Jana Pehrová
- Krausová, Zuzana Kronerová, Jaroslava Adamová, Stanislav Fišer.
Přístupné. DVD
Vstupné: 50,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

ŘEDITEL OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI

vyhlašuje na 25. května 2010
2. kolo přijímacího řízení do oboru

63-41-M/02 Obchodní akademie
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PŘIJÍMÁME DO 17.5.2010
Adresa školy: OA, Studentská 1354, 438 01 Žatec
tel.: 425 742 106-7, e-mail: oa.zatec@arsys.cz, www.oazatec.cz

Prodám, koupím, vyměním byty
1+1; 2+1; 3+1; 4+1; rodinné domy, vyřízení přepisu zdarma,
vykoupíme Váš byt a Vás necháme bydlet.

Tel.: 607 446 488; www.bydletesnami.cz
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám byt v Žatci „Na Jihu“ 1+4
s balkonem v OV bez úprav; 76,80 m2,
zateplení, plastová okna. Cena 900.000,Kč. Tel.: 739 149 083
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci – Podměstí.
Nájem 4.800,- Kč + služby. Vratná kauce
13 tis. Jen pracujícím. Tel.: 777 875 955
n Pronajmu lux. byt 3+1 s terasou
v centru města, cena 7.000,- Kč bez
energií, tel. 724 105 945
n Pronajmu byt v Žatci na Jihu, 2+1
s balkonem; 3. patro, výtah, klidný dům,
kauce. Informace na tel.: 723 577 134
n Pronajmu pěkný, zrekonstruovaný
byt 1+1 v klidné části Žatce. Plastová
okna, žaluzie, nová lina, kuchyňská linka.
Volejte: 774 240 723
n Provádím štukatérské a drobné
zednické práce, popř. malování. Volejte
kdykoli na tel.: 739 869 716
n Prodám boudu pro malého psa
(55x70) + proutěný koš ovál, střešní
nosič na Favorit nebo Felicii, demižony
na víno – různé. Tel.: 723 577 134
n Pronajmu byt 3+1 plocha 100
m2 v Libočanech u Žatce. Info na tel.:
606 581 712 nebo 777 798 071
n RE/MAX nabízí v Žatci
DB 3+1 Měcholupy, 299000
DB 3+1 Příkrá, 790000
OV 2+1 U Jezu, 630000
Kanceláře Masarykova ul.
č.1 měsíčně 4000
č.2 měsíčně 2200
RD, garáž, zahrada, 1700000
Strojetice (obec Kryry),
RD s bývalou sušárnou chmele,
zahradou, u řeky Ohře
Tvršice 1280000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodej slepiček Drůbež Červený
Hrádek- firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra
hnědá a Dominant-černý, modrý, kropenatý a bílý. Stáří: 17-19 týdnů – těsně před
snáškou – cena 138-148 Kč/ks dle stáří.
Slepičky pouze z našeho odchovu, 5x vakcinované. Garantujeme začátek snášky do
4 týdnů. Prodeje se uskuteční: v úterý 25.
května 2010 u západního nádraží v 15.30
hod.
n Pronajmu pozemek na zahrádku 2,7
arů za 800,- Kč/ročně. Nad Kauflandem.
Tel.: 723 823 191
n Do restaurace U Medvěda přijmeme
servírku. Info v provozovně nebo na tel.
777 776 666.
n LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOŽLANY pro děti od 7 do 14 let TERMÍN: 15.
– 22. 8. 2010. CENA: 2.300,- Kč UBYTOVÁNÍ: ve 4lůžkových chatách Soutěže, hry, koupání, zájezd do ZOO v Plzni
Přihlášky: Jindřich Dlouhý-REKL Žatec
tel.: 415 710 439.
n Pronajmu byt 3+1 s balkonem
v Žatci, Růžová ul. za 5.000,-Kč měsíčně
+ energie. Pronajmu garáž v Žatci, Dukelská ul (U dvou psů) - uzavřený objekt, el.,
1340,- Kč měsíčně. Pronájem i jednotlivě.
Informace na tel. 606 680 008.
n Pronajmu byt 1+2 (71m2) v rod.
domku, 1. patro, Žatec. Nájem + inkaso 7.800,- Kč. Kauce 10 tisíc Kč. Tel.:
415 210 135.
n Prodám družstevní byt v Žatci
„Na Jihu“ 1+1 po stavebních úpravách.
Cena 700.000,- Kč. Tel.: 415 740 627,
773 200 674.
n Prodám použitý litinový radiátor
(15 článků) Kalor 500/160, cena 1.000,Kč. Při rychlém jednání sleva. Kontakt:
777 634 052
n Pronajmu byt 1+1, vhodné pro mladé lidi. 3. patro. Nájem 5.500 Kč. včetně
energií. Tel. 607 948 094
n Pronajmu NP v centru 60m2, přízemí, informace 602 669 558.
n Pronajmu byt 1+1, zrekonstruovaný,
stará zástavba, cena včetně energií 65,-Kč,
pronajmu byt 1+0 v Podměstí, cena celkem 5000,-Kč, tel. 602 669 558.
n Přijmu dvě kadeřnice na ŽL, bližší
info na tel.č.774 306 880.

OZNÁMENÍ
n Salon Lenka od 1.6. přestěhován do Dvořákovi ulice směr
k divadlu. Akce - kompletka porcelán 450,-Kč, masáže v akci záda +
šíje 200,-Kč, kompletka ženy muži
350,-Kč

Žatecký týdeník

Plavci
v běhu obstáli (Memoriál K. Raise)
V sobotu 1.5.2010 se konal v Lounech běžecký závod Memoriál K. Raise. Náš

oddíl vyslal do Loun celkem 11 členů a to jak z řad plavců tak i trenérů a členů
realizačního týmu.
Míra Urban běžel celých 15 km a ostatní v čase 1:13:16.10. Druhou štafetu rozbíse rozdělili do dvou štafet po pěti běžcích, hal David Urban, který předával Martinu
z nichž každý musel uběhnout 3 km.
Dvořákovi, další byla Šárka Urbanová, na
První štafeta byla složena z mladších čtvrtém úseku Iva Urbanová a na poslední
plavců. Na prvním úseku byl Filip Ur- úseku běžel Karel Urban. Všech pět podaban, na druhém Kuba Dvořák, na třetím lo také skvělý výkon a skončili na 6.místě
Ilonka Nováková, na čtvrtém Tomáš v čase 1:13:20.60. Míra Urban, který
Urban a na posledním Lucie Urbanová. startoval v závodě jednotlivců, plnil spíše
Všichni se vydali na svém 3 km úseku ze funkci dokumentátora a i přesto obsadil
všech sil a nakonec obsadili skvělé 5.místo pěkné 15.místo.
Karel Urban

Mladí stolní tenisté Severu získali
další titul krajských přeborníků
Třetí titul krajských přeborníků získali
mladší žáci Severu Žatec. V sobotu v Litoměřicích trio Čaja, Hänel,Vízner zvítězili
v soutěži tříčlenných družstev. Po přesvědčivých vítězstvích nad Chomutovem 4 : 1,
Litvínovem 4 : 0 a Litoměřicemi 4 : 1 přišla
nešťastná porážka od Děčína 3 : 4, když
je od vítězství dělil jediný míček. Žatecké

chlapce však porážka nepoložila. Naopak
v posledním utkání zabojovali a porazili
největšího favorita soutěže Krupku 4 : 2.
Při stejném bodovém zisku Krupky, Děčína a Žatce rozhodlo o vítězství Severu
nejlepší skóre ze vzájemných zápasů a tak
již třetí titul v letošní sezoně putoval do
Žatce.

Obchodní akademií Žatec
zavoněla Levandule

Desítka studentů Obchodní akademie (OA) Žatec se rozhodla pro velice záslužnou
a smysluplnou činnost - zapojit se do projektu Dobrovolnické služby Levandule
pro žateckou nemocnici.
Ve čtvrtek 22. dubna odpoledne si měli škole naučili - psaní motivačních dopisů
možnost prohlédnout žateckou nemocni- a životopisů, absolvují vstupní pohovor,
ci, společně se zástupci žateckých dobro- projdou rozmanitou praxí v komunikaci
volných záchranářů, kteří se do projektu s lidmi různých věkových kategorií a to
zapojují také. U vstupu do nemocnice je jak s jednotlivci, tak i kolektivy a získají
uvítala koordinátorka projektu Monika základní pracovní návyky. Vstupní poVernerová. Po odděleních nemocnice je hovory je nutí zamyslet se kriticky sami
osobně provázela hlavní sestra žatecké nad sebou – jací skutečně jsou a jací by
nemocnice Růžena Srbová, která byla být chtěli. Praxe dobrovolníka, tj. specivelkým počtem dobrovolnic mile překva- alisty na komunikaci, se jim započítává
pena. „Velmi si vážíme, že jste se k této - dostanou na ni řádné potvrzení, což jim
službě odhodlaly, je to velmi potřebná při studiu na vysoké škole i při hledání
činnost. Jste průkopníky projektu, tak skutečného zaměstnání jistě pomůže,“
pojďte a vstupte do historie,“ zvala bu- vysvětluje. „Nesmírně si vážím těch, kteří
doucí dobrovolníky k prohlídce areálu jsou ochotni velkoryse věnovat svůj volný
nemocnice R. Srbová. Zájemci o dob- čas s úsměvem a bez nároku na odměnu
rovolnou službu si prohlédli všechna těm, kteří naši pomoc potřebují.
oddělení, nahlédli do pokojů, heren
Upřímně našim studentům děkuji za
pro děti. „Prostory pro dobrovolníky zájem a věřím, že se dobrovolnické řady
se teprve připravují, nečekali jsme, že rozšíří i o další odvážné, že v hojném
se nám tak rychle a v tak velkém počtu počtu v této velmi zodpovědné službě vyozvete,“ ukazovala M. Vernerová zájem- trvají a že se pro ně dobrovolnická služba
cům jejich budoucí zázemí. „Pro studenty stane příjemnou a smysluplnou součástí
Obchodní akademie je to vítaná možnost jejich volného času,“ dodává Z. Uďanozískání tolik žádané praxe,“ říká učitel- vá. Dobrovolnická služba Levandule svou
ka OA Žatec Zdenka Uďanová. „Zde si činnost zahájí v červnu 2010.
mohou nanečisto vyzkoušet to, co se ve
Z. Uďanová, OA Žatec

PŘIŠLI NA SVĚT

POZVÁNKA

4.4. Ján Tolog
Anna Konrádová
4.4. Anežka Eliášová
5.5. Viktorie Fabiánová
Matěj Plíva
David Gregor
5.5. Kateřina Zímová
5.5. Linda Pazáková
5.5. Adriana Patáková
5.5. Lukáš Zelenka
Jakub Kulíšek
5.5. Alexander Mižigar
5.5. Tereza Kučerová
Lukáš Tattermusch
Kristián Filo
5.5. Kamila Pekarčíková
Matěj Weis
11.5. Martin Divíšek

ZO SPCCH, o. s. ZO Žatec pořádá Májové hudební odpoledne.
Čtvrtek 13. 5. 2010 od 14. 30 Domov seniorů - pro klienty Domova seniorů, klienty Pečovatelských domů, klienty Denního stacionáře Libočany, členy SPCCH
Program: Kulturní vystoupení dětí ZUŠ
Žatec,Taneční skupina Tygři
Po celé odpoledne bude hrát country
kapela Parťáci z Loun. Nebude chybět
opékání vuřtů.

POMOC V KRIZI
Dostali jste se do bludného kruhu
splátek a teď nevíte kudy kam?
Pomůžeme Vám!

KOMPLETNÍ ODDLUŽENÍ

ROZLOUČENÍ
23.4. Jozef Veres
28.4. Ilona Hulčová
1.5. František Prskavec
Blanka Kaiserová
Ing. Pavel Žiaček
2.5. Anna Pecková
3.5. Luboš Hokův
6.5. Jarmila Macourková
8.5. Jiří Sábl
9.5. Jarmila Svobodová
Jaroslava Hofhansová
10.5. Marie Tokarová
Marie Andrtová

67 let
63 let
86 let
70 let
80 let
84 let
65 let
81 let
73 let
75 let
90 let
86 let
53 let

Zastavení exekuce, vše vyřešíme za
Vás! Bez ručitele, bez zástavy majetku.
Není nutné prokázat příjem.

Tel.: 728 515 919

Nabízím zpracování
jednoduchého účetnictví

pro další 2-4 živnostníky nebo firmy,
které mají zájem o vypracování daňové
evidence, jednoduchého účetnictví, DPH
a mzdy. Touto činností se zabývám od
roku 2002.
Tel.: 602 132 290
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