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Škola si nechá
vyspravit střechu
Žatec – Rada města schválila žádost
ředitelky Základní školy Petra Bezruče
o čerpání investičního fondu organizace ve výši 152 tisíc korun. Škola použije částku na opravu ploché střechy nad
zadním vchodem do budovy. Dochází
tam k zatékání vody, která následně poškozuje učebnu výtvarné výchovy. (kas)

Uskuteční se další
prodej ztrát a nálezů
Žatec – Během úřední soboty 12. června se bude od 8 do 12 hodin v hale
radnice konat prodej ztrát a nálezů.
Ceny byly stanoveny podle stupně opotřebení, případně poškození. Nabízen
bude například kočárek, pánské jízdní
kolo či motocykl Malaguti. (kas)

Kotelna se má změnit
na solnou jeskyni
Žatec – Město před časem zveřejnilo
záměr prodat objekt bývalé kotelny ve
Vrchlického ulici (vedle základní umělecké školy). V termínu zveřejnění se přihlásil jediný zájemce, občan Žatce. Ten
ve své žádosti uvedl, že zamýšlí objekt
přeměnit na solnou jeskyni. Tedy službu pro veřejnost, která je dosti žádaná
a kvůli které jezdí občané všech věkových
kategorií do okolních měst.
Rada města na pondělním zasedání
doporučila zastupitelstvu, aby prodej
někdejší kotelny za milion korun schválilo.
(kas)

Počet zastupitelů by
měl zůstat stejný
Žatec – Takové doporučení schválila
rada města na základě zákona o obcích,
který stanovuje v určité lhůtě před
komunálními volbami ustanovit počet
zastupitelů pro příští volební období.
V případě města o velikosti Žatce je
možné, aby nejvyšší orgán města měl
15 až 35 členů. V Žatci je dlouhodobě
počet 21 a rada neviděla žádný důvod,
proč toto číslo měnit. Počet musí ještě
odsouhlasit zastupitelstvo.
(kas)

Město dál pojistí
Kooperativa
Žatec – Výběrové řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti
města Žatec vyhrála společnost Kooperativa. Ta se tak stává staronovým partnerem města, protože v minulých letech
už pro město pojištění zajišťovala. Oproti
původní smlouvě na té nové město dokonce ušetří, a to více než 170 tisíc korun.
Do výběrového řízení se přihlásily celkem
čtyři společnosti.
(kas)

Národní šampionát mažoretek

Finanční příspěvek
sportovním organizacím
Možná, že nejen funkcionáři sportovních organizací si pokládají otázku na to,
kdo je vinen, že sportovní organizace do dnešního dne nemají s Městem Žatec
podepsanou smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na činnost a následně
na to, proč na svých účtech nemají připsané peněžní prostředky ve výši sportovní komisí navržené.
Zdržení samozřejmě není ve vazbě na nikatele, který má příslušný nebytový
moji připomínku při jednání rady, jak se prostor v pronájmu. Předpokládám, že
o tom po městě hovoří, která se týkala každý kdo tvrdí, že jsem to byl já, kdo
toho, zda je správné poskytnout ﬁnanční svoji připomínkou zdržel podpis smluv,
příspěvek na energie v požadované výši po přečtení předchozích a následujících
těm sportovním organizacím a klubům, vět pochopí, že tomu tak není.
které pronajímají nebo podnajímají
Pro přehled uvádím sled termínů ve
nebytové prostory k podnikatelské čin- kterých se o příspěvku jednalo: rada
nosti, a to z toho důvodu, že ve větší či 18. ledna 2010 přijala usnesení, kterým
menší míře je elektrická energie a teplo bylo uloženo přijímat žádosti o příspěspotřebováno subjekty, které v daných vek, a to do 26. února 2010. Sportovní
prostorách podnikají. Jinými slovy komise, která podle zásad příslušnou
řečeno, příslušná sportovní organizace ﬁnanční sumu mezi sportovní organiby měla spotřebovanou energii podni- zace rozděluje, zasedala až 13. dubna
katelskému subjektu vyúčtovat. Pokud 2010. Návrh sportovní komise na rozje energie podnikatelskému subjektu dělení ﬁnančních přípěvků byl projedúčtována a Město Žatec ještě poskytne nán v nejbližším možném termínu rady
příspěvek na energie, dostane tak spor- 26.4.2010. Na závěr vysvětlení toho, jak
tovní organizace příspěvek na energie, je rozhodováno o poskytnutí příspěvku
které ve skutečnosti nespotřebovala. sportovním organizacím uvádím, že
Pokud si však sportovní organizace posledním kdo s konečnou platností
spotřebu energií od podnikatelského rozhodne, je zastupitelstvo, to bude
subjektu neúčtuje, znamenalo by to, zasedat 17. 6.2010.
že město přispívá na podnikání podJUDr. Karel Krčmárik

O dlouho diskutované pozemky na Kamenném vršku
se přihlásila ﬁrma, chce koupit všechny zbývající
Žatec – Po dvou prodaných stavebních
parcelách na Kamenném vršku nyní
kyne naděje, že město odprodá i zbývajících jedenáct. Cena za metr čtvereční
je především vzhledem k pořizovacím
nákladům stanovena na 1250 Kč.
Právě cena je už řadu měsíců předmětem diskuzí na zasedáních zastupitelstva.
Za 18 měsíců se objevili pouze dva výše
zmínění zájemci, což vedlo k názorovému
rozpolcení zastupitelstva, zda není důvo-

dem vysoká cena. Ceny v Ústeckém kraji
jsou například podle nabídek realitních
kanceláří nižší, ale i vyšší; kupříkladu
v některých srovnatelných lokalitách na
Litoměřicku či Ústecku se v nabídkách
realitek objevují i částky přes 1300 korun
za metr čtvereční.
Nyní se o jedenáct pozemků o výměře
od 802 do 1417 metrů čtverečních přihlásila ﬁrma IZOS s.r.o., která akceptuje podmínky pro výstavbu i cenu. Rada

města nabídku projednala a doporučila
zastupitelstvu ji schválit.
Ta je mimochodem složená z ceny
prodejní (zmíněných 1250 Kč) a odložená části kupní ceny 708 Kč za metr
čtvereční. Tu by nabyvatel parcel hradil
pouze v případě, že nesplní technické
a regulační podmínky výstavby.
Celkový příjem za jedenáct prodaných
parcel do rozpočtu města bude činit bezmála 15 milionů korun.
(kas)

V sobotu 22.5. proběhlo od 10.00 hodin na náměstí v Žatci oblastní kolo
Národního šampionátu mažoretkových skupin. Za město uvítal všechny
zúčastněné místostarosta města p. Aleš Kassal a společně s moderátorem
zahájili soutěž v pochodovém deﬁlé. Do pochodu všech 23 zúčastněných
souborů vyhrával dechový orchestry ZUŠ Louny. Pětičlenná porota hodnotila pochodový krok, rytmus pochodu a synchronizaci skladby s hudbou.
Po společném obědě který připravila jídelna při Základní škole v Komenského
alej, se všichni přesunuli do areálu letního kina, kde ve 14.00 hodin začala
druhá část soutěže v pódiových formacích. Soutěžilo opět 23 mažoretkových
skupin v pěti základních kategoriích, minimažoretky, mladší a starší děti, juniorky a seniorky. V rámci doprovodného programu, během kterého se porota
odebrala vyhodnotit pořadí, vystoupil objev roku David Deyl s jeho největším
hitem „Akorát“ a rozhýbal všechny přítomné návštěvníky, především dívčího
publika.
V 18.00 se dostavila porota s výsledky, které pro někoho přinesly štěstí a slávu
pro jiné slzy a smutek.
Návštěvnost veřejnosti na náměstí byla díky vydařenému počasí oproti minulým ročníkům podstatně vyšší. Větší zájem byl i o pódiové vystoupení v letním
kině a doprovodný program.
V závěru bych rád poděkoval všem zúčastněným souborům, Městské policii
Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka za bezchybný dozor a doprovod, porotě
za organizaci a kvalitní rozhodování, Technickým službám Žatec za dopravní
značení, p. Kloučkové za přípravu zasedací síně na radnici,
kuchařkám a vedení Základní školy Komenského alej za výborný oběd a poskytnutí prostoru jídelny, všem zaměstnancům Městského Divadla v Žatci za
organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům, stánkařům za zajištění
občerstvení, paní Deylové za krásné květiny, ﬁrmě Rosana za bezplatné zajištění pitného režimu a dobrovolným záchranářům Žatec za zajištění ošetření
a první pomoci.
Fotograﬁe z akce naleznete ve fotogalerii na www.divadlozatec.cz
Martin Veselý, ředitel městského divadla

Dny neziskového sektoru
26. – 28.5. 2010, Křížova vila/nám. Svobody
Křížova vila
středa 26.5.

17.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - společné setkání a vernisáž
fotograﬁí žateckých fotoklubů 1. DFK a DFK Fotosvět

Křížova vila
čtvrtek 27.5.

9.00 a 10.30
Představení Kynologické brigády ze Žatce - určeno převážně
školám, školkám, objednávejte se na tel. čísle 415 710 389

Křížova vila
pátek 28.5.

9.00 a 10.30
Představení Kynologické brigády ze Žatce - určeno převážně
školám, školkám, objednávejte se na tel čísle 415 701 389

náměstí Svobody
pátek 28.5.

Neziskový jarmark - Podium:
16.00 DDM – průřez tvorbou 16.30 ZUŠ – průřez tvorbou
17.00 Kamarád LORM – divadlo 17.30 Sedmikráska - divadlo
18.00 Poutníček - koncert
Dále bude probíhat PREZENTACE
Hasičů Žatec, Městské policie Žatec, Záchranářů Žatec
Uvidíte práci hasičů a záchranářů u simulované nehody!!!
Akcí bude provázet Mgr. Jiří Kopica, ředitel žateckého muzea
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Landsknechti
v zahradě Křížovy vily
Na 1. června připravilo pro děti k jejich svátku Regionální muzeum K. A. Po-

Ústřední hudba České armády v Žatci
Pod patronací starosty města pana
Knoblaucha a zástupce velitele 4.brigady rychlého nasazení ČA plk Procházky proběhlo 18.5.2010 v městském
divadle vystoupení Ústřední hudby
České armády.Byl to umělecký zážitek
kterých bohužel v Žatci moc není.Je na
místě poděkovat tomuto armádnímu
souboru včetně sólistů jako sestrám
Havelkovým,zpěvačkám pí Patakové,Fišákové,imitátoru a zpěváku panu
Hronovi a ostatním za krásné písně
jako na příklad „valčík na rozloučenou““kalinku“ a mnoho dálších až
po závěrečnou několikrát vyžádanou
a opakovanou Vejvodovu „škoda lásky“

kterou masově zpíval orchestr,sólisté
i obecenstvo.Koncert u příležitosti „dne
rodiny“ skladbou i provedením vyvolal
u všech zúčastněných hluboký prožitek
a vytvořil vynikajicí atmosféru.
Škoda že trochu zakulhala propagace a informace o akci a tím bylo
divadlo obsazeno ze 3/4,jistě by se
řada dalších žatečáku ráda zúčastnila a navíc představení bylo zcela
zdarma. Děkujeme Vám hudebníci
České armády a rozhodně u všech
kdo vystoupení shlédli máte jedničku
s hvězdičkou. A pan starosta by měl
víc takto kvalitních akcí patronovat.
Miloslav Horák.

Miláček Anna uzavře žatecké divadlo
Světově proslulá komedie s názvem
„Miláček Anna“ ukončí předčasně letošní sezonu žateckého divadla. Diváci
a zejména předplatitelé abonentní vstupenek se mohou 31. května přesvědčit
o tom, že není šikovné přivést si domů
milence právě, když má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu
služka Anna, která tento problém svérázně vyřeší. Herci, kteří touto činohrou
symbolicky uzavřou budovu Městského
divadla v Žatci budou Martina Hudeč-

ková, David Prachař, Linda Rybová,
Saša Rašilov a Vanda Hýbnerová. Začátek poslední činohry je naplánován na
19:30 hod. Zaměstnanci žateckého divadla budou v nadcházejících měsících
zajišťovat program Letního kina a zároveň kompletně připravovat městskou
oslavu chmele a piva Dočesnou. Ta se
letos uskuteční ve dnech 3. a 4. září.
Program a další informace o činnosti
žateckého divadla si pak můžete najít
na www.divadlozatec.cz.

Digitální kino

Letní kino

lánka představení souboru „Berounští měšťané“. Tentokrát se s nimi můžete
přenést do první poloviny 16. století a poznat tzv. „Landsknechty“, jejich dobu
a způsob boje.
Tito svobodní vojáci prošli ve svých akce bude provázena dobovými písněpestrobarevných oblecích za zvuku píš- mi.
Vše se odehraje v zahradě Křížovy vily
ťal a bubnů celou renesanční Evropu.
Šermířská show zaujme jistě i dospělé v Zeyerově ulici v Žatci. Kdy? V úterý 1.
diváky, rovněž tak ukázky a užití dobo- června 2010 v 10 hodin, 11.30 hodin
a 13 hodin. Tradiční vstupné, dospělí
vých palných zbraní.
Pro děti je navíc připravena dějepisná 30,- Kč, žáci a studenti 20,- Kč, děti do
soutěž a její vítězové si dokonce budou šesti let zdarma – rovněž tak ZTP.
Všichni jste srdečně zváni.
kv
moci z některých zbraní vystřelit. Celá

Pohádka v Krásném Dvoře

SLEDUJTE
www.divadlozatec.cz

V sobotu 29. května je možno na zámku v Krásném Dvoře shlédnout pohádku ke dni dětí. Pohádka se odehrává v zámeckých interiérech a jmenuje se
O ZTRACENÝCH MEDVĚDECH.
Její podtitul zní - pomozte panu hodin vždy v každou celou hodinu.
králi najít medvědy, kteří utekli z kráOdpoledne se děti mohou projít polovské obory a skrývají se v zámeckých hádkovým parkem, kde na ně čekají
komnatách.
různé soutěže. Začíná se ve 14,00 hodin
Začátky pohádkových představení na koupališti a starovné je 20,- Kč.
10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,30 - 14,30
V parku pod zámkem budou na děti
- 15,30 - 16,30
od 13,00 do 15,00 hodin čekat koně,
Vstupné děti do 15 let 30,- Kč, na nichž se budou moci projet.
ostatní návštěvníci 70,- Kč. Běžné
Na zámek a do zámeckého parku zve
prohlídky jako vždy od 9,00 do 16,00
děti kastelánka Andrea Minaříková

Pozvánka na sraz

Klub českých turistů Žatec
zve všechny příznivce turistiky na I. ročník pochodu, který se koná 29.5.2010 pod názvem:

V sobotu 12. 6. 2010 od 16 hodin se uskuteční sraz žáků 9.D
Komenského alej - ročníku 1962 v restauraci Václavka.
V případě zájmu volejte na tel. č. 607 182 976 p. Hollerová

KRUŠOVICKEM

  

Odjezd:
Start:
Cíl:
Trasa:

Žatec hl. 6.44 hod.
Nádraží ČD Nové Strašecí 8.00 hod.
Nádraží ČD Lužná u Rakovníka odjezd: 14.24 16.24 18.24
PT 17km . Od startu jdeme vpravo na silnici.Po ní vpravo k odbočce
na rozhlednu (cca 800 m.) Z rozhledny se vracíme stejnou cestou.
Přejdeme silnici a pěšinou jdeme stále rovně do města až na ČTZ,
která nás dovede k TZ rozcestníku.
Od něj po ŽTZ k rybníku Punčocha.
Zde odbočíme vlevo a po MTZ pokračujeme k rybníku Bucek. Zde odbočíme vlevo a po silničce jdeme k hlavní
silnici, kterou přejdeme (směr nádraží
Řevníčov) a pokračujeme k hájovně.
U hájovny odbočíme vpravo do lesa
a pokračujeme k TZ rozcestníku „Pod
Malým Louštínem“. Odtud jdeme po
cyklostezce č. 0102 na rozcestí TZ
„Maxova obora“. Odtud po MTZ do
cíle našeho putování.
Zde je možno navštívit železniční
muzeum.
Kontakt: Pištělák O.
tel: 723 122 928
přijemně prožitý den
přeje výbor KČT

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.
Jedná se řadový dvoupodlažní
podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci postaven v roce 1902 se 3 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky a jednou
volnou bytovou jednotkou jedním
nebytovým prostorem obsazeným
nájemníkem.
Kupní cena : 2.003.169,-Kč

Zveřejněno od 11.05. do 09.06.
2010
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PŘIŠLI NA SVĚT
11.5. Tomáš Drábek
12.5. Jan Budjač
13.5. Matěj Špale
Richard Svoboda
Oldřich Diepolt
Tereza Hrodková
14.5. Barbora Wagnerová
Jakub Wagner
15.5. Jakub Škaloud
Barbora Doskočilová
16.5. Roman Irdza
Lucie Rappaportová
18.5. Hedvika Stránská
Natálie Jahodová
Anna Oláhová
Melisa Samková
19.5. Martin Szajko
20.5. Marek Szajko
Matyáš Horvát
21.5. Tereza Suchanová
Julie Gakschová
22.5. Zdeňka Silenková
Adéla Bauchnerová
25.5. Štěpánka Hluštíková
David Beneš

ROZLOUČENÍ

13.5.
16.5.
17.5.
18.5.
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města 20.5.
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
22.5.
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 23.5.
Zveřejněno: od 11. 5. 2010 do 9. 6. 2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého
majetku



Otto Pelikán
Anna Křížová
Anna Panská
Ján Beregszászi
Juliana Dobrúšková
Irena Kančiová
Kateřina Žieziová
Marie Kozlerová
Vasil Večeřík
Libuše Šulitková
Bohumila Vávrová

77
76
86
67
74
79
91
59
50
67
74
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pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

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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OZNÁMENÍ

n Salon Lenka od 1.6. přestěhován do DvoDne 29. května od 13:00 Vás chceme pozvat na
řákovi ulice směr k divadlu. Akce - kompletka
druhý ročník Běhu Žatecké Jedenáctky v královporcelán 450,- Kč, masáže v akci záda + šíje
ském městě Žatec.
200,- Kč, kompletka ženy muži 350,-Kč
Je to kolektivní hra, kde se závodnici budou snažit v co nejkratším čase oběhnout žatecké hospody
a v každé si dát jedno pivečko. Na konci závodu bude
vyhlášení vítězů a pro pobavení budou hrát kapely.
Taktéž chceme poděkovat sponzorům, který nám
pomohli tuto akci uskutečnit a zpestřit. Více informací najdete na webových stránkách (www.behzatecke11.cz). Budeme se na Vás těšit.
Luděk V úterý 18.5. se odehrál poslední hrací den 1 ligy
ABL. Žatecký Night club bojoval do poslední chvíle
o titul nebo stupně vítězů, ale i přes výborné výkony
ŘÁDKOVÁ INZERCE
na něj nakonec zbyla bramborová medaile. A to
i přesto, že měli v posledním hracím dnu průměr
n Hledám menší rodinný dům na Loun593!
sku nebo Žatecku. Děkuji za nabídky. Tel.
Z šesti duelů vyhráli 4. Jak se nakonec ukázalo,
604 371 163.
rozhodl hned ten první, když s pozdějším mistrem
n Pronajmu NP v centru 60 m2, přízemí, informa- Proshop Chomutov prohráli o pouhých 6 kuželek.
A druhá prohra byla s nakonec bronzovým Color
ce 602 669 558.
n Pronajmu byt 1+1, zrekonstruovaný, stará týmem o 13 a při rovnosti bodů to bohužel nestačizástavba, cena včetně energií 65,-Kč, pronajmu lo. Nic na tom nezměnila ani výhra nad stříbrným
byt 1+0 v Podměstí, cena celkem 5000,-Kč, tel. Mineli. Žatečtí se ale nemají za co stydět. Probojovali
se do baráže MČR.
602 669 558.
Poslední hrací den zářil Kozlovský, když konečně
n Pronajmu byt 1+1, vhodné pro mladé lidi.
předvedl
co umí a průměrem 205 skončil druhý.
3. patro. Nájem 5.500 Kč. včetně energií. Tel.
Dufek ho mohutně podpořil a za průměr 199 byl 7.
607 948 094
Své si rovněž odehrál Jarolím, průměr 180 stačil na
n Prodám použitý litinový radiátor (15 článků) 16 místo.
Kalor 500/160, cena 1.000,- Kč. Při rychlém jednání
Baráž je na pořadu 31.5. opět v Chomutově.
sleva. Kontakt: 777 634 052
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 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 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 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 Do restaurace U Medvěda přijmeme servírku.
Info v provozovně nebo na tel. 777 776 666.
n Pronajmu pozemek na zahrádku 2,7 arů za 800,Kč/ročně. Nad Kauﬂandem. Tel.: 723 823 191
n Pronajmu byt 3+1 plocha 100 m 2 v Libočanech u Žatce. Info na tel.: 606 581 712 nebo
777 798 071
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n RE/MAX nabízí v Žatci
DB 3+1 Příkrá, 760000
OV 2+1 U Jezu, 630000
OV 2+kk Dr. Kůrky, 499.000
Kanceláře Masarykova ul.
č.1 měsíčně 4000
RD, garáž, zahrada, 1700000
Strojetice (obec Kryry),
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodám zahradu 400 m2 za Frutou, směr Záhoří
ve velmi dobrém stavu s chatou, suché WC, pitná
voda, ohniště, ovocné stromy, jahody. Při rychlém
jednání sleva. Tel.: 733 757 704
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, ul. Dr. Kůrky. Tel.:
728 472 724
n Pronajmu zařízený byt 2+1 v Žatci. Nájem
4.000,- Kč + služby + kauce. Tel.: 777 312 422
n Koupím cihly půdovky rozměr 19x19cm, celkem
40m2. tel. 777 766 505.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci-Podměstí. Nájem
4.800,-Kč + služby. Vratná kauce 13 tis. Kč. Tel.:
777 875 955 – jen pracujícím.
n Nabízím malířské a lakýrnické práce: malování bytů, kanceláří, schodišť • bílení hospodářských
objektů • nátěry střech • nástřiky výrobků, ocelových
konstrukcí. Tel.: 739 745 596
n Pronajmu levně zahradu v ulici Zeyerova, Žatec.
Bližší informace: 602 402 774

Titul Night clubu utekl
těsně mezi prsty
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Plavci se úspěšně kvaliﬁkovali na MČR
V sobotu 15.5.2010 se 11-ti letí a mladší plavci SK Jazzmani Žatec zúčastnili Oblastních přeborů
pro Ústecký a Liberecký kraj v Rumburku. Pro plavce ročníků 1999 a 2000 byly tyto závody zároveň
kvaliﬁkací na Letní poháry České republiky.
Nejúspěšnějším plavcem ročníku 1999 byl Jakub dařilo a to hlavně na trati 50m znak, kde skončil na
Dvořák, který potvrdil, že patří mezi nejlepší plavce výborném druhém místě a svoje osobní maxima si
ve své kategorii a ze šesti disciplín 5x zvítězil a 1x i na dvojnásobné trati dokázal zlepšit o více jak 3
se umístil na stříbrné příčce. Dominik Červenka na vteřiny. Další plaveckou nadějí je Ráchel Pabiánová,
prsařských tratích předvedl skvělé výkony a skončil která se ve všech svých startech umístila na stupních
dvakrát shodně na 2.místě. Stejné umístění přidal na vítězů, 2x zvítězila, 3x obsadila druhé místo a 1x
200VZ, v dalších disciplínách se dokázal 2x umístit místo třetí.
na 3.místě. Tomáš Urban potvrdil své kvality v moV ročnících 2001 si výborně vedla Ella Pohoriljak,
týlkařských disciplínách, kde na 50m zvítězil a na která hned 2x zvítězila, a to v disciplíně 100m prsa
dvojnásobné trati byl druhý. Martinu Filkovi se a 100m polohovým závodem, 2. místo vybojovala na
v těchto disciplínách také dařilo, v obou vybojoval 50m VZ a 3. místo na 50m motýlkem. Ve stejném
shodně třetí místa. Bára Červenková i po kratší ne- ročníku se také dokázala na stupních vítězů umístit
moci předvedla výborné výkony a dokázala vybojovat i Radana Halvátová, když v disciplíně 200m volným
stříbrnou medaili na 200m VZ, dvě třetí místa přidala způsobem vybojovala výborné druhé místo.
také na 400m VZ a 100m polohovým závodem.
Nejmladším zástupcem oddílu byla Veronika SeiV kategorii ročníku 2000 Filip Mach 2x zvítězil, fertová, která byla na větších závodech úplně poprvé.
a to na 50m motýlkem a 200m volným způsobem. Přestože se na stupních vítězů neumístila, předvedla
Ve svých oblíbených prsařských disciplínách skončil výborné výkony a ve všech svých startech si výrazně
na 100m druhý a na 50m trati třetí. Jana Haišma- zlepšila svoje osobní rekordy. Jakub Seifert, David
nová potvrdila svoji formu v disciplíně na 50m Klán, Slavoj Sklenička a Ondřej Pohoriljak se sice nea 100m prsa a v obou dokázala zvítězit. Dvě druhá umístili na stupních vítězů, ale všichni svými výkony
místa přidala na trati 50m znak a 100m polohovým potvrdili, že patří mezi kvalitní mladé plavce.
závodem. Štěpán Henrych si nejlépe vedl na trati
Plavci SK Žatec potvrdili svoji výbornou formu
100m VZ, kde se umístil na 2. místě, dále vybojoval a budeme jim všem držet palce na Letní poháry
dvě třetí místa, a to na trati 50m VZ a 100m znak. České republiky, které se konají ve dnech 12.-13.
Radkovi Haišmanovi se po dlouhé době na závodech června 2010 v Domažlicích a ve Svitavách.

Kadeřnictví Plívová (U Zvonu)
oznamuje změnu provozovny
- Tyršova 262 naproti Renově.
Kontakt: 724 051 235
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zřizovateli a sponzorům za pomoc při
přípravě a realizaci oslav 110. výročí školy. Bez
jejich podpory by se nám nepodařilo uskutečnit
všechny doprovodné akce, které jsme v průběhu
školního roku připravili a jejichž součástí byl i Den
otevřených dveří 15.5.2010.
Finančně nás podpořili:
Zřizovatel: MĚSTO ŽATEC
Sponzoři školy: GRAPE SC, a.s. • GREISIGER
GROUP, a.s. • HASSMAN TRADING, s.r.o, • HP
INTERIER • HP - PELZER, k.s. • PAPÍRNICTVÍ
HASSMAN • SLOT THETA, a.s. • Zahradnictví
Cinke • Ing. Pavel Boubín • JUDr. Ivana Demutová •
Roman Mikulčík • Libor Svoboda • Petr Zabloudil
Za vaši podporu děkujeme.
Zaměstnanci a žáci Základní školy Žatec,
nám. 28. října 1019, okres Louny


 



  

