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Turistické centrum MěÚ Žatec ve spolupráci s Komisí pro kulturu a cestovní
ruch si pro návštěvníky na každou prázdninovou sobotu připravilo vystoupení
různých domácích i přespolních kapel.
O zahájení tohoto Kulturního žateckého léta se postaralo Rádio Blaník, kde
vystoupili známí zpěváci jako např.
Petra Černocká, /na snímku/, Petr SpáŽatec – Trojice dodavatelů se ucháze- 8,533 milionu korun. I s DPH činí kolený nebo Maxim Turbulenc, večer byl
la ve výběrovém řízení o získání zakázky nečná částka, kterou uhradí město
zakončený ohňostrojem.
na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvo- ze svého rozpočtu, cca 10,2 milionu
dů v městském divadle. Neutěšený stav korun.
Práce začnou v nejbližších dnech.
elektroinstalace byl před časem důvoTermín dokončení byl stanoven na 30.
dem uzavření kulturního stánku.
Výběrové řízení vyhrála žatecká firma září tak, aby bylo vše připraveno na
(kas)
Vzájemná spolupráce městského Hanzl elektromontáže s.r.o. s nabídkou nadcházející sezonu.
divadla a Sboru dobrovolných hasičů
Žatec je na dobré úrovni. Při jakékoliv
společné akci hasiči prostě nezklamou. Žatec – Úspěšně dopadlo výběrové řízení na revitalizaci víceúčelového sportovA bylo to i v případě odstranění vosího ního areálu Mládí. Nynější škvárové a pro sport již zcela nevhodné povrchy se
hnízda v letním kině před promítáním. změní za umělé. Jak v běžeckém oválu, tak i ve vnitřním sektoru, kde budou
Díky včasnému příjezdu hasičů a od- umístěna hřiště především pro míčové sporty.
borné likvidaci hnízda, nebyli ohroženi
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Sta- z regionálního operačního programu
příchozí návštěvníci kina. Zaměstnanci vební a obchodní společnost Most s.r.o. NUTS II Severozápad částku 25 milidivadla tímto SDH Žatec za rychlý zásah nabídková cena dosáhla sumy 25,930 onů korun,“ uvedl místostarosta Aleš
děkují.
(žit) milionu korun. I s připočtením DPH to Kassal. S poskytovatelem dotace bude
znamená, že výběrové řízení srazilo cenu město řešit, jak naložit s ušetřenými pevyplývající z projektové dokumentace nězi. Pokud nedojde ke snížení dotace,
o zhruba deset milionů korun.
bude možné využít finanční prostředky
„Na revitalizaci Mládí získalo město na jiné investiční záměry.
(šk)
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Cyklista následkům zranění podlehl
V minulých dnech došlo v obci Počerady na Lounsku k tragické dopravní
nehodě mezi cyklistou a dodávkovým
vozidlem. Řidič (62. ročník ze Žatecka) dodávky zn. Iveco srazil na kraji
uvedené obce jedoucího cyklistu, který
jel ve stejném směru od Mostu na Louny.
Místo, aby mu poskytl první pomoc, od
nehody ujel. Místní lidé, kteří nehodu viděli zavolali ihned rychlou záchrannou
službu a na linku 112 podali informaci
o dotyčném vozidlu, které od nehody
ujelo. Přivolaní záchranáři již bohužel
nemohli sraženému cyklistovi (56. ročník ze Žatecka) pomoci a ten krátce po
nehodě následkům zranění na místě podlehl. Dopravním policistům se podařilo
asi půl hodiny po nehodě řidiče dodávky
vypátrat. Zadrželi jej cca 10 km od místa
činu, poblíž Staňkovic. Osmačtyřicetiletého řidiče dodávky policejní komisař již
obvinil. Stíhá jej z trestných činů usmr-

cení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci
řidičem dopravního prostředku. Pokud
soud uzná jeho vinu, hrozí obviněnému
podle trestního zákoníku až pětiletý trest
odnětí svobody. Vyšetřování probíhá na
svobodě.
Zloděj kradl, když pracovala na
zahrádce
V bytě, jehož vstupní dveře byly pouze
zabouchnuté, kradl v minulých dnech
dosud nezjištěný pachatel. K události
došlo v jednom domě činžovního typu
v Pražské ulici v Žatci v době, kdy
poškozená odešla pracovat za dům na
zahrádku. Zřejmě v tu dobu se zloděj dostal do neuzamčeného domu a následně
i bytu, z kterého odcizil dvě peněženky.
Ty naštěstí byly bez finanční hotovosti,
ale nacházely se v nich všechny osobní
doklady. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody. Po zloději pátrají.
(pčr)

Výběrové řízení na rekonstrukci elektrorozvodů
v městském divadle vyhrála místní firma

Včasná likvidace
vosího hnízda

Pivovar U Orloje v areálu Chrámu
Chmele a Piva je funkční. Montáž byla
dokončena a nyní probíhají testy jednotlivých provozních částí.
Na komerční vaření piva je však ještě
brzo. Nejprve musí proběhnout kolaudace celého objektu a poté je nutné zažádat
o povolení k vaření piva. Teprve potom
je možné dle daňových předpisů začít
s vařením piva určeného ke spotřebě.
Pivo ležáckého typu zraje alespoň
několik týdnů. Při dodržení všech uvedených termínů bude možné ochutnat
pivo z nového minipivovaru počátkem
října. Bc. Radek hrubý

V příštích dnech začne
montáž držáků s pytlíky
na psí výkaly

Žatec – Na pět desítek míst bylo
vybráno pro instalaci držáků s pytlíky,
určených na odklízení psích exkrementů z veřejných prostranství v Žatci.
Děkujeme tímto občanům, kteří reagovali na naši výzvu v Žateckém týdeníku
a přispěli svým názorem na vybrání
dalších lokalit.
Nezbývá než doufat, že obyvatelé-majitelé psů budou novinku využívat a ve
větší míře než dosud sbírat hromádky,
které znečišťují a zohyzďují ulice. (kas)

Spolupráce měst Žatec a Thum
Město Žatec získalo dotaci 15.000,EURO z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem (Ziel
3). Jde o projekt na propagaci partnerských měst Thum a Žatec. Již v minulosti obě města úspěšně spolupracovala
na programech dotovaných z fondů
EU, šlo např. o projekt Procházkové
trasy a Dočesná. Předmětem projektu
je tvorba webu propagujícího za Žatec

Dětské obrázky zdobí interní oddělení i radnici

působí v žatecké nemocnici a v níž naši
členové také působí, jsme výtvarné práce
společně s dobrovolníky z řad studentů
Obchodní akademie Žatec připravili
do clip-rámů od sponzora. Obrázky
pak byly 8. června 2010 za účasti paní
Venduly Svobodové z nadace Kapka
naděje, zástupců našeho města i jiných
institucí slavnostně předány jako dar
dobrovolníků internímu oddělení. Bylo
to od nás takové malé překvapení pro
žateckou nemocnici ke dni zahájení
činnosti Levandule,“ uvedla Z. Uďanová.
„Za interní oddělení děkuji dobrovolným
záchranářům i dobrovolníkům z Levandule. Všechny obrázky určitě využijeme,
jistě přispějí ke zpříjemnění pobytu
našich pacientů,“ děkovala s úsměvem
zástupkyně primáře MUDr. Jiřina
Koutná. Jak jsme se sami nedávno
přesvědčili, oněch 24 rámů s několika
desítkami kouzelných dětských kreseb
a maleb již zdobí pokoje interního oddělení. „Pacientům se obrázky moc líbí,“
dodala vrchní sestra interního oddělení
Janka Janíčková. Děti, naši mladí malíři
a kreslíři, děkujeme Vám! Jsme rádi, že
Vaše soutěžní obrázky zanechávají hřejivou stopu v lidských srdcích a že dokážou
potěšit tolik nemocných. Spolupráce záchranářů s dobrovolnickou službou LeDětské obrázky od vítězů výtvarné vandule a žateckou nemocnicí rozhodně
soutěže Záchranářů na téma první nekončí. Již v tuto chvíli se rozjíždějí další
pomoc jsou také k vidění ve vstupní zajímavé „obrázkové“ projekty...
Záchranáři Žatec, o.s.
hale žatecké radnice

Přípravná schůzka pracovního týmu v Thumu, zprava Jiří Vent, Michael
Brändel, Jan Novotný

Obrázky desítek dětí ozdobily v červenci vestibul žatecké radnice a pokoje
interního oddělení nemocnice. „Na
radnici se tak stalo na žádost žateckého
místostarosty A. Kassala, který si výtvarné práce při slavnostním vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže Záchranářů
Žatec přál vystavit právě na radnici.
Jeho přání jsme rádi vyhověli a možnost spolupracovat a jejich autory tak
prezentovat. Dvanáct vítězných prací
tak zdobí vstupní prostory žatecké radnice. Jsou tam také uvedena jména všech
dětí, které se letos soutěže zúčastnily,“
uvedla koordinátorka výtvarné soutěže
Záchranářů Žatec Zdenka Uďanová. Ve
třech ročnících soutěže však vznikly asi
tři stovky kouzelných obrázků. „Bylo
nám líto, že zbylá dílka nečinně leží
v naší klubovně. Jsou mezi nimi mnohé
mimořádně vydařené práce, které také
stojí za vystavení. Inspirováni činností
dobrovolnické služby Levandule, která

Chrám Chmele a Piva a ostatní atraktivity města i regionu. Web bude obsahovat
i údaje o možnostech trávení volného
času v Thumu a celém příhraničním regionu. Dalším výstupem projektu bude
image leták o městech Žatec a Thum
v německém a českém jazyce. V současné
době probíhají přípravné práce a projekt
bude ukončen v prosinci 2010.
(jn)

FOTO T. TRÉGL

Technologie
minipivovaru
dokončena

FOTO (TIC)

Rekonstrukce stadionu Mládí má zelenou

Ve vestibulu žatecké radnice

proběhl 16. července vzpomínkový akt ku příležitosti 61. výročí popravy členů skupiny Praha – Žatec
položením květinových darů, projevy zástupců Konfederace politických
vězňů a starosty, nadále pokračoval vzpomínkou u pamětní desky Kpt.
Sabely na Nákladní ulici. Oba pietní akty byly ukončeny státní hymnou.
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
28.6.2010)
Volná bytová jednotka:
n č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře
757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/
41632 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 459.920,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
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.

n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
458.620,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
66,10 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2652 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 4110 o výměře 174
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940
vzhledem k celku za kupní cenu ……
396.822,-Kč a poplatky spojené s proZveřejněno: od 2.7.2010 do 2.8.2010
vedením smlouvy.

dovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456 vzhledem k celku za kupní cenu …… 791.783,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10
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 761/30476
vzhledem k celku za kupní cenu
……772.752,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 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 ….. 931.540,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.

Žatecký týdeník
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 419.730,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 450.280,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 306/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
492.520,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 463.320,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 717/8536 vzhledem k celku za kupní cenu …… 220.773,-Kč
a poplatky spojené s provedením
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci
smlouvy.
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 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 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budon č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci vy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2 pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
s podílem společných částí budovy m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
č.p. 1678 v Žatci a podílem pozemku vzhledem k celku za kupní cenu …...
st.p.č. 1861 o výměře 949 m 2 v k.ú. 500.650,-Kč a poplatky spojené s proŽatec o velikosti 483/5636 vzhledem vedením smlouvy.
k celku za kupní cenu …… 574.170,- n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
Kč a poplatky spojené s provedením o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
smlouvy.
m2 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 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
802.519,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
s podílem společných částí budovy č.p. vzhledem k celku za kupní cenu …..
2546, 2547, 2548 v Žatci a podílem 801.278,-Kč a poplatky spojené s propozemku st.p.č. 3173 o výměře 669 vedením smlouvy.
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448
vzhledem k celku za kupní cenu ……
900.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
Žádost o koupi je nutno podat
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/
na
předepsaném tiskopisu žádosti
28844 vzhledem k celku za kupní
o
koupi
nemovitosti (volného bytu)
cenu …… 803.862,-Kč a poplatky
v
termínu
zveřejnění záměru prodat.
spojené s provedením smlouvy.
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 2.7.2010 do 2.8.2010

n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 379.100,- Kč a poplatky

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 „
Opravu střechy včetně kanalizační
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,Kč
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 02.07. do 02.08.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m 2 a st.p.č. 5210
o výměře 21 m 2 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 na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se Zveřejněno: od 22. 06. 2010 do 21.
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
07. 2010

STK Podbořany s.r.o.

Hlubanská 741
Tel.: 415 214 362
DIČ: CZ25004875

Otevírací doba: Po-Čt 7-17hod., Pá 7-13hod.
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n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m 2 s podílem společných částí bu-

Žatecký
týdeník
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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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

STK Podbořany ve spolupráci s AUTO MYSLIVEC s.r.o. připravilo pro své zákazníky letní
soutěž o originální jízdní kolo Škoda Green Line v hodnotě 8.000,- Kč. Kolo získává každý
150-tý zákazník STK. Soutěž proběhne v měsíci srpnu a září 2010.
Během uvedené soutěže je technická kontrola s 10% slevou.
Vozidlo si můžete nechat připravit na technickou kontrolu v autorizovaném servisu ŠKODA
AUTO MYSLIVEC s.r.o. Podbořany.
STK Podbořany s.r.o.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

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

22. července 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

ČERVENEC/SRPEN 2010
22.7.

Sherlock Holmes

75,-

23.7.

Moon

75,-

24.7.

Poslední výzva k záchraně země. Nové akční zpracování nejznámějšího díla
Sira Arthura Conana Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému Watsonovi další
velký případ. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící
jako jeho pověstný intelekt.Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného
spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Dobrodružný / USA 2010 / 95 min / Titulky / od 12 let /
Režie: Guy Ritchie. Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel Mc Adams
To nejhorší, co tě může potkat 250 000mil od domova, jsi ty sám.
Jeden z nejočekávanějších nezávislých sci-fi snímků posbíral od své premiéry
mnohá ocenění, včetně ceny za nejlepší britský nezávislý snímek. Debutující
režisér Duncan Jones (syn Davida Bovieho) dokázal, že kvalitní sci-fi lze
i v dnešní době natočit s rozpočtem nezávislého filmu.
Bontonfilm / Sci-fi drama / Velká Británie 2010 / 97 min/Titulky / od 12 let
Režie: Duncan Jones. Hrají: Sam Rockwel, Kevin Spacey, Rosie Shaw…

Dešťová víla

70,-

Dobro a láska zvítězí…? Živly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda – provádějí pravidelnou „Inspekci“ u lidí. Voda, které lidé říkají Dešťová
víla, jde krajem převlečená za chudou ženu a poznává, že lidé začali myslet
hlavně na peníze a že se vytrácí láska a dobro. Ale nebojte se, nakonec …. jak
už to v pohádkách bývá.
Bioscop / Romantická pohádka/ ČR 2010 / 96 min /
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald, Miroslav Donutil,
Simona Stašová, Lenka Vlasáková, Petr Nárožný, Martin Dejdar, Marián
Labuda, Aleš Háma…

25.7.

Jarmareční bouda

75,-

29.7.

Muži co zírají na kozy

75,-

30.7.

Robin Hood

80,-

Mamas & Papas

80,-

31.7.

Úprava kultovního snímku z roku 1982. Drsné podobenství o světě kolem nás,
o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivost. Jedná se o několik příběhů, které se
vzájemně prolínají. Velmi netradiční film, založený na netradičním vidění světa
v netradičním pojetí a netradičních lokalitách.
SPI / Drama / ČR 2010 / 84 min /od 15 let /
Režie: Pavel Dražan. Hrají: Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan Bárta, Hana
Broňová, Matěj Porteš, Martin Dušek…
Žádné kozy, žádná sláva…Nejbizardnější komedie roku
Válečný zpravodaj možná právě narazil na nejlepšího sólokapra svého života.
Potkal totiž jistého člověka, který tvrdí, že je bývalým členem unikátní a tajné
jednotky americké armády, která během svých misí využívala i paranormální
jevy a síly stejně jako rytíři Jedi.
SPI / Komedie, válečná / USA 2010 / DD / 94 min / titulky / od 12 let
Režie: Grant Heslov. Hrají: Georgie Clooney, Ewan Mc Gregor, Kevin Spacey,
Heft Bridges…
Další zpracování legendy.
Středověk nemuselo být až tak špatné místo k životu. Tedy pokud jste nebyli
zrovna poddaní, ti mívali život dost pod psa. Když nebyla válka, tak byl mor,
nebo neúroda, nebo všechno najednou. Pokud úroda byla, přišly zvýšené
daně, lapkové a zvůle šlechty. Schytali to skoro pokaždé. Ještě že měli svého
Robina Hooda.
Bontonfilm /Dobrodružný /USA VB 2010 / DD /148 min /Titulky/od 12 let
Režie: Ridley Scot. Hrají: Russel Crowe, Cate Blanchet, Matjes Macfadyen,
Mark Stronk…
Intimní velkofilm Alice Neklid
Domácí režisérka číslo jedna opět přichází s příběhem, který se dotýká diváků
bez ohledu na věk či postavení. Každý ze čtyř příběhů o touze po dítěti, osudovém rozhodnutí, zda dítě mít či nemít nebo snaze vyrovnat se s Nástrahami,
které před nás život postavil, může být právě ten váš.
Falcon / Drama / ČR 2010 / DS / 110 min / od 12 let /
Režie: Alice Neklid. Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka,
Zuzana Čapková,Michal Čapka, Zuzana Krónerová…

SRPEN - HRAJEME OD 21,00!!!
1.8.

5.8.

Nezapomeň na mě

75,-

Podivní

75,-

Porušil pravidla. Sešel z cesty. A pak potkal Ji.
Robert Pattison, současný idol všech dívek tentokrát jako rebel, který se nečekaně a spontánně zamiluje do krásné dívky v podání Emilie de Ravin. Jejich
láska, jak už to tak bývá, musí projít silnou zkouškou, způsobenou tragédií
v obou rodinách.
HCE / Romantický / USA 2010 / 113 min / DD / titulky / přístupný /
Režie: Allen Coulter. Hrají: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan,
Chris Cooper….
Nechte je, ať se vyvraždí navzájem…
Obyvatelé poklidného městečka se začnou chovat podivně a ze dne na den
se změní ve vraždící monstra. Předlohou filmu se stal stejnojmenný film The
Crazies zroku 1973, jehož autorem je guru hororového žánru Georgie A. Romeo. Zatímco původní film byl nízkorozpočtový, nezávislý a vizuálně skromný,
režisér Eisner jeho příběh v nové verzi proměnil ve velkolepou hrůzostrašnou
podívanou.
HCE / Horor - Sci-fi – Thriller / USA-SAE 2010 / 101 min / DD / od 15 let
Režie: Breck Eisner. Hrají: Radha Mitchell, Timothy Olyphant, Joe Anderson,
Daniele Panabaker

6.8.

Přestupný rok

75,-

7.8.

Pevné pouto

75,-

8.8.

Anna chtěla 29.2. požádat svého kluka o ruku. Ten co stojí vedle ní, není její
kluk. V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29.2. požádat
holka kluka o ruku. V této skvělé komedii zjistíte,co všechno je moderní mladá
žena ochotna podstoupit, aby si tento obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži,
zvlášť, když ten její se ne a ne vyjádřit.
Bontonfilm /Romantická komedie/USA 2010/99 min/DD/titulky/od 12 let
Režie: Anand Tucker. Hrají: Amy Adams, Matthew Goode, John Litgow
Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm.
„Jmenuji se Susie Salmonová.Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito slovy začíná hrdinka příběhu vyprávět svůj nevšední životní a posmrtný příběh.
Adaptace stejnojmenné knihy, která se stala literární senzací se ujal režisér
Peter Jackson, jenž si udělal jméno na jiné literární klasice -Tolkienově Trilogii
„Pán prstenů“. Ti, kdo film viděli, se shodují na tom, že si místo mezi nebem
a zemí v ničem nezadá s výpravností páněprstenovských lokací.
Bontonfilm / Drama / USA 2010 / 135 min / DD / Titulky / od 12 let /
Režie: Peter Jackson. Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz,
Susan Sarondon, Stanley Tucci….

Souboj titánů

75,-

Souboj mezi muži a bohy znovu začíná.
Ve filmu „Souboj Titánů“ staví boj o moc muže proti králům a krále proti
bohům.Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha
vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem, pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit rozhodne se pro nebezpečnou
misi, jejímž cílem je zničit Háda dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat
tak peklo na zemi.
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n Prodám byt 1+2, 65 m2 v Žatci,
U Jezu a zahrádku 314m2 s podsklepenou chatkou. Možno i jednotlivě. Cena
celkem 900.000,- Kč. Tel.: 775 202 273
n Pronajmu byt 1+1 v rod. domě
v Žatci staršímu muži nebo ženě, telefon
604 581 278, 736 163 209
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, 760000
OV 2+1 U Jezu, 580000
Chalupa, garáž, zahrada,
Strojetice (obec Kryry), 1700000
Komerční objekt s bydlením a zahradou, Tvršice, 1280000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Dlouhodobě pronajmu pěkný byt
1+1+balkon (42m 2) v Žatci, Havlíčkovo náměstí. Volný od 1. září 2010.
Nájemné 3000+služby+vratná kauce.
Možnost trvalého bydliště. Volejte
+420 608 042 371
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Prodám stavební buňku, obložená
dřevem, okna a dveře zajištěné masivním plechováním. Nový rozvaděč. Cena:
15.000,- Kč. Tel.: 608 973 745
n Prodám byt 3+1 v OV- Žatec,
Vrchlického ul.. Plastová okna, zděné
jádro, plovoucí podlaha, dlažba, rohová kuchyňská linka, velký balkon,
klidné místo. Cena: 900.000,- Kč. Tel.:
608 973 745
n Poprvé v Žatci! Výklad z karet
8,-Kč/min. Objednávky na 607 834 434
u Caroline.
n Jsi ze Žatecka a máš zájem o spol.
turist., cyklist., plavání a výlety s pohod.
sport. čtyřicátnicí ? Odpověz: epistulkamea@seznam.cz
n Prodám byt 2+1, 65m2 , 1. patro,
lodžie, sklep, parkování. Cena 750.000,Kč. Více na www.daino.cz nebo tel.
777 132 635
n Manželský pár koupí byt 1+1
v Žatci na Jihu Případné nabídky prosím
volejte na tel. číslo: 739 149 083
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v Žatci. Ihned volný. Volejte
774 240 723
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v Žatci, Šafaříkova ul., 3.patro,
výtah, nájem Kč 6.500/měs. včetně
služeb, vratná kauce 6.500,-Kč. Tel.:
732 149 989
n Dále pronajmu pěkný byt 1+1
v Žatci, Růžová ul., nájem a služby Kč
6.800,-/měs. tel.: 606 650 040
n Pronajmu byty v RD v Žatci 1+2
(70 m2) 8.000 Kč nájem + inkaso; 1+2
(59m2) 7.000 Kč nájem + inkaso. Vratná
kauce 10.000 Kč. Tel.: 415 210 135
n Prodám zděnou, zateplenou vybavenou chatu 2+1 s půdními prostory
v Žatci na břehu Ohře. Teplá , studená
voda, vlastní studna, elektřina 220,
380 V. Nová, zařízená kuchyň. Lokální
topení, venkovní krb, betonový bazén.
V přístavku samostatná vodárna, suchý
záchod, koupelna se sprchou, dvě úložné
místnosti na nářadí. Cena 550.000,-Kč
– sleva možná. Tel.: 604 440 903,
737 056 025
n Prodám byt 2+1 v Žatci U Jezu
o rozloze 54 m2. Cena: 620.000,- Kč
(nebo dohodou). Volný ihned. Tel.:
602 748 999
n Prodám: kočárek DELTIM-modro-béžový, trojkombinace, taška, pláštěnka
– cena 1.500,-Kč; boudu pro menšího
psa 55x70 – palubková, zateplená
– cena 600,- Kč; nový el. motor 4kW,
1440 ot./min., hřídel průměr 28 mm
– cena 600,- Kč.
n Nabízíme pronájem skladových
prostor v Žatci - ul. Studentská (700m2).
Cena dohodou. Tel. 724005053

VZPOMÍNKA
n Dne 17. 7. uplynul
1 rok co nás opustila
paní Libuše Novotná.
S láskou vzpomínají
dcery Lenka a Dana
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
n Děkujeme celému zdravotnickému
personálu následné péče Nemocnice Žatec za profesionální a laskavý přístup po
dobu hospitalizace naší maminky p. Heleny Tvrzové. Při našich každodenních
návštěvách jsme ocenili trpělivost a pochopení, které zdravotní sestry a ostatní
personál věnují pacientům.
B. Polcarová s rodinou

Prázdninový výlet za medvědy

Prázdninové akce v rámci letního programu Městské knihovny Žatec Návštěva
u medvědů se dne 13.7.2010 zúčastnilo 16 dětí, 6 dospělých a 2 knihovnice.
Autobusem jsme dojeli do Holedečku informací o všech jeho zvířatech při
a odtud se vydali 2 km pěšky do Veletic, posezení a svačině v altánku. Děti si nekde pan Kaňa bydlí. Pan Kaňa nás se- jen pohrály se psy, ale také se vyfotily
známil se svými „domácími mazlíčky“ s medvědem Jerrym, který je na lidskou
- lvem Leonem, tygrem Čikem, med- pozornost již zvyklý. Před zpáteční
vědy Jerrym, Bleskem a Utou a před- cestou nám ještě pan Kaňa ukázal, jak
stavil nám sedmitýdenní kotě ocelota, v létě stříká medvědy a tygra. Studenou
ze kterého byly děti nejvíce nadšeny. sprchu jsme jim záviděli, ačkoli nebylo
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých takové horko jako předchozí dny. Opět
jsme se vydali „po svých“ zpět do Holedečku a autobusem dojeli do Žatce. VýPŘIŠLI NA SVĚT
let se nám vydařil a všem zúčastněným
2.7. MartinWälzer
poskytl mnoho nových zážitků. Panu
Zdeněk Stráník
Kaňovi patři i touto cestou poděkování
Bibiana Sándorová
za čas, který nám věnoval, za ochotu
3.7. Markéta Kadlecová
a trpělivost při zodpovídání všetečných
Eliška Kapustová
dětských otázek.
(pe,fr)
František Suk
Jakub Spevár
4.7. Adéla Běličková
ROZLOUČENÍ
Kristýna Šuliková
2.7. Jindřich Samek
95 let
Natálie Vidiečanová
7.7. Jaroslav Misař
51 let
5.7. Karolína Hendrychová
9.7. Anežka Drahošová
82 let
Ivana Pulková
14.7. Stanislava Demutová
81 let
6.7. Adéla Kočková
Petr Tučák
54 let
Jiří Skalický
Ester Dundáčková
7.7. Vojtěch Janík
9.7. Tereza Havlíčková
ČISTÍRNY PEŘÍ „U RADNICE“
10.7. Anna Reiserová
l prošívané deky od 1000,- Kč do 1250,- Kč
13.7. Patrik Halíř
l zhotovení zakázky do 24 hodin
14.7. Eleonora Svítková
l větší zakázky přivezeme a odvezeme
Adéla Rábová
Provozní doba
15.7. Adam Bašta
Po:
13.00 - 16.00 h.
Ondřej Milenko
Út-St: 8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 17.00 h.
Čt:
8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 15.00 h.
Nicolas Vitmayer
16.7. Adam Belušiak
Tel: 731 556 510

Prázdninová AKCE

CK Palmera – Jiří Harajda
si Vám dovoluje nabídnout:
Poznávací okruh: 17. 9. - 1. 10. 2010

Západním pobřežím USA trochu jinak…

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

poznáte život a krásy „města andělů“ Los Angeles
budete se cítit jako děti na atrakcích Universal Studií v Hollywoodu
projdete si chodník slávy a zapózujete si před Kodak divadlem
budete obdivovat show s kosatkami v San Diegu
zkusíte štěstí v kasinech v Las Vegas
prolétnete se ke Grand Canyonu
odpočívat budete na plážích v Santa Monice a Malibu
budete si připadat jako mravenci v Sequoia National Park
projedete se známou tramvají po ulicích San Francisca
necháte se „zavřít“ v Alcatrazu
přejdete si Golden Gate Bridge
navštívíte americkou školu a budete mít možnost nahlédnout do výuky
poznáte Kalifornii tak, jako s nikým jiným J

Cena: 49.990,- Kč vč. poplatků

Neváhejte a splňte si sen s námi! Naši spokojení klienti mluví za nás!
Více informací na tel.: 415 710 031-32 nebo www.palmera.cz

strana 4

22. srpna 2010

Žatecký týdeník

Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY MUZEA NA MĚSÍC
ČERVENEC A SRPEN 2010
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy:
n „ŽATEC VE TŘETÍM ODBOJI - ODBOJOVÁ SKUPINA PRAHA – ŽATEC“:
probíhá do 22. 8. Výstava o činnosti odbojové skupiny, která se krátce po únoru 1948
snažila svrhnout nový režim.
n „ŽATEC OBJEKTIVEM JOSEFA SVOBODY“: probíhá do 22. 8. Pamětní výstava připomínající žateckého fotografa, který neúnavně zachycoval svými snímky
tvář města od 50. let 20. století. Výstava doplněná expozicí starých fotoaparátů.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

Plevko zazářil na Letním mistrovství ČR
Letní mistrovství ČR v plavání proběhlo 9.-11.7.2010 v Praze - Podolí. Náš oddíl
zde reprezentovali tři plavci - Tomáš Plevko, David Urban a Kateřina Iblová.
Závod proběhl ve venkovním bazénu a počasí plavcům velice přálo, za jasné
oblohy bylo ve stínu až 37°!
První závody se plavali již v pátek. Všich- Katka Iblová se chybným dohmatem
ni naši tři plavci startovali nejprve na 50m připravila o šanci probojovat se do sevolným způsobem. David Urban a Katka mifinále a skončila na 31.místě. Tomáš
Iblová shodně obsadily 19.místa a zůstali Plevko prošel na 50m znak do semifinále
před branami semifinále. Tomáš Plevko, ze 7.místa a následně i do finále ze 4.místa.
jako jeden z favoritů této disciplíny, David Urban postoupil opět do B finále,
s přehledem postoupil ze 3.místa. A v ná- tentokrát na 200m volným způsobem
sledném semifinále si ještě své umístění z 15.místa.
vylepšil a do odpoledního finále postouSobotní finálový blok začal nejprve Topil z 2.místa v čase 23.61. David Urban máš a i když znak je spíše jeho doplňkovou
v dopoledních rozplavbách startoval ještě disciplínou, dokázal se v něm prosadit
na 400m volným způsobem a dokázal po- a obsadil vynikající 5.místo v osobním
stoupit do B-finále ze 13.místa.
rekordu 28.05. David v B finále navázal
V pátek odpoledne byl na pořadu první na svůj výkon ze čtyřstovky a obsadil
finálový blok a hned první disciplína nám celkově výborné 11.místo
přinesla velký úspěch. Tomáš na 50m
V nedělním programu plavali naši zásprintu volným způsobem vyrazil jako vodníci celkem v 5-ti startech. Kateřina
raketa. S přehledem zvítězil nad svými Iblová zaplavala výborný čas na 100m
soupeři ve vynikajícím čase 23.24 a stal se znak a postoupila do B finále. David Urmistrem ČR pro rok 2010. V následném ban skončil na 50m motýlek na 31.místě
finále B na 400VZ startoval David Urban. a následně postoupil na 100m volným
V něm dokázal zaplavat svůj osobní rekord způsobem potřetí do B finále. Tomáš
4:15.74 apoprvé se probojoval do desítky Plevko nejprve na 50m motýlek skončil
nejlepších v ČR a skončil na 10.místě.
v rozplavbách na 6.místě a v semifinále na
V sobotu se začínalo 50m znakem. 4.místě. Na 100m volným způsobem se

mu podařilo rozplavby vyhrát a do A finále
postoupil z 1.místa.
Vzhledem k rychlému časovému sledu
finálových závodů 50m motýlek a 100m
volným způsobem se trenéři rozhodli
odhlásit Tomáše z motýlkářského závodu, aby ušetřil síly na finále královské
stovky. Ta se nakonec proměnila v nádherný souboj našeho plavce s brněnským
Vernerem. A i když dal Tomáš do závodu
všechny své síly na svého soupeře nestačil. I tak z toho ovšem bylo vynikající
2.místo na MČR a naprosto fantastický
čas 50.99. Ve finále B stejné disciplíny
zaplaval David Urban také pěkný čas
54.96 a obsadil opět 11.místo. Katka
Iblová nakonec obsadila na 100m znak
12.místo což bylo také její nejlepší umístění na tomto mistrovství.
Tomáš Plevko se stal Mistrem ČR na
50VZ a druhý skončil na 100VZ. David
Urban se poprvé prosadil mezi 10 nejlepších mužů u nás a na 400VZ skončil
na 10.místě. Katka Iblová dokázala na
100m znak, že to je její nejlepší disciplína a obsadila 12.místo. Všem třem našim
plavcům ke skvělým výkonům gratulujeme a věříme, že v nich budou pokračovat
i v další sezóně.

ročný. Zejména závěrečný maratonský
běh je důkladnou prověrkou fyzické, ale
zejména psychické odolnosti. Miroslav
Urban proběhl cílovou branou po 12:
19:35 hodinách na celkovém 74. místě
a na 10.místě ve věkové kategorii 40-45
let. Kamil Duba na 84. místě a 31. v kategorii 30-34 let v čase 12:36:40 hodin.
Oba závodníci již opakovaně dokončili
závod na ironmanských distancích a stali
se „železnými muži“.
V rámci doprovodného programu se

konal dětský závod v aquatlonu, kde se
výrazně prosadili naši mladí plavci oddílu SK Jazzmani Žatec Jakub Dvořák, Filip a Tomáš Urbanovi. Na kombinované
trati 100m plavání a 1km běh mezi svými
vrstevníky neměli prakticky konkurenci. Ve svých kategoriích obsadili Filip
Urban 1.místo, Jakub Dvořák 1.místo
a Tomáš Urban 2.místo. Všichni naši
reprezentanti tak dokázali zúročit své
tréninkové úsilí a dosáhnout výborných
výsledků.

Žatečtí plavci na Moraviamanu úspěšní
Moraviaman – mistrovství ČR v dlouhém triatlonu je 226 km dlouhý závod,
což je pořádná výzva pro všechny vytrvalce. Na startu tohoto mistrovství ČR
stanuli 26.6.2010 v Otrokovicích i dva
žatečtí závodníci - Miroslav Urban
a Kamil Duba.
Společně s dalšími 185 profesionálními i hobby sportovci se utkali na trati
3.8 km plavání, 180 km jízdy na kole
a 42.2 km běhu (maraton). V horkém
a větrném počasí byl závod opravdu ná-

Výstavy:
n „KDYŽ MOBILY NEBYLY ANEB KOUZLO STARÝCH TELEFONŮ“:
15. 7. – 5. 9. Sběratelská výstava telefonů Vladimíra Kocura z Týna nad Vltavou.
Vernisáž výstavy 15. července od 17.00 v Křížově vile

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

5. 7. a 6. 7. budou Křížova vila a hlavní budova muzea uzavřeny
duben – září / úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin,
pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz

Předprodej lístků na novou
sezonu Metropolitních Oper

V těchto dnech byl již v městském divadle zahájen předprodej lístků na novou
sezonu přímých přenosů z Metropolitní Opery v New Yorku .
V nové sezoně 2010/ 2011 se mohou diváci těšit na opery:
n 9. října, 2010 18:45h. – DAS RHEINGOLD (Zlato Rýna) (Richard Wagner)
n 23. říjen 17:45h. – BORIS GODUNOV (Modest Petrovič Musorgskij)
n 13. listopad 18:45h. – DON PASQUALE (Gaetano Donizetti)
n 11. prosinec 18:15h. – DON CARLO (Giuseppe Verdi)
n 8. leden 2011 18:45h. – LA FANCIULLA DEL WEST (Dívka ze Zlatého západu)
n 12. února 2011 18:45h. – NIXON IN CHINA (Nixon v Číně) přidané představení
n 26. únor 18:45h. – IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Ifigenie na Tauridě)
n 19. březen 17:45h. – LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucie z Lammermooru)
n 9. duben 18:45h. – LE COMTE ORY (Hrabě Ory) (Gioacchino Rossini)
n 23. duben 18:45h. – CAPRICCIO (Richard Strauss)
n 30. duben 18:45h. – IL TROVATORE (Trubadúr) (Giuseppe Verdi)
n 14. květen 17:45h. – DIE WALKÜRE (Valkýra) (Richard Wagner)
Cena za vstupenku ( Metropolitní operou ) byla stanovena na 300,- Kč. za jeden
přenos.
Zakoupit lze abonetní vstupenku se slevou a přiděleným místem. Zde byla stanovena
celková cena 3 120,-Kč. (Jedna vstupenka pouze na 260,- ) Při nákupu vstupenky
lze ušetřit až 480 Kč.
Karel Fiala, Městské divadlo Žatec
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V Libočanech se dobrovolní hasiči nenudí
V letošním roce hasiči z Libočan nezahálejí. Každým rokem se do soutěží zapojují
čtyři kategorie závodních družstev a to žen, mužů, dorostu a mladých hasičů.
8.5.10 se konala soutěž sv. Floriána. toměřicích a Dne záchranářů Ústeckého
Zde ženy z Libočan vybojovaly 4 místo kraje, konaného na autodromu v Mostě.
a muži 2 místo.
Mimo tyto akce
15.5.10 proběhlo 1.kolo soutěže se jednotka pustila do náročné přestavby
v požárním sportu, kde družstvo mužů zásahového vozidla CAS25 RTHP 706 ,
obsadilo 1. místo.
kterou provádí vlastními silami. Veškerá
29-30.5.10 přišla na řadu naše mládež. technika se udržuje v provozu schopném
Proběhla soutěž Plamen , kde děti vybojo- stavu , aby mohla být kdykoliv podle potřeb
valy pověstnou bramborovou medaili, nasazena k pomoci .
tedy 4 místo .
Prvořadým úkolem jednotky je však po19-20.6.10 se konala krajská soutěž máhat a chránit životy a majetek . JSDH
v kategorii dorostu. Naši zástupci po roce Libočany zasahuje tam, kde je to třeba. Ať
zopakovali vítězství a tím si zajistili postup už to jsou požáry stohů, křovin, obytných
a účast na mistrovství České republiky . či zemědělských budov , výrobních hal atd.
26.6.10 proběhlo 2.kolo v požárním
sportu, ženy dosáhli na krásné 3.místo
a muži na 2 místo.
MČR se konalo 10-11.7.10 v Litomyšli.
Zde však byla konkurence velmi silná a ve
spojení s jistou dávkou trémy způsobila to
, že se družstvu příliš nedařilo a nedosáhlo na umístění v první desítce tak, jak si
vytýčilo za svůj cíl.
Na úseku prevence se členové výjezdové
JSDH Libočany prostřídali na akcích pro
mládež.. Jednotka vyjíždí za dětmi, kde
je seznamuje s požárním nebezpečím
a pořádá pro ně ukázky výstroje, výzbroje a požární techniky z doby minulé
i součastné. Preventivně výchovné akce se
v letošním roce provedly v ZŠ Nové Sedlo,
MŠ ul.Studenská v Žatci. Podobné akce se
uskutečnily v obcích Liběšovice, Čeradice,
Holedeč, Siřem a Libořice u příležitosti
oslav Dne dětí a v dětském rybářském
táboře ve Vadkovicích.
Členové JSDH Libočany se zúčastnili
celostátní výstavy a oslav hasičstva v Li-

V nedávné bodě byla jednotka povolána
k hašení požáru skládky pneumatik v Tušimicích , kde se jednalo o náročný a dlouhý
zásah za použití dýchací techniky . Závěrem bych chtěl příznivce požárního sportu
pozvat na novou soutěž , která je zaměřena na fyzickou zátěž . Ukázku soutěže,
která vznikla v Libočanech pod názvem
OCELOVÝ HASIČ můžete shlédnout na
internetu po zadání nazvu soutěže do inter.
vyhledávače. Na první ročník této soutěže, který proběhne 18.9.v Libočanech na
tréninkovém fotbalovém hřišti srdečně
zveme soutěžící družstva i diváky.
Za SDH Libočany
Miloslav Hofmann
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