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Výročí 1010
se slavilo
i na golfu

Na pořadu zasedání byly finance
Zastupitelé města měli ještě
těsně před volbami na programu na 8. října svoláno řádné
jednání, které se konalo po naší
redakční uzávěrce. V průběhu
zasedání měli rozhodovat mj.
o finanční spoluúčasti města
na výstavbě fotbalového hřiště
s umělým povrchem u Ohře
ve výši 4,5 mil. Kč.
Dále také rozhodovali o opě-

tovném podání žádosti o dotaci na cyklostezku Ohře úsek
č.3, které předcházela úspěšná
žádost na úsek č.5, podpořená Statním fondem dopravní
infrastruktury ve výši 2,4 mil.
Kč. Projednávaným bodem bylo
také dofinancování části rekonstrukce bazénu při ZŠ a MŠ
Jižní z prostředků vybraných
z výherních hracích přístrojů.
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Zájem veřejnosti
o houbařskou
výstavu

Fotbalisté se dočkají umělého trávníku

6

Ceny v Žatci
předají Zdeněk
a Jan Svěrákovi

8

Slavoj
zůstává stále
bez bodu

Největší fotbalový klub okresu, FK Slavoj Žatec, se konečně jako
třetí město v tomto regionu dočká hřiště s umělým trávníkem.
V současné době se pro něj připravuje podloží na levém břehu
Ohře naproti současnému stadionu.
Náklady na nové oplocené pravě a soutěžním utkáním
sportoviště vyjdou na 20 milio- osmi družstev hlavní trávník
nů korun, z toho tři čtvrtiny jsou stadionu U Ohře a dvě hrací
z dotace Ministerstva školství, plochy v Libočanech, kde se hrají
mládeže a tělovýchovy ČR, při- i soutěžní utkání dorostu a dobližně čtyři a půl milionu korun spělých týmů B a C. „Umělým
si v rozpočtu připravilo město. trávníkem se také značně sníží
Podstatná část, to je stavba náklady na vlastní přípravu,“
vlastního hřiště, má být hotova říká P. Maňák. „Dosud jsme plado poloviny listopadu. „Během tili značné částky za pronájem
nastávající zimy se zde bude již malé plochy na stadionu Mládí
nejen trénovat, ale připravuje- a hřiště s ÚMT v Postoloprtech,
me vedle zimního fotbalového kde jsme kromě zimního turnaje
turnaje mužů také turnaje mlá- odehráli i několik zápasů kvůli
deže,“ informuje sekretář FK našemu nezpůsobilému terénu.“
Pavel Maňák. Příští rok by se Umělý povrch už několik let
mělo instalovat osvětlení areálu s úspěchem využívají další velké
na šesti 20metrových stožárech. kluby regionu, FK Louny a FK
(jak)
Slavoj dosud využívá k pří- Postoloprty.

Otázka pro
starostku města Mgr. Zdeňku
Hamousovou:
Jak stručně hodnotíte
uplynulé 4
roky Královského města Žatec pod Vašim
vedením?
n Ten, kdo by měl především
provést hodnocení, jsou naši
obyvatelé - všichni ti, kteří v
Žatci žijí, pracují a mají jej rádi.
Z mého pohledu se nám podařilo zrealizovat řadu investičních
akcí, od městského koupaliště se
saunou až po první etapu cyklostezky - nebudu všechny akce
vyjmenovávat, lépe je městem
se projít. Rozpracované projekty
jsme dokončili, nové zahájili,
případně podali žádosti o dotace.
Dotace a snaha o jejich získání
se celkově prolínají do aktivit
vedení města.
Snažili jsme se město udržovat, opravovat a pokud možno
rovnoměrně rozvíjet pro všechny skupiny obyvatel a především s výhledem pro naše děti,
aby chtěly v Žatci žít a pracovat.
Podařilo se nám udržet v Žatci
poslední nemocnici v okrese,
přispěli jsme k přivedení investorů, aktivně propagujeme
město a chmelařský region v celé
republice, pracujeme na žádosti
na zařazení Žatce na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Spolupráci na sportovních
a kulturních akcích a s organizacemi a spolky vidím jako
lepší plus, plusy a mínusy nám
v komunálních volbách sečtou
naši obyvatelé. I v případě, že
od lidí převáží mínusy, moc ráda
jsem pro město pracovala a všem
děkuji za spolupráci.
1
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Hasiči mají nový přívěs

OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Starostka města Žatce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Žatec převzali v pátek 3.
října nový přívěs, který bude prioritně určen k likvidaci následků
povodní v Ústeckém kraji, ale
i mimo kraj v rámci mezikrajské
spolupráce. Vybavení přívěsu

ředitele/ředitelky Městské policie Žatec

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
č.19
23.10. 2014
č.20
27.11. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Nejbližší mimořádný
úřední den,

sobota, proběhne na Městském úřadu v Žatci 1. listopadu.

Příspěvky z programu
regenerace MPR a MPZ

Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o finanční příspěvek
z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2014. Termín pro podání žádostí: nejpozději
do 21.10.2013.
Bližší informace k Programu a formuláře žádosti - Městský
úřad Žatec, kancelář úřadu, správa dotací, Kateřina Mazurová, email: mazurova@mesto-zatec.cz , tel. 415736271, nebo
na www.mesto-zatec.cz ( sekce E-služby úřadu Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Výročí se promítlo i na golfovém hřišti
Golfový turnaj k výročí 1010
let od první písemné zmínky
o Žatci, hraný pod záštitou místostarosty Žatce Jana Novotného, pořádal 27. září za ideálního
počasí Golf Club Bítozeves. Ze
42 účastníků si vedl nejlépe
Zdeněk Šouta z GCC Krásný
Dvůr (75) před domácími hráči

Michalem Basákem (76) a Jar.
Dvořákem, který dohrál se 77
stejně jako 4. M. Popule a 5. L.
Blail. Ve společné kategorii HCP
18,1-36 zvítězila žatecká Helena
Pašková (99) před Pavlem Hassmanem (oba Bítozeves), v kat.
37-54 byla nejlepší domácí Olga
Kolárová (120).
(jak)

Foto Jaroslav Kubíček

Předpokládaný nástup: 01. prosince 2014
Místo výkonu práce: Žatec
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní místo je dle platné legislativy zařazeno do platové třídy 10*.
Předpoklady pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městské policie
Žatec podle § 3 a 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let;
- státní občanství České republiky;
- způsobilost k právním úkonům;
- bezúhonnost**;
- spolehlivost***;
- zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie;
- negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
- a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
- a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání, případně středoškolské vzdělání s požadavkem 5 let praxe
Další požadavky:
- manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídící funkci výhodou;
- znalost jednacího jazyka;
- znalost světových jazyků výhodou;
- znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchranného
systému;
- základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
- znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů;
- základní znalost předpisů z oblasti fungování obcí, integrovaného záchranného
systému a jeho základních složek vítána;
- zbrojní průkaz výhodou;
- znalost práce na PC;
- řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se
rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:
- název pracovní pozice;
- jméno, příjmení, titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adresa);
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana;
- číslo řidičského průkazu;
- kontaktní spojení – telefon, mobil, e-mail;
- datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
- životopis s uvedením údajů o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená
kopie);
- ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- čestné prohlášení o bezúhonnosti;
- čestné prohlášení o spolehlivosti;
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů psychické
způsobilosti k výkonu práce;
- ověřenou fotokopii negativního lustračního osvědčení, popř. žádosti o vydání
tohoto osvědčení;
- fotokopii osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti (pokud tuto zkoušku
uchazeč/uchazečka složili);
- návrh koncepce činnosti Městské policie Žatec v rozsahu min. 3 strany A4.
Přijímací řízení obsahuje:
- ústní pohovor;
- odborné psychologické vyšetření (po úspěšném absolvování ústního pohovoru).
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Město Žatec, Městský úřad Žatec, k rukám starostky města, nám. Svobody 1, 438 24
Žatec, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám starostky města
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 14.11.2014 do 13:00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „Výběrové řízení
– ředitel Městské policie Žatec“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh bude neúspěšnému uchazeči vrácena.
V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
Ředitel/ředitelka Městské policie Žatec musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději ke dni, ke kterému
má být Zastupitelstvem města Žatce pověřen/a jako určený strážník podle § 3 odst.
2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Není-li
uchazeč/uchazečka ke dni vzniku pracovního poměru k Městu Žatec – Městské
policii Žatec držitelem tohoto osvědčení, bude s ním/ní uzavřena pracovní smlouva
na dobu určitou 6 měsíců. Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena, je-li uchazeč/uchazečka držitelem tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců
od vzniku pracovního poměru k Městu Žatec – Městské policii Žatec.
V Žatci dne 16. září 2014
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
		
starostka města Žatce

tvoří prostředky na čerpání
vody a práci na vodní hladině.
Přivěs byl financován za přispění
sponzorů, Města Žatec a velkou
měrou za přispění sponzorských
darů od jednotlivých členů SDH
Žatec.
(pš)

Golfový turnaj 1010 v Bítozevsi vyhrál Zdeněk Šouta v kategorie
HCP 0 -18. V kategorii 18,1 – 36 si vedla nejlépe Helena Pašková
ze Žatce.
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Výstavu poprvé obohatil hřib rubínový
Téměř dvě stovky druhů hub
vystavili členové Houbařského
spolku Žatec na své 29. podzimní výstavě, která se konala
koncem září v hotelu Černý orel
v Žatci. „Celkem to bylo 188
druhů, z nichž bylo 105 jedlých,
68 nejedlých a 15 druhů jedovatých hub,“ shrnul letošní výsledky předseda spolku Ing. Pavel
Dombaj. „Počet vystavených
rodů byl 72. Podle druhů bylo
nejvíce hřibovitých hub 26 druhů, letos hojně pavučinců 23,
ryzců 18, holubinek 17, atd.“
Dvoudenní výstava se opět
těšila značné pozornosti veřejnosti. Návštěvníci také vy4

užívali možnosti poradenství
a konzultace nad svými nálezy
s mykologickými odborníky.
Organizátoři ocenili, že letos byl
vidět také větší zájem o houby
z řad mládeže.
„Letošním nejzajímavějším
druhem byl vystavovaný vzácný
hřib rubínový, který jsme na naší
výstavě měli vůbec poprvé, dále
pavučinec fialový a pavučinec
šedomodravý,“ potěšilo P. Dombaje. Mezi exponáty nechyběly
ani naše nejjedovatější houby,
muchomůrky zelené a muchomůrky tygrované, které si mohli
návštěvníci prohlédnout zblízka
i s komentářem.
(jak)

Největší obdiv získala Naxerova Rosana
Zahrada Křížovy vily byla
26.-27. září místem konání II.
ročníku Ovocnářské výstavy.
Přestože páteční déšť ubral
na návštěvnosti, řada zájemců
využila odpolední čas k poslechům několika odborných přednášek. Naštěstí slunečná sobota
přilákala množství návštěvníků,
kteří mohli obdivovat vzorky
zejména jablek a dalšího ovoce
na pečlivě připravené tabuli.
Do soutěže O nejhezčí jablko

Foto Jaroslav Kubíček

Dvě atraktivní lokality Dolního Poohří – nedostavěný chrám
v Panenském Týnci a Chrám Chmele a Piva v Žatci – zabodovaly v soutěži DestinaCZE, vyhlášené letos podruhé agenturou
Czechtourism. Absolutním vítězem a tedy destinací roku 2014
se s více než 22 tisíci hlasy stal Panenský Týnec, nejmagičtější
místo Česka. Hlasování veřejnosti skončilo 30. září o půlnoci.
„Je to jedinečné potvrzení, areály mohou proměnit v atrakže Dolní Poohří je atraktivní tivní turistický cíl. Návštěvníkům
lokalitou a má návštěvníkům co dnes nabízí unikátní Chmelový
nabídnout,“ raduje se z výhry maják, muzeum, labyrint, piředitelka destinační agentury vovar s restaurací, dětský areál
Dolní Poohří o.p.s. Libuše No- a další atrakce.
Celkem 22 215 hlasů zísvotná Pokorná.
Soutěž DestinaCZE byla vy- kal od hlasujících nedostavěhlášena v pěti kategoriích – ný chrám v klášterním areálu
do finále se z Ústeckého kraje v Panenském Týnci na Lounsku.
probojovaly dvě atraktivity, Zvítězil tak nejen v kategorii
které pak soupeřily s dalšími Genius Loci – nejmagičtější
lokalitami z celého Česka o hlasy místo Česka, ale stal se s velveřejnosti. A obě uspěly. Žatecký kým náskokem i absolutním
Chrám Chmele a Piva zvítězil vítězem celé soutěže. Tajemné
s více než 10 tisíci hlasy v ka- místo láká svatebčany, umělce,
tegorii Fénix, tedy turistická psychotroniky, léčitele, hledače
atrakce vzkříšená z popela. Areál pokladů i turisty, kteří milují
technických památek na Praž- tajemství a záhady. Návštěvníci
ském předměstí prezentuje bo- odtud odcházejí nabiti pozitivní
hatou historii i živou současnost energií.
Informace o soutěži je možné
pěstování a zpracování chmele
a vaření piva na Žatecku. Je najít na stránce www.destinacukázkou toho, jak se nepouží- ze2014.cz.
(kt)
vané a chátrající průmyslové

Foto Jaroslav Kubíček

Chrámy zabodovaly u veřejnosti

se tak mohlo zapojit svými hlasy
514 návštěvníků výstavy o ceny,
které věnovala firma Český porcelán, a.s. z Dubí.
Vítězem se stala odrůda Rosana od pěstitele Miroslava Naxery
z Libočan, která získala 117
bodů. Na 2. místě skončila odrůda Rubín od pěstitele Ing. Václava Červenky z Evaně (65)
a 3. odrůda Jonagold –Marnika
ze Sadů Klášterec (32 bodů).
(jak)

Za lávkou u Ohře
jsou nové porosty

Inzerce
n Prodám byt v OV 1+1, panel. dům po rekonstrukci, 2.p.
s výtahem, ul. Vol. Čechů. Cena
dohodou, tel.: 724 216 804.
n KOUPÍM malotraktor VARI-TERA za rozumnou cenu,
předem děkuji za nabídku.Tel.:
777 428 234
n VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA A PŘÍPRAVA NA MATURITU. Tel.: 731 914 884
n Prodám dům nedaleko
centra, 2 byt. jednotky, krásná zahrada. Nutno vidět! Tel.:
722 126 778
n Prodám byt 1+3 v OV,
v městské části Záhoří. Cena
360 000,- Kč. Tel.: 724 992 964
n Prodám garáž za Kauflandem. Kovová zateplená vrata,
elektřina 230V, cena k jednání:
65 000,- Tel.: 776 79 92 92
n Dlouhodobě pronajmu garáž v ul. M. Černobýla (U polikliniky). Cena dle dohody. Tel.:
724 370 417
n Hledáte bydlení? Nedosáhnete na hypotéku? Nabízíme
nové zkolaudované družstevní
byty v Rakovníku. Bezbariérový
dům, vlastní parkování. 2+kk
od 350.000,- Kč, garsoniéra
od 220.000,- Kč. Pro informace
a prohlídku volejte: 777 127 588
n Prodám zděnou chatu, Žatec-Libočanská, vl. pozemek,
zařízená, sklep, el., voda, blízko Ohře, pěkná lokalita, klidné
místo. Cena 230.000,-. Tel.:776
498 187
n Prodám byt 2+1 v OV v centru Žatce, 55 m2, 2NP, plastová
okna, parkety, sklep, dvůr ve vnitrobloku, parkoviště. Nízké náklady na bydlení. Cena dohodou,
tel. 731 137 826
n Prodej dušičkového zboží
na náměstí Svobody čp. 42, Žatec (před obchodem u Zábranských bude zahájen 22. 10. 2014
až do 1. 11. 2014).

Rozloučení
Zesnulí od 19. 9. do 3. 10. 2014
Václav Filipovský
70 let
Jozef Rajt
84 let
Marie Nová
68 let
Ing. František Rubeš
77 let
Rostislav Anděl
78 let
Věra Petrlíková
71 let
Pavla Frondlová
89 let
Dagmar Majerová
60 let
Karel Holeček
71 let
Břetislav Brabec
84 let
Karel Šmerák
63 let
Jana Justýnová
68 let
Věra Nosková
78 let
Marie Knotková
82 let
František Vogel
80 let
Marta Barvová
83 let
Zdenka Weichpartová 76 let

Na ilustračním snímku jsou zástupci města Žatec Simona Janoušová a Jan Novotný při přebírání ocenění za rok 2011 s prezidentem ATIC ČR Miroslavem Foltýnem (vlevo).

Další ocenění pro TIC

Významné ocenění obdrželo Turistické informační centrum
v Žatci.
V červenci 2014 skončila ce- trum zvítězilo, a tím obhájilo
lorepubliková anketa Asociace své vítězství z let 2009, 2010
turistických informačních center a 2011. Poděkování Turistického
a Deníku, kde v konkurenci 36 infocentra patří i všem, kteří se
turistických infocenter z Ús- podílejí na propagaci královskéteckého kraje žatecké infocen- ho města Žatec.

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:

n „PODZIM V LIDOVÉ KULTUŘE ANEB CO NÁM ZBYLO Z TRADIC“: 7. 10. – 14. 11. 9:00 – 17:00. Jednotlivé týdny budou tématicky
zaměřeny podle období, v němž se odehrávaly specifické práce na venkově.
Připomeneme sklizeň brambor, vinné révy a řepy, draní peří i předení,
výrobu perníků a dušičkového zboží. Přiblížíme významné svátky lidového
kalendáře. Dále je přichystána přednáška o vinařství s ochutnávkou vín
z Vinařství Němeček, prodej výrobků, prezentace škol (ZUŠ Žatec, OA
a SOŠZaE Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec, Gymnázium a SOŠ Podbořany), firem a organizací (Biofarma Žatec, Cukrárna Svěženka z Kralovic,
Atelier Bretorri, Domov pro seniory Žatec). Chybět nebude ani uctění
Památky zesnulých formou komentované prohlídky městským hřbitovem
se vzpomínkou na významné osobnosti města Žatce a „strašidelná cesta“
pro děti. Žáci ZUŠ v Žatci připravili pro návštěvníky taneční, hudební
a dramatická vystoupení. Podrobný program na www.muzeumzatec.cz

Ostatní:
n V rámci podzimních workshopů se uskuteční 9. října 2014 od 17:00
přednáška PhDr. Bohumíra Roedla „VINAŘSTVÍ NA ŽATECKU
A LOUNSKU“. Součástí přednášky je připravena prezentace Vinařství
Němeček z Března spojená s ochutnávkou a prodejem vín 16:00 – 18:00.
n 11. října 2014 od 13 hodin se uskuteční procházka žateckými parky, kterou v rámci IX. ročníku Rozloučení s babím létem pořádané
OKČT Žatec zajistí muzejní pracovník Jaroslav Holštajn. Start před
hlavní budovou muzea.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: probíhá do 2. 11. Výstava
drátovaných objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel.
n „ŽATEC – LAZARETNÍ MĚSTO“: probíhá do 2. 11. Výstava
k výročí vypuknutí 1. světové války, která zpřístupňuje především
dochované fotografie ze žateckých lazaretů a městských slavností
z počátku války.
n „ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI“: 16. října od 17 hodin.
V cyklu Náš host se opět představí historička RM Žatec PhDr. Milada
Krausová, která přiblíží úlohu čs. legií, pomníky a slavné osobnosti.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 –
17.00 /polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.

Na 63 kusů dřevin vysadili
členové Ekologického centra
Žatec na p.p.č. 575/5 u řeky
Ohře nad lávkou u Slavoje.
Jedná se o domácí druhy dřevin – duby, habry, olše a jeřáby.
Keřové patro doplnily sazenice
lísky, svídy a střemchy. Vlastním
výsadbám předcházela několikaměsíční příprava revitalizované
plochy, v rámci které byly sebrány a zneškodněny odpady,
vyřezány plevele a opakované
kosení travního porostu. Úspěšnost akce prokazují fotografie
lokality před a po provedeném
zásahu, které jsou ke shlédnutí
i na webových stránkách ekocentra www.ECZatec.cz.
Ing. Přemysl Hautke

Dárci krve
mohou vyhrát

TOC Žatec je otevřené každé
úterý a čtvrtek a doba pro příjem dárců k odběru je od 7:00
do 8:30 hod. Každý kdo má
zájem darovat krev se může
obrátit na pracovníky transfuzní
stanice buď na tel. 414 110 510,
e-mailem: toc@nemzatec.cz
nebo přímo osobně v odběrové
dny. www.nemzatec.cz.
Stále jsou ve hře ceny, které
se vylosují na sklonku roku ze
všech dárců krve odebraných
v TOC Žatec (na poliklinice)
v rámci propagační akce k výročí 1010 let od první písemné
zmínky o Žatci.

Úklid na břehu Ohře

Naše škola se letos již
druhým rokem zapojila
do projektu 72 hodin - ruku
na to. Ve čtvrtek 9. října
od 11:40 do 12:35 hodin budeme uklízet zimoviště u řeky
Ohře. Jste srdečně zváni.
S. Svobodová, ZŠ Žatec,
nám. 28. října

Poděkování
n Chtěla bych touto cestou poděkovat městu Žatec za přispění
na realizaci projektů umožňujících nemocným a handicapovaným občanům našeho města zůstat co nejdéle doma, v prostředí
svých rodin.
Alena Krátká,
Arnika komplexní domácí péče

Vzpomínka
n Dne 6. 10.
uplynulo 10 let
od tragické smrti
Stanislava Krále.
Vzpomínáme rodiče a sestry s rodinami.
5

Digitální kino Žatec
9.10. 17:30 / 16.10. 17:30 ( 2D ) /

7 TRPASLÍKŮ 3D

Animovaný / Německo / 2014 / 88 min / CZ Dabing. Bobo, nejmladší ze sedmi
trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny
na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu. Vstupné: 130,-

19.10. 15:00 / 22.10. 17:30 /

POŠŤÁK PAT

Animovaný / Rodinný / Velká Británie/ 2014 / 88 min / CZ Dabing / přístupné
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům
ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne rodinný výlet k moři a Pat je rozhodnutý
udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít.
Vstupné: 90,-

10.10. 16:00 ( film festival) / 26.10. 17:30 /

TŘI BRATŘI

Pohádka / Rodinný /Česko / Dánsko/ 2014 / 86 min
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci
při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka Tři
bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého
humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní,
pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režie: Jan Svěrák. Vstupné: 130,-

9.10. 20:00 / 12.10. 20:00 / 19.10. 17:30 /

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Drama /Česko / 2014/ 97 min / přístupné od 12 let
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by.
Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián
Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čtyři se snaží
provést své svěřence jejich nejtěžším dnem. Učitel autoškoly Karel (B. Polívka) se
souží v citově prázdném manželství s Marií (Z. Bydžovská), které si kompenzuje
sny o své studentce Ester (K. Melíšková). Režie: Alice Nellis.
Vstupné: 110,-

16.10. 20:00 / 28.10. 20:00 /

INTIMITY

Romantický / Komedie /Česko / 2014/ 104 min. Intimity jsou romantickým filmem,
složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry
nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší
určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Režie: Ivo Macharáček.
Hrají:Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, Ondřej
Vetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková.
Vstupné: upřesníme

17.10. 17:30 / 26.10. 15:00 /

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy /USA/ 2014 / 105 min
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však
mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem
vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii.
Vstupné: 100,-

17.10. 20:00 / 19.10. 20:00 / 25.10. 20:00 DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

Fantasy / Drama / Akční / Válečný / USA / 2014 / CZ titulky / Přistupné od 12 let.
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj
lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho
dnes vnímáme především jako jedno z největších monster.
Vstupné: 120,-

22.10. 20:00 /

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT

Mysteriózní / USA / VB / Fr. / Švédsko/ 2014 / CZ titulky / Přistupné od 12 let.
Christine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při kterém se jí
během noci pokaždé vymaže paměť. A každé ráno musí znovu a znovu zjišťovat,
kým je, co v životě prožila, koho miluje a s kým žije.
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz

Nová sezona přenosů z MET
Mezi dvěma tisícovkami sálů
po celém světě se k přímým
přenosům z Metropolitní opery
v New Yorku připojí ve své 8.
sezóně také 27 kin v českých
a moravských městech včetně
Městského divadla v Žatci.
Již v sobotu 11. října zahájí
představením Verdiho dramatické opery Macbeth a pouhý

týden po výkonu Anny Netrebko
v roli Lady Macbeth následuje
18.10. druhý přímý přenos
Figarova svatba. Mozartovu
mistrovskou operu buffa bude
řídit James Levine, který stanul
za dirigentským pultem při zahajovacím představení poprvé
po čtyřech letech. Začátky jsou
v 18.45 hodin.

Ocenění festivalu Tour region
film Karlovy Vary 2014
Královské město Žatec získalo 2. místo v soutěži
Tour region film Karlovy Vary 2014, a to
v kategorii Klipy s tématikou prezentace
krajů, regionů, měst
a turistických atrak6

tivit v České republice. Jednalo
se o krátký spot, který
byl natočen pro výročí 1010 let od první písemné zmínky
o Žatci. Shlédnout
jej můžete na www.
mesto-zatec.cz.

Filmový festival 10*10 za účasti
Zdeňka a Jana Svěrákových

V rámci výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci si
zaměstnanci žateckého divadla připravili na 10. října malý filmový festival. Diváci, kteří přijdou tento den, mohou zhlédnout
za 10*10 korun celkem deset filmů, které jsou s naším městem
spojené, a to například tím, že se zde film natáčel nebo se na jeho
přípravách podíleli místní lidé nebo rodáci.
Diváci se mohou těšit na Holky tři. Tento den proběhne od 16
z porcelánu, Ligu Nepotřebných, hod také slavnostní předání cen
Požírače leknínů, dokument Ta- za účast v soutěži vztahující se
tínek a ze zahraničních filmů pak k výročí města, která probíhala
Edith Piaf a Bídníky. Uvedeno od 1. 5. do 30. 9. 2014 pod nábude také několik krátkých filmů zvem 10 x 10 o Žatci. Vstupenky
od místních organizací.
možno rezervovat na www.divaSvou účast přislíbili spiso- dlozatec.cz či zakoupit v předvatel a herec Zdeněk Svěrák prodeji na pokladně Městskéa jeho syn režisér Jan Svěrák, ho divadla v Žatci. Těšíme se
kteří zde uvedou film Tři Bra- na Vaši návštěvu!

Městské divadlo Žatec
11.10.

Giuseppe Verdi : MACBETH

18:45

12.10.

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU Pohádka pro děti

15:00

14.10.

NÁŠ SVĚT 2014

18.10.

W. A. Mozart : FIGAROVA SVATBA

18:45

21.10.

KOLEGA MELA GIBSONA

19:00

Nová sezóna přímých přenosů The Met: Live in HD bude zahájena Verdiho shakespearovskou tragédií Macbeth. Předpokládaná délka přenosu: 3 hodiny a 13 minut.
Předplatné skupiny O a mimo předplatné. Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-)
Divadlo Láryfáry uvede pohádku o třech potrhlých kamarádech, kteří prožili dětství
v indiánském světě, plném dobrodružství. Vstupné : 90,-Kč. Mimo předplatné

9:00, 10:30, 17:00

12. ročník festivalu Malých divadelních forem. Vstupné: dopoledne – pastelka;
v 17:00 - 30 ,- Kč. Mimo předplatné
Dirigent James Levine bude řídit novou inscenaci Mozartovy Figarovy svatby.
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 52 minut. Předplatné skupiny O a mimo
předplatné. Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-)
Divadelní spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto monodrama přímo
na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému. Jedná se o komedii - One man
show, která se stane třináctým autorským představením Divadelního spolku Frída.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Vstupné : 260,- / 240,- / 230,- Kč

22.10. 10:00 a 14:00

VESELÁ POUŤ

Loutkoherecká skupina “LOUDADLO” spolupracující s ČT Praha uvádí loutkovou
revue, kde se střídají komické dialogy,písničky ,pohádky a soutěže, kterých se děti
sami účastní. Přijdou mezi loutky v nadživotní velikosti i proslulí “kamarádi” JŮ
a HELE? Pořad je určen pro děti školního i předškolního věku.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Vstupné : 40,- Kč

23.10.

Kaia Brown (USA) & Tonny Blues Band (CZ)

19:00

Příznivce blues jistě potěší americká zpěvačka KAIA BROWN, kterou mistrně
doprovází TONNY BLUES BAND. Repertoár souboru tvoří upravené bluesové
standardy / B. B. KING, J. L. HOOKER, J .J. CALE, B.GUY, E. CLAPTON, M.
WATERS, THE BEATLES, BILLIE HOLLIDAY, ELMORE JAMES a vlastní
skladby. Do kapely přináší svěží atlantický vítr půvabná hostující zpěvačka Kaia
Brown, rodačka z Washingtonu D.C., která, fascinuje publikum svým nezkrotným
temperamentem, osobitým frázováním, ale hlavně dokonalým vokálním projevem,
ze kterého dýchá vysoká muzikálnost a opravdovost černého blues. Kaia je ČASOVANÁ ENERGETICKÁ BOMBA, která exploduje na pódiu přímo před Vašima
očima. Na první pohled křehká postava skrývá nezkrotný temperament a fantastický
hlas s obrovským rozsahem. Vstupné: 120,- Kč / 60,- Kč (při předložení vstupenky
z minulého koncertu ). Mimo předplatné

Divadlo dostalo netradiční příspěvek

Oslavy 10 let od otevření prodejny dm v Žatci
pojala 23. 9. společnost dm drogerie markt s.r.o.
v kreativním i sladkém duchu.
Zákazníci byli překva- právě žateckému divadlu.
peni, že v roli pokladníVedoucí prodejny Jitho byl dvě hodiny Mar- ka Maršálková společně
tin Víťa Veselý, ředitel s oblastní manažerkou
Městského divadla Žatec. Kamilou Gvuzdovou pak
Částku, která do poklad- předaly řediteli divadla
ny přibyla během jeho pů- za dobře vykonanou práci
sobení v roli pokladního, symbolický šek ve výši
se rozhodla společnost 52.753 Kč. „Velmi nás
zdvojnásobit a darovala ji těší, že jsme mohli u pří-

ležitosti oslav 10 let naší
prodejny v Žatci pomoci
rozvoji kulturního vyžití
místních obyvatel. Věříme, že obyvatelé města i jeho okolí uvítají
možnost zúčastnit se
divadelního představení,
které mohlo vzniknout
i díky našemu příspěvku,“ hodnotila netradiční
den v dm paní Jitka Maršálková.

Úžasná exkurze napověděla žákům
Ne každý má možnost se podívat přímo do srdce
mezinárodní společnosti, jakou je například DHL
Zdiby. Skupina pedagogů a žáků DD, ZŠ a SŠ
Žatec to štěstí měla. Zaměstnanci DHL nás pozvali
a připravili nám úžasný program na celý den.
Viděli jsme, jak fungují správně napsat životomezinárodní expresní pis, aby člověka zaujal
dodávky z a do celého na první pohled. Jak
světa a další zákaznic- se „poprat“ s výběrem
ky specifické logistické vhodného oblečení při
služby. A nejen to! Mohli žádosti o práci. Dokonjsme si na vlastní kůži ce jsme měli možnost
vyzkoušet, jak probíhá vyzkoušet si Assessment
výběrové řízení v této Centrum. Všechny tyto
firmě. Naučili nás, jak a ktiv ity na po m o ho u

a poradí našim žákům
v hledání práce.
Hodiny krásně plynuly
a my se hravou formou
potupně stávali budoucími zaměstnanci společnosti. Atmosféra díky
velice milým a profesionálním pracovníkům
DHL byla úžasná.
Celý den jsme si opravdu skvěle užili a všem,
kteří se na něm podíleli,
moc a moc děkujeme.
Mgr. Eva Vávrová

Dny otevřených dveří centrální knihovny pokračují
do 11. října. Otevřeno je dnes a zítra od 9 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. V pobočce
knihovny Jih v pátek 12 – 18 hodin.
Během Týdne knihovny
Zapomnětliví čtenáři
získá každý nově regist- knihovny mohou během
rovaný čtenář jednorázo- Týdne knihovny vyuvou slevu registračního žít čtenářskou amnestii
poplatku ve výši 50% na čtvrté upomínky a vrá(platí pro všechna oddě- tit dlouhodobě vypůjčené
lení a pobočky knihovny). knihy bez poplatku.

(Po)nocování od pátku
10.10. (od 19,30 hodin) do soboty 11.10.
(do 9,00 hodin) je určeno
registrovaným čtenářům
ve věku od 10 do 15 let.
Počet účastníků je kapacitně omezen. Připraven je bohatý a zajímavý
program plný tvořivosti
a zábavy.

Kdy: sobota 18. října, od 14 hodin. Kde: Velká
Černoc (Žatecko) v kostele Sv. Václava ve Velké
Černoci.
V podání hudebníků ta, zpívaná sóla a dueta
z Teplic a Ústí nad Labem z operet od O. Nedbala,
zazní klasické varhanní F. Hervé, R. Frimla a písskladby od J.S.Bacha, ně z muzikálů My Fair
W. A. Mozarta, M. A. Lady a Fantom opery.
Charpentiera, F. LiszKoncert je na podporu

oprav a údržby kostela
Sv. Václava ve Velké Černoci. Při vstupu do síně je
umístěna expozice o restaurování a opravě kostelních varhan. Vstupné
dobrovolné.
Srdečně Vás zveme!
www.harmonyquartet.cz

Svatováclavský svátek zpestřil ve Dvoře u Svatého Jakuba saxofonový kvartet ze Zličína.
Foto Jaroslav kubíček

Informace z centrální knihovny

Varhanní koncert a sólisté v kostele

Klub českých turistů ve spolupráci z regionálním muzeem
zve všechny příznivce na již pátou

PROCHÁZKU KRÁLOVSKÝM MĚSTEM
U PŘÍLEŽITOSTI 1010 VÝROČÍ JEHO ZALOŽENÍ
Kdy: v sobotu dne 11. října 2014 ve 13.00 hod. u muzea
Procházka bude zaměřená na seznámení se s historii žateckých parku
a vysázených dřevin. Odborný výklad provede p. Holštajn
Na závěr procházky bude posezení při harmonice v restauraci Václavka
Srdečně Vás všechny zve výbor O KČT a reg. muzeum Žatec
Kontakt: p. Hanušová tel: 728 837 040
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Slavoj Žatec stále hledá střelce
Takovou mizérii, jaká potkala na podzim fotbalisty Slavoje Žatec, jejich ani nejstarší fandové
nepamatují.
Tým nejenže nemá minutě definitivní tečku
po devíti kolech v diviz- výsledku.
ní tabulce ani bod, ale
Slavoj nyní doplnili
už 7 utkání nevstřelil ani noví hráči, z nichž se tři
jedinou branku! A když poprvé objevili v základní
se to v neděli v Úvalech sestavě. Jak do mužstva
podařilo Hassmanovi, zapadnou, se teprve ukározhodčí ji neuznali. že. Žatec hraje nyní opět
Místo kontaktního gólu venku, v sobotu dopopřidali domácí v poslední ledne v Libiši. Doma

se představí příští neděli 19.10., kdy hostí
od 15.30 nováčka z Nového Strašecí.
n SK Úvaly - Slavoj Žatec A 3:0 (2:0)
Sestava: Aschenbrenner M. - Sýs (46.
J. Hynek), A. Hynek,
Houdek, Bednář, BešíkRosendo, Karban (56.
Hassman), Strnad, Rezek
– Belán.

Po třech úvodních porážkách získali žatečtí
kuželkáři první bod, když
v souboji divizních nováčků remizovali se Sokolem Blíževedly. Přitom
už vedli 3:1, hosté snížili
a před posledním duelem
měli více na kuželky.

ty pouhých 13 kuželek
a konečná remíza byla
asi zasloužená.
n Lok. Žatec – S. Blíževedly 4:4 (2589:2602)
Ptáček 460, Chotová
405, Čaboun 447, Tajbl
456, Uhlíková 386, Jarolím 435.

Lokomotiva získala první divizní bod
Bylo jasné, že Jarolím musí vyhrát alespoň
o 1 na remízu. Po první
padesátce vedl o 3. Pak
jeho soupeř odešel herně
a nakonec moc nechybělo, aby domácí kapitán
smazal i celý náskok.
Nakonec zbylo pro hos-

Florbalisté začali sezónu vítězstvím
Žatečtí florbalisté zahájili v neděli 28. září svou
16. sezónu.
Loňský krajský vicemistr z Kadaně na začátku druhé třetiny vstřelil
už čtvrtý gól, než skorovali také domácí Jazzmani zásluhou Falbra.
Do konce 2. třetiny pak
otočili na 7:5 ve svůj
prospěch! V závěrečné

třetině došlo jen ke kosmetické úpravě výsledku,
když Tomáš Votava zvýšil
na konečných 8:5 pro
Žatec.
Ve druhém utkání se
Žatečtí vyvarovali chyb
z předchozího utkání,
ujali se zaslouženě vedení a kontrolovali tempo
hry. Hosté z FBK Prty
však srovnali do kon-

ce 2. třetiny skóre
a po řadě nepřesností
utkání nakonec skončilo 7:7.
Sestava a branky: Křivánek, Žbírek – Mojžíš
2+1, Ligda, Dumišinec
0+2, Falbr 1+0, Bartoš
– Linka 3+2, Bejček
1+1, Smištík 3+1 – Votava 4+1, Brunclík 0+1,
(kg)
Kohout 1+4.

Nohejbalisté
hrají rozhodující
zápas v sobotu

O záchranu v nohejbalové extralize vybojují
hráči NK Žatec rozhodující třetí utkání v sobotu na půdě Šacungu
Benešov. První duel na
tomto hřišti Žatec prohrál 1:5, ale v sobotu 4.
10. doma vyhrál v odvetě 5:3. Oba celky jsou
dlouholetými účastníky
nejvyšší soutěže, nicméně jeden z nich opustí
nejvyšší soutěž.

Greisiger skončil pátý
na ME v Polsku

Nejprestižnější světová organizace thaiboxu IFMA pořádala minulý týden ME v polském
Krakowě.
Poprvé si to v mužské zelim v kategorii -81kg
reprezentaci Muay-Thai 3x3 minuty dvě kola
asociace C.M.T.A. vy- Greisiger vedl díky tvrzkoušel žatecký G-Titán dým direktům, ale ve třeHany Greisiger, kterého tím kole Lyzeli doslova
si C.M.T.A. nominovala Greisigera uklinčoval
po MČR Maximus cup, a utahal ho až k prohře
které vyhrál v dubnu na body 2:1. Ale i tak
a stal se šampionem ČR Greisiger dosáhl na pěkv Muay-Thai.
né 5. místo na ME. NašeGresiger v prvním zá- ho reprezentanta můžete
pase porazil ve druhém vidět 5. listopadu na MS
kole Slovince Aleksan- v kickboxu, které se bude
dera Bednače K.O. Se po dlouhé době konat
Švédem Patrikem Ly- v Praze.
(lb)

Žitný druhý v Krupce
Nejmladší stolní tenisté
Severu Žatec byli úspěšní
na krajském bodovacím
turnaji v Krupce u Teplic.
David Žitný i Filip Keller
postoupili do finálové

osmičky. Filip obsadil
pěkné 6. místo. David
prohrál jen s vítězným
Skokanem z Litoměřic
a do Žatce si tak odvezl
stříbrnou medaili. (js)

Fotbal starých gard
Talentovaný Jan Hynek uniká brozanské obraně
v posledním domácím utkání, v němž Žatec prohrál
krutě 0:5. Slavoj se doma představí až příští neděli,
kdy hostí Nové Strašecí.      Foto Jaroslav Kubíček

Hokejbalisté jsou po čtyřech kolech čtvrtí
Úspěšně vstoupili do nové sezony žatečtí hokejbalisté. Slavili dvě vysoké výhry a v tabulce jsou
mezi špičkou.
Žatečtí zkušení hráči ale opět nadělovali žav úvodním duelu sezony tečtí hokejbalisté sedmvyhráli vysoko nad jed- krát. Wolves Chomutov
ním z favoritů regionální prohrál s Žatcem 1:7.
ligy, Jirkov porazili 7:2. Ve čtvrtém kole prohráli
Pak sice Žatec zbytečně žatečtí hráči 0:6 v Ústí,
ztratil s urputně bránící ale i přesto si v tabulce
Kadaní (1:2), proti no- drží po čtyřech kolech 4.
váčkovi z Chomutova místo s šesti body. Ve čty-

řech kolech dokázali Žatečtí nasázet 15 branek.
Nejlepším střelcem je
Krupička s pěti zásahy,
tři mají na kontě Bizoň,
Janeček a Mynařík.
V dalším kole se Žatec
opět představí doma.
V sobotu 11. října od 10
hodin přivítá na hřišti
u koupaliště hokejbalisty
Litvínova.

Od září pokračuje fotbalová soutěž starých
gard Okresní liga veteránů. Aktuální tabulku
zkresluje nestejný počet odehraných zápasů,
neboť garda žateckého

Slavoje hrála zatím jen
třikrát a neztratila dosud ani bod. Hrací dny
jsou pondělky. Na hřišti
Slavoje u Ohře se hraje
13.10. od 16.30 derby
Sl. Žatec – Libočany.

n Okresní liga veteránů

		
Z
1. Sokol Údlice
6
2. Sokol Březno
5
3. FK Izos Libočany
5
4. FK Slavoj Žatec
3
5. Sparta Radonice
6
6. TJ Tatran Podbořany 5
7. JZD Želeč
5
8. AFK Žatec
5

V VP PP
4 0 0
4 0 0
4 0 0
3 0 0
2 0 1
1 1 0
0 1 0
0 0 1

P
2
1
1
0
3
3
4
4

Skóre
29:10
23:6
20:15
21:5
25:36
10:21
3:32
11:17

B
12
12
12
9
7
5
2
1

Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Sazba: DTPress,
grafické & produkční studio Rakovník. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o.. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12.
Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 115, 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.

