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Koupaliště zahájilo provoz
Letní koupaliště v Žatci, které po zkušebním létě v roce
2012 vstoupilo o rok později
už do ostrého provozu, zahájilo
v pátek další sezónu. Přesné datum otevření koupaliště je vždy
oznámeno v závislosti na klimatických podmínkách. V těchto
dnech je voda v bazénech ještě
přihřívaná, aby první návštěvníci
měli svůj předpokládaný letní
komfort. Provozovatel, Technická správa města Žatce s.r.o.,
ponechává letos v platnosti
vše osvědčené z předchozích
ročníků, tedy včetně umožnění
dopoledního vstupného, které
se tu zavedlo v roce 2014.
„Pro letošní sezonu chceme
dokoupit více slunečníků a lehátek, které lidi rádi využívají. Opět
budou zdarma. Chtěli bychom
také instalovat v areálu koupaliště nový hrací prvek pro děti.
Lanovou dráhu už město schválilo, ale termín dokončení bude
závislý na dodavateli,“ informuje
jednatel Technické správy města
Žatce Andrej Grežo. „Letošní
novinkou je půjčování knih,
které jsme zavedli ve spolupráci
s městskou knihovnou.“
Provozní doba a vstupné
na koupališti pro sezónu 2016
Provozní doba: Po – Ne, 9:00
- 21:00
Celodenní vstupné:
60 Kč dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč děti, senioři nad 65 let,
ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů

150 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
Dopolední vstupné
(9:00 – 12:00):
20 Kč / osoba
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
V případě překročení časového
limitu, bude cena vstupného
doúčtována do výše ceny celodenního vstupného.
Odpolední vstupné (od 15:00):
40 Kč dospělí a děti nad 150 cm
30 Kč děti, senioři nad 65 let,

ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
120 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
K ceně vstupného bude účtovaná
záloha na čipové hodinky ve výši
100 Kč a zpoplatněný tobogán
5 Kč/jízda
Aktuální informace, včetně otevírací doby a ceníku najdete
na www.tsmzatec.cz a www.mesto-zatec.cz.

Dobrovolní hasiči slavili dětský den
První červnová sobota byla pro
„žatecké dobráky“ ve znamení
několika dětských dnů. Dopoledne předvedli členové JSDH Žatec
techniku a vybavení na dětském
dni místní KSČM. Po obědě vyrazili
do nedalekých Kněžic, kde místní
fotbalový klub TJ Sokol pořádal již
9.ročník dětského dne, na kterém
mimo jiné proběhla i ukázka impulzivního hasícího zařízení „IFEX“.
Třetí zastávka byla v žateckém
Chrámu chmele a piva, kde probíhal
dětský den s Funky Monkey. (pš)
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Pozvánky na zámek ve Stekníku
Varhanní koncert u příležitosti Noci kostelů a kaplí

Bonobox, nový rádce
a pomocník

Zámek Stekník se již tradičně zapojuje do akce Noci kostelů, letos
připadla na pátek 10.června. V tento den se nabízí příležitost
pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a kaplí v celé republice.
Na zámku Stekník si budou slova popisující Víkend otevřemoci návštěvníci ve večerní ných zahrad, který se letos uskuatmosféře poslechnout výklad teční ve dnech 11. a 12. června.
zaměřený na ikonografii kaple Víkend otevřených zahrad se
doprovázený scénickým osvět- zrodil ve Velké Británii (Open
lením (začátek v 17:45 hodin). Garden & Squares Weekend).
Od 18:00 hodin pak následuje Zámek Stekník se k této akci
koncert na zámecké varhany. připojuje a tímto Vás srdečně
Na původní, historický nástroj zve na prohlídku italských tez roku 1772, zahraje paní Helena rasovitých zahrad s kvetoucími
Vlahačová. Uslyšíme skladby Jo- popínavými růžemi.
hana Sebastiana Bacha, Georga
Otevřeno je po oba dny:
Friedricha Händela, Antonína od 10:00 do 17:00 h. Prohlídky
Dvořáka a dalších hudebních jsou samostatně pomocí navávelikánů.
děcích cedulí. Do zahrad lze
Doporučujeme návštěvníkům zakoupit tištěného průvodce
provedení rezervace vstupenek za 5,--Kč v zámecké pokladně.
z důvodu omezeného počtu
Vstupné do zahrad je 40,míst na tel. 723 086 011, nebo Kč snížené 30,-Kč a rodinné
e-mailu:steknik@npu.cz
110,-Kč.
Vstupné jednotné 100,-Kč
Pro větší skupinu (10 osob) lze
Víkend otevřených zahrad, předem (telefonicky, e-mailem)
zámek Stekník ve dnech 11.6 domluvit průvodce s výkladem,
-12.6. 2016
vstupné s průvodcem plné 60,Vůně, krása, tradice, historie, snížené 50,- rodinné 170,- (vždy
ale také setkávání a trendy jsou v celou hodinu).
(jz)

Nová mobilní aplikace bonobox (je ke stažení zdarma!) slouží
k prezentaci obchodníků, úřadů či jiných institucí. Je pomocníkem a rádcem také občanům a návštěvníkům našeho města.
Uživatelé zde totiž nově na- uživatelé přehled kromě základleznou i Městský úřad Žatec, ních informací také o akcích
Turistické informační cent- a novinkách ve městě, úředních
rum, Chrám Chmele a Piva hodinách, upozornění Městské
a Restauraci U Orloje, (jedná policie Žatec, uzavírkách silnic,
se i Technickou správu měs- dále nabídkách CHCHP atd.
ta Žatec - Koupaliště, sauna
K odběru novinek musí užia sportoviště).
vatel v pravém horním rohu
Díky této aplikaci budou mít vyplnit (označit) žluté srdíčko.

Městská policie Žatec bude
rozdávat „žluté karty“

V souvislosti s problematickým parkováním, zejména v nočních
hodinách, na některých sídlištích ve městě Žatci se vedení
městské policie rozhodlo místo klasických parkovaček, tedy
výzvy pro nepřítomného řidiče k dostavení se na služebnu MP
k projednání přestupku, umísťovat za stěrače špatně parkujících
vozidel „žluté karty“.
Jde o obdobu klasické parMěstská policie si od tohoto
kovačky s tím rozdílem, že kroku slibuje lepší spolupráci
půjde jen o upozornění řidiče a komunikaci s občany města
na skutečnost, že své vozidlo a věří, že žluté karty přispějí
zaparkoval v rozporu s platnou k tomu, aby občané svá vozidla
legislativou. Řidič se nebude parkovali v rámci možností
muset dostavit na městskou tak, jak mají a nepřidělávali
policii k projednání.
problémy svým spoluobčanům
Jak už sama barva karty na- ani sobě samým.
povídá, jde o preventivní upoMěstská policie zároveň upozornění na nesprávný postup. zorňuje řidiče, že takto se budou
V případě, že by občan své řešit jen drobná provinění. V přívozidlo zaparkoval v rozporu padě, že vozidlo bude zaparkovás platnými předpisy opakova- no tak, že bude tvořit překážku
ně, následovala by, stejně jako v provozu nebo bude ohrožovat
ve fotbale, karta červená, tzn. bezpečnost či plynulost provozu,
klasická parkovačka, které jsou bude řešení samozřejmě radikálv Žatci barvy červené.
nější.
(MS)
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Šemíkova podkova

Střední škola dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli
pořádala 1.6. soutěž pro studenty zemědělských oborů.
Obchodní akademii a Střední fyzický test, bandážování koní
odbornou školu zemědělskou a kompletace koňské výstroje
a ekologickou v Žatec reprezen- na čas.
tovali studenti druhého a třetího
Po absolvování všech disciplín
ročníku oboru Agropodnikání. si soutěžící prohlédli dostihovéObě družstva obsadila třetí ho závodiště.
místo v konkurenci šesti odborZa družstvo druhého ročníku
ných škol.
školu reprezentovali školu Jan
Studenti soutěžili v těchto dis- Matějka, Lukáš Kuchařík, Dociplínách: znalostní kvíz, sečení minika Bláhová. Za třetí ročník
srpem, jízda na koňském trena- soutěžili Lukáš Zemek, Michaela
žeru, odborná angličtina, odhad Macháčková a Bára Brzoňová.
hmotnosti koně, poznávání krPavlína Bielíková
miv a rostlin, dojení, anatomie,
OA a SOŠZE Žatec

Žatecké muzeum na jednání ve Freibergu
Zástupci Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci se
koncem května 2016 zúčastnili jednání komise pro muzea
a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
V loňském roce zasedala tato komise v Žatci v Křížově vile.
V letošním roce pořádala stitucí. V rámci doprovodného
setkání saská strana v hornic- kulturního programu si účastkém městě Freiberg. Jednalo níci prohlédli Stadt- und Berse tradičně o možnostech pře- gbaumuseum Freiberg (http://
shraničních projektů v novém www.museum-freiberg.de/).
dotačním období. Zástupci S největšími poklady tohoto
muzeí a kulturních památek Městského a hornického muEuroregionu si rovněž vymě- zea i se zkušenostmi z jeho
nili zkušenosti z již probíhají- denního provozu seznamoval
cích projektů a informovali se přítomné i sám ředitel Dr. Ulvzájemně o činnosti jejich in- rich Thiel.

Město Freiberg bylo v dramatické době po porážce
na Bílé hoře (1620) místem,
kam se uchýlila řada žateckých
nekatolických emigrantů. Freiberg ležel nedaleko českých
hranic a nekatolíci doufali, že
se karta obrátí, a oni se budou
moci vrátit domů. Mezi nimi
byli i synové popraveného žateckého primátora Maxmiliána
Hošťálka. Ve Freibergu zemřel
také další z emigrantů, známý
kronikář a žatecký měšťan
Pavel Skála ze Zhoře. (mk)

Turistické informační centrum

Od 1. června 2016 začala v Turistickém informačním centru Žatec letní sezona. Otevřeno je denně od 8.00 do 17.00
hodin, o sobotách a nedělích od 10.00 do 16.00 hodin.
K prodeji jsou připraveny i nové suvenýry.
Těšíme se na Vás!

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Kdy vyjde Žatecký zpravodaj
Další číslo (č. 12/2016) vyjde
ve čtvrtek 23. června.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 27. června
2016 ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Další jednání
ZM do konce roku jsou plánovaná na 5. září, 14. listopadu
a 19. prosince.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
6. srpna.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další termíny pro mimořádnou úřední sobotu jsou stanoveny na 17. září, 1. října,
5. listopadu a 3. prosince 2016.

Pozvánka na Slet ultralehkých letadel a Dětský den
Dne 18. 6. 2016 se brány letiště Macerka (směr Čeradice) otevřou
v 10 hodin pro širokou veřejnost. Letos totiž členové a piloti
Žateckého let. klubu pořádají již 26. ročník této oblíbené akce,
spojené s dětským dnem, pod názvem Poznej letadla, tuto akci
podpořilo i město Žatec
Aby akce potěšila široké spektKdo by chtěl vyzkoušet let
rum návštěvníků, připravili jsme a krásnou vyhlídku nad Žatcem,
odpoledne plné soutěží, zážitků bude zde k dispozici 12 místný
nejen pro děti, ale i pro dospělé vyhlídkový letoun AN- 2, přezdía objednali to správné počasí.
vaný Andula. Pro zvýšení adreKromě statických ukázek do- nalinu na zemi poslouží jízda
mácích a hostujících letadel v bojovém vozidle pěchoty, nebo
různých typů, ale i vrtulníků na atrakcích, kde budou i pro
zde bude ukázka a předvádění děti různé skluzavky, autodrom,
létání motorového paraglidingu, řetízkové kolotoče a mimo jiné
dále pak jistě oko potěší barevné na této akci i v různých časových
padáky parašutistů a jejich do- úsecích atrakce pro děti jen
skok na přesnost. Děti s radostí za 10 Kč.
uvítají na obloze oblíbené žluté
Dále k vidění zde bude zásah
letadlo Mája shazující bonbo- hasičů a běhání dětí v suché
ny a jejich následné hledání pěně, nebo akční zásah polii svezení se na bájných koních cie a jejich nepostradatelných
Pegas. Členové místního hojně čtyřnohých přátel, mezi jinými
zastoupeného Klubu modelářů předvedou schopnost psů zápředvedou nejnovější modelář- chranářů i Žatečtí kynologové,
skou techniku v letu a akrobacii, další jistě zajímavou ukázku
ale i mnohačetné sbírky vystave- předvedou i členové klubu bojoných modelů v hangáru pro vaše vých umění. V tomto dni plných
zhlédnutí. Jak létat, jsme vždy her a soutěží se o vaše ratolesti
záviděli ptákům, toto krásné a jejich zábavu postarají členky
umění i v akci za potravou před- z místního Domu mládeže.
vedou Sokolníci se svými dravci. Jako tradičně bude zajištěno

vynikající občerstvení v podobě
voňavých pochoutek a moků.
Jistě návštěvníky potěší i stánky
s leteckou tématikou a různými
doplňky. Všechny akce a ukázky
letadel bude hlasem provázet předseda žateckých pilotů
Ing. Pavel Lenkvík.
Vstupenky jsou slosovatelné
o hodnotné ceny, vyhlášení proběhne v 19 hod. v hangáru, osobní účast nutná, soutěžit a další
informace najdete na stránkách

www.laazatec.cz
Všechny dospěláky pak zveme
na večerní zábavu Hangárpárty,
k poslechu hraje MR-Farao, živá
hudba všech žánrů na přání,
večerní posezení zde zpestří
i vyhlášení soutěže Velký tipovací vezír aj. soutěže., tak se
nezapomeňte zúčastnit a s námi
pobavit.
Bližší informace o akci
na www.laazatec.cz nebo na tel.
č.774 457 547
L. Muselová
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V parku čekalo nejedno
překvapení

Zajímavou vzdělávací akci v parku s názvem Putování za 12 měsíčky pořádal ve čtvrtek 26. 5. DDM Žatec. Pro děti ze školských
zařízení, ale i pro širokou veřejnost bylo připraveno zábavné
a naučné poznávání koloběhu roku. Překrásná byla především
výzdoba parku.
Okolí každého měsíce bylo ní akademie a střední odborné
dekorováno tím, co je pro něj ty- školy zemědělské a ekologické
pické. Děti se tak hravou formou v Žatci, kteří nám ochotně poseznámily s jednotlivými měsíci mohli s úkoly na stanovištích.
a jejich zvyky, svátky a pranosti- Poděkování také patří skřítkovi
kami. Na konci putování byla pro Hopíkovi, maskotu chmelařskéděti přichystaná sladká odměna. ho muzea v Žatci.
Děkujeme studentům ObchodPetra Pachtová DDM

Zvířátkový týden v družině
V týdnu od 23. do 27. května
jsme ve 4. oddělení školní družiny Komenského alej v Žatci
měli projektový týden, který jsme
věnovali zvířátkům. Celý týden
jsme poznávali, kreslili a vyráběli nejrůznější zvířátka. Děti
si přinesly své oblíbené plyšové
zvířecí hračky, navštívili jsme
Kapucínskou zahradu a některé

děti osobně představily ostatním
své domácí mazlíčky naživo.
Tento netypický týden jsme
zakončili v pátek vystoupením
pro rodiče pásmem písniček
a básniček, jak jinak než o zvířátkách. Rodičům děkujeme
za účast i za slova chvály.
V. Fraňková,
vychovatelka ŠD

Indiáni obsadili knihovnu
Bojovníci kmene Booksů obsadili v pátek 20.5. ve večerních
hodinách Městskou knihovnu
Žatec. Konala se totiž Indiánská
noc. Udatné bojovníky čekal
pestrý program. Nejprve se
vydali na výzvědnou výpravu
do Regionálního muzea K. A.
Polánka v Žatci, kde se seznámili
s Indiány spřáteleného kmene
a jejich zvyky, zasoutěžili si
„po indiánsku“ s Junákem, prohlédli výstavu Na Mayovky nejen
v máji a zhlédli apačský ďábelský
tanec. Po návratu do knihovny
je čekala hlavní část noci, a to

Indiánská stezka, která prověřila
jejich smysly. Za každý úspěšně
splněný úkol získali část mapy,
jejíž složení jim napovědělo
cestu k pokladu, který všechny
skupiny úspěšně nalezly. Společnými silami pak vytvořili totem
kmene Booksů. Druhý den byli
všichni malí Indiáni za svou
bystrost, snahu a ukázněnost
odměněni diplomem, amuletem
bojovníka kmene a také sladkým indiánkem. Indiánská noc
v knihovně se zkrátka povedla.
Howgh!
(mkž)

Příjemný výlet pokračoval
po nedalekých horách
Výlet po Krušných horách
připravil na sobotu 28. května
svaz ZO SPCCH Žatec. Po cestě
přes hráz Nechranické přehrady
jsme zamířili do Klášterce nad
Ohří, kde první zastávkou byly
lázně Evženka. Na zámku nas
čekala prohlídka porcelánu
a výstava s názvem Z dob našich
babiček herečky a malířky Ivy
Hüttnerové.
Dalším naším zastavením byl
kopec Mědník, na kterém nám
průvodce pan Cádler podal
odborný výklad o historii obce
a o těžbě mědi, stříbra a dalších
nerostných surovin. Následovala

cesta na Klínovec. Z nejvyšší
hory Krušných hor se někteří
účastníci přesunuli do Jáchymova sedačkovou lanovkou, ostatní
se svezli autobusem. V Jáchymově nás čekala slavnost Zahájení
lázeňské sezóny a vystoupení
hudební kapely Slza. Výlet jsme
zakončili v malebné vesničce
Perštejn, kde nás v restauraci
Chalupník uvítali dobou večeří
a pivem, které se vaří přímo
v pivovárku restaurace.
Domů jsme se vrátili příjemně
unaveni, ale věřím, že s pocitem
krásně prožitého dne.
J. Hrbáčková

Úspěchy tanečnic ZUŠ
n Open Dance Mission
Na taneční soutěži Open Dance Mission, která proběhla v sobotu 28.5. v Mladé Boleslavi,
získal soubor Cooldance ze třídy
K. Reblové 3. místo a bronzovou medaili v disciplíně street
dance děti a mažoretky Berušky
ze třídy I. Fábryové 2. místo
a stříbrnou medaili ve věkové
kategorii junior.
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n Mistrovství ČR
Mažoretkový soubor Pomněnky ze třídy Ivany Fábryové vybojoval v sobotu 23.4.2016
na Mistrovství České republiky
v Miniformacích, které se konalo
v Dobrovici, 1. místo v kategorii
senior. Děvčatům k velkému
úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
ZUŠ Žatec.

Prodej
n Pro tři podniky v Žatci
hledáme komunikativní a pozitivní lidičky na pozici barman/
ka a provozní. Možnost sezónní práce i HPP. Nástup možný ihned! Životopis zasílejte
na email.: bgnsro@gmail.com
n Přijmeme do pracovního
poměru agronoma a obsluhu
posklizňové linky-čističky obilí v Podbořanech. Dále traktoristy a kombajnéry na Case,
Class, aj. A brigádníky na žně
na pozici řidič traktoru, náklaďáku C+E (odvoz od kombajnů) – LIAZ s vlekem a MATES
s vlekem. Nástup po 23.7.2016.
Tel: 733 155 930, 603 294 756.
n Firma SpediLog, a.s. přijme řidiče MKD pro pravidelné přepravy CZ - Žatec, Most
- Německo. Přepravy končí
v Žatci. Nabízíme volné víkendy, měsíční příjem 32-40 tisíc/
měsíčně. Smlouva na dobu neurčitou, 13. plat. Požadujeme
ŘP sk. C, E, profesní průkaz,
kartu do tachografu, praxe min.
1 rok. V případě zájmu volejte
tel. 775 871 897.
n STAVEBNINY HRUBÝ – Přijmeme skladníka
na HPP. Více informací na tel.
602 158 556
n Prodám garáž za Volyňačkou, Pod Střelnicí, Žatec. Kontakt: 728 061 427
n Prodám byt 1+1 (předělaný
na 2+1) v OV, na Jihu v Žatci.
Cena 450 tis. Kč. Bez RK. Byt
bude volný v červenci 2016 Tel.
č. 773 13 10 33

pobočka Stará papírna, Volyňských Čechů 733
zve na výtvarnou výstavu

DO ŘÍŠE SNŮ – IVA MOTTLOVÁ
A PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ PODBOŘANY

Malířka, dosud zveřejňující své malby na sociálních sítích,
poprvé představuje své malby veřejnosti.

16. června – 28. srpna 2016
Vernisáž 16. června 2016 od 17 hodin
s hudebním vystoupením žáků

Po stopách řetězového mostu v Žatci
Regionální muzeum K. A. Polánka zve i letos na tradiční muzejní
pochod - letos s podtitulem Po stopách řetězového mostu v Žatci.
Vydejte se s námi na příjem- články s oky. Stavěly se v USA,
nou letní odpolední procházku Anglii, Itálii i Rusku. Proslulý
s povídáním o zajímavostech je dodnes řetězový most v Buze žatecké minulosti kolem řeky dapešti. V českých zemích byl
Ohře, městským parkem a dále nejznámějším mostem most
až do budovy Staré papírny v uli- tohoto typu most císaře Franci Volyňských Čechů. Oslavte vý- tiška Josefa v Praze, který vedl
ročí položení základního kamene přes Vltavu v místech dnešního
ke slavnému žateckému řetězo- mostu Legií.
vému mostu, který se klenul nad
Žatecký řetězový most projekřekou Ohří od roku 1827 do 90. toval Bedřich Schnirch. Z jeho
let 19. století. Letos uplyne již mostů se dodnes zachoval
190. let od položení základního pouze most podolský, který byl
kamene mostu (1826), který byl přenesen do Stádlece na řece
nejstarším řetězovým mostem Lužnici.
v Čechách.
Na trase muzejního pochoŘetězové mosty jsou druhem du si připomeneme historii
mostů visutých, místo lan slouží této jedinečné stavby i velkou
k zavěšování speciální kovové slavnost, která se konala při

Připravili program plný her

Dětský den v Radíčevsi se konal 28. května s bohatým programem plný soutěží a her. Děti nejen shlédly, ale měly i možnost
si zahrát v pohádce Do vesmíru v podání divadla Letadlo.
Dále bylo zdarma pro děti
Je třeba poděkovat Městu
malování na obličej, skákací Žatec za finanční příspěvek
hrad a občerstvení. Prohlídky na tuto akci, která se jistě stane
hasičské a policejní techniky radíčevskou tradicí. Velké díky
využily nejen děti, ale i rodiče. patří všem dobrovolníkům, kteří
Byla připravena také ukázka se jakkoliv podíleli na příprazemědělských strojů a projížď- vách a na samotném průběhu
ky na koních. Na akci přišlo dětského dne. Jménem Spolku
přibližně 400 lidí a z ohlasů pro obnovu a oživení kostela sv.
návštěvníků je patrné, že se Václava v Radíčevsi děkujeme.
program líbil.
Marie a Petr Kunešovi

Léčivé energie Reiky v knihovně

Pro velký zájem návštěvníků minulé přednášky připravila Městská knihovna Žatec další setkání s paní Martou Filipi.
Přednáška se koná 15. června Srdečně Vás zveme. Vstupenky
od 16 hodin v přednáškovém je možné zakoupit v předprodeji
sále Městské knihovny Žatec v knihovně nebo na místě před
(přízemí budovy náměstí Svo- konáním akce. Bližší informace
body 52) tématem budou opět získáte na všech odděleních
léčivé energie Reiki, čakry, ži- knihovny, na webu nebo na tel.
votní zásady. Prostor bude také 415 710 203. Vstupné 40 Kč.
věnován dotazům návštěvníků.
(mkž)

položení základního kamene
v červnu 1826. Na trase kolem
řeky Ohře se pak dozvíte další zajímavosti o nebezpečích
i krásách života u staré Ohře
v době před regulací jejího toku
na počátku 20. století. Dozvíte
se mnohé o archeologických nálezech v okolí nebo o městských
parcích a jejich stromech. A pokud s námi dojdete až na konec
trasy do Staré papírny, zjistíte,
jaké části z řetězového mostu
se uchovaly ve sbírkách muzea.
Veřejnosti budou prezentovány
vůbec poprvé. Těšíme se na vás
18. června. Sraz účastníků
v Žatci na náměstí 5. května
u Floriánova sloupu ve 14.00,
plánovaný konec akce kolem
17.00 hodin.

Rada Klubu vojenských
důchodců v Žatci
svolává na 29. 6. ve 14 hodin

Shromáždění
členů KVD Žatec
a Podbořany

u příležitosti předání dárkových balíčků členům, kteří
dosáhli životního jubilea.
Akce se koná v rest. Václavka
(proti nemocnici), prezentace
od 13 hodin.
V průběhu jednání se podává
občerstvení.
Zveme všechny členy KVD
k příjemnému posezení

Rozloučení
Zesnulí od 24. 5. - 31. 5. 2016:
Fencka Radislav
74 let
Červ Ladislav
66 let
Jirásková Marie
85 let
Jirásek Antonín
76 let

Cyklisté i běžci se již tradičně zastaví ve městě
11. června - již tradiční akce
Na kole dětem s Josefem Zimovčákem - veřejná cyklotour napříč
Českou republikou na podporu
onkologicky nemocných dětí,
zavítá do Žatce na náměstí Svobody v sobotu ve 12:00, ve směru
od Loun a ve 12:30 se vydají
na poslední etapu směrem na Čeradice. (cíl - Klášterec nad Ohří).

22. - 23. června - Peace Run Mírový běh - štafetový běh s hořící pochodní, který má vytvářet
a šířit atmosféru přátelství,
míru, porozumění a současně
překonávat hranice mezi lidmi
nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení.
Ve středu - pro zájemce
v 17:15 sraz u vítací cedule

města, po silnici 225 od Trnovan,
v 17:30 doběh na náměstí Svobody - možnost poponést pochodeň několik kroků či kilometrů.
Ve čtvrtek - v 09:00 po ceremonii v Základní škole Petra
Bezruče pokračování Mírového
běhu směrem na Podbořany
po silnici č. 27.
Všichni jste srdečně zváni.

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Pomocníka topiče

OPERÁTORA VELÍNA – ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme: Vzdělání SO s výučním listem • Občanská bezúhonnost
ŘP sk. T • Nepřetržitý provoz
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Požadujeme: SO/ÚSO elektro, vyhl. 50/78 • Občanská bezúhonnost
Výhodou – PT HK III. tř. • ŘP sk. B • Znalost MS Office
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Žatec č.p 3149 přijme

Žatec č.p. 3149 přijme
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Letní kino Žatec

Městské divadlo Žatec

Letní kino Žatec, které se nachází v prostoru přírodního amfiteátru
ve Vrchlického ulici, již zahájilo novou sezónu. Také letos budeme
návštěvníkům nabízet filmové premiéry i výběr žádaných filmů posledních měsíců. Letní kino v Žatci nabízí divákům vysoce kvalitní
obraz a prostorový zvuk 5.1. V průběhu sezony ještě dojde k obnově
reprobeden. 
Začátky představení ve 21.30 hodin

10.6.

V zajetí démonů 2

Horor / USA/ 2016 / CZ titulky
Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch Wanova filmu V zajetí
démonů. Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat
jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby pomohl
svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném
zákeřnými duchy. Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O‘Connor,
Maria Doyle Kennedy
Vstupné: 110,-

11.6. a 6.7.

Warcraft: První střet

Fantasy / Dobrodružný / Akční /USA/ 2016 / CZ DABING
Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy globálního herního
fenoménu společnosti Blizzard Entertainment. Mírumilovné království
Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Jsou to Orkové, válečnický kmen, který opustil svůj
umírající domov, aby kolonizoval další svět. Průchod mezi oběma světy
zajišťuje portál. Na jedné straně čeká armáda, nad kterou visí hrozba kruté
porážky, na Druhé pak národ, jemuž hrozí vyhynutí. Dva hrdinové, každý
z jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí k nevyhnutelnému střetu. Hrají:
Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton Vstupné: 130,-

12.6.

Teorie Tygra

Road movie / Komedie / Drama /Česko/ 2016 / 101 min
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž
vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama
vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí
o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že
je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou
teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého
muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže,
nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán.
Režie: Radek Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák
Vstupné: 110,-

18.6. a 30.6.

Hledá se Dory

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2016 / CZ DABING
V animovaném filmu od studií Disney Pixar Hledá se Dory se na stříbrná
plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene,
že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá
na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského
akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání
maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům;
druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje
echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání
moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké
máme nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je
přátelství a rodina. Hrají: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton,
Eugene Levy, Ty Burrell
Vstupné: 120,-

19.6.

Podfukáři 2

Akční / Komedie / Thriller / USA/ 2016/ 115 min / Cz titulky
Špičkoví iluzionisté ze skupiny ČTYŘI JEZDCI se vracejí ve svém druhém
dobrodružství, aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující
hranice lidského chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.
Hrají: Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Lizzy Caplan

Vstupné: 110,-

24.6. a 5.7.

Ratchet a Clank: Strážci galaxie

Animovaný / Akční / Komedie / Sci-Fi /USA/ 2016 / 94 min / CZ DABING
Animovaný snímek Ratchet & Clank vypráví příběh dvou nepravděpodobných hrdinů snažících se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí zničit
planetu Solana. Když tito dva kamarádi, něco jako fenek Ratchet a robot
Clank, narazí na nebezpečné zbraně schopné zničit celou jejich planetu,
musí spojit své síly s týmem profesionílních hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí
Strážci, aby zachránili celou galaxii. Cestou za záchranou se všichni hrdinové
budou učit o všech stránkách přátelství a významu objevování vlastní identity.
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz
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9.6. 19:00

COMMEDIA FINITA

11.6. 19:00

CHRIS BERGSON (USA)

14.6. 17:00

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
literárně- dramatického oboru žáků ZUŠ v Žatci

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Divadelní společnost Karla Soukupa uvádí českou úsměvnou hru Viktorie
Hradské s velice úsměvným povídáním a s autentickými ukázkami světových
árií mimořádně nadané operní zpěvačky světového formátu Emy Destinové,
která v Čechách neobstála. Mistrně vykreslená poslední léta života velké pěvkyně strávená v Čechách očima čtyř žen: učitelky hudby, uklizečky, placené
společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení,
v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou
českou malost, která potírá velké talenty...
Hrají: Anna KULOVANÁ,Valerie ZAWADSKÁ,Lucie KOŽINOVÁ, Kateřina
MACHÁČKOVÁ,Karel SOUKUP
Vstupné: 300 ,- / 250,- / 200,-Kč www.sophia-art.cz
Koncert - mimo předplatné. Newyorský kytarista a zpěvák Chris BERGSON
se etabloval na americké bluesové scéně jako „jeden z nejinvenčnějších
skladatelů v historii moderního blues“ (citace z All Music Guide). Vytváří
vlastní originální směs blues, dřevních music kořenů a soulu. Chris Bergson
doprovázel nebo sdílel pódium s takovými veličinami jako jsou BB King,
Norah Jones, John Hammond, Etta James, Bettye Lavette, Hubert Sumlin,
Levon Helm (abychom jmenovali jen několik nejslavnějších).
Vstupné: 160,- Kč / 80,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů

Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné
Zde vystoupí „dramaťácké třídy“ paní učitelky Radky HUŇATOVÉ, které
ukáží svá souborová představení. www.zuszatec.cz

15.6. 19:00

DRUHÁ TRÁVA („ČTVRTSTOLETÍ“ NA SCÉNĚ)

21.6. 17:00

ZUŠ ŽATEC – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU TŘÍDY Ivany FÁBRYOVÉ

Koncert – předplatné skupiny D a mimo předplatné
Při vystoupení přední české kapely, která se během let odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, se můžeme těšit
na excelentní výkony nejsilnější sestavy, ve které se kromě zpěváka Roberta
KŘESŤANA sešli bendžista Luboš MALINA, dobrista Luboš NOVOTNÝ,
kytarista Emil FORMÁNEK, kontrabasista Tomáš LIŠKA a bubeník Kamil
SLEZÁK.
Vstupné: 280,- Kč www.druhatrava.cz

www.zuszatec.cz, Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné

28.6. 10:30

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ŠKOLOU
– loučení s „DEVÁŤÁKY“ ze ZŠ P. BEZRUČE v Žatci

Podnájem divadla - Akce ZŠ P.Bezruče -mimo předplatné

29.6. 9:00

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU – loučení s „DEVÁŤÁKY“
ze ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci

Podnájem divadla - Akce ZŠ Komenského alej -mimo předplatné

29.6. 17:00

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU – loučení s žáky
ze ZŠ 28.ŘÍJNA v Žatci

Podnájem divadla - Akce ZŠ 28.Října -mimo předplatné

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 6. 2016 zahajujeme prodej ABONENTEK na divadelní sezónu 2016/2017 . Ceny zůstávají stejné jako v sezóně 2015/2016.

www.divadlozatec.cz

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI“: probíhá do 30. 9. Sběratelská
výstava knížek Karla Maye ze sbírky Milana Tužila, která je doplněna
figurkami indiánů a exponáty ze života indiánů.
Ostatní:
n „PO STOPÁCH ŘETĚZOVÉHO MOSTU “: 18. 6. Muzejní pochod
na počest 190. výročí položení základního kamene. Sraz ve 14.00 u sloupu
sv. Floriána na nám. 5. května, cíl v 17.00 ve Staré papírně s prezentací
původních článků z řetězového mostu.
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 23. 6. (9.00 – 18.00) a 24. 6.
(9.00 – 12.00). Interaktivní program o životě v době železné na muzejní
zahradě. Téma: Keltský den – kuchyně, mletí obilí, výroba placek, odlévání
bronzu, hrnčířství, válečnictví, ražba mincí, zpracování švartny, kožedělná
výroba. Školní výpravy nutno objednat předem!

Spolek pro obnovu a oživení kostela sv. Václava v Radíčevsi

Vás zve 10.6.2016 do Radíčevsi na

Program:

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „JARO A LÉTO V LIDOVÉ KULTUŘE“: probíhá do 28. 8. Výstava
tradic, zvyků, legend a pranostik, která přiblíží svátky svatých, pálení
čarodějnic, stavění májek, letnice, senoseč a dožínky.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.
n „DO ŘÍŠE SNŮ – IVA MOTTLOVÁ A PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ PODBOŘANY“: 16. 6. – 28. 8. Výstava obrazů Ivy Mottlové a výtvarných
prací žáků ze ZUŠ Podbořany. Vernisáž výstavy 16. června od 17 hodin
s hudebním vystoupením ZUŠ Podbořany..
Ostatní:
n „JAK JSEM POZNAL UPRCHLÍKY“: 9. 6. Jan Vrobel (lidsko - právní
aktivista a člen tzv. „Czech Teamu“) povypráví o setkáních s uprchlíky,
dobrovolnické práci na hranicích EU, o lidských právech, důstojnosti
a aktuálních problémech České republiky a Evropy.
Pro školy od 10.00 v prostorách Staré papírny, Volyňských Čechů 733,
vstupné zdarma – hromadné návštěvy nutno objednat na tel. 774 411 350
nebo merdova@muzeumzatec.cz

18:00

Zvonění zvonu zahájí Noc kostelů

18:15

„Hrají naši malí milí hudebníci“ – komponované vystoupení dětí z Radíčevsi

18:30

Komentovaná prohlídka kostela

19:00

Koncert

19:30

Vyprávění o sv. Václavu – patronu kostela

20:00

Koncert

20:30

Večer chval

21:00

Ukončení Noci kostelů

Doprovodný program:


Dětské dílničky



Výstava fotografií stavu kostela před a po rekonstrukci



Výstava výtvarných děl žáčků MŠ Alergo Žatec na téma: „Na návštěvě v nebi“



Pošta do nebe – možnost zapálit si svíčku za blízkého člověka nebo na nějaký úmysl



Občerstvení, možnost modlitby, ztišení, meditace při svíčkách

7

Slavoj na penalty nevyhrává

Bronzový tým z M ČR fotbalových veteránů nad 40 let – Slavoj
Žatec. Zcela vlevo vedoucí Pavel Maňák, vpravo s diplomem
trenér Jiří Markup.

Žatečtí fotbaloví veteráni
vybojovali v Praze bronz

Nečekaný úspěch vybojovali minulý týden fotbaloví veteráni
Slavoje Žatec v Praze ziskem bronzových medailí na M ČR.
Na hřišti pražského Motorletu V závěrečném utkání skupiny
se konal 2. ročník finále MČR ve- vyhrál Slavoj gólem R. Pospíšila
teránského fotbalu hráčů nad 40 1:0 nad Jabloncem a postupoval
let za účasti12 týmů, ve kterých z 1.místa do čtvrtfinále! Tam
byly opět k vidění známé tváře porazil zástupce olomouckého
prvoligové historie. V letošním kraje Hněvotín 2:0 (Gustav
roce se do finále probojovaly Suchan a Pavel Procházka).
týmy Dynama České Budějo- Slavoj prohrál až v semifinále
vice, SK Camel Jablonec n.N., 1:3 s týmem Lázně Bohdaneč,
FC Nový Hradec Králové, FK který měl v sestavě vesměs exliChropyně, FK Lázně Bohdaneč, gové hráče. V závěrečném utkání
SK Motorlet Praha, FK Baník o 3. místo zdolal Žatec mužstvo
Sokolov, FK SK Polanka, FC Sokolova 5:1 a překvapivě získal
Hněvotín, FK Slavoj Žatec, FK bronzové medaile. Ty s pohárem
Bohemia Světlá n. S. a automa- předával zástupce FAČR Ota
ticky byl do finále nominován Mestek a trenér ČR 21 Vítězslav
loňský vítěz FC Slovan Havlíč- Lavička do rukou kapitána týmu
Richarda Zelinky, který je ještě
kův Brod.
Kvalita utkání byla na výbor- současným hráčem žateckého
né úrovni a především vyřazo- Slavoje A.
„Poděkování za sympatické
vací část přinesla velmi kvalitní
podívanou. Hrálo se na polo- výkony patří všem hráčům,“
vinu hřiště 1 + 6, celý turnaj zhodnotil vedoucí týmu a žabyl velice pečlivě organizačně tecký sekretář Pavel Maňák.
zajištěn. V maratónu 30 utkání „Brankář Marek Voigt předvedl
se nakonec opakovala historie několik bravurních zákroků, ale
z roku 2015, když ve finále také riskantních fint. V obraně
Havlíčkův Brod přehrál Lázně dominoval Jiří Diepold s Pavlem Procházkou, své odehráli
Bohdaneč.
O určitý rozruch se už v jedné Pavel Benda s Milanem Malým,
ze tří skupin postaral tým ve- v záloze hlavně Jindra Hefner
teránů žateckého Slavoje. Ten s Richardem Zelinkou, a v útoku
sice už v 1. minutě prohrával především druhý nejlepší střelec
se Sokolovem, ale bod zachránil Radek Pospíšil, a bojovník Gusta
gólem na 1:1 Jindra Hefner. Suchan. Pozadu nezůstávali ani
Ve druhém utkání vedl Žatec naši náhradníci.“
FK Slavoj Žatec: Voigt – Dienad obhájcem trofeje Havlíčkovým Brodem už 2:0 (branky pold, Pospíšil, Malý, Benda, ProRichard Zelinka a Radek Po- cházka, Hefner, Zelinka, Carvan,
spíšil), soupeř až v poslední Suchan, Plečinda. Trenér Jiří
(jak)
minutě snížil na konečných 2:1. Markup 

Po vítězství v Duchcově postoupili fotbalisté Slavoje Žatec
A na třetí místo v KP, na kterém zůstávají i po sobotě, přestože
doma nedokázali porazit Bílinu, ačkoliv dvakrát vedli dvoubrankovým náskokem.
Slavoj začal aktivně. Již v 7. v tabulce na 3. místě, v sobotu
trefil Zelinka tyč, pak gólovou jede do Hrobců a jarní sezónu
střelu Hassmana vytáhl na roh zakončí doma 18. června s LoKo
brankář Dvořák. Skóre otevřel Chomutov.
v 17. Hankocy po centru Klince n Žatec - Bílina 3:3 (2:1) np 3:4
a ve 35. zvyšoval elegantně ZeBranky: 17. Hankocy, 35.
linka na 2:0. Hosté měli do pře- Zelinka, 48. Vávra - 45. a 55.
stávky jen dvě šance, při první Tůma, 53. Záhradský. Rozhodzachraňoval domácí branku ka- čí Trojan, ŽK 2:5, diváků 200.
pitán Bešík, ale ve 45. zaváhání Slavoj: Bouček - Vávra, Hassv defenzivě potrestal snížením man, Klinec, Zimola, Bešík, ZeTůma. Ve 48. Klincův rohový linka, Hankocy, Smékal (Wiesinkop zakončil rybičkou Vávra ger), Hynek, Merda (Kozlík).
na 3:1 a zdálo se být rozhodnu- n Duchcov – Žatec 1:4 (0:0)
to. Slavoj, hrající bez Zmrhala
Branky: Kropáček – 47. Zea Sýse i trenéra Karla Chlada, linka, 80. Hankocy, 85. a 90.
který po vyloučení v Duchcově P. Klinec. 
nesměl na lavičku, a s Boučkem n Žatec B - Braňany 9:0 (5:0)
v brance, však polevil v aktivitě,
Posílená rezerva mužů v boji
hráči zbytečně sólovali a bojovní o záchranu v 1.B třídě byla
hosté brzy dvěma slepenými od počátku utkání tentokráte
góly vyrovnali. Místo tří bodů si při chuti. Střelecky vynikl Víťa
Slavoj připsal jediný a možnost Hankocy, který opět nastřílel
druhého bodu ztratil v penal- 5 gólů. Před měsícem dokázal
tovém rozstřelu. V první sérii v dresu A týmu totéž v utkání
oba brankáři vychytali každý KP v Blšanech během pouhých
dva střelce (za domácí nedali 30 minut.
Zimola a Vávra), v pokračování
Branky: Hankocy 5, Hassman
pak neuspěl také A. Hynek, 2, Sýs a Svoboda P. po 1.
zatímco Baran ano. Žatec je
(jak)

Titáni se připravují
na mistrovství republiky

Přípravný 9. kemp Muay-Thai a kick boxu klubu G-Titán Žatec
na řece Střele pořádal jeho promotér Honza Greiseiger koncem
května.
Zúčastnilo se ho celkem 37
Další mistrovství ČR, tenčlenů včetně 10 dětí. „Trenér Ro- tokrát v K-1, se koná v neděli
man Šifalda postavil tréninky tak, 12.6. v Praze na Podvinném
aby co nejvíce připravily borce mlýně, kam trenér Romana Šina nadcházející mistrovství ČR falda nominoval Míru Svobodu,
v kick boxu,“ informoval mluvčí Davida Nekolu, Hany Greisigera
Ladislav Blail. „Koná se 10. a 11. a další. „G-Titán zve fanoušky
6. a připravují se na něj nejen děti tohoto tvrdého sportu, aby přijeli
pod vedením trenéra Ivo Gistera, podpořit žatecké borce do Praale i junioři Lukáš Kolert, Vojta hy,“ vzkazuje příznivcům Honza
Drda nebo také David Meduna.“ Greisiger. 
(jak)

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.

