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stručně z obcí stručně z měst
n VZHLEDEM K mírné zimě 

provádí lounská Technická sprá-
va náhradní činnosti, například 
čistí zanesené kanalizační vpusti 
– a to i od listí. Loni některé stro-
my poslední listy shodily teprve 
po mrazu v prosinci.
n  28. ÚNORA proběhne 

veřejné zasedání zastupitelstva 
města Podbořany. Na programu 
je prodej orné půdy o výměře 527 
m2 v Žatecké ulici, kde stojí pro-
dejna Plus, dále pak pozemků 
pro stavbu rodinných domů 
v Hlubanech a pozemku pod 
garáži v Kněžicích. Vyjádření 
a nabídky k těmto záměrům 
převodu nemovitostí je možné 
předložit do 27. února v podatel-
ně MÚ Podbořany, upozorňuje 
majetkoprávní odbor.
n DO 20. února mohli dlužníci 

za odpad v Postoloprtech uhra-
dit městu částku za rok 2006 bez 
navýšení. Od 21. února se výše 
poplatků narůstá o 100 % a bude 
se vymáhat v exekučním řízení.  
n  MÁTE VELKOU šanci, 

pokud byste chtěli provozovat 
letní cvičiště v Lounech. Město 
Louny doposud žádného nevy-
bralo a tak se o cvičiště stará ještě 
do konce června prostřednictvím 
správce.
n ŽATEČTÍ RADNÍ schválili 

ceny za sběr, svoz a odstranění 
komunálního odpadu pro rok 
2007. Např. vyklízení jedné 
popelnice 1x týdně bude stát 
majitele popelnice ročně 1707 
korun (loni 1570 Kč). Systém 
odvozu bude zajišťovat nový 
smluvní partner města dánská 
společnost Marius Pedersen 
a.s., jež je novým majitelem 
firmy Likor CZ s.r.o.
n INVESTIČNÍ KOMISE ani 

lounští radní se zatím neshodli 
na podobě kašny na centrálním 
náměstí v Zahradním městě. 
Navržen byl jednak oválný ob-
jekt v centru s rozměrnou koulí, 
jednak výtvarný objekt Václava 
Jíry. Nakonec bylo rozhodnuto, 
že bude na návrh podoby kašny 
vypsáno výběrové řízení. 
n  JAPONSKÝ PIVOVAR 

Kirin představí 20. března no-
vou značku piva - KIRIN THE 
GOLD. Jedná se o pivo z nej-
lepších pivovarských surovin 
na světě. Ze 100 % je zde použit 
Žatecký chmel a český slad.

n  OBEC KRYRY uzavřela 
s městem Podbořany veřej-
noprávní smlouvu o sociálně-
-právní ochraně dětí, kdy měs-
to bude vykonávat přenesenou 
působnost svěřenou obcí. Za 
každé uložené výchovné opat-
ření uhradí obec městu 500 Kč 
na náklady, spojené s výkonem. 
Smlouva je na dobu určitou do 
31. 12. 2010.
n  KVŮLI ROZŠÍŘENÍ 

vodovodu do Vysokých Třebu-
šic obec Krásný Dvůr podala 
žádost o prodloužení platnosti 
stavebního povolení k provedení 
vody. Odbor životního prostředí 
v Podbořanech tak zahájil řízení 
o prodloužení. Účastníci řízení 
mohou své námitky podat do 
12. března. 
n DO PRVNÍ třídy ZŠ a MŠ 

Domoušice se pro školní rok 
2007/2008 přihlásilo pět žáků. 
Sdělila to ředitelka školy Eva 
Mužíková. 
n  V HOSPODÁŘSKÝCH 

novinách se nedávno v článku 
„Rozpadlé kostely mají novou 
naději“ objevila zmínka, že 
v Siřemi má být po částečné re-
konstrukci instalován skleněný 
oltář Vladěny Tesařové.
n OBEC VROUTEK požáda-

la Nadaci ČEZ o 2 miliony korun 
na stavbu Oranžového hřiště. 
Hřiště pro volejbal, nohejbal 
a tenis, ale i skatepark a odpo-
činkovou zónu obec chce posta-
vit v lokalitě za školou. „Čekáme, 
jak to s penězi na hřiště dopadne. 
Nadace ČEZ ještě neposlala od-
pověď,“ řekla k žádosti starostka 
Vroutku Marta Hessová. 
n V ZEMĚCHÁCH a Jimlí-

ně vypukne masopustní veselí 
tuto sobotu ve 14 hodin před 
zeměšskou sokolovnou, odkud 
se vydají masky na průvod obcí. 
Obecní úřad zve všechny míst-
ní i přespolní, ať už v maskách 
či bez masek.
n  V KVĚTNU proběhne 

v obci Výškov fotbalový turnaj 
Mikroregionu Žatecko. Zastu-
pitelé pověřili organizací tohoto 
turnaje pana Martina Vápeníka 
a Miroslava Plášila. Zastupitel-
stvo obce také schválilo příspě-
vek na činnost FK Výškov v roce 
2007 ve výši 50 tisíc korun.

Klub Školáček přispívá 
k integraci romských dětí
n Sdružení pomáhá dětem při vzdělávání i při 
rozumném nakládání s volným časem
ŽATEC (red) – Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
zejména z romských rodin, bývá vstup do první třídy jedním 
z nejtěžších okamžiků života. Nové prostředí a nároky často 
nezvládají a ocitají se záhy ve speciálních školách. V Žatci tomu 
vzdoruje Sdružení pro podporu integrace, které pro romské děti 
založilo klub Školáček. 

Učitelé Milan Dlouhý a Libor Růžička v pracovním zaujetí.

Učitelé ZUŠ zápolili 
s programem Sibelius
ŽATEC - Jarní prázdniny jsou za námi. Mnozí rodiče si myslí, že 
volno měli i učitelé. Realita je jiná. Většina pedagogů pracovala 
na svých rámcově vzdělávacích programech, jejichž podstatou je 
vytvoření osnov vyučovacích předmětů pro konkrétní školu. 

Vyšla Chmelařská ročenka… V rámci Chmelařské-
ho kongresu 6.-7. února proběhl křest Chmelařské ročenky 2007. 
Mgr. Zdeněk Rosa, vedoucí autorského kolektivu Chmelařské 
ročenky krátce představil její obsah a poděkoval spoluautorům 
za vynikající spolupráci. Prezident Agrární Komory České re-
publiky ing. Jan Veleba poté pokřtil ročenku vydatným proudem 
piva z pokusného pivovárku Chmelařského institutu. Již osmé 
vydání chmelařské ročenky přináší celou řadu pohledů na rok 
2006, a to jak z pohledu čísel tak i z pohledu nejvýznamnějších 
událostí. Chmelařskou ročenku 2007 i předcházející lze koupit 
v sídle Svazu pěstitelů chmele ČR nebo v redakci časopisu Kvasný 
průmysl.                                                                                                               (zr)

V úvodu jsme zástupcům MŠMT 
představili náš svaz jako svaz pro-
fesní - s celou jeho strukturou. 
Naším záměrem bylo zdůraznit, 
že máme zastoupení odborníků 
všech profesí ve školství jak 
v regionech, tak i  na republikové 
úrovni. Z reakcí paní ministryně 
bylo patrné, že o činnosti svazu 
nebyla zatím blíže informována.
n  Vyhláška o pracovním 

řádu
Paní ministryni jsme seznámili 

s postupem prací na vyhlášce, 
zejména o dosavadním přístupu 
ministerstva. Připomněli jsme 
též závazek předchozího vedení 

ministerstva ohledně úpravy 
přítomnosti pedagogických pra-
covníků na pracovišti v zákoně 
o pedagogických pracovnících.

MŠMT připravuje novelu 
zákona o pedagogických pra-
covnících, která by samostatně 
upravila pracovněprávní vztahy 
pedagogických pracovníků. 
n Novely školského zákona 
Ministryni školství jsme ofici-

álně předali zamítavé stanovisko 
ČMOS PŠ a RV sekce vedoucích 
pracovníků k novele zákona týka-
jící se odvolávání ředitelů.  

Ministerstvo s novelou § 166 
školského zákona (odvolání 

ředitelů) vyslovilo souhlas za 
podmínky, že by zůstala povin-
nost vyhlásit konkurzní řízení. 
Odklad státní maturity o dva roky 
ministerstvo podporuje.
n Financování školství
Vedení svazu upozornilo na 

dopady nedostatečného finanč-
ního zajištění školské reformy 
a důsledky případného převede-
ní finančních prostředků RgŠ do 
sdílených daní. 

Paní ministryně naše připomín-
ky považuje za velmi důležité. 
Dohodli jsme se na závěru, že se 
tomuto tématu budeme podrobně-
ji věnovat na příštím jednání.
n Dohoda o vzájemné spolu-

práci ČMOS PŠ a MŠMT ČR
Ministryně dohodu neodmítá. 

Podporuje vzájemnou výměnu 
informací. Vedení svazu předloží 

okruhy problémů v regionálním 
školství, které by z pohledu odbo-
rového svazu měly být projednány 
na nejbližších jednání s MŠMT.

Vážení kolegové, žádám Vás 
o zaslání okruhu problémů, kte-
ré z vašeho pohledu by se měly  
s novým vedením řešit v nejbližší 
době. Vhodné by bylo, kdybyste 
své náměty strukturovali podle 
závažnosti a rozdělili je na krát-
kodobé a dlouhodobé. 

Jak jste jistě zaznamenali z mé-
dií, poslanecká sněmovna na za-
čátku února projednala a schválila 
v prvním čtení novelu školského 
zákona o odkladu státních maturit 
o dva roky a přikázala ji k projed-
nání výborům. Na dalším jednání 
poslanecké sněmovny byla zamít-
nuta novela školského zákona tý-
kající se odvolávání ředitelů.

František Dobšík,
předseda ČMOS PŠ

Žádáme pedagogické pracovníky o podněty
PRAHA - Dne 7. února jednalo vedení Českomoravského odboro-
vého svazu pracovníků školství s ministryní školství Kuchtovou, 
poradcem ministryně Rýdlem a náměstkem Špirhanzlem. Hlav-
ními tématy jednání byly vyhláška o pracovním řádu, novelizace 
školského zákona, financování školství, dohoda o spolupráci. 

Počet ojetých vozů ze zahraničí 
prudce stoupá. Česká republika 
po vstupu do EU zrušila v no-
vém silničním zákoně zákaz 
dovozu automobilů ze zahraničí 
starších osmi let. Vyhověla po-
žadavkům EU na volný pohyb 
zboží. Na místě je obava, že trh 
zaplaví stará auta. Průměrné stáří 
aut se odhaduje na téměř 14 let. 
Kategorie aut starších tvoří do-
konce 35,5%. Většinou jsou po-
ruchová, vyžadují nákladnou péči 

a výrazně se podílejí na znečištění 
ovzduší. 

Počínaje rokem 2005 vznikla 
novelou zákona nová povinnost 
pro majitele aut, kteří chtějí 
svůj automobil vyřadit trvale 
z registru vozidel. K běžným 
dokladům (žádost o trvalém vy-
řazení vozidla z registru, doklad 
totožnosti, technický průkaz 
vozidla, osvědčení o registraci 
vozidla a tabulkou s přidělenou 
SPZ) musí majitel předložit ještě 

„Potvrzení o převzetí autovraku“ 
do zařízení na sběr autovraků. 
Odborné firmy, které provádějí 
likvidaci autovraků, jsou vybave-
ny vhodnými skladovacími pro-
story pro demontované (z větší 
části recyklovatelné) součástky, 
ale také zařízením k odstranění 
nebezpečných látek.

Při bezplatném převzetí úplné-
ho vybraného vozidla je myšleno 
kompletní vozidlo, nikoliv skelet 
nebo částečně rozebraný automo-
bil. Další změnou je povinnost 
krajských úřadů pravidelně ak-
tualizovat a zveřejňovat seznam 
osob oprávněných ke zpracování 
autovraků. Od 1. ledna musí vý-
robci automobilů rovněž přijí-
mat vozy k ekologické likvidaci, 
novinka se týká zrušení omezení 

data výroby likvidovaného vozu. 
Příznivým trendem je uplatnění 
slevy za starý ojetý automobil při 
koupi nového vozu. 

„Před předáním autovraku 
k ekologické likvidaci je vlastník 
povinen vrak umístit na místo, 
kde nepoškodí a neohrozí život-
ní prostředí např. vytékajícími 
kapalinami. Rovněž na místo, 
které nebude narušovat este-
tický vzhled okolí a krajiny,“ 
uvedla Soňa Chocholoušková, 
dispečerka Ekologického centra 
Most. Jednání vlastníka při naklá-
dání s autovrakem, které je v roz-
poru se zákonem, je považováno 
za přestupek. V takovém případě 
může být provinilci udělena poku-
ta ve výši 20 000 Kč. 

Na Lounsku je možné doslou-
žilé vozidlo předat provozovně 
Jaroslav Korous v Panenském 
Týnci.

Když se automobil stane odpadem
n Podle zákona smějí vraky likvidovat oprávněné firmy
LOUNY (ecm) – Nakládání s autovraky je u nás již pátým rokem 
řízeno legislativně. S poslední novelizací zákona došlo od 1. 1. 
2007 k úpravám. Především je to bezplatné převzetí úplného vy-
braného vozidla a povinné vystavení dokladu o jeho ekologické 
likvidaci. S dotazy se lze obracet na bezplatnou linku Ekologic-
kého centra Most.

V průběhu roku 2006 byl 
zaznamenán nárůst nápadu 
hospodářských trestných činů 
na 336 z 302 v roce 2005. Po-
licisté objasnili více než 80% 
těchto skutků. Způsobená škoda 
hospodářskou kriminalitou byla 
vyčíslena na 34 425 000 Kč. 
V hodnoceném období byla šet-
řena trestná činnost nelegálního 
dovozu odpadů ze SRN na území 

našeho okresu. V současné době 
stále probíhá vyšetřování, zatím 
je stíháno 30 osob. 

Největší podíl na trestné čin-
nosti vykazuje tradičně majet-
ková kriminalita. V roce 2006 
zjistili policisté celkem 1 459 
těchto trestných činů. 76x do-
šlo ke vloupání do rekreačních 
objektů většinou na odlehlých 
místech. Pachatelé zde zcizují 

předměty, které obratem prodá-
vají a takto získávají prostředky 
k obživě. Na druhém místě 
figurují krádeže vloupáním do 
bytů a rodinných domků, těch se 
událo 62. Došlo i k 28 vloupáním 
do obchodů, zatímco předloni to 
bylo 67 případů. Ke snížení do-
šlo také u krádeží vloupáním do 
restaurací a jídelen, kterých po-
licie zaznamenala 21. Loni bylo 
odcizeno 162 motorových vozidel 
a 156 vloupání do motorových 
vozidel. Nejčastěji jsou kradena 
autorádia a cenné věci. Touto 
trestnou činností se zabývají orga-
nizované a kvalifikované skupiny 
pachatelů, které využívají kvalitní 
technické prostředky a odcizená 

vozidla jsou v mnoha případech 
(po změně identifikace) vyvážena 
mimo území České republiky, tak 
i jednotlivci, kteří si tak obstará-
vají finanční prostředky. Za touto 
kriminalitou nám do okresu najíž-
dějí pachatelé z okolí.

Struktura pachatelů trestné čin-
nosti je  různorodá a podílejí se na 
ní prakticky všechny sociální vrst-
vy a skupiny obyvatelstva. V roce 
2006 bylo v lounském okrese evi-
dováno celkem 1 318 pachatelů 
trestné činnosti. Největší podíl 
na páchání trestné činnosti mají 
recidivisté, u kterých došlo v po-
rovnání se stejným obdobím roku 
2005 (525 recidivistů) k navýšení 
na 581. U pachatelů z řad mládeže 
došlo taktéž k nárůstu - 149 ze 136 
v roce 2005. 

Více než polovina trestných činů byla objasněna
OKRES LOUNY (pčr) – Jak vypadá statistika trestné činnosti 
v uplynulém roce? Na území lounského okresu bylo spácháno 
2 539 trestných činů, což je o 29 více než roku 2005. Z toho byla 
více než polovina objasněna. Zjištěné škody byly odhadnuty na 
103 642 000 Kč. Nejvyšší počet trestných činů byl zjištěn na teri-
toriu Obvodního oddělení Policie České republiky Louny, nejnižší 
na Obvodním oddělení v Košticích. Nejvyšší objasněností se chlubí 
OOP Podbořany.

n Zatím je stíháno třicet osob v souvislosti s německým odpadem 

n Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jednal s ministryní
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„Sdružení pracuje s romskými 
dětmi řadu let. Práce dobrovol-
níků je obdivuhodná. Dětem 
se věnují pět dní v týdnu, učí 
je pracovat, odpočívat i bavit 
se,“ říká Martina Kemrová, 
manažerka firemní komunikace 
společnosti T-Mobile. Cílem 
sdružení je udržet romské děti 
v základním školství. „Chceme 
zabránit tomu, aby se ztrácely 
ve speciálkách. A pak i v životě,“ 
dodává Petr Antoni, koordinátor 
projektů Sdružení. 

Klub Školáček sdružení založilo 
koncem roku 2005. Hlavním 
programem je dovzdělávání 
romských dětí a naplnění jejich 
volného času. Klub připravuje 
pracovní a výtvarné kroužky, 
hry, poznávací a kulturní akce, 
víkendové výlety. Děti mají vlastní 
sportovní oddíl, hrají fotbal a ko-
šíkovou, děvčata navštěvují Dívčí 
klub. Do Školáčku chodí zhruba 
45 dětí. 

Činnost sdružení podporují 1. 
ZŠ Žatec, žatecký pracovní úřad 

i radnice, příspěvky získává od 
sponzorů. Rozpočet na jeden 
školní rok činí zhruba 200 tisíc 
korun. Rodiče dětí, které klub 
Školáček navštěvují, přispívají 
na jeho provoz částkou 200 ko-
run ročně. Loni však byla činnost 
sdružení z finančních důvodů té-
měř zastavena. Naštěstí získalo 
od Fondu T-Mobile na projekt 
Školáček grant ve výši 120 tisíc 
korun. „Díky grantu jsme mohli 
v práci pokračovat,“ říká P. Anto-
ni a dodává: „Prostředky z dotace 
postupně čerpáme na realizaci 
plánovaných akcí, na nájmy a na 
pořízení vzdělávacích pomůcek. 
Činnost klubu je zajištěna do 
konce školního roku.“

Fond T-Mobile v loňském roce 
na podporu projektů neziskových 
občanských společností rozdělil 
celkem 5,4 mil. Kč, z toho Ko-
munitní nadace Euroregionu 
Labe, jež působí na Lounsku 
a Žatecku, přidělila 26 projek-
tům granty v celkové výši 1,97 
milionu korun.
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Učitelé hudebního oboru ZUŠ 
Žatec navíc absolvovali školení 
na počítačovou notaci skladeb 
v programu Sibelius. V odborné 
učebně hudební nauky panovala 
zpočátku lehká nedůvěra – přece 
jen postaru, pomocí tužky a gumy, 
je to rychlejší, než složitě z nabídky 
vybírat názvy a hodnoty not, dyna-
mická znaménka, označení taktů, 
výběr klíče a umisťovat je do os-
novy.  Časem ale nedůvěra mizela 
a kantoři propadali kouzlu vytvořit 
si vlastní melodii, transponovat ji 
do žádoucí tóniny, vypreparovat 
z partitury jednotlivý hlas a ihned 
jej vytisknout, což by pro tužku 

znamenalo hodiny přepisování 
a možné chyby v textu. 

V kurzu jsme stačili probrat 
jen část programu – mne osob-
ně nejvíce zaujal poslech hudby 
současně se sledováním partitu-
ry na monitoru a dokonalý fígl 
v podobě naskenování notového 
zápisu jakékoliv skladby, kterou 
mi vzápětí počítač  sám přehraje. 
Musela bych dlouho cvičit, abych 
ji bezchybně zahrála. Svorně jsme 
se shodli, že podobné počítačové 
programy jsou velmi efektivním 
pomocníkem při práci s notovým 
materiálem.

Anna Urbancová, ZUŠ Žatec


