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V minulém vydání týdeníku jsme uvedli
reakci zastupitelů na článek pana Legutka. Správně mělo být, že jde o reakci na
článek rady MS ODS Žatec.
(red)
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Starosta Erich Knoblauch vkládá peníze do kasičky v rámci tříkrálové
sbírky. Tříkráloví koledníci přišli stejně jako každoročně i na městský
úřad v Žatci. V tomto případě je představují děti z Dětského domova se
speciálními školami.

Tříkrálová sbírka v Žatci: lidé darovali
přes 20 tisíc korun

Všem patří vřelé poděkování! Vybrané peníze se používají na sociální a další
charitativní účely. Letos lze vzhledem
k děsivým následkům předpokládat, že
část peněz pošle charita na zemětřesením stižené Haiti.
Aleš Kassal

Žatec – V rámci již tradiční tříkrálové
sbírky se podařilo koledníkům v Žatci nasbírat do kasiček v úhrnu 20 458 korun.
Sbírku pořádá Česká katolická charita,
konkrétně v Žatci se do ní vydatně zapojily děti z místních škol. Loni se vybralo
Dne 28.01.2010 se od 15:30 hod. koná 16 859, v roce 2008 10 822 Kč.
seminář týkající se dotačních možností
pro občany. Pokud chcete zateplovat
dům, měnit okna a dveře, obměňujete
způsob vytápění nebo máte jiné nápady, které byste chtěli realizovat, přijďte
předem mého krátkého dopisu
si poslechnout shrnutí svých možností Vám, pane starosto, panu místostaa zeptat se na cokoliv, co by vás za- rostovi Aleši Kassalovi a příslušníkům
jímalo ohledně dotací. Akce se koná městské policie děkujeme za pochov budově Městského úřadu v Lounech pení a řešení již několikaměsíční
na Mírovém náměstí ve velké zasedací tíživé situace nájemníků obyvatel
místnosti (I. patro)
panelového domu a vchodů č. 2553

Dobrý den pane starosto,

- č. 2555 v ulici M. Černobýla v Žatci.
Docházelo tam ke slovnímu a později
také k fyzickému napadání nájemníků
nevychovanými dětmi a mládeží. Projevem jejich přítomnosti bylo také znečišťováním prostoru našeho panelového
domu a narušování mezilidských vztahů,
především mezi dětmi a důchodci, kteří
byli terčem útoků.
S příslušníky MP jsme mnohokrát
vedli rozhovory a většina z nich chápala
důvody našeho naléhání, i když víme, že
nejsme jediným místem v našem městě,
kde dochází k těmto nepravostem.
Z mnohaleté praxe lektora prevence
kriminality jsem jednoznačně přesvědčen, že pokud by se tímto řídilo více obyvatel našeho města a nebáli se upozornit
příslušná místa, byl by menší prostor pro
taková nebezpečná jednání.
Váš přístup jakožto představitelů města
a práci příslušníků MP hodnotíme jako
velký přínos k bezpečnosti v našem městě
a ještě jednou děkujeme.
Za obyvatele Bc. Stanislav STEBILA

FOTO(IC)

Žatec propagoval i šéf Chrámu Chmele a Piva Jiří Vent (druhý zprava)

Žatec se představil v Brně
V areálu Brněnských veletrhů a výstav
proběhl ve dnech 14. až 17. ledna již
20. ročník veletrhu cestovního ruchu Regiontour, kde v rámci expozice Ústeckého kraje vystavovalo i město Žatec.
Veletrh patří mezi tradiční akce, na
kterých se prezentují turistické nabídky
měst, obcí, krajů a regionů, tomu odpovídal i počet 30000 návštěvníků. Největší
pozornost na stánku Žatce budil sušený
chmel, který rozdával jeho maskotchmelový skřítek HOP. Návštěvníci si
také odnášeli letáky a suvenýry, včetně

Sníh nás netrápí jen na silnicích, ale i na střechách

Sněhové převisy hrozí pádem ze střech na kolemjdoucí, MP Žatec a HSZ Žatec
zasahují na místech po celém Žatci při odstraňování těchto sněhových nebo rampouchových převisů.
FOTO: PAVEL BEM

Městský úřad Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatec na rok 2010
přijímá žádosti o finanční příspěvky na
projekty realizující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních
služeb.
Formulář žádosti je možné vyzvednout
na informacích MěÚ Žatec, nebo na odboru sociálních věcí, dále ke stažení na
webu města: www.mesto-zatec.cz/ sekce
žádosti a formuláře/sociální odbor/.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte
nejpozději do pátku 26.2.2010 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na odboru
sociálních věcí.

FOTO MICHAL HRDLIČKA

KOMUNITNÍ
PLÁNOVÁNÍ –
projekty na rok 2010

informací o novém turistickém lákadle
Chrámu Chmele a Piva, jehož část bude
spuštěna na podzim roku 2010. Pro turisty mířící do Žatce je zajímavá také
slevová 3K karta, zahrnující návštěvu
radniční věže, Chmelařského a Regionálního muzea, nebo Křížovy vily. Poděkování za podporu při prezentaci města
patří Chmelařskému muzeu, Žateckému
pivovaru a Regionálnímu muzeu. Žatec
se v letošním roce představí ještě na veletrzích v Drážďanech a Praze.
(Jan Novotný)

Podávání žádostí
o finanční příspěvky
na rok 2010

„MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce pro rok 2010 přijímá
žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce
a zdravotně postižené občany v rámci
žateckého regionu o finanční příspěvky
pro rok 2010.
Formulář žádostí je možno vyzvednout
na informacích MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit na
internetových stránkách Města Žatce
(www.mesto-zatec.cz – Žádosti a formuláře – Finanční odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do pátku 26.2.2010 v podatelně
MěÚ Žatec nebo přímo na finančním
odboru MěÚ Žatec„

Bez práce je na Žatecku přes dva tisíce lidí

Žatecko, Lounsko, Podbořansko - V průběhu prosince 2009 zaznamenal Úřad
práce v Lounech nárůst počtu evidovaných uchazečů.
K 31. 12. 2009 evidoval 6 147 obyvatel s nemovitostmi a fin. transakcí), MUbez práce. Nárůst byl zapříčiněn zejména Dr. Milan Řezáč, Žatec (zubní lékař),
ukončením sezónních prací ve stavebnic- Věra Nadolecká, Louny (prodavač notví a zemědělství. Míra nezaměstnanosti vin), SILNICE GROUP a.s. (stavební
v okrese Louny se v měsíci prosinci 2009 technik, geodet, mistr stavební výroby),
zvýšila z 11,26% na 11,70%.
Jiří Havlíček, Ročov (kuchař), Rostislav
V meziročním sledování přesahuje Horský Podbořany (montážní dělník),
úroveň loňského roku téměř o 2,9 pro- O.s. Mosty - sociálně psychologické
centního bodu.
centrum – pracoviště Žatec (odborný
V průběhu prosince bylo 744 osob sociální pracovník) a další menší firmy
nově evidováno a 530 uchazečů z evi- zejména v odvětví stavebnictví, zemědence vyřazeno. Celkem bylo umístěno dělství, obchodu
283 uchazečů, což je o 115 osob méně
a službách.
než v předchozím měsíci. Z těchto
V prosinci 2009 zaznamenal úřad práumístěných uchazečů bylo pak cca 30% ce nárůst počtu evidovaných uchazečů
umístěno na místa s podporou ÚP.
ve všech regionech okresu Louny. Na
Nabídka volných míst koncem měsíce Lounsku se počet evidovaných uchazečů
prosince 2009 představovala 227 pracov- zvýšil o 52 osob. Celkový počet uchazečů
ních příležitostí,
činil 2 866 osob a míra nezaměstnanosti
což ve srovnání s předchozím měsícem vzrostla na 12,45%. Na Žatecku
představuje pokles o 10 volných míst. Na
se počty evidovaných uchazečů
1 volné místo
též zvýšily, a to o 104 osob na počet
pak připadá 27,08 uchazečů proti 2 012 uchazečů s mírou nezaměstna25,05 uchazečů v minulém měsíci.
nosti 13,57%. Na Podbořansku přibylo
Mezi firmy, které poptávají zaměstnan- do evidence 47 osob a současný stav
ce, patří zejména:
tedy vykazuje 1 174 evidovaných
LOSTR a.s., Louny (svářeč kovů uchazečů s mírou nezaměstnanosti
a páječ), SVĚRÁKOVÁ s.r.o. (odbytový 14,29%. Nejnižší míru nezaměstnaagent), K-Elektromont s.r.o., Louny nosti v rámci okresu Louny, tak stále
(elektromontér síťového rozvodu), drží region Lounsko, naopak nejvyšMAX & MADAM D spol. s r.o. (šička) ší míra nezaměstnanosti je v regionu
Lounská stavební,
Podbořansko. Ve srovnání s loňským
spol. s r.o. Louny (stavební tesař), rokem můžeme konstatovat, že
FTE automotive Czechia s.r.o. (obslu- u všech regionů vzrostly počty evidoha prům. zařízení), Nemocnice Louny, vaných uchazečů o cca 300-750 osob
a.s. (lékař, zdravotní sestra), Stanislava a míra nezaměstnanosti o cca 2-5,5
Kolářová (zprostředkovatel obchodu procentního bodu.
(úpln)

Jubilantka paní Čmelíková s dcerou (vlevo) a jednou ze zaměstnankyň
stacionáře

Klientka
stacionáře slavila 100 let
V denním stacionáři v Libočanech ního zabezpečení, kteří předali stařence
oslavila v pátek 8. ledna požehnaných
100 let, paní Ludmila Čmelíková ze
Žatce. Přestože ve stacionáři pobývají
klienti s věkem hodně přes devadesát
let, 100leté výročí se zde slavilo poprvé.
Atmosféra a nálada tomu napovídala
již od ranních hodin. Personál čekalo
připravit občerstvení, květiny, přípitek
a velký slavnostní dort se 100. Také jubilantka, skromná a milá paní Ludmila
Čmelíková netrpělivě očekávala gratulanty. A že jich bylo požehnaně, není
pochyb. Mezi prvními byli zaměstnanci
stacionáře, jako další zástupci města
v čele s místostarostou Alešem Kassalem, vedoucím sociálního odboru Petrem
Antonim a zástupci České správy sociál-

blahopřání a zároveň oznámení o zvýšení
důchodu od ministra práce a sociálních
věcí. V odpoledních hodinách pak čekala
jubilantku oslava s rodinnými příslušníky . Svůj život prožila paní Čmelíková
skromně a celý jej zasvětila práci a péči
o jedinou dceru. „ Moji velkou zálibou
byla zahrádka, na ní jsem pracovala až
do vysokého stáří“, ochotně dodala nejstarší občanka Žatce. Kromě zahrádky
také ráda tancovala, zpívala a věnovala
se ručním pracím. Dnes se raduje
z vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat.
Je dobře, že neuvěřitelných sto let může
tato stařenka prožít v důstojném prostředí a je o ní dobře postaráno.
Stanislava Žitníková
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Informace pro řidiče
n Termíny výměny řidičských průkazů
Rozhodujícím hlediskem pro výměnu
dosavadních řidičských průkazů je datum
vydání zapsané v těchto průkazech. A jak
je to s jejich povinnou výměnou ?
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, novelizovaný
zákonem č. 229/2005 Sb., stanoví tři lhůty
pro povinnou výměnu dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru:
• pokud byl řidičský průkaz vydán
v období od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993, musí jej majitel vyměnit do 31. prosince 2007,
• pro průkazy vydané v období od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000 je
výměna nutná do 31. prosince 2010,
• třetí skupinu tvoří řidičské průkazy
vydané v období od 1. ledna 2001 do
30. 4. 2004; ty je třeba vyměnit do 31.
prosince 2013.
Pokud by řidič nedodržel příslušnou
lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá
dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je
proto třeba pamatovat na lhůty stanovené
zákonem pro výměnu.
n Výměna řidičských průkazů
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu
navštíví pracoviště zabývající se agendou
řidičských průkazů podle místa trvalého
pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý
formulář a předloží
• občanský průkaz,
• dosavadní řidičský průkaz a
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5
cm.
Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie
odpovídala podobě řidiče v době výměny
řidičského průkazu a zobrazovala řidiče
v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně
1,3 cm (13 mm), v občanském oděvu, bez
brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy.
Výměna se provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž stanoví, že výměna
provedená na úřední příkaz (v daném
případě je tak stanoveno zákonem), nepodléhá správnímu poplatku.
Je vhodné nenechávat výměnu až na
poslední dny lhůt stanovených zákonem
č. 361; jen tak se lze vyhnout případným
návalům na správním úřadě.
n Co nového v roce 2010?
Stručný přehled změn v předpisech upravujících silniční provoz
S novým rokem již tradičně přicházejí
některé novinky v oblasti právní úpravy.
Přinášíme vám rekapitulaci hlavních změn,
které na nás v oblasti silničního provozu od
1. ledna 2010 čekají.
A. Pravidla silničního provozu
Ačkoliv byl v roce 2009 zákon o silničním
provozu hned několikrát novelizován, žádná ze změn se pravidel silničního provozu
přímo nedotkla. Od 1. ledna tedy žádná
změna v této oblasti nenastává. Lze však
očekávat, že celá smršť změn nastane
v průběhu roku 2010, kdy se bude Poslanecká sněmovna zabývat návrhem velké,
tzv. „expertní“ novely tohoto zákona podle sněmovního tisku č. 679 (www.psp.cz),
jakož i několika dalšími návrhy na novelu
zákona o silničním provozu.
Rovněž změny v povinné výbavě vozidel
se od 1. ledna 2010 nekonají, neboť novela vyhlášky pozměňující povinnou výbavu
nabyla účinnosti v převážně části dnem 15.
září 2009 a ve zbytku jí nabude dnem 1.
ledna 2011.
B. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla
Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti
novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonu (zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), obsažená v zákoně č. 278/2009 Sb. Přináší
především následující novinky:
1. zavedení povinnosti pojištěného předložit pojišťovně v případě dopravní
nehody, která podle zákona o silničním
provozu nepodléhá oznamovací povinnosti Policii ČR, též společný záznam
o dopravní nehodě, sepsaný účastníky
této nehody; v případě nepředložení
takového záznamu bude mít pojišťovna
proti pojištěnému právo na náhradu
toho, co za něho plnila, jestliže tím
byla ztížena možnost řádného šetření
pojišťovnou;
2. zavedení povinnosti pojišťovny uhradit
pojištěnému náklady spojené s tím, že
po něm pojišťovna požaduje, aby oznámil dopravní nehodu Policii ČR, ačkoliv
podle zákona o silničním provozu taková
nehoda oznamovací povinnosti nepodléhá;
3. zavedení postihu za přestupek či jiný
správní delikt spočívající v ponechání
vozidla bez pojištění odpovědnosti na
veřejně přístupné pozemní komunikaci
(např. při odstavení či pouhém parkování); za tyto správní delikty bude ukládána pokuta ve výši 5 000 až 40 000 Kč,
tedy ve stejné výši jako za provozování
vozidla bez povinného ručení.
C. Zpoplatněné užívání pozemních
komunikací
Od 1. ledna 2010 dochází ke změnám

Žatecký
týdeník

v oblasti mýtného a časového poplatku za
užívání zpoplatněných pozemních komunikací. Děje se tak díky novele zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, obsažené
v zákoně č. 347/2009 Sb.
Od 1. ledna 2010 se bude nově vztahovat:
a) elektronické mýtné na silniční motorová
vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž
největší povolená hmotnost činí více než
3,5 t (tzv. vozidlo v systému elektronického mýtného);
b) časový poplatek na silniční motorová
vozidla nejméně se čtyřmi koly, jehož
největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t (tzv. vozidlo v systému časového
zpoplatnění).
Díky novele odpadá problém s nejasnou
úpravou zpoplatňování jízdních souprav,
na který Autoklub ČR v minulosti opakovaně upozorňoval. Druh zpoplatnění se

bude vždy určovat s ohledem na hmotnost
tažného vozidla, bez ohledu na to, zda je
zapojeno do soupravy, popřípadě zda je
vybaveno spojovací/tažným zařízení.
Cena ročního dálničního kupónu na rok
2010 činí 1 200 Kč, tj. o 200 Kč víc než
v roce 2009. Měsíční kupón vyjde v roce
2010 na 350 Kč, zatímco dřívější týdenní
kupón bude nahrazen kupónem s desetidenní platností, který přijde na 250 Kč.
Uvedené změny ceny dálničních kupónů
vyplynuly z vyhlášky č. 404/2009 Sb.
D. Vysokorychlostní vážení vozidel
Od 1. ledna 2010 se díky novele zákona
o pozemních komunikacích podle zákona č. 347/2009 Sb. zavádí jako novinky
v našich končinách tzv. vysokorychlostní
vážení motorových vozidel. Rozumí se jím
kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu, jinými
slovy tak takové váhy bodu zabudovány

Skutková podstata

Možné odnětí svobody
od 1. ledna 2010

podle starého trestního zákona

Žatecký týdeník
přímo v pozemní komunikaci a fungovat
budou v podstatě automatizovaně. Provádět vysokorychlostní vážení budou moci
silniční úřady obcí a krajů, Policie ČR
a celní úřady. Kontrolní vážení se však
bude vztahovat pouze k vozidlům kategorií N2 a N3 (tj. nákladním autům nad 3,5
tuny) a k jejich jízdním soupravám.
Sankcionovat řidič na základě výsledku
kontrolního vážení bude možné pouze
tehdy, budou-li vysokorychlostní váhy
mít povahu tzv. stanoveného měřidla.
V ostatních případech by měly sloužit
pouze k selekci vozidel pro následné standardní nízkorychlostní vážení, které již
bude prováděno s lidskou obsluhou a při
odklonění provozu pomocí právě tzv. stanovených měřidel.
E. Trestní postihy řidičů

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti
nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009
Sb.). Ten přináší řadu změn v oblasti
postihu trestných činů, včetně trestných
činů v silničním provozu. Zpravidla se
jedná o změny v oblasti trestních sankcí,
některé změny však mají i věcné dopady.
Je to právě trestní zákoník, který přináší
nejrozsáhlejší okruh změn, jež se za jistých podmínek mohou dotknout všech
účastníků silničního provozu. Důležité je
v této souvislosti dodat, že výše bodových
postihů se v souvislosti s novým trestním
zákoníkem nijak nemění.
Jednotlivé trestné činy si probereme
postupně. Důležité je v této souvislosti
dodat, že výše bodových postihů se v souvislosti s novým trestním zákoníkem nijak
nemění.

3. kdo
a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu
velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví

2 – 8 let

1 – 5 let

4. kdo způsobí činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt

3 – 10 let

3 – 10 let

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)
1. kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při
kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit
značnou škodu na majetku

Usmrcení z nedbalosti (§ 143)
1. kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt

0 – 3 roky

0 – 2 roky

2. kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt proto, že porušil
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona

1 – 6 let

6 měsíců – 5 let

3. kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt proto, že hrubě porušil
zákony o bezpečnosti dopravy

2 – 8 let

6 měsíců – 5 let

4. kdo z nedbalosti způsobí smrt nejméně dvou jiných osob
proto, že hrubě porušil zákony o bezpečnosti dopravy

3 – 10 let

3 – 10 let

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147)
1. kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví

0 – 2 roky

0 – 2 roky

2 kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví
proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona

6 měsíců – 4 roky

6 měsíců – 5 let

3. kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně
dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o bezpečnosti
dopravy

2 – 8 let

3 – 10 let

1. kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona

0 – 1 rok

0 – 1 rok

2. kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou
osob proto, že hrubě porušil zákony o bezpečnosti dopravy

0 – 3 roky

0 – 3 roky

Neposkytnutí pomoci (§ 150)
0 – 2 roky

0 – 1 rok

2. kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky
vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání
povinen takovou pomoc poskytnout

0 – 3 roky

0 – 2 roky

2. kdo
a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo
jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na
cizím majetku nebo jiný závažný následek,
b) spáchá čin uvedený v odstavci 1 při výkonu zaměstnání nebo
jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
c) spáchá čin uvedený v odstavci 1, ačkoliv byl za takový čin v
posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí
svobody uloženého za takový čin propuštěn

0 – 3 roky

Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273)
1. kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá
lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil
nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání,
nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo
ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění

0 – 2 roky

2. kdo
a) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na
zdraví,
b) spáchá čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

6 měsíců – 5 let

0 – 1 rok

0 – 3 roky

0 – 2 roky

Poznámka:
V trestním zákoníku byla tato skutková podstata rozšířena, takže se nově vztahuje nejenom na výkon
činnosti zakázané aktem orgánu veřejné moci, ale i
na řízení vozidla po odnětí řidičského oprávnění (pro
zdravotní či odbornou nezpůsobilost).

---

0 – 1 rok

Poznámka:
1 Nový trestní zákoník tento trestný čin neobsahuje,
takže uvedené jednání bude zpravidla postihováno
jako přestupek s pokutou 25 000 až 50 000 Kč a
zákazem činnosti od 1 do 2 let. Nerespektování
zákazu činnosti pak bude mařením výkonu úředního
rozhodnutí.
2 Pro úplnost se však sluší uvést, že i podle starého trestního zákona ukládané tresty zpravidla nebyly
příliš přísnější, než je postih za uvedený přestupek,
takže fakticky nepředstavuje tato změna něco, co by
mělo být považováno za fatální.

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
volné bytové jednotky:

0 – 3 roky

Podvodným jednáním se ženy
nezákonně obohatily
V minulých dnech zahájil policejní
komisař trestní stíhání pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu proti
32leté ženě ze Žatce. Ta v červenci roku
2009 zažádala o poskytnutí dávek státní
sociální podpory, které jí byly Úřadem
práce v Lounech poskytnuty. Jednalo se
o příspěvek na bydlení. Ač byla uvedená
žena řádně poučena o podmínkách přiznání dávek, nesplnila svou oznamovací
povinnost a neohlásila ukončení nájemního vztahu s majitelem nemovitosti. Nárok
na dávku jí tímto zanikl a poškozenému
úřadu vznikla škoda ve výši 8 940 Kč.
Dalším podvodným jednáním se obohatila 58letá žena bydlící na Žatecku. Zažádala si o dávky státní sociální podpory ve
formě příspěvku na úhradu potřeb dítěte
a přídavku na dítě, které jí byly vypláceny.
Následně však nesplnila svou oznamovací
povinnost a neohlásila, že její syn ukončil
studium na střední škole. Tímto jednáním
poškodila úřad o 21 800 Kč. I ona je stíhána pro trestný čin podvodu.
Neoprávněně pobírala příspěvek na bydlení i 33letá žena ze Žatce. Taktéž neohlásila ukončení nájemního vztahu s majitelem
nemovitosti, čímž jí nárok na dávku státní
sociální podpory zanikl. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 11 744 Kč. Uvedená čelí
rovněž obvinění ze spáchání trestného činu
podvodu.

6 měsíců – 3 roky

Poznámka:
1 Starý trestní zákon však umožňoval takový čin
postihnout i tehdy, byl-li spáchán z nedbalosti, zatímco nový trestní zákoník tyto případy nepostihuje,
takže napříště půjde o přestupek s pokutou 25 000 až
50 000 Kč a zákazem činnosti od 1 do 2 let. V praxi
však zpravidla vždy půjde výlučně o úmyslné zavinění
(pachatel bude téměř vždy srozuměn s tím, že je ve
„stavu vylučujícím způsobilost).
2 Starý trestní zákoník přísněji postihoval i případy,
kdy se pachatel v minulosti dopustil přestupku pod
vlivem alkoholu, což nový trestní zákoník nečiní a
postihuje jen recidivu v oblasti trestných činů; tyto
případy proto od 1. ledna 2010 bodu spadat do
režimu trestného činu podle odstavce 1 s mírnější
trestní sazbou.

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného
řidičského oprávnění podle zvláštního zákona

0 – 5 let

6 měsíců – 3 roky

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337)
kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu
byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo
odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151)
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž
měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu
na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí
pro sebe nebo jiného

0 – 1 rok

Poznámka:
Starý trestní zákon však umožňoval takový čin
postihnout i tehdy, byl-li spáchán z nedbalosti, zatímco nový trestní zákoník tyto případy nepostihuje,
takže napříště půjde o přestupek s pokutou 25 000 až
50 000 Kč a zákazem činnosti od 1 do 2 let. V praxi
však zpravidla vždy půjde výlučně o úmyslné zavinění
(pachatel bude téměř vždy srozuměn s tím, že je ve
„stavu vylučujícím způsobilost).

Starý trestní zákon však umožňoval takový čin postihnout i tehdy, byl-li spáchán z nedbalosti, zatímco nový trestní zákoník
tyto případy nepostihuje, takže napříště půjde o přestupek
s pokutou 25 000 až 50 000 Kč a zákazem činnosti od 1 do
2 let. V praxi však zpravidla vždy půjde výlučně o úmyslné
zavinění (pachatel bude téměř vždy srozuměn s tím, že je ve
„stavu vylučujícím způsobilost).

Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148)

1. kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky
vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí
pro sebe nebo jiného

0 – 1 rok

Zloděj odcizil stravenky a peníze
V době od 15. do 18. ledna se do kanceláře jedné firmy v Hájkově ulici v Žatci
vloupal dosud nezjištěný pachatel. Násilím
otevřel skříňku, ze které odcizil stravenky
a z kasičky peníze. Krádeží způsobil škodu
za 22 840 Kč, poškozením zařízení za čtyři
tisíce. Přivolaní policisté provedli ohledání místa činu, fotodokumentaci a zajistili
nějaké stopy. Po pachateli nyní pátrají.
Ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže.
Ze skladu zmizela měď
Na pozemek stavebnin v žatecké ulici
Osvoboditelů vnikl v době od 16. do 18.
ledna neznámý pachatel. Vypáčil dveře
do skladu a následně z něj odcizil měděné
klempířské prvky. Asi měl ale málo, neboť
vypáčil vrata do dalšího skladu, ze kterého
si přisvojil měděné žlaby a svody. Poškozené firmě způsobil poberta svým činem
škodu za 43 658 Kč. Policisté případ šetří
jako trestný čin krádeže.
Krkavčí otec neplatí na syna
Z trestného činu zanedbání povinné
výživy stíhá policejní komisař 37letého
muže ze Žatce. Ten od června roku 2004
neplatí výživné na svého syna, jak mu
určil Okresní soud v Lounech. K rukám
matky již dluží 46 200 Kč. Trestní stíhání
obviněného probíhá na svobodě. (pčr)

č.p. č.bytu ulice

velikost podlah.
cena
snížení kupní cena
plocha
zjištěná
o
1678 11 Pražská
1+1
48,30 m2
574.170
- 574.170,-Kč
2827 23 Dr. Kůrky
0+2
40,20 m2
467.020
- 467.020,-Kč
2516 6
Svatováclavská 1+3
63,80 m2
681.870
- 681.870,-Kč
2819 13 Písečná
1+3
68,50 m2
931.510 15 % 791.783,-Kč
2825 12 Písečná
1+3
76,10 m2
909.120 15 % 772.752,-Kč
2823 21 Písečná
1+3
76,10 m2
941.150 15 % 799.977,-Kč
2828 6
Dr. Kůrky
1+3
71,00 m2
945.720 15 % 803.862,-Kč
2
11 Stroupeč
1+3
71,70 m2
315.390 30 % 220.773,-Kč
2818 11 Písečná
1+3
68,20 m2
922.230 15 % 783.895,-Kč
2816 14 Písečná
1+3
68,20 m2
944.140 15 % 802.519,-Kč
2816 17 Písečná
1+3
68,20 m2
942.680 15 % 801.278,-Kč
2815 11 Písečná
1+3
68,20 m2
916.570 15 % 779.084,-Kč
2553 20 Černobýla
1+1
35,70 m2
391.170
- 391.170,-Kč
2725 14 Jabloňová
1+2
64,30 m2
759.510
- 759.510,-Kč
2833 21 Dr. Kůrky
0+1
30,60 m2
492.520
- 492.520,-Kč
2815 24 Písečná
0+2
40,20 m2
500.650
- 500.650,-Kč
2816 12 Písečná
0+2
40,20 m2
497.930
- 497.930,-Kč
2832 22 Dr. Kůrky
0+1
31,00 m2
379.100
- 379.100,-Kč
2833 6
Dr. Kůrky
0+1
31,00 m2
419.730
- 419.730,-Kč
2833 9
Dr. Kůrky
0+1
30,60 m2
450.280
- 450.280,-Kč
2833 32 Dr. Kůrky
0+2
39,10 m2
483.980
- 483.980,-Kč
2834 30 Dr. Kůrky
0+1
31,00 m2
463.320
- 463.320,-Kč
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
(volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec. Bližší informace získáte na tel. 415736224. Zveřejněno: od 18.1.2010 do
16.2.2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 18.1.2010 do 16.2.2010

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod
značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16 hodin
v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník

21. ledna 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

LEDEN / ÚNOR 2010
21.1. Čtvrtek

23.1. Sobota

24.1. Neděle

OBUŠKU Z PYTLE VEN

9:00

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec,
Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil,
Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předatné. Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

ČESKÉ NEBE aneb Cimrmanův dramatický Kšaft

19:30

Zbrusu nová hra Divadla Járy Cimermana je složena tradičně ze semináře
a vlastní hry a potěší ctitele tohoto divadla očekávaným cimrmanovským humorem, který tentokrát vychází z aktuálního tématu – sestavování nebeské
komise ze slavných Čechů, jejímž úkolem je rozhodovat o osudech uchazečů
o místo v nebi. Titul prozrazuje dlouholetou zkušenost tvůrců, kteří s moudrou
ironií prezentují dějiny Česka a české kultury. Cimrmanův dramatický kšaft
(závěť) uzavírá více než čtyřicetileté dějiny jedné mystifikace, která se stala
žijící legendou. Nová hra plná hlášek a jedinečného humoru!
Hrají: Jan Ámos Komenský: Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák, Jan Hus:
Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel, Svatý Václav: Petr Brukner, nebo Petr Reidinger Praotec Čech: Jan Hraběta nebo Jan Kašpar, Karel Havlíček Borovský:
Genadij Rumlena nebo Robert Bárta, Babička: Miloň Čepelka nebo Marek Šimon, Radecký: Václav Kotek, nebo Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger, Miroslav
Tyrš: Michal Weigel nebo Zdenek Škrdlant
Mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 350,- II.místa 340,- III.místa 330,-

BUDULÍNEK MANDELINKA

15:00

Veselá pohádka na motivy Josefa lady je plná písniček, pobaví Vás a naučí, že
jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a že doma je zkrátka nejlépe. Přijďte se
podívat, jak to dopadne, když malý nezbedný Budulínek dělá takové vylomeniny, že i zkušená liška je s rozumem v koncích. V režii Petra Mikesky hrají:
Martina Venigerová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska a další.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 70,-

27.1. Středa

ŽATECKÁ PIVO CUP 2010

9:00

3.2. Středa

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2009

Druhý ročník barmanské soutěže v míchání drinků se Žateckým pivem.
Pořádá SOU a SOŠ, SČMSD Žatec. Mimo předplatné

18:00

Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce uplynulého roku. V programu vystoupí
Helena Zeťová, David Dayl a další. Moderuje Radek Šilhan. Akce ČOK CZ

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
25.1. Pondělí

OPERACE DUNAJ

19:30

30.1. Sobota

HERKULES 3D

19:30

POZOR
ZMĚNA CENY
VSTUPNÉHO

Bonton film / Drama / Komedie / Česko / Polsko, 2009, 104 min
Hrají: Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr, Jiří Menzel, Martha Issová,
Jan Budař, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Monika Zoubková, Rudolf Hrušínský ml. Přístupné. DVD. Vstupné: 50 ,Atyp Film / Rodinná komedie / 2010 / USA / 3D zobrazení
Příběh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat.Malý Herkules, který
je polobohem, žije na hoře Olymp,se svým otcem, Diem, nejvyšším z Bohů.
Herkules, kterého vychovává Sokrates, by se chtěl podívat na Zemi, chodit
tam do opravdové školy a poznat život obyčejných dětí, Zeus a Sokrates mu
však výlet na Zemi zakážou. Jednoho dne Herkules z Olympu uteče a dostane
se do dnešní Californie. Potkává třináctiletého Curtise, který ho vezme k sobě
domů. Curtisova maminka si myslí, že se Herkules ztratil, a tak se rozhodne,
že u nich chlapec zůstane tak dlouho, dokud nenajde svoje rodiče. Herkulovi
se splní jeho sen a začne chodit s Curtisem do opravdové školy.
Přístupné. DVD. Vstupné: 75,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

22. 1. 2010 OD 16. HODIN

Diskotéka v Sedmikrásce
s taneční skupinou
Freedance
v havajském stylu

w odpoledne plné zábavy a tance v havajském stylu
w dětské tetování, hry, soutěže
w vyhlášení nejoriginálnějšího tanečníka
w nejkrásnější dospělý havajský tanečník
získá dobrou cenu
w prezentace tanečního kroužku Freedance
(pro zájemce info o kroužku, nábor nových
tanečníků)
Přijďte si užít v zimě letní nálady

od 20.00h.

PŘIŠLI NA SVĚT
6.1. Lapka Oldřich
Staněk Roman
Jakub Wiesner
7.1. Rámešová Dominika
Vegh Šimon
8.1. Kolářová Veronika
Königová Karolína
Urbánková Anežka
9.1. Mucha Petr
11.1. Vanta Šimon
Havránková Karolína
Krejcar Jan
Zienertová Adéla
13.1. Bůšková Laura
Bucko Daniel
Hájek Jáchym
Kremlová Vendula
Bartošová Lucie
14.1. Zakrzewska Kristýna
Šujan Roman
Stárek Tomáš
Kanči Jiego
15.1. Melicharová Ludmila
16.1. Svítilová Adéla
Pour Jakub
Matějka Pavel
18.1. Řopan Antonín
19.1. Helásková Natálie Marie
Mechanická Tereza
Marešová Emílie
Himmelová Anna
Barchanská Zdeňka
Machová Jolana
Švec Stanislav
Berezněvová Slavina
17.1. Vojar Bohumil
Leonovič Václav
Vondrášková Edita
18.1. Adamovskyj Jiří

n Květinářství ARKÁNA, nově otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové,
cigaretové květiny na objednání. Hrnkové a řezané květiny pro každou příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po
celý týden, včetně víkendů 10% sleva.
Otevírací doba: po-ne 8.00– 18.00
hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n CERET reality nabízí k prodeji:
byt 1+1 Žatec, 2.p., OV 565.000 Kč
byt 2+1 Žatec, OV, 2.p 570.000 Kč
byt 2+1 Žatec, 4.p, Růž.ul 650000Kč
byt 2+1 Žatec, OV, příz 739.000 Kč
byt 3+1 Žatec, 4.p, V.Čechů 830000 Kč
byt 3+1 Žatec, OV, 3.p 865.000 Kč
byt 3+1 Žatec, OV, Husova 764000Kč
byt 4+1 Žatec, 4.p, Růžová 860.000 Kč
RD 5+1 se zahrad, Žatec 3000000 Kč
byt 3+1 Radíčeves, 1.p, 460.000 Kč
RD 4+1 k rekon, Milčeves 480000 Kč
RD 3+1 nové,Vroutek 1580000 Kč
RD 3+1 +zahr. Domoušice 725000 Kč
RD 4+1 Měcholupy 1.575.000 Kč
RD 7+1 a 2+1 Želeč, 2.000.000 Kč
RD 4+1 k rekon, Liběšice 349.000 Kč
Kontakt: Radek Koch 725 703 755,
zatecfc10@ceret.cz, www.ceret.cz
n Zaměstnání – nabízím možnost
přivýdělku maminkám na mateřské či
vysokoškolákům, jako administrativní
pracovník/ce. Německý jazyk podmínkou. Tel.: 725 071 282
n Rodilý mluvčí nabízí hodiny
konverzace v anglickém jazyce pro děti
i dospělé. Kontakt: doucovaniaj1@seznam.cz, mobil 604 147 883
n Koupím popř. pronajmu garáž na
Červeném hrádku nebo na Sídlišti Jih.
Tel.602 152 627.
n Pronajmu byt po celkové renovaci
2+1 ul.Příkrá v Žatci. Volný ihned. Tel.
777 805 566.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci v ulici Černobýlá. Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí. Cena
5.000,- Kč/měs. Volejte mezi 15.00
– 18.00 hodin na tel.: 606 284 839.
n Pronajmu byt 1+2 včetně zařízení
- vše nové. K dispozici parkovací místo, zahrada a posezení s krbem.Tel.:
606 284 839, volejte mezi 15.00 – 18.00
hod.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci. Jih. Nájem 4800 + služby. Vratná kauce 13 tis.
Jen pracujícím lidem.Tel.777 876 373.
Pronajmu garsonku v Žatci Podměstí.
nájem 3800 + služby. Vratná kauce 10
tis. Jen pracujícím. Tel.777 876 373.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci na Jihu.
Nájemné 6500,- Kč včetně poplatků.
volný od 1.2.2010. Tel.603 931 318.
n Pronajmu byt 1+1 v cihlovém
klidném domě, k dispozici dvůr se
zahrádkou. Pouze slušným lidem. Čistotné domácí zvíře není problém. Nájem 3400,- plus zálohy plyn, el, voda.
Dále byt 3+1ve stejném domě. Nájem
4700,- plus zálohy. 775094353.
n Pronajmu 2+0 3. kategorie, topení
v kamnech na pevná paliva, pouze slušným lidem, 2900,- Kč měsíčně + zálohy.
Tel. 775 094 353.

POZVÁNKA

ROZLOUČENÍ
6.1.
9.1.
13.1.
15.1.

n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Písečná 750.000,
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 850 000 Kč
OV 4+1, Malínská, cihla
nutná rekonstrukce, 850 000 Kč
RD Dolánky u Podbořan,
K bydlení i rekreaci,
1 500 000.
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172

81 let
66 let
90 let
81 let
61 let
82 let
78 let
78 let
88 let
64 let

Srdečně Vás zveme na 1.vozíčkářský
ples pořádaný o.s. Roztančená kolečka, který se bude konat dne 20.2.2010
od 20.00 hod. v restauraci Zlatý chmel
v Žatci.
Z důvodů omezené kapacity lze získat vstupenky a další informace o plese
v předprodeji a to na telefonním čísle
723 209 538 u pí. Panské. Vstupné 100,-,
bohatá tombola, nevšední zážitek.

POZVÁNKA
Po delším čase opět dne 28.1.2010
vystoupí skupina O.C.P. ze základní
umělecké školy pod vedením p. uč. Veroniky Musilové v čajovně od 18 hod.
Rádi vás uvidíme.
Těšit se můžete na nové a známé skladby. Vstupné 30 Kč
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským
úřadem Žatec vyhlašují

ZÁ P IS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2010 – 2011

který se uskuteční ve dnech
STŘEDA 3. února 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 4. února 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2004 včetně,
v těchto školních obvodech:
OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000, Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova,
Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí,
Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova,
Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní,
náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova,
Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch,
Stroupečská, U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo
náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej 749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-3,
2316, 2270-80, 2281-2,
2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9,
Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982,
2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla,
Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty,
Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova,
Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů, Pražská,
Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída
Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských
Čechů - mimo č.p. uvedená v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické,
Bílý vrch, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova,
Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa,
Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská,
Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí,
Oblouková, Plzeňská,
Pod Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova,
Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí, Svatováclavská,
Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo
č.p. uvedená v obvodě II.,
Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej,
Husova – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová,
Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová, Stavbařů,
Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.

Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola logopedická
Lidická 1254, Žatec
Základní škola praktická, speciální a logopedická,
Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní
docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku
do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI
K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ
A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

Firma IZOS s.r.o., pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

“GRAFIKA/GRAFIČKU”

Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání nebo VŠ technického směru, znalost
ovládání Adobe Photoshop, Ilustrátor, znalost CADkreslení, AJ, práce s PC.
Nabízíme: Nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽATEC NÁM. 28. ŘÍJNA 1019
Vážení rodiče,
od února tohoto roku naše škola ZDARMA nabízí kurz pro děti od 5 let

Hraní s předškoláky

Úkolem kurzu je připravit hravou formou
naše budoucí školáky na vstup do školy – zahrnuje :
- cvičení grafomotorická
- hry na rozvoj řeči pozornosti
- hudebně pohybové hry
Kurz bude probíhat vždy ve středu od 16 hod. do 17 hod. a je zdarma.
Kontaktní telefon: 603 916 225

Týden otevřených dveří v mateřské
škole U Mašinky
Konečně pořádně nasněžilo! Leden je
bílý a mrazivý a nás, v mateřské škole
U Mašinky, těší, že za zimními radovánkami nemusíme daleko. Už na naší
zahradě se dá úžasně bobovat. Oblečení
sice poté sušíme kde se dá a v duchu se
těšíme na léto, ale červené tváře dětí a výborná teplá polévka na zahřátí jsou tím
nejlepším razítkem poctivé zimy.
Nebude dlouho trvat a školka se ozdobí do „Ledové hvězdičky“, neboť nás

čeké týden otevřených dveří. Stane se
tak v době od 25. - 29.1.2010 mezi 8:00
a 12:00. Jestli si k nám budoucí předškoláci najdou cestu, určitě si jednu malou
hvězdičku na památku odnesou. Přijďte
tedy nahlédnout pod pokličku zdravé
mateřské školy a poznat tak jedno z míst,
které se může stát pro vaši dcerku nebo
syna místem barevných vzpomínek.
Petra Komorášová – učitelka
MŠ Podměstí 2224, Žatec
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
S příchodem Nového roku, započal svoji
činnost také FK Slavoj Žatec. Po krátké
zimní přestávce, kterou všechny týmy
vyplnili účastí na halových turnajích,
nastoupili hráči všech kategorii k tvrdé
zimní přípravě. průběžně se zapojují do
přihlášených turnajů na úmělých terénech. Oba týmy mužů se zúčastní turnajů
v Souši. Skupina Elite, kde má zastoupení
A tým bude hrát svá utkání každou sobotu,
v neděli potom B tým bude nastupovat ve
skupině Prémium. Dorostenecký a žákovské týmy budou herní přípravu absolvovat
v Lounech. Tam pro potíže se sněhem
pořadatelé první kolo v sobotu odvolali.
Naopak perfektně připravená hrací plocha odstartovala turnaje v Souš. Muži
A žateckého Slavoje, kteří již velice tvrdě
trénují v terénech, a příští týden odjíždí na
týdenní soustředění do Karlových Varů se
utkali v prvním utkání s AFK LoKo Chomutov. Trenér Pavel Koutenský se rozhodl
především dát v přípravě možnost dalším
mladým dorostencům a tak sestavy na
utkání budou vždy promíchané, aby byla
možnost dát příležitost co největšímu
počtu hráčů. Další hráči jsou v jednání,
a prozatím absolvují první část zimní
přípravy ve svých mateřských klubech.
O průběhu zimní části budeme fanoušky
již průběžně informovat, včetně případných novinek z fotbalového klubu.
n AFK LoKo Chomutov - FK Slavoj
Žatec A 1 - 3 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Zaťko / ve 2.pol.Mical / - Vávra
- Jindra - Fedoriška - Tománek - Krejčík Zlatohlávek-PaulM.-Heinc-Bereš-Baierl
Střídali: Hynek T., Tatár, Smékal, Derér
Velice dobře připravený terén, ovšem nepříjemný vítr a mráz byly překážkou obou
týmům. Hráči Slavoje v jejichž sestavě se
objevila řada nových tváří, zejména z řad
staršího dorostu, vzali utkání od počátku
velice vážně a od úvodního hvizdu hlavního rozhodčího Suchánka, a za důrazných
pokynů trenéra Pavla Koutenského se snažili svoji aktivitou získat převahu nad svým
posledním soupeřem z mistrovské části
s kterým neuspěli o mistrovské body. Z náporu vznikla řada brankových příležitostí,
které by se měli ale již v přípravě proměňovat. Nakonec v prvním poločase se po
kombinační hře Heinc - Paul - Baierl dostal
k míči Bereš a otevřel ve 30.minutě utkání
skóre. Po změně stran a několikanásobných střídáních, to byl ale soupeř který po
chybě obrany vyrovnal. Hráči Slavoje ale
dokázali utkání dotáhnout do vítězného
konce, když nejprve kanonýr Baierl proměnil brankovou příležitost kterou měl
již v předcházejícím momentu Derér K.
Uklidňující třetí úspěch zaznamenal lišák
Smékal. Hosté si příliš šancí nevypracovali
a tak utkání skončilo vítězstvím v poměru 1 - 3 ve prospěch žateckého Slavoje.
V dalším utkání se v sobotu 16.1.010
utká A tým od 12.30 hod.s Duchcovem.
Rezerva mužů sehraje své utkání 17.1.010
od 16.30 hod.s týmem Březenecká Chomutov. Družstvo dorostu se utká v sobotu v Lounech s týmem Havran Kryry od
10.50 hod.

Pozvánka
na Halové turnaje
v hale SEVER Žatec

Dalšími turnaji pokračuje serie halových turnajů v hale Severu v závěru
měsíce ledna dále v únoru, které pořádá fi.PM SPORT Žatec. Přihlášky
je možné zasílat na uvedenou adresu
kde je možné obdržet případné další
pokyny.
Začátek turnajů vždy v 8.30 hod.
Program
Leden:
30.1.10 - mladší + starší přípravky
31.1.10 - turnaj dorostu
Únor:
13.2.10 - mladší + starší přípravky
21.2.10 - mladší + starší žáci
27.2.10 - turnaj dorostu
Březen:
6.3.10 - RESTAURANT CUP - otevřený turnaj mužů
Kontakt: fi.PM SPORT Žatec
pavelmanak@email.cz
mobil: 604 60 98 96

POZVÁNKA
Dne 23. ledna 2010 od 20.00 hod.
pořádá Volejbalový klub SEVER
Žatec v KD Moskva již 5. V. ples.
K tanci a poslechu hraje hudební
skupina „SPRINT“. Předprodej
vstupenek u MUDr. Wilferové, tel.
415741604.

21. ledna 2010

V Žatci zpíval kanár, odnesl to Most

V sobotu 16.1. začaly jarní odvety kuželkářského KP A. Lokomotiva Žatec přivítala tým MUS Most B. Soupeř je sice ve spodní části tabulky, ale dovede být
nepříjemný, hlavně u soupeřů. Proto se rozhodně nedal podcenit.
Žatečtí žádné drama nedopustili a vy- k výhře o 20 a zajistil minimálně bod pro
provodili soupeře jednoznačným rozdílem Lokomotivu.
a ještě mu nechali zahrát na cestu domů
Dílčí úspěch hostů dovolil v páté dvojici
„kanára“.
Ptáček st. když první půlku těsně prohrál.
Vítr z plachet vzal soupeři hned v úvodní Do té doby neměli hosté totiž ani pomocný
dvojici Čaboun. Od prvních hodů dal na- bod! To bylo ale všechno. Domácí hráč vše
jevo, že nepřipustí nějaké drama a bude otočil a vyhrál celkově o 12.
Jarolím mohl hrát v klidu. Vedení o 148
útočit na rekord drah. To se bohužel nepovedlo( již počtvrté ), tentokrát chybělo 9 se snad ani nedá prohospodařit. Hrálo se
kuželek. Důležitější byla ale výhra o 83! tak o kanára. Domácí hráč vyhrál úvodní
Ptáček jun. měl obavy, co s ním udělá padesátku o 20, ve druhé ztratil 19 a tak
dlouhá vánoční pauza. Trochu se to pro- výhrou o 1 dovršil hostující zkázu.
Čaboun výkonem kola 467 ( dorážka
jevilo v dorážce, ale vedení a konečnou
168) udržel 5 místo v jednotlivcích,
výhru o 16 udržel.
Jarolím pátým výkonem 443 ( dorážka
Ptáčková ve třetí dvojici v první padesátce hledala rytmus, ve druhé se dostala 151) poskočil na 7 místo.
do své herní pohody a pak už bylo jen n LOKOMOTIVA ŽATEC A -- TJ
otázkou o kolik vyhraje. Nakonec to bylo MUS MOST B 8:0 (2508 : 2359)
o slušných 17. Lokomotiva tak vedla jasně
Čaboun 467, Ptáček ml. 383, Ptáč3 : 0 o 116.
ková 406, Basák 401, Ptáček st. 408,
Na Basákovi byla také vidět v některých Jarolím 443.
fázích zápasu herní pauza. Vše ale vynaV sobotu 23.1. hostí Žatec SKK Bílinu
hradil bojovností a tak i on dotáhl svůj duel od 9.00.

POZOR NOVÉ CVIČENÍ PRO ŽENY THAI-BO
n
n
n
n
n
n
n
n
n

moderní forma aerobního cvičení na základech bojového umění
prvky THAI-BO jsou jednoduché, pro každého zvládnutelné
rychlejší než aerobik, bez složitých choreografických sestav
dochází ke zlepšení svalové koordinace
účinné formování těla a zpevnění svalů paží, hýždí, stehen, břišních i zádových
svalů
každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17-18 hod., cena lekce 70,-Kč
boxovna G-Titánů, Mládežnická 2561, Žatec (za „Barem do rána“)
cvičitelka Michala pod dohledem trenéra žateckých G-Titánů Romana Šifaldy
rezervace na tel. 731 44 94 76 (omezený)počet míst)

Turnaj přípravek v Žatci

Turnaj přípravek ročníku 2002 v Žatci na Severu ovládla AC Sparta Praha
Další halový turnaj přípravek ročníku 2002 pořádaných FK Chmel Blšany, které se
stávají stále populárnějšími, se konal v neděli 10.1.2010 v hale TJ Sever Žatec.
Při účasti 7 pražských týmů, Kladna, konečné 7 místo. Velké díky patří také
Sokolova a domácích FK Chmel Blšany hlavnímu sponzorovi tohoto turnaje,
se nakonec z celkového prvenství radovali kterým je pan Vladimír Vaněček, vedoucí
hráči AC Sparta Praha, kteří ve finálovém agentury Generali Pojišťovna a.s.
utkání porazili svého rivala Slávii Praha
FK Chmel Blšany: Honza Stránský,
a zaslouženě si tak odnesli pohár pro Robert Klepáček, Marek Kuchař, Dan
vítěze.
Klocperk, Aleš Klocperk, Jakub Vlček,
Neztratili se ani domácí hráči, kteří po Matěj Kunc, Pavel Klíč.
velice kvalitním výkonu, ale dvou smolLibor Klíč - trenér přípravky
ných jednogólových prohrách obsadili
FK Chmel Blšany 2002

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Pokračovala série zimních turnajů
na umělé trávě. Mimo mužů žateckého Slavoje hráli své první utkání také
již dorostenci, kteří absolvují turnaj
v Lounech. Součástí zimních příprav je
střídavé zapojení např. hráčů dorostu
za muže A i B. Oba týmy si vedly ve
svých utkáních slibně a uspěly s plným
bodovým ziskem. Od neděle se zúčastní
opět v kombinovaném složení týdenního
soustředění v Karlových Varech, odkud
přijedou přímo do Souše za týden k
dalšímu utkání od 12.30 hod.a soupeřem
jim bude tým 1.FC Spořice.
n FK Duchcov - FK Slavoj Žatec A 1
- 3 / pol. 1 - 2 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Paul M. - Jindra
- Hynek T. - Tománek - Krejčík - Heinc Smékal - Sachar - Baierl
Postupně střídali: Tatár, Derér
V utkání, které doprovázelo mrazivé
počasí se ujali vedení hráči Duchcova
po hrubé chybě v žatecké obraně. Netrvalo dlouho a ve 20. minutě byl stav
nerozhodný, to když Krejčík potrestal
pro změnu hrubku v rozehrávce soupeře. Do poločasu měl Slavoj malou
herní převahu, ale chyběla přesnější
muška na kopačkách. Nakonec přeci
jenom Baierl proměnil jednu ze šancí

a stav 1.poločasu byl příznivější pro
hosty. Ve druhé půli se obraz hry příliš
nezměnil. Několikráte se do gólové
šance dostal další hráč na zkušené
Sachar, ale ani on nebyl úspěšný v koncovce. A tak nakonec žatecký kanonýr
Baierl po individuální akci vstřelil
třetí rozhodující branku a stanovil
konečný výsledek na 1 - 3. Trenér Koutenský dává v sestavě šanci mladým
hráčům, v kombinaci s případnými
novici na zkušené. V sestavě chyběli
Svoboda s Horňákem, Dykas, Bereš,
Poborský.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 14.01.2010 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

referent/referentka stavebního
a vyvlastňovacího úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na
území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 01.03.2010.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 29.01.2010
do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního
a vyvlastňovacího úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude 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.

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

Netradiční zápis do 1. ročníků
ve středu 3. února
ve čtvrtek 4. února

od 13 do 17 hodin
Co nabízíme:
l 2 učebny s interaktivní tabulí - výuka pomocí digitální techniky
l 2 počítačové učebny
l řadu školních a mimoškolních aktivit (projekty, školní akademie,
dny otevřených dveří, Mikulášská)
l bohatou nabídku zájmových kroužků (anglický jazyk, aerobik, sportovní)
l mladý kolektiv pedagogů, rodinná atmosféra
l rozšířená výuka jazyků
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz
Těší se na Vás žáci a zaměstnanci školy
Kontakty: tel. 415 726 143, 415 726 177, www.zszatec.cz

Předvánoční koncert

V sobotu 19. prosince se uskutečnil v kostele svatého Václava v Radíčevsi předvánoční koncert.
V první části vystoupili s živým zamýšlen také jako vánoční dárek a výtěBetlémem žáci 3.B třídy a vybraní žek tohoto koncertu byl určený na pomoc
žáci ze 6., 7. a 8. tříd ZŠ Petra Bez- hladovějícím dětem v africké Zambii.
ruče Žatec pod vedením paní Heleny Více se o tomto projektu mohli zájemci
Makukové, paní učitelky Jaroslavy dozvědět z misijního kalendáře, který
SK Havran Kryry - FK Slavoj Žatec / Kumstýřové a paní učitelky Zdeňky se rozdával za příspěvek na tyto účely.
Pejšové. V druhé části pak vystoupil Celkem se na tomto koncertu vybralo
dorosty / 2 - 8 / pol. 1 - 2 /
Sestava: Kočárek - Bešík - Chromý - Kle- liběšický Poutníčkův sbor. Koncert byl pěkných 3.130,- Kč.
páček - Hodina - Linc - Votava - Hynek L.
- Hynek A. - Holan - Exner
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
V utkání slušné úrovně, se ujali vedení
příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec
hráči Kryr, když žatecký Chromý prověřil pozornost Kočárka, vlastním gólem.
Telefon, fax: 415710795, 731583308, IČO: 622 47 859
Zanedlouho vyrovnal Holan, a netrvalo
www. ddzatec.cz, e-mail: ddzatec@seznam.cz
dlouho vsítil vedoucí branku. Po změně
stran nejprve byly k vidění neproměněné
šance, a pak spustili žatečtí dorostenci
kanonádu na jejímž konci bylo vcelku
přijatelné skóre. Branky Žatce vsítili Holan a Bešík po 3, Exner a Hodina.
Zápis dětí pro školní rok 2010/2011 se bude konat v budově Základní
Pavel Maňák

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019,
okres Louny , škola s dlouholetou tradicí
www.zszatec.cz, tel. 415 726 143
Vážení rodiče, milé děti,
ve dnech 25. – 27. ledna 2010 od 8 do 16 hodin se uskuteční

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Budete mít možnost prohlédnout si:
• 2 multimediální učebny s interaktivními tabulemi
• 2 počítačové učebny s výukovými
programy,
• jazykovou učebnu, tělocvičnu, hřiště
s umělým povrchem, učebnu technických prací, školní kuchyňku, školní
pozemek a nově rekonstruované
toalety.
• družinu
• průběh vyučovacích hodin

Žatecký týdeník

Budoucím prvňáčkům nabízíme:
• příjemné a klidné „rodinné“ prostředí
• individuální přístup založený na
potřebách dítěte
• širokou nabídku zájmové činnosti
• jazykovou třídu
• kurz pro předškoláky od února
– zdarma
Všichni jste srdečně zváni
zaměstnanci ZŠ Žatec ,
nám. 28. října 1019

školy praktické, Základní školy speciální a Praktické školy, v ulici
Svatopluka Čecha 2773, Žatec.

Zápis proběhne ve dnech 2. a 3. února 2010.
Pokud se rodiče s dětmi nemohou dostavit (např. pro nemoc dítěte), lze si telefonicky domluvit jiný termín s Mgr. Martou Karasovou, zástupkyní ředitelky školy
(telefon 415 710 795 nebo 731 583 308 ).
U zápisu dětí je nutné předložit :
l rodný list dítěte
l průkazku zdravotní pojišťovny
l doklad o bydlišti (např. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte)
l popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením
dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologickou poradnou
l rozhodnutí o trvalém nebo přechodném pobytu na území ČR (týká se pouze
cizích státních příslušníků)
Výuka probíhá podle schválených vzdělávacích programů základního
vzdělávání.
Zaměření školy:
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, dalším
zdravotním postižením a kombinovanými vadami.
Kontakt na ředitelku Mgr. Jaroslavu Kohoutovou: 415 710 795, ddzatec@seznam.cz. Kontakt na zástupkyni ředitelky Mgr. Martu Karasovou: 415 710 795,
ddzatec@seznam.cz
Informace o škole můžete získat na internetové adrese: www.ddzatec.cz

