
„V praxi to vypadá tak, že jsme 
pro školu zakoupili kontejnery na 
tříděný odpad a děti diskutují, co 
do nich patří. Také jsme vyčistili 
studánku, kterou objevili u školy 
a společně s polskými kamará-
dy jsme zasadili dva stromky,“ 

přibližuje učitelka lo-
gopedické základky 
Alena Bajerová. 

Měcholupská ško-
la má 56 žáků, ško-
la v Leszně pět set. 
„Zdejší škola obý-
vá zámek s nádher-
ným parkem, ta naše 
byla postavena v roce 
2002, ale je obklope-
na ze tří stran lesem, 
má rovněž k příro-
dě blízko,“ srovnává 
ředitel polské školy 
Jacek Matecki. Spo-
lu s ním přijeli uči-
telé Joanna Szybiak 
a Maciej Wierucki 
a tři žáci – Klaudia 
Anuszkiewicz, Zosia 
Piotrowiak a Krzysz-
tof Skrzypczak. Pol-
ští hosté tak oplatili 
dubnovou návštěvu 
českých dětí. „Jejich 
integrovaná základní 

škola má sportovní zaměření. 
Disponuje obrovskou tělocvič-
nou, v níž se dá i zabloudit. To 
jsem viděl poprvé,“ vzpomíná na 
návštěvu přátel ředitel měcholup-
ské školy Alexandr Bednář. 

Ve čtvrtek 17. května si mě-
cholupští žáci pro polské hosty 
připravili program. Děti první-
ho a čtvrtého ročníku předvedly 
loutkovou ekologickou pohádku 
Dračice. Také hostům zatančily 
i zazpívaly za doprovodu ekolo-
gicky šetrných a recyklovatelných 
nástrojů. Bylo zajímavé sledovat, 
jak Poláci mluví polsky, Češi čes-
ky a všichni si dost rozuměli. Jen 
výjimečně sáhli po společné an-
gličtině.

Již tento týden v rámci projek-
tu měcholupskou školu navští-
ví zástupci partnerské školy ze 
Španělska, 31. května přilétají 
německé učitelky a 17. června 
se zase Měcholupští vypraví do 
Holandska. 

Projekt Comenius usiluje ze-
jména o zvýšení kvality vzdě-
lávání a o posílení evropanství. 
Evropská unie se jeho prostřed-
nictvím snaží rozšiřovat všeo-
becné povědomí o jednotlivých 
evropských kulturách s důrazem 
na jazykovou rozmanitost.

Podle člena představenstva Mi-
lana Hagana se společnosti ovlá-
daly navzájem, k čemuž již není 
důvod. Po zapsání do obchodní-
ho rejstříku bude jediným vlast-
níkem firma ÚP. Společnost bude 
patřit mezi sedm největších pro-
ducentů piva v Česku.

Budou pod ni spadat pivova-
ry v Krásném Březně a Velkém 
Březně na Ústecku, v Lounech 
a Kutné Hoře. V nich se vyrá-

bí piva Zlatopramen, Březňák, 
Louny, Dačický, Pivrnec a Ja-
rošov. Spolu s licenční výrobou 
Zlatopramenu v Rusku vypro-
dukují kolem jednoho milionu 
hektolitrů piva za rok. Čtvrtina 
produkce pivovarů loni směřo-
vala na export. 

Pod společnost ÚP bude spadat 
i ústecká likérka KB Likér. Její 
nejznámější lihovinou je Stará 
myslivecká. Základní jmění spo-

lečnosti ÚP bude po sloučení sko-
ro 101 milionů korun. 

Valná hromada také rozhodla, 
že sníží hodnotu současných tisí-
cikorunových akcií na osm korun 
na kus. Akcie dostanou i vlastníci 
společností Drinks Union, PaSB 
a Pivovaru Kutná Hora. Společ-
nost ÚP se bude muset vypo-
řádat se závazky všech firem. 
ÚP například dluží společnosti 
Dukla přes 240 milionů korun. 
Jde o záruku za nesplacený úvěr. 
Hagan akcionáře informoval, že 
splátka je odložena do konce le-
tošního roku.
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stručně z obcí stručně z měst
n  PRAGA LOUNY CZ 

a.s. ihned přijme v souvislosti 
s dalším rozšiřováním výroby 
nové zaměstnance na pozici 
Elektromechanik strojů a za-
řízení a Technický kontrolor. 
V případě zájmu kontaktujte 
personální oddělení. 
n  KATEŘINA JESÍNKO-

VÁ odstoupila z funkce zastu-
pitelky města Vroutek a před-
sedkyně bytové komise, neboť 
změní bydliště i zaměstnání. 
Podle zákona nastupuje jako 
náhradník Pavel Cagaš, kte-
rý složil slib zastupitele 14. 
května.
n DNE 30. května od 17 ho-

din se ve velké zasedací míst-
nosti Městského úřadu Podbo-
řany jedná o odstavení kotelny 
v ulici Bří Čapků. Z provozu 
má být vyřazena k 31. srpnu 
2008. Radnice zve majitele 
i nájemce bytů, kteří odebíra-
jí teplou vodu z této kotelny, 
k účasti na jednání.
n  S ÚČINNOSTÍ od 1. 

června se mění poplatek za 
ubytování v žatecké ubytov-
ně Českého červeného kříže. 
Činí 2 550 Kč měsíčně, den-
ní úhrada je 85 Kč. „Popla-
tek bude zvyšován v souladu 
s částkami uvedenými v pro-
váděcí vyhlášce k zákonu 
o sociálních službách,“ usnes-
la Rada města Žatec.
n LOUNŠTÍ RADNÍ schvá-

lili zřízení přípravné třídy v po-
čtu 7 – 15 žáků na Základní 
škole Školní 2426, a to od 1. 
září. „Dříve radní udělovali 
souhlas pro každý rok zvlášť, 
nyní na dobu neurčitou, aby 
se k záležitosti nemuseli každý 
rok vracet,“ uvedla lounská ta-
jemnice Renát Čapková. 
n  MĚSTO POSTOLOPR-

TY podalo žádosti o grant 
z Fondu T-Mobile na projekty 
výměny hodin na kostelní věži 
v Postoloprtech a restaurování 
sochy sv. Šebestiána na sloupu 
s pietou na Mírovém náměstí. 
„V prvním případě chceme 
přispět farnosti na pořízení 
nových věžních hodin, v dru-
hém napravit vandalismus. 
Kdosi totiž historickou pa-
mátku poničil a odlomil sva-
tému z morového sloupu část 
ruky,“ vysvětlil starosta Miro-
slav Hylák.

n ZÁJEMCE MAREK Mati 
požádal o prodej budovy požár-
ní zbrojnice ve Vidhosticích. 
Zastupitelstvo města Vroutek 
dne 14. května rozhodlo, že 
prodej neschválí z důvodu ne-
zkolaudované stavby – objekt 
není zanesen v katastru nemo-
vitostí. Zájemci byl nabídnut 
pronájem.
n  V ÚLOVICÍCH natáčela 

Česká televize dokumentární 
pořad, který uvede 24. května 
na ČT 2 od 20 hodin. Režisér-
ka Věra Chytilová i celý televiz-
ní štáb obdivovali zdejší kraji-
nu, kapličku, zajímali se o his-
torii i současnost Úlovic, zaujal 
je Dolnoročovský klášter.
n ŽATEČTÍ RADNÍ se se-

známili s investičním zámě-
rem soukromého investora by-
tové výstavby u Bezděkova v lo-
kalitě „Klouček“. Konstatovali, 
že byl záměr v rámci konceptu 
zapracován do nového územní-
ho plánu.
n  ZASTUPITELÉ LÍŠ-

ŤAN podpoří aktivní politiku 
zaměstnanosti Mikroregionu 
Lounské Podlesí a až do ko-
nečného vyúčtování podpoří 
projekt částkou 32 000 Kč za 
jednoho zaměstnance. Plat-
ba proběhne ve dvou splát-
kách (15 000 Kč/zaměstnance 
do 20. dubna a 17 000 Kč/
zaměstnance do 20. prosince 
2007).
n ZASTUPITELÉ MĚSTY-

SE Panenský Týnec schválili 
prodej pozemku hřiště za od-
hadní cenu a daň z převodu 
nemovitostí pro Sokol Panen-
ský Týnec. Dále městys prodá 
dům čp. 168 nejvyšší nabídce. 
Podmínky prodeje jsou zveřej-
něny na úřední desce.
n  LIBOŘIČTÍ ZASTUPI-

TELÉ schválili na květnovém 
jednání příspěvek 2 000 korun 
pro základní organizaci včelařů 
Měcholupy.

Žatečtí strážníci v permanenci  

Divadlo připravuje prodej 
abonentních vstupenek

Chystá se velké pivovarské slučování

Jarní přírodou… Kulturní komise obce Staňkovice po-
řádala v sobotu 12. května pro děti tradiční Jarní pochod okolím 
Staňkovic. Startovalo se z fotbalového hřiště. Jak je zvykem, děti 
plnily po celé trati na jednotlivých stanovištích zajímavé úkoly. 
Na snímku zleva Barborka Červeňanská, Pavlínka Pařízková a je-
jich maminky – Kamila Pařízková a Dagmar Kropáčová. (bár)

Auto má, řidičák nikoliv
Bude–li mladík přistižen potřetí, trest si tvrdě odsedí

LOUNY (bal) – Sedmiměsíční trest s podmínkou na 20 měsí-
ců a zákaz řízení všech druhů motorových vozidel na dobu 16 
měsíců. Takový „dárek“ ke svým dvacátým narozeninám dostal 
minulou středu Michal Hájek ze Žatecka od lounského okres-
ního soudu. Byl tak potrestán za řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění.

Cizí jazyk otevírá cestu do Evropy
Žáky logopedické školy v Měcholupech navštívili polští kamarádi

V Žatci proběhla 
konference o resuscitaci 

Zlatovlasé turné… V uplynulých třech nedělích děti 
z Království hudby a veselých písniček na Peruci pětkrát vystu-
povaly s pohádkovým muzikálem Zlatovláska. Hrály v peruckém 
kině pro děti ze školy a maminkám k svátku, potěšily obyvatele 
Domova důchodců v Libochovicích a navštívily Školské sestry sv. 
Františka v Praze – Břevnově. Derniéra patřila klobucké veřej-
nosti. Představení o sedmnácti písničkách s flétnovou předehrou 
v podání dětí doprovázela na kytaru paní učitelka Dufková. Dění 
bylo protkáno slovem vypravěče a mluvenými dialogy. „Napsat 
texty a hudbu trvalo asi měsíc, na nácvik písniček s dětmi a jed-
notlivé rozhovory jsme potřebovali tři měsíce. Korunou nácviku 
byla secvičná zkouška, při které všichni společně strávili jednu 
sobotu, aby se narodila pohádka,“ líčí iniciátorka akce Pavla 
Čandrlová. Představení provázela i dobrodružství, petřínským 
bludištěm počínaje a komplikovaným svážením herců konče. 
Někdy se pro nemoc role narychlo obsazovaly podle aktuálního 
stavu hereckého ansámblu, což Zlatovlásce přidávalo na humoru. 
„Dětem patří dík za odvahu a vytrvalost, rodičům za trpělivost 
a spolupráci a OÚ Peruc a Klobuky za zajištění dopravy do Prahy 
a do Klobuk,“ uzavírá slečna Čandrlová.                                      (red)

Letos v lednu mladíka zadrželi 
policisté při kontrole u benzino-
vé pumpy OMW v Žatci u výjez-
du na Radičeves. Zjistili, že není 
držitelem řidičského oprávnění. 
Hájek přitom byl chycen – za vo-
lantem Škody – bez řidičského 
průkazu již podruhé. 

Poprvé jej přistihli bez ři-
dičáku – ovšem ve voze Re-
nault – loni v prosinci. Za to 
mu Okresní soud v Lounech 
uložil čtyřměsíční podmíněný 
trest a zákaz řízení všech dru-
hů motorových vozidel na rok 
a pul. Tento trestní příkaz byl 
doručen Hájkovi a nabyl práv-
ní moci v únoru letošního roku, 
tudíž už poté co jej policie zadr-
žela podruhé. Jinak by ve zkrá-
ceném přípravném řízení mohl 
čelit navíc podezření z trestné-
ho činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí.

Mladý muž se ve středu v soud-
ní síni hájil tím, že byl ve svízel-
né situaci bez bydlení. „V autě 
jsem přespával, používal jsem 
ho jako domov,“ řekl. Na otáz-
ku, proč nevlastní řidičský prů-
kaz, odpověděl: „Když jsem si 
v osmnácti chtěl udělat řidičák, 

neměl jsem peníze. Pak už jsem 
byl odsouzen zdejším soudem, 
takže absolvovat autoškolu ne-
bylo možno.“ S návrhem státní 
zástupkyně na potrestání sou-
hlasil. „Jezdil jsem takhle, měl 
jsem prostě štěstí, že mě policie 
přistihla jen dvakrát,“ uznal. 

Oba vozy, nejprve škoda a pak 
renault byly jeho vlastní. „Praco-
val jsem a vydělal na ně,“ vysvět-
loval obviněný. Ujistil soudce, že 
teď již otázku bydlení má vyřeše-
nou a také má novou práci. Před-
chozí trest Hájkovi soudce zrušil 
a uložil mu trest souhrnný, navý-
šený o tři měsíce. Také zkušeb-
ní doba je delší o pět měsíců. 
Ovšem zákaz řízení motorových 
vozidel je nakonec o dva měsíce 
kratší. Obviněný i státní zástup-
kyně se vzdali práva na odvolání, 
rozsudek je pravomocný. 

„Byl bych rád, abyste, jakmi-
le to bude možné, získal řidič-
ské oprávnění. Pevně doufám, 
že jste k soudu nepřijel autem!“ 
- loučil se JUDr. Zelenka s mla-
díkem, upozorniv ho, že když 
bude přistižen za volantem bez 
řidičského oprávnění, stane se 
jeho trest nepodmíněným.

ŽATEC (kfi) - Od 1. června 
se zahajuje prodej abonentních 
vstupenek na divadelní sezó-
nu 2006/2007. První výhodou 
je získání rezervace vybraného 
místa na vybrané pořady dle 
programu. Abonentní vstupen-
ky představují zakoupení vstu-
penek se slevou. Pořady jsou 
rozděleny na činohry, hudební 
večery a představení pro děti. 
Kompletní ceník poskytne paní 

Hana Zeleňáková v Městském 
divadle Žatec, bližší informace 
na telefonním čísle 415 710 519. 
Kompletní informace o progra-
mu Městského divadla nalez-
nete na www.divadlozatec.cz. 
„Upozorňujeme, že abonent-
ní vstupenky jsou přenositelné. 
Na vystoupení může přijít jiná 
osoba, než si abonentku zakou-
pila,“ vysvětluje ředitel divadla 
Martin Veselý.
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ÚSTÍ NAD LABEM (čtk) - Na českém nápojářském trhu se chys-
tá velká operace. Společnosti ÚP, Drinks Union, PaSB a Pivovar 
Kutná Hora se sloučí do jednoho subjektu. Nástupcem firem bude 
společnost ÚP. O fúzi 14. května rozhodli akcionáři ÚP. 
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ŽATEC (jš) – Městská poli-
cie v Žatci se podílí na zajišťo-
vání kulturních akcí. Celkem 19 
strážníků se vystřídalo při hlídání 
pořádku na Čarodějnicích 2007, 
hlídkou k zajištění průvodu, sil-
ničního provozu a bezpečnosti 
osob pomáhala i Policie ČR. Na 
Chmelfestu alegorický průvod 
a oslavy s netradičními soutěž-
ními disciplínami zajišťovalo 26 
městských strážníků. Na zdár-
ném průběhu Oblastního kola 

národního festivalu mažoretko-
vých skupin 2007 se podílelo 11 
strážníků. Dopoledne 11. května 
navštívily děti ze speciální ma-
teřské školy ze Studentské uli-
ce v Žatci strážníky na služebně 
Městské policie. Děti si za dopro-
vodu učitelek a výkladu pracovni-
ce prevence kriminality Zdenky 
Kobelčukové prohlédly služeb-
nu a kamerový dohlížecí systém. 
Každý malý host odcházel s dá-
rečkem v podobě pastelek.

MĚCHOLUPY (bal) - Minulý týden Logopedická základní škola 
hostila učitele a žáky z polského Leszna v rámci projektu Come-
nius. Szkoła Podstawowa im. Króla St. Leszczyńskiego je jednou 
ze čtyř evropských škol podobného typu, s nimiž se měcholupská 
škola účastní projektu a jejichž partnerství finančně podporuje 
EU. Nyní probíhá již poslední, třetí projektový rok a ústředním 
tématem je ekologie.

Měcholupské děti předvádějí hostům ekologickou hru Dračice. Příběh je 
prostý: dvě dračice hodovaly v odpadcích a udělaly hrozný nepořádek. 
Ekolinek s kamarády vše uklidil a dračice vyhnal.
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ŽATEC (red) – Zdravotním 
sestrám byla určena odborná 
konference v aule Střední země-
dělské školy v Žatci. Konferenci 
na téma Kardiocerebropulmo-
nální resuscitace (KPCR) pořá-
dala v úterý 22. května Nemoc-
nice Žatec o.p.s. Na programu 
byly např. novinky v KPCR, se 
kterými seznámila MUDr. Iva-
na Jarošová. Sestřičky probíraly 
i neodkladnou resuscitaci u dě-
tí, s níž obeznamoval Dagmar 

Zemanová. O resuscitaci jako 
přednemocniční péči přednášel 
pracovník ZZS Žatec Slavomil 
Jurnečka, DiS. Druhá část od-
borného programu se týkala ná-
sledné intenzívní péče o pacienta 
po KPCR, nebo krevních derivá-
tů a jejich využití. Účastnice kon-
ference obdržely certifikáty a po-
tvrzení účasti do indexu odbor-
nosti. V doprovodném progra-
mu probíhala výstava zdravot-
nických firem.


