
„Tyto projekty nabízejí žákům 
a učitelům možnost pracovat 
společně na tématech, o která 
se zajímají. Do projektu jsme 
vstoupili společně s partnery 
z Litvy a Rumunska. Roli koor-
dinátorské školy převzala naše 
škola. Ve dnech 3. – 9. listopa-
du se koná 1. projektová schůz-
ka, na které se domlouvají termí-
ny aktivit,“ řekla Alena Bajerová, 
speciální pedagožka a logopedka 
Logopedické ZŠ Měcholupy. 

V úterý dopoledne účastníci 
zhlédli vystoupení žáků na sále 

školy - stínohru Slunce svítí pro 
všechny stejně. Hosté dostali 
text pohádky v angličtině a po-
zorně sledovali pohyb loutek 
a text v papírech.

V prvním projektovém roce se 
děti budou poznávat. „Každý 
jsme jiný, ale máme mnoho po-
dobného, bez ohledu na národ-
nost, pohlaví či etnickou sku-
pinu. K tomuto zjištění chceme 
dojít například formou dětských 
her té které země. Zapojíme do 
výuky činnosti, které jsou o po-
dobnostech a rozdílech. Budeme 

posilovat vlastní identitu dětí 
a úctu k sobě samému, rozvíjet 
kolektivní cítění. Vypracujeme 
kuchařku s národními pokrmy. 
Děti multimediálně představí 
svou zemi, školu, bydliště,“ při-
bližuje A. Bajerová.

„Vzdělávací programy se mo-
hou lišit, ale ve výchovném pro-
cesu najděme společné body, na-
příklad jak děti vést, aby nebyly 
agresivní, aby se snáze vypořá-
daly s nástrahami globálního 
světa,“ zvažuje ředitel z Litvy 
Robert Komarowskij. 

Projekt je dvouletý, hrazen 
z fondů EU, s tím, že veškeré 
platby spadají do kompetence 
Národní agentury dané země. 
Účastníci na něj dostali 10 200 
EUR.

Starosta Holedeče, Pavel Ada-
mec boj za zastavování osobních 
vlaků ve svých obcích rozhodně 
nevzdává. Na zasedání kraje pro-
sadil, aby zastupitelé přehodnotili 

rozhodnutí a aby vlaky minimálně 
v Sádku-nádraží opět zastavovaly 
– už kvůli řadě občanů penzijního 
věku, kteří se nyní budou muset 
trmácet na vzdálený autobus. 

Vlaky však v Sádku začnou sta-
vět nejdříve v březnu 2008. 

Dostatečně vehementně nebrá-
nili své vlaky ani občané na trati 
Čížkovice - Most. Tato trať bude 
definitivně zrušena. Takže obyva-
telé našeho okresu mohou již na 
zastávky Semeč, Hnojnice, Libče-
ves či Sinutec zapomenout.

Lepší dopravu by měli mít ces-
tující, kteří jezdí mezi Rakovní-
kem, Louny a Mostem, kde se 
výrazně zvýší počet vlakových 
spojů, stejně jako na trati Lovo-
sice - Postoloprty.

Každý, kdo vypouští ze své 
domácnosti odpadní vody, je 
povinen zajistit jejich likvida-
ci na své náklady. „Fakt mnozí 
neberou v úvahu a dožadují se 
na obci, aby prováděla likvidaci 
odpadních vod z jejich domác-

nosti za obecní peníze. Tuto po-
vinnost má majitel nemovitosti, 
ne obec,“ zdůrazňuje starosta 
Josef Pešek. Pro většinu obyvatel 
je tento úkol nad jejich finanční 
možnosti i síly. 

Situaci chtěly Blšany vyřešit 

v roce 2003, kdy zastupitelé 
rozhodli o zakoupení 103 do-
mácích čistíren odpadních vod 
za 6 milionů korun. Aby moh-
ly obchodní společnosti Olym-
pex - export import z Trnové 
zaplatit, vzaly si úvěr u České 
spořitelny a zastavily obecní 
majetek. Částku 833 000 ko-
run ročně spořitelně splácejí 
ještě nyní.

(dokončení na str. 2)

Neřešte to – 
stát to vyřeší

A je to venku! Řidiči, kte-
ří hodili za hlavu problém 
s výměnou řidičských průka-
zů, o kterém se ví déle než 
rok, mohou dál spokojeně 
dřímat. O výměnu průkazu 
si budou moci zažádat poš-
tou a poštou jim přijde nový. 
Jak jednoduché. Škoda, že 
to nějakého úředníka nena-
padlo počátkem roku, když 
jsem si šel dvakrát na úřad 
– jednou vyplnit žádost, po-
druhé pro nový řidičák. A to 
mám k úřadu jen patnáct ki-
lometrů.

Je to prazvláštní věc, tahle 
(téměř) celonárodní shoda 
o tom, že se na něco vykaš-
leme, a on to někdo za nás 
vyřídí. Že to má být do konce 
roku? Času dost. Neřeš to… 
Ještě zvlášť zarážející je, že 
takový impuls vyjde od státu. 
Co víc: pokud policisté někoho 
po novém roce přistihnou se 
starým řidičským průkazem, 
dotazem do databáze ihned 
zjistí, zda má zažádáno o no-
vý, a pokud ano, nic se neděje, 
může pokračovat.

Zase jsme se rozdělili na dvě 
skupinky: na ty, kteří to berou 
vážně, a na ty, kteří „neřeší“. 
Úředníci i policajti tedy vyšli 
vstříc těm, kteří „neřeší“. 
Krásný socialistický pečo-
vák. Když jsem si o tom vy-
právěl s kamarádkou, která 
žije ve Švýcarsku, pobavilo ji 
to. Skutečně: málokde se lze 
setkat s tak velkorysou tole-
rancí k flinkání, k neochotě 
a nezájmu, jako u nás. Úřed-
níci si ale na sebe pletou bič. 
Letos to tedy jsou „jen“ řidi-
čáky. A příště?

Co kdybychom se všichni 
shodli, že nebudeme chodit 
k volbám… To by nám doce-
la šlo. Vždyť občana, který 
nic neřeší a o nic se nezají-
má, toho stát miluje. Stačí, 
že platíme daně. Jenže co 
kdybychom se jednou, ó hrů-
zo, shodli, že se i na ty daně 
vykašleme?

David Hertl
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Uvnitř 
čtěte:

Miroslav Hájek 
z Mysliveckého 
sdružení 
Bitozeves nese 
vzácné zajíce
str. 2

Každé pondělí 
měří VZP 
klientům zdarma 
tlak, cukr, 
cholesterol i tuk 
str. 4

Žatecká 
synagoga 
nyní se skvěje 
v plné kráse. 
Byly i doby, kdy 
hořela str. 5

Do hloubi genetické paměti… V pondělí se v Žatci 
před synagogou v tichosti a míru vzpomínalo na Křišťálovou noc 
a na žatecké židy. „Bez znalosti minulosti se nevyznáme v přítom-
nosti. Historické podání minulosti umožňuje doplnění genetické 
paměti a tím vytváření budoucnosti,“ pronesl na setkání Otokar 
Löbl, předseda nadačního spolku Žatec, který spolu se Sdružením 
rodáků a přátel města Žatce a Židovskou obcí v Teplicích pietní 
slavnost uspořádal. Lidé se těšili na očitého svědka události, 
Petera Klepsche. 80letý pán však do Žatce nedorazil, neboť 
je nemocen a navíc byl za spolupráci se sdružením žateckých 
rodáků osočován německými nacionalisty. Účastníkům setkání 
byla umožněna prohlídka opravované synagogy i rabinátu, z jehož 
sklepů byly odvezeny tuny komunálního odpadu. Podrobněji se 
tématu věnujeme v příštím čísle.                                                       (toš)

Firma byla funkční čističkou na peníze
Největším problémem města jsou čistírny odpadních vod

Žatečtí ruší odbor školství
ŽATEC (red) - V lednu čekají žateckou radnici četné změny. Po 
odchodu tajemníka Jiřího Boudy a vedoucího odboru vnitřních 
věcí Františka Havlíčka skončí na žatecké radnici i vedoucí odbo-
ru školství Pavlína Hladká. Městští radní jí na konci října zrušili 
pracovní místo, a to včetně celého odboru jako samostatné orga-
nizační jednotky městského úřadu. Zleva Maria Muresan, Melania Boudi a ředitelka ZŠ v Rumunsku Ildiko Hudak, dále ředitel polské 

základky v Litvě Robert Komarowskij a Leonas Labutis. S nimi hostitelka Alena Bajerová.

Každý jsme jiný, ale křivda bolí stejně
Nový projekt je zaměřen na poznávání dětí různých zemí

Obyvatelé stanici na 
bioplyn nechtějí

PANENSKÝ TÝNEC (bal) – Občané Panenského Týnce rozhodli, 
že nechtějí stavbu bioplynové stanice. Kvůli ní v městysu proběhlo 
3. listopadu místní referendum. Zúčastnilo se necelých 57 %. Pro 
se vyjádřilo 26 hlasů, své ne vyjádřilo 152 účastníků. 

Zastupitelé neschválili 
peníze pro školu

PODBOŘANY (sih) - Značně zklamaná odcházela ředitelka Zá-
kladní školy T. G. Masaryka Dagmar Rathová z jednání podbo-
řanských zastupitelů. Požadovala navýšení rozpočtu školy o 250 
tisíc korun. Dle požadavku hygienika bude muset škola v Domo-
vě dětí a mládeže nakoupit výškově stavitelný nábytek a vyměnit 
osvětlení. 

Devátým radním 
Bořek Zasadil

LOUNY (toš) – Po roce od 
komunálních voleb se loun-
ským zastupitelům podařilo 
nemožné – totiž zvolit deváté-
ho radního. Stal se jím Bořek 
Zasadil ze Strany zdravého ro-
zumu. Pro jeho zvolení bylo 21 
hlasů z 28, přičemž on sám se 
hlasování zdržel. Zvoleni byli 
konečně také členové finanč-
ního výboru, včetně předsed-
kyně, kterou se stala Milena 
Zikmundová.

Každému se děje, co si nechá líbit

„Co lidi nejvíc odradilo, oprav-
du nevím. Snad obava, že bude bi-
oplynka zapáchat,“ říká starosta 
Václav Švajcr.

Na nejbližším zasedání zastupi-
telstva se bude hlasovat o revoka-
ci usnesení, které znělo: „Zastupi-

telstvo městyse schvaluje stavbu 
bioplynové stanice za podmínek 
stanovených při zhotovení pro-
jektové dokumentace.“

Stavbu chtěla provádět firma 
SVEP Ústí nad Labem na po-
zemcích rodiny Petrusovy.

„Mrzí mne, že se za celou dobu 
nikdo z vedení města o práci od-
bor nezajímal,“ uvedla vedou-
cí úřednice s tím, že podobnou 
změnu očekávala.

Jedno pracovní místo ubude 
také na majetkovém odboru a dal-

ší na odboru životního prostředí. 
Úředníci, kterých se odchod týká, 
již obdrželi výpovědi.

„Snažíme se činnost městské-
ho úřadu maximálně zeefektiv-
nit,“ vysvětlil místostarosta Žat-
ce Aleš Kassal.

„Je to pro nás nepříjemné, 
provedli jsme úsporná opat-
ření, jsme schopni si alespoň 
opravit nábytek, ale 100 tisíc 
na osvětlení už nemáme. Dis-
ponujeme rezervním fondem, 
kde je 400 tisíc korun. Ten je 
ale tvořen z rozpočtu školy na 
nutné projekty. Z těchto peněz 
jsme chtěli opravit počítačovou 
učebnu nebo hřiště,“ snažila se 

přesvědčit zastupitele Rathová.
Rada města a po ní i zastupite-

lé se však přiklonili k názoru, že 
pokud škola disponuje rezervním 
fondem z peněz, které neutratila, 
měla by si opravy hradit z těchto 
peněz. Ani protinávrh jednoho ze 
zastupitelů na částku alespoň 100 
tisíc korun neprošel. Zastupitelé 
tak navýšení rozpočtu pro školu 
neschválili. 
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BLŠANY (red) - Roku 2003 bylo firmě Olympex - export import 
za domovní čističky odpadních vod předem zaplaceno 6 milionů 
korun. Dnes nemá město Blšany ani peníze, ani funkční čističky. 
Marně vysvětluje rozhořčeným občanům, že nové vedení situaci 
nezavinilo. Chce ji řešit.

DEŠTICE, HOLEDEČ (bal) – Minulou středu zastupitelstvo Ús-
teckého kraje rozhodlo o omezení železniční dopravy. Od 9. pro-
since přestanou jezdit osobní vlaky na trati Žatec – Podbořany 
a budou tudy projíždět pouze rychlíky. Vlaky na trati Žatec - Dešt-
nice nebudou zastavovat v Trnovanech, Dobříčanech, Veleticích, 
Holedečku, Želči ani v Sádku u Žatce. Oproti tomu mají v Deštnici 
zastavovat i vlaky spěšné. „Jsem spokojena s rozhodnutím, co se 
týče Deštnice. To, že vlaky nebudou zastavovat na jmenovaných 
stanicích, je špatné, ale holedečský starosta v tom musí ještě po-
kračovat,“ říká deštnická starostka Martina Bartošová. 
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MĚCHOLUPY (bal) - V úterý 6. listopadu přivítala měcholupská 
starostka Doris Černíková  perfektní němčinou v Logopedické 
základní škole Měcholupy u Žatce účastníky nového projektu 
Evropa bez předsudků a násilí. Projekt spadá pod program 
Comenius a je zaměřen na vzdělávání  v rámci mezinárodního 
partnerství škol. 

Klíč k úspěchu je účinná reklama 
a tu najdete u nás

www.svobodnyhlas.cz


