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Letoní jubilanti

REPRO SOA LOUNY

Osobnost básníka Konstantina Biebla, jeho stoleté výroèí narození pøed
èasem pøipomnìl Ivo Markvart, je asi nejvìtí celebritou mezi letoními
jubilanty. Nemìlo by se ale zapomínat ani na dalí.
V naem regionu se v minulosti na- nejcennìjím dílem je vlastivìda arodila nebo výraznou peèe do jeho teckého okresu z roku 1828. Je to
historie vtiskla celá øada lidí, jejich nesmírnì uiteèná kniha, z ní histojména upadla z nejrùznìjích pøíèin rikové èerpají fakta doposud.
v zapomenutí. Mohli to být vìdci, vyniPøed sto lety zemøel Julius Garreis,
kající specialisté ve svém oboru, je- který se roku 1838 narodil v Liboèajich èinnost zná jen pár specialistù. nech. Vystudoval práva a usadil
Nebo také nadaní umìlci, které jejich se v Dìèínì, kde se stal èlenem mìsttvùrèí duch nedovedl k absolutním ského zastupitelstva. Jeho politická kavýinám èi je doba nepochopila. Èasto riéra vyvrcholila èlenstvím v èeském
to byli Nìmci, jejich stopy se ztrácejí zemském snìmu, v nìm zasedal
v mlhách naí nevìdomosti o jejich v letech 1887 a 1891.
kultuøe a ivotních osudech. Chtìl n Osobnosti Podboøanska
bych proto pøipomenout jména, zachyDalí jubilanti by letos oslavili kulacená v databázi okresního archivu - té výroèí narození. Pøed sto padesáti
s vìdomím, e jejich výèet vùbec ne- lety spatøil ve Zlovìdicích na Podbomusí být úplný.
øansku svìtlo svìta Antonín Gassauer.
n Slavní ateètí
V místì svého roditì navtìvoval záV letech 1770 a 1848 il Ferdi- kladní kolu a po maturitì na atecnand Vusín. Tento rodák z Velvar mìl kém gymnáziu studoval práva na unipro atec stejný význam jako pozdìji verzitách v Praze a ve Vídni. V hlavpro Louny Petr Hilbert. V roce 1820 ním sídle mocnáøství se usadil a stal se
ho císaø jmenoval ateckým krajským hospodáøským øeditelem vech panství
hejtmanem. S Vusínovým jménem je lechtické rodiny Ditrichtejnù. Ti shodou okolností vlastnili i panství Nepomyl, kam patøily také Zlovìdice. Gassauer vìnoval kolám na Podboøansku znaèné finanèní obnosy a nechal
opravit zlovìdický kostel, dnes asi odsouzený k zániku. Jako pøedseda vídeòského pìveckého spolku akademikù byl známou osobností v tamních
Lounská
rodaèka
hudebních kruzích.
Boena
Vechny dalí osobnosti spojuje skuMatouteènost, e jejich køestní list nese vroková
èení 1898. Nijak pozitivnì se do na(1898 ich dìjin nezapsal nepomylský ro1990).
dák Guido Klieber. Na praské nìmecspojena pøemìna tváønosti atce ze ké univerzitì vystudoval filosofii a vrhl
støedovìkého na moderní prùmyslové se na politiku. V roce 1935 se za Henmìsto - a s tím i znièení mnoha cen- leinovu SdP dostal do parlamentu, po
ných architektonických památek, slu- okupaci dokonce zasedal v øíském snìí se dodat. Z jeho podnìtu byl v atci mu a v Berlínì zastával funkci vedoucímimo jiné postaven proslulý øetìzový ho hospodáøské komory pro Sudety. Po
most, novì vydládìny silnice a na válce byl v Èechách krátce vìznìn,
místì hradebních pøíkopù zøízena pro- odsunut a roku 1959 zemøel v Nìmecmenáda. Komenského alej nesla za
ku jako prùmyslový podnikatel.
první republiky jeho jméno. Dal také
vystavìt silnice ze atce do Mostu n Významní z Lounska
Naím pøedním architektem byl Ana Karlových Varù.
Stejnì jako Vusín pøed sto padesáti tonín Parkman, narozený 24. kvìtna
lety zemøel v atci nìmecký spisova- 1898 v Dobromìøicích. Studoval u protel Frantiek Alois Mussick. Narodil se slulého stavitele Jana Kotìry, autora
roku 1779 v Praze a je autorem devíti lounské kolonie. Podílel se na projekknih s nejrùznìjí tematikou: vìnoval tech budov filosofické a právnické fase historii, beletrii i pøírodovìdì. Jeho kulty v Praze. Prosadil se zejména

Nevední kamení
XV. - KALCIT

Spolu s køemenem patøí kalcit
k nejrozíøenìjím nerostùm na Zemi.
Jeho název vytvoøil rakouský geolog
W. Haidinger kolem roku 1845. Èeské pojmenování vápenec je vak jetì
o nìkolik let starí. Vyskytuje se toti
v Nerostopisu J. S. Presla ji od roku
1837. Aby v naem názvosloví nevznikl zmatek, èetí geologové mluví
o vápenci jen jako o horninì, zatímco
mineralogové nazývají krystalický uhlièitan vápenatý (CaCo3) mezinárodnì

kalcitem. Kromì toho, e kalcit v rùzné podobì tvoøí pøevánou sloku vápence a podstatný podíl vápnitých hornin, nachází se v mnoha dalích horninách usazených, pøemìnìných
i vyvøelých. Jako chemická slouèenina je sloena ze tøí nejobecnìjích
prvkù - kyslíku, vápníku a uhlíku.
Zvlátnosti mu dodávají místnì i pøímìsi jiných prvkù a slouèenin (izomorfních), obecnì vak krystaluje
v soustavì estereèné. Výjimkou je nám
ji známý aragonit, tedy kalcit, krystalující v soustavì kosoètvereèné. Mine-

návrhy dekorativních interiérù rùzných budov - jeho studie byly ocenìny
na výstavì v Paøíi roku 1925. V naem okrese po nìm zùstaly vodárenské budovy na Peruci a v Lounech.
Karel Osvald byl naím pøedním
chmelaøským odborníkem. Narodil se
v roce 1899 v Domouicích a po studiích na Vysoké kole zemìdìlského
a lesního inenýrství v Praze zde pùsobil est let jako pedagog. V letech
1932 a 1947 byl vedoucím výzkumné chmelaøské stanice v Detnici
a pozdìji v Rakovníku. Zabýval se problematikou lechtìní a pìstování chmele. Napsal o této problematice tøi velké
knihy a bezpoèet èlánkù. Je také autorem nìkolika pùvodních chmelových
odrùd. Zemøel v atci právì pøed padesáti lety.
V Lounech se roku 1898 narodil
pravnuk slavného èeského vìdce Jiøí
Purkynì. Jeho otec byl dlouholetým
primáøem tamní nemocnice. Vystudoval vysokou kolu a uèil na obchodní
akademii v Hradci Králové. Vstoupil
do komunistické strany a po okupaci
se zapojil do odbojové èinnosti. V roce
1940 byl zatèen a po atentátu na Heydricha v záøí 1942 v Mnichovì popraven. Lounský spisovatel Karel Konrád
zvìènil svého pøítele v drobné kníce
Vyprávìní o Jiøím Purkyòovi.
n Jeden z tìch, kteøí pøeili
Pøítelkyní Purkynì - a také Konstantina Biebla a Jiøího Wolkera - byla
lounská rodaèka Boena Matouková
(1898 - 1990). Vystudovala vysokou
ekonomickou kolu a pozdìji pøi zamìstnání jetì pøírodovìdeckou fakul-
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n Kulatá výroèí významných osobností okresu

tu Karlovy university. Angaovala se v
enském hnutí - mimo jiné se zaslouila o zaloení èasopisu Vlasta. Stala
se èlenkou Èeskoslovenské akademie
vìd a zabývala se dìjinami pøírodovìdného bádání v Èechách. Jejím hlavním pøínosem jsou studie o vývoji èeského darwinismu. Pøispìla také k poznání díla Jana Evangelisty Purkynì.
Útrapy nacistických vìzení zakusil
i dalí lounský rodák Josef Bìhounek
(1898 - 1984). Pocházel z rodiny øeditele lounské chlapecké mìanky
a v místì roditì zakládal studentský
spolek Krakovec. Po vysokokolských
studiích zakotvil na gymnáziu ve Vysokém Mýtì. V roce 1942 byl zatèen
gestapem a byl jedním z mála, kterým
se podaøilo pøeít pochod smrti. Vzpomínky na dobu vìznìní zpracoval
v mnoha èláncích. Po odchodu na odpoèinek se vrátil do Loun a èlánky
s historickou tematikou pilnì pøispíval do regionálního tisku. Jeho pozùstalost je uloená v okresním archivu.
n Nejen slavní...
Politici, úøedníci, vìdci, spisovatelé,
architekti a pedagogové. ivot kadého z nich by byl námìtem na samostatnou studii. Vìtina zanechala v dìjinách naeho okresu svou stopu. Jak
u bylo øeèeno: slavit bychom nemìli
výroèí jen tìch slavných.
Bohumír Roedl

Kultury jsme si uili

LOUNY - Sedm divadelních pøedstavení v tomto roce mìli monost shlédnout
studenti OA a SZe Louny - ti, kteøí se pøihlásili do Klubu mladých divákù.
Podívali se do sedmi praských divadel a za vstupenku zaplatili jen zlomek
skuteèné ceny, co bylo výhodné zejména u muzikálù Dracula a Jesus Christ
Superstar. Ale byli i jinde: v Semaforu, v ABC, v Divadle Labyrint. Dozvìdìli se,
jak to bylo s pøátelstvím Verlaina s Rimbaudem, zjistili, e Cyrano de Bergerac
nemìl jen velký nos, ale byl i umìlcem. Spatøili mnoho známých hercù:
K. Rodena, J. Langmajera, J. Molavcovou, J. Suchého, S. Fiera, ze zpìvaèek
I. Bartoovou a B. Basikovou. Dík vech zúèastnìných patøí profesorkám
J. Juklové a H. Vorlové za jejich trpìlivost pøi organizaci výprav, dále také
øidièùm ÈSAD Bus, kteøí stovky kilometrù zvládli bez úhony. V neposlední øadì
si podìkování zasluhuje øeditelství koly, které nejednou dopravu uhradilo.
Snad se v pøítím kolním roce v Klubu sejde stejné mnoství zájemcù o výlety
za kulturou.
Michal Lapka
ralogicky je zajímavý tím, e a dosud
bylo na jeho krystalech popsáno asi
480 rùzných, zákonitì orientovaných
ploch, odpovídajících monostem estereèné soustavy. Tvrdost kalcitu je 3,
mùeme do nìj tedy rýpat napøíklad
noem; u vìtích krystalù mùeme pozorovat vysoký dvojlom svìtla, známý u
islandského kalcitu ji ve druhé polovinì 17. století a dodnes uívaný ve kolách k demonstraci tìpení paprskù svìtla pøi prùchodu rùznými prostøedími.
V Poohøí lze sbírat kalcit málem na
kadém kroku, a to díky vápnitým horninám svrchní køídy (vápence, opuky,
vápnité pískovce a jílovce, slínovce).
Krystaly vyplòují èasto pukliny v horni-

nì, tvoøí hmotu schránek moøských
ivoèichù nebo samostatné útvary
v dutinách. Jako vápenec podléhá snadno rozpoutìní povrchovou vodou. Naproti tomu opìt snadno vypadává z roztokù, aby se vysráel v podobì ilek,
povlakù (sintrù) a travertinù. Nejnápadnìjím projevem tìchto schopností kalcitu jsou krápníkové a sintrové tvary
v krasových dutinách. Zpùsobù vyuití
kalcitu a rùznì èistých vápencù je
mnoho. Nejèastìji se pøipomíná výroba
cementu, avak uplatnìní lze nalézt i v
potravináøství, optickém prùmyslu nebo
tøeba ve výtvarném umìní (litografický
kámen).
(pokraèování pøítì)
Antonín Hlutík

obce lounského okresu - znovu po esti letech
JABLONEC
n Jak to vlastnì zaèalo
Jablonec je jednou z patnácti vesnic, které
byly do roku 1960 souèástí bílinského okresu
a tudí o nìm v lounském archivu nalezneme
minimum zpráv - nehledì na to, e se zde
nezachovaly ádné jeho archiválie. Nejstarí,
pøesnì nedatovaná zmínka uvádí, e mezi lety
1318 a 1325 zde mìl majetek lechtic Mikulá z Mìrunic. Jméno obce vzniklo ze staroèeského výrazu u jabloncì, tedy u malé jablonì.
Od 14. století do husitských válek byl Jablonec
vladyèím sídlem; napøíklad roku 1365 se uvádí Dobe se syny Jetøichem a Jaroslavem, roku
1420 Øehník, Haek a Jan, kteøí byli z rodiny
vladykù z Vlastislavi. Roku 1517 Jablonec
vlastnil Kune z Tloskova, který sídlil na tvrzi
v Kozlech. Nìkdy po tøicetileté válce se stala
obec majetkem mìsta Bíliny. Uvádí to topografie z roku 1787. V roce 1833 zde byl vrchnostenský dvùr a vìtrný mlýn. Od roku 1850 byl
Jablonec støídavì osadou Libèevse a Hoøence,
od roku 1930 byl samostatnou obcí. Podle
zmìn územního uspoøádání patøil do okresù
Bílina, Teplice a Duchcov. Národnostnì byl
Jablonec smíený - v roce 1921 zde ilo 82 %
Nìmcù. Nejlidnatìjí byla obec roku 1880,
kdy zde ilo 188 obyvatel. Dnes je zde hláeno
30 obyvatel, o 20 ménì ne pøi posledním

Slavný
lounský
rodák
Jiøí Purkynì
(Louny
1898 Mnichov
1942) na
snímku
z roku
1935.

sèítání. Jablonec (Jablonitz) leí v nadmoøské
výce 394 metrù.
n Po esti letech...
V soutìi o nejkrásnìji poloenou obec Lounska by Jablonec na Libèevesku se svým výhledem na lounské panorama zaujímal èestné
místo. Vzhled obce samotné ji tak okouzlující
není, aèkoliv mnoho majitelù své usedlosti
vzornì opravilo. Vedle opravených domkù
a chalup najdete i stavení, dosud nevydaná
restituentùm, která stojí spíe zázrakem. Ladem leí i èást nevydaných pozemkù a pøièinlivci na bezprizorní plochy bezostynì vyváejí odpadky. Hrstka dìtí jezdí do koly do Libèevsi a Loun kolním autobusem. Spolu s nimi se
svezou k lékaøi také místní dùchodci. O prázdninách zùstává Jablonec odøíznut od civilizace a kdo nevlastní automobil, tìko se kamkoli
dostává. Potravinami zásobuje obec pojízdná
prodejna. Dlouho byly problémem telefony obèané o nì ádali øadu let. V tomto smìru se
situace bìhem posledních esti let výraznì
zlepila. Jan Lang napoèítal ve vsi telefonù
nejménì osm. V Jablonci najdete dva soukromé zemìdìlce, autodílnu, truhlárnu, umìleckého sklenáøe, klempíøe. Skoro osmdesát procent práceschopných obèanù podniká. Pøíliv
do obecní kasy by byl, ale návratnost pro Jablonec je nulová, øíká Vojtìch Lang. Podle slov

místostarostky Vlasty Staòkové bylo v roce
1994 v Jablonci rekonstruováno vedení nízkého napìtí, veøejné osvìtlení a veøejný rozhlas. Myslíte tu elektriku? Tu vostudu? Ten
les betonových sloupù? To mìlo být v zemi!
Podívejte se na Charvátce, tam je elektøina
v zemi a jak pìknì to vypadá, uvauje truhláø
Vojtìch Lang. Nyní podle nìj obecní úøad pouze pøispívá na barvu na bazén. Je vak momentálnì vyschlý - chybí voda, dalí problém obce. Je
zde jediná studna s vodou, rozbory ukazují, e
není pitná a údajnì se nehodí ani k mytí. U za
nebotíka Zelenky jsem øíkal, neprákujte horní pole, zaneøádíte vodu. Ale prý u se ta kvalita
trochu zlepila. Jene je jí málo. Místní obyvatelé vodou etøí, horí je to s chalupáøi. Ti pìstují
øedkvièky, nasázeli kytky a zalívají dokonce
i trávník. Bojím se, e tu vodu strhnou, obává
se Karel Lang. Starosta Pospíil slibuje, e tu
bude vodovod hned v pøítím ètvrtletí, a vyhraje volby. Ale znáte to.., uvauje s notnou dávkou skepse Vojtìch Lang. Na obecním úøadì se
dozvídám, e to se zavádìním vody tak havé
skuteènì není. Do budoucna uvaujeme o zavedení vodovodu pro Hoøenec a Jablonec, øíká
opatrnì místostarostka Staòková a pøesný termín se specifikovat neodvauje.
V obecním domku na návsi je dokonce
i sauna, ta vak nikdy nebyla v provozu. Kadý

dopisy
n Jak se nedopravit
Jak je na konci 20. století, pøi úasných monostech výpoèetní techniky
a tvùrèích schopnostech naich lidí moné, aby jízdní øád osobní dopravy
Èeských drah fungoval jako odpuzovaè jejich vlastních zákazníkù? Uvedu
zcela konkrétní pøíklady.
1) Z Èeské Lípy do Lovosic dojedu v 8.42 a ji v 8.30 mi odjel spoj na Louny.
Pravda, e jen v sobotu, jindy èekám pouhých 129 minut a na vlak v 10.51.
2) Z Loun do Lovosic jedu v 16.15 a 17.39. Ale vhodný spoj na tramp na
Útìcko mi odjel z Lovosic v 17.15. Nezbývá ne skoro dvì hodiny èekat a nudit
se na nádraí v Lovosicích do 19.02. Pokud bych nebyla slunì vychovaný
èlovìk, mohla bych z dlouhé chvíle demolovat nádraní budovu, zdobit sprejem
odstavené vagóny, opít se v nádraní restauraci a podobnì. Slyela jsem ale i o
horích pøípadech, kdy spoj ujede o nìkolik minut. Ing. Dana Mezerová

recept svobodného hladu
Dnení recept Vám pøináí
RESTAURACE A VINÁRNA SKLÍPEK LOUNY
Podìbradova 638, tel. 0395/652296
 Posezení v klidném a pøíjemném prostøedí  øecká vína 
 minutky  speciality  víkendové taneèní veèery 

n PHAT THAI

Potøebujeme: 3 hrnky úzkých rýových nudlí, 1/2 hrnku kuøecího masa
nakrájeného na plátky, 4 garnáty (krevety), 2 vejce, 1/3 hrnku sojových fazolí,
nakrájených na malé kousky, 1 polévková líce nasekaných bílých øedkvièek,
1/2 hrneèku oleje na vaøení, èajovou lièka nasekaného èesneku, èajovou
lièku nasekané cibule, èajovou lièku suché èervené chilli nebo papriky,
4 polévkové líce cukru, 4 polévkové líce rybí omáèky, 4 polévkové líce octa,
1/2 hrnku fazolových výhonkù, 1/3 hrnku jarní cibule, rozkrájené po délce
v pùli, citron pro ozdobu, 1/4 hrnku mrkve nakrájené na tenké plátky (pro
ozdobu), 1/4 hrnku zelí, 2 polévková líce praených araídù.
Smate nasekaný èesnek a cibuli a do zlatova. Pøidejte kuøe a smate,
dokud nezmìkne. Pøidejte garnáty, bílou øedkvièku a sojové fazole. Rozbijte
vejce do mísy a zamíchejte. Pøidejte cukr, rybí omáèku, ocet, èervené chilli
a dobøe promíchejte. Vhoïte do hrnce nudle, smate, dokud ve nebude dobøe
promícháno. Pøidejte cibuli, polovinu hrnku sojových výhonkù (zbytek se
pouije na ozdobu) a opìt promíchejte. Polote líce na mísu. Ozdoba je s praenými araídy, fazolovými výhonky, oblote i mrkví, zelím a plátky citronu.

diabetický recept
n SALÁT Z PEÈENÉHO RYBÍHO FILÉ
Potøebujeme: 500 g rybího filé, 100 g cibule, 250 g celeru, sùl, pepø, citron,
petrelka, 2 rajèata, zelenou papriku, natvrdo vaøené vejce, na spojení olej
nebo jogurt nebo majonézu øedìnou jogurtem
Rybí filé rozkrájíme na øízky, osolíme, pokapeme citrónem, dáme na pánev,
podlijeme lièkou oleje a dusíme ve vlastní ávì na mírném ohni do zmìknutí.
Prochladlé filé rozebereme na mení kousky, dáme do hlubí mísy, pøidáme na
nudlièky nakrájený vaøený nebo sterilovaný celer, cibuli, nakrájená rajèata
a papriku, vejce. Ve opatrnì bez velkého míchání spojíme majonézou s jogurtem
nebo jen olejem a ochutíme.

Kvìtinový den
poprvé v Lounech

LOUNY - Ve støedu 13. kvìtna probìhla v Lounech, jako v dalích sedmdesáti
mìstech, humanitní akce Kvìtinový den, poøádaná kadou druhou kvìtnovou støedu od roku 1997.
Akci poøádala liga proti rakovinì nás ani nevyslechli, S obzvlátì kladPraha ve spolupráci se skautskou or- nou reakcí jsme se setkaly u pracovníganizací, Èeským svazem en a Sdru- kù Okresního úøadu v Lounech a praením dobrovolných onkologických covníkù Policie ÈR, S nejvìtím neorganizací pod patronací Dagmar Hav- pochopením jsme se setkaly zejména
lové. Výtìek poputuje na zlepení u starích manelských párù. Ty se
podmínek onkologických pacientù, na zøejmì mylnì domnívají, e se jich to
vybavení onkologických oddìlení ne- netýká, ale nebylo by zbyteèné myslet
mocnice na výzkum rakoviny. Loun- na vnouèata, pravnouèata a budoucí
ské skautky se akce zúèastnily popr- generace. Vdy 20 korun není tak
vé. Od Ligy proti rakovinì Praha obdr- mnoho, Kadý tøetí oslovený obèan
ely luté kvìtiny, symbol Kvìtinové- Loun si lutou kytièku zakoupil.
Lounské skautky v rámci akce vyho dne, letáèky, pohlednice vyzývající k nekuøáctví a s tìmi se vydaly do braly 4.700 Kè a touto cestou dìkují
lounských ulic, kde kvìtiny prodáva- vem, kteøí si ve støedu 13. kvìtna na
ly. Minimální hodnota kvìtiny èinila svoji klopu pøipnuli lutou kvìtinu,
nejnií papírovou bankovku platnou symbol Kvìtinového dne, nebo kvìt
na území ÈR - dvacet korun. Vybrali je køehký a vykvete jen jednou, stejnì
jsme ze záitkù skautek: Setkali jsme jako i nae zdraví.
Martina Vernerová
se s rùznými reakcemi lidí. Nìkteøí
1. skautský oddíl Luna
byli touto akcí naprosto nadeni, jiní

mìsíc si zdejí myslivci pronajímají spoleèenskou místnost na èlenské schùze, na podzim
na honitby a poslední leè. Honební spoleèenstvo Charvátce se sídlem v Jablonci je jediná
organizace, která v Jablonci pracuje. K oblíbeným akcím ve vsi patøí dìtský den v reii
místních myslivcù. Prý dokonce pøes rybníèek
stavìjí lanovku a støílí se na asfaltové terèe.
Kaplièka byla i pøes protesty místních obèanù zboøena v osmdesátých letech. Bývala prý
velmi hezká. To byla ta léta: vecko znièit, co
je od církve. V kaplièce bývala nádherná zednická, tesaøská a truhláøská práce. Vyøezávané sochy, oltáø. Samá umìlecká truhlaøina,
moc pìknì udìlaný. Mìlo to tak zùstat, aby
mladí vidìli, jak ikovní byli lidi. Byla tam taky
malinká kulatá okna z barevného skla, vechno precizní, vzpomíná truhláøský mistr Karel
Lang. Na jaøe roku 1985 kaplièka jetì stála.
Byla u dosti omelá, ale patøila ke vsi. Mìla
molkovì modrý strop s hvìzdami. Tu kaplièku nechal zbourat soudruh Tøetík. Byla
k tomu svolána schùze. My se zboøením nesouhlasili. Ti Nìmcouøi nestavìli jen tak. Kaplièka na kopci zachycovala velký sníh a vítr.
Dneska vítr vsí projede a hlínu máte a v puse.
Tehdy jsme chtìli od výboru 15.000 na materiál, e si ji opravíme sami a práci udìláme
zadarmo. Potøebovala opravit jen kupoli, krov,
a Tøetík, a ho to nezajímá, e tam postaví
pomník. Lenina, aby drel snìhy. Schùze
skonèila, za mìsíc pøijely buldozery a kapliè-

ku zbouraly. V Jablonci podle pamìtníkù stával vyøezávaný dubový køí s erbem. V oøechové aleji smìrem na Sinutec stával køíek kamenný, podobný, jako na návsi.
Pøítì: JIMLÍN

Obyvatele, kteøí mají své domy peèlivì
udrované, nejvíce trápí tyto chátrající
stavby.

FOTO KVÌTA TONEROVÁ
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Podìkování

n Chtìla bych touto cestou podìkovat stráníkovi Mìstské policie Louny (è. 010), který mi ochotnì dne 14.
kvìtna pomohl vymìnit prázdné kolo
u mého auta na Mírovém námìstí v
Lounech.
R. Piovarová
n SbordobrovolnýchhasièùvCítolibech dìkuje vem, kteøí se na letoních
Májích podíleli, zejména sponzorùm,
jimi letos byli: Obecní úøad Cítoliby,
Pivovar Louny, pan Skoèdopol, manelé Menèíkovi, pan Hrièoviny, pan Ibl hostinec Sport, pan ramèík, pan Raka, manelé Zapletalovi, paní Peterková, sleèna Øehánková, pan Typolt, Stöver
Cítoliby, paní Tittlová, pan Kopta, sleèna Hejlíková, pan Hejlík, pan Minaøík,
pan Rybka, pan Bischoft, Ataner Cítoliby, pan Ekrt, manelé Nejedlých, pan
Støelec, paní Bártlová, Truhláøství Lulu,
Autoopravna Jindøichovi. Panu Iblovi
dìkujeme za uskuteènìní Májové taneèní zábavy v hostinci Sport. Sbor
dobrovolných hasièù Cítoliby dìkuje
Mùj Boøík
znovu vem, pøeje mnoho úspìchù a
Po velkém utrpení nadìji v ivot tìí se na dalí spolupráci!
mìl. ít, jen ít, tolik jetì chtìl. Nedbalostí druhých tak touený ivot byl Oznámení do SPOLEÈENSKÉ KRONIKY do
- násilnì - pøetren. Ty dìsné strané rubrik SÒATKY, NAROZENÍ, BLAHOPØÁNÍ,
chvíle navdy v mé pamìti vryty jsou. ÚMRTÍ, VZPOMÍNKY a PODÌKOVÁNÍ, pøijíTak kruté umírání nelze zapomenout. máme i písemnì nejpozdìji do ètvrtka do
Pevnì vìøím, e doèkám se - odplata 9 hodin pøedcházejícího týdne, ne mají
na vechny, co stále v mysli mám, být zveøejnìny. Pite na adresu: Svobodný
pøijít musí. Nikdy nezapomene máma hlas, P.O.Box 124, 440 01 LOUNY. Telefon,
záznamník a fax: 0395/ 65 22 04.
Milena Kuèabová.

n Dne 27. kvìtna 1998 uplyne 20
let, kdy nás opustila nae drahá maminka paní Marie Hosingrová z Panenského Týnce. Stále vzpomínají synové Frantiek a Miroslav, dcera Vlasta s rodinami.
n Dne 2. èervna to bude ji 10 let,
kdy nás po tragické
nehodì opustil pan
Václav Kováø z Loun.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou vzpomínku. Syn Petr s rodinou.

foto pro pamìtníky

Antik

Fotografii pro pamìtníky vám kadý týden
pøináí firma Antik - výkup a prodej staroitností, Pivovarská 44, 440 01 Louny.

Minulý týden jsme vám tvrdili, e se díváte na Bítozeves na
Postoloprtsku - a netvrdili jsme to sami, bylo to uvedeno i na
rubové stranì pohlednice! A telefonáty ètenáøù, za které
dìkujeme, nás upozornily, e jde o Mìcholupy na atecku, co
jsme si pøi podrobnìjím studování snímku také potvrdili.
Chybovalo tedy zøejmì i vydavatelství Orbis, které pohlednice
potisklo chybným názvem. Take dnes ji najisto: Blaim ve
plné kráse na poèátku století.

ARsystem spol. s.r.o.
atecká 9
440 01 LOUNY

Køíovku pøináí Generali Pojiovna a.s., Oblastní kanceláø

Na Valích 620
440 01 Louny
Tel./Fax 0395/65 55 97

nás. Nai technici Vám ve vem odbornì poradí. Spojení v Lounech za místní
telefonní tarif, pøímé napojení do atce, Chomutova, Prahy a celého svìta.
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Firma, která si váí svých zamìstnancù, roziøuje provoz a nabízí

Autor citátu v tajence je L. Börne.

ZAMÌSTNÁNÍ NA SMÌNY V SUCHÉM
A TECHNOLOGICKY MODERNÍM PROVOZU

B
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HLEDÁME:

D

n SEØIZOVAÈE A OBSLUHU
AUTOMATICKÝCH STROJÙ NA
VÝROBU ROUBÙ
n KONTROLA PRODUKCE
n NÁSTROJAØE
n PRACOVNÍKA DO SKLADU
S PRÙKAZEM VZV

E
F
G
H
I
J

V dohledné dobì se plánuje
pøemístìní firmy a rozíøení
výroby v novém areálu
v Pìnèínì.

VÁNÍ
UBYTO
ÌNO!
Z A J I  TI.C.K. Hnanice,

tel. 0436/391 180.

REALITNÍ KANCELÁØ L&L Podboøany

K

VODOROVNÌ: A. Budhistická hrobka - drahý kov - potøeba kovboje.
B. ZAÈÁTEK TAJENKY. C. Vøískot ètvrt groe - elektroda - vojenská jednotka. D. Cizí víno - oblak - kulturní
zaøízení - letec. E. Jednotka mnoství
informace - ohrada - plemeno - sady SPZ okresu Sokolov. F. SPZ okresu
Martin - dráhy - ohnitì - Evropanky øímsky 1 050. G. Setina hektaru polní práce - øecké písmeno - enské
jméno - dom. enské jméno. H. Vydávat zvuk jako kukaèka - pokladna èásti utkání - stát v USA. I. Ochrana
leícího støelce - úèet - ací nástroj citoslovce troubení. J. KONEC TAJENKY. K. Praobyvatelé Balkánu osvìdèení - dosna.
SVISLE: 1. Biblický trpitel - druh
bavlny. 2. Uplivat - konèetina. 3. Hlas
hodin - namátkovost výbìru. 4. Ústní
voda - psací potøeby - nach. 5. Citoslovce ádosti o ticho - na nìèem si pochutnávat - sloní zuby. 6. A sice - zaklada-

tel praského elezáøství - vlákno kokosovníku. 7. Náhlé pronikavé zmìny
- tlupa. 8. Døívìjí jednotka hmotnosti
- èást tìla - milovník krásy a umìní.
9. Vychovatelka - list tuího papíru èást vozu. 10. Sportovní odvìtví - muský hlas - citoslovce syèení. 11. Nealkoholický nápoj - komická postava pantomimy. 12. Spojka vyjadøující výjimku - pøístav (zastarale) - tou. 13. Pobídka - cizokrajné stromy - stav bez
svìtla. 14. Anglický lechtický titul Evropanka - planeta. 15. Rozpaky latinský pøeklad bible. 16. Mravní základ - jsoucí nevysokého stáøí. 17. Korálový ostrov - citoslovce pochopení.
Vylutìnou tajenku zalete do redakce Svobodného hlasu, potovní
schránka 124, 440 01 Louny. Vylosovaný lutitel od nás dostane knihu.
Z dolých správnì vylutìných tajenek z èísla 19/98 jsme vylosovali
a knihu posíláme Miladì Kozlové
z Loun.

SEKTOROVÉ KUCHYNÌ

specializovaná prodejna

Nabízíme: více jak 160 typù l kuchynì SH KROMÌØÍ l VNV VYKOV l
KORYNA a.s. l MIER TOPO¾ÈANY
Dále nabízíme: døezy FRANKE l keramické døezy l vestavné elektrospotøebi-

èe Zanussi, Electrolux, AEG
MONTÁE n DOPRAVA n PORADENSKÁ ÈINNOST
Louny, Hilbertova 69, tel.: 0395/65 55 95, 0602/40 99 95

Ing. Alena Homeidová, daòový poradce

Chomutov, Palackého 4505 (pod mìstským úøadem), tel.: 0396/28872

radio TAXI

LOUNY
679 444

Ing. Hapinová 0399/614096

NABÍZÍ K PRODEJI:

l Gará v Podboøanech na Bílém kopci, zavedena
elektøina, cena 75 000 Kè.
l Drustevní byty v Kryrech a Podboøanech.
Cena dohodou.
Z
Postoloprty

PØIJME
OD
1. 9. 1998

n PRACOVNÍK OBCHODU (Allianz pojiovna a.s. Louny 0602/369651,
0395/658060)
n VÝROBA DEKORAÈNÍCH PØEDMÌTÙ (Domácí práce Staòkovice 0397/
5689 p. Zachar)
n IÈKA (Lenka Hrzánová Èernèice 0395/676168 paní Hrzánová)
n IÈKA (Kryma s.r.o. Kryry 0399/616036 paní Klugová)
n ELEKTROMECHANIK (Jan Hauner atec 0397/714752 p. Hauner ml.)
n KLEMPÍØ, IZOLATÉR, LEENÁØ, ZEDNÍK (Elna servis s.r.o. Poèerady
0397/622139 Ing. Hloucha)
n KONSTRUKTÉR - STROJAØ (Teslamp Leneice a.s. 0395/679341 paní
Zelenková)
n VYUÈENÁ KUCHAØKA (7. Z Louny 0395/670220 p. Barto)
n SAMOSTATNÝ SKLADNÍK (Velkoobchod Dobromìøice 0395/679384 Ing.
Höffer)
n AUTOMECHANIK (Sanis Podboøany, pracovitì NsP Louny 0399/614476
p. Schimitzer)
n AUTOMECHANIK (Busmat Zemìchy 0395/69122 p. Matyá)
n AUTOMECHANIK (Autorenova s.r.o. atec 0397/610221 p. Mostecký)
n OBRÁBÌÈ - SEØIZOVAÈ (Praga a.s.Louny 0395/653981 paní Hubáèková)
n OBRÁBÌÈ - SEØIZOVAÈ (roubárna atec a.s. 0397/631402)
Podrobnìjí informace o nabízených pracovních místech mùete získat na
Úøadu práce v Lounech 0395/634150 Ing. Schmalzová.

e-mail: info@arsys.cz
:http://www.arsys.cz
tel./fax: 0395/654448
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nabídka pracovních míst

UÈITELKU/UÈITELE
I. STUPNÌ.

432 01 Kadaò tel/fax 0398/343 400

vozidla zakoupená u nás
mají zaplacené pojitìní zákonné odpovìdnosti

ZA ROK 1998 !!!
Restaurace U sv. Huberta

Praská 105, 440 01 Louny, tel. 0395/65 20 72

K OBÌDU A VEÈEØI NABÍZÍME AVNATÉ
ZVÌØINOVÉ STEAKY Z LÁVOVÉHO GRILU,
SPECIALITY Z DRÙBEE
Otevøeno:
Pondìlí - Ètvrtek
Pátek - Sobota
Nedìle

NEDÌLNÍ SLEVA KOMPLETNÍHO JÍDLA 10 %

INENÝRSKÉ
STAVBY L. M., a.s.
Palackého 362, 439 42 Postoloprty

Stavební firma pøijme pro práci
v okresech Louny, Most a Chomutov:

v strojníky pro kolová rypadla
v montéry - potrubáøe
v státní sváøeèe
v stavební dìlníky
a ostatní stavební profese.
Nástup v prùbìhu mìsícù èerven - èervenec
1998. Kontaktujte p. Hrdlièku na tel.:
0397/623501, 623577.

Jazyková specializace vítána. Monost získání bytu.
Informace na tel. 0397/623172.
Pøijmeme té uèitele NJ na èásteèný úvazek.

Spoleènost CHMEL s. r. o.
Pochvalov
pøijme na sklizeò chmele v roce 1998

STROJNÍKY,
TRAKTORISTY
A SUIÈE CHMELE.
Informace tel. 0313/564336 - pí Sekerková,
0313/564332 - p. Vajc.

)
Èeská pivnice Louny (U ida
PØIJME

KU.
ÈÍNÍKA - SERVÍR
Jen vyuèené.
Informace:
840
tel. 0603/263820, 0395/654

AUTOPÙJÈOVNA KODA FAVORIT
Solidní ceny, tel. 0395/652146

11.00 - 22.00 hodin
11.00 - 23.00 hodin
11.00 - 22.00 hodin

kadý
vední
den
n Pondìlí - Pátek
10.15 - 10.45 MINIMAX - Radioburza
8.45 a 16.15 Sportovní pøehled
12.00 - 13.00 Pøání - Vzkazy
17.30 Motournál
n Pondìlí
18.30 Leporelo - Filmový magazín
(repríza Nedìle 17.20)
20.00 Vykopávky z vinylu
n Støeda
18.00 RELAXáda - Hitparáda 20 nej
(repríza Pátek 20.00)
n Sobota
14.00 - 18.00 MIMA

NOVÉ KOLEKCE PLAVEK
Dívèí a dámské plavky firem MODETA - STYLE,
FELINA, TRIUMPH, LOUIS FÉRAUD.
Pastelovì záøivé i jednobarevné, bìné
i nadmìrné velikosti.
Celkové i dvoudílné.
Elastické materiály, elegantní výztuha doladí
Vai postavu.
Plavky pro kadou z Vás.
LADY - dámské prádlo
.
8 hod
Kynského 121
Á 8 - 1 od.
P
O
P
- 12 h
274 01 Slaný
SO 8
tel. 0314/524122
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