svobodný hlas

Kde vzít peníze na partnerské styky

Dosyta se vyøádily vechny dìti, i ty z keramického oboru.

Jaká byla Letní umìlecká kolièka

Kadý den konèil veèerním zpíváním,
kdy se projídìly písnièky vech
moných zpìvníkù. Vyvrcholením soustøedìní se stalo, jako v loòském roce,
divadelní pøedstavení ve zøíceninách
hradu Pravda. Scénáø znovu napsala
vedoucí výtvarného oboru Olga Bolhová. Loni jsme dávali místní povìst
Èertùv kámen, letos to bylo pøedstavení na motivy povìsti Sudièky z Poohøí.
S dìtmi je pøipravily Lada Vildová
a Libue Nová. Romantiku i hloubku
tématu zvýraznilo nejen prostøedí hradu, ale i podmanivý zpìv Kvítku. Hezkou kulisu tvoøilo pøes sto divákù z øad
rodièù, sourozencù, pøíbuzných a známých. Celé pøíjemnì proité odpoledne
skonèilo tradièním opékáním buøtù
a zpìvem pøi kytaøe. Letoní Letní
umìlecká kolièka se vydaøila.
Jiøí Ekrt

Lostr za první pololetí ve ztrátì

LOUNY (rtl) - Lounské strojírny vykázaly za první pololetí ztrátu témìø
27 milionù korun, zatímco ve stejném
období loòského roku hospodaøily se
ziskem devìt milionù. Trby naopak
vzrostly o 12 % na 352 milionù. Letoní propad ovlivnily nejvíc kursové rozdíly vlivem silné koruny, èást ztráty
vznikla nedostatkem zakázek. Lostr
exportuje asi 60 % výroby, sílící koruna se proto projevila velmi negativnì -

na jedné zakázce pøedstavuje kursová
ztráta 12 milionù korun. Na zhorených ekonomických výsledcích Lostru
se podílí i pohledávka za Èeskými drahami asi 40 milionù korun. Bývalá vláda Èeské republiky pøitom pøed volbami slíbila, e podstatnou èást svého
dluhu vùèi eleznièním opravnám uhradí. Lounské strojírny zamìstnávaly k
30. èervnu 740 lidí, meziroènì stav pracovníkù klesl o sto.

Sedm lidí u v Lounech nebydlí

Úherce mají skvìlé hasièe... Poslední prázdninovou sobo-

tu ve Staòkovicích probìhla hasièská soutì o Pohár øeditele Elektrárny
Poèerady, její výsledky jsou zapoèítávány do Krunohorské ligy. Soutìilo se v poárním útoku na jeden pokus. Klání se zúèastnilo tøináct drustev
muù, sedm drustev en a ukázku zásahu vzornì pøedvedly dìti z Døemèic.
Byly moc ikovné, zaslouí si pochvalu, liboval si Lubo Lorenz, velitel
záchranného sboru Elektrárny Poèerady. Nejlepí výsledek ze vech zúèastnìných hasièù dosáhli mui z Úherec. Dalí poøadí: 2. trbice A, 3. Lhenice, 4. Elektrárna Poèerady. Nejlepí drustva en: 1. Chráany, 2. Kostomlaty, 3. Beneov nad Plouènicí a 4. Úherce.

Taneèníci z Luny mìli nabité prázdniny
LOUNY - Jako kadý rok poøádala
T Luna pro své dìti a èleny taneèního
klubu dospìlých letní táborové soustøedìní. Letos jsme v Jesenici u Rakovníka v pøíjemném prostøedí rekreaèního
støediska ÈSAD Rakovník vybaveného krytým bazénem strávili deset pøíjemných dní tancem, hudbou, koupáním, procházkami a bojovými hrami.
e se dìti nenudily, potvrzuje, e po
noèní stezce odvahy na závìr tábora
pøijely domù jako správní táborníci
nemyté, neèesané a zaèouzené od
ohnì. Vìtina èasu byla vìnována tanci. Pøipravovali jsme nové choreografie
na pøítí sezonu, abychom obhájili dosaené výsledky z minulé sezóny, pøí-

LOUNY (rtl) - Rozsáhlou provìrku
evidence trvalých pobytù v domech v majetku mìsta provádìl odbor místního
hospodáøství Mìstského úøadu Louny. Provedli jsme kontrolu, zda lidé,
kteøí mají v mìstských domech trvalé
pobyty, v bytech skuteènì bydlí. V sedmi pøípadech bylo zjitìno, e lidé mají
v mìstských bytech trvalý pobyt, ale ve
skuteènosti pøed dlouhou dobou ukonèili nájem. Správce nemovitostí proto
pøedal odboru organizaènímu a vnitøních vìcí mìstského úøadu návrh na

zruení trvalého pobytu, popisuje
kontrolu tajemník lounské radnice Jan
Kerner. Podobné kontroly by mìly nadále probíhat jednou roènì. Mìsto ke
zruení trvalého pobytu èlovìka,
který v mìstské nemovitosti dlouhodobì nebydlí, opravòuje zákon o evidenci obyvatel z roku 2000. Místo
pùvodní adresy v nìkterém z mìstských domù bude nezvìstným lidem
pøidìlena úøední adresa na mìstský
úøad, kam jim bude pøicházet pøípadná pota.

Dvì stínosti
byly oprávnìné

Rekvalifikace opìt zaèínají

PODBOØANY (rtl) - Za poslední rok
obdrel podboøanský mìstský úøad ètrnáct stíností. Dvì byly oprávnìné, dvì
èásteènì oprávnìné, est neoprávnìných. Zbytek byl postoupen k øeení jiným organizacím. Stínosti se týkaly
napøíklad nesplnìní projektové dokumentace, chybného postupu stavebníka, nadmìrného hluku, pøestupkù
proti obèanskému souití, nevhodného chování obèanù, postupu pracovníkù mìstského úøadu, nedostateèného
nebo naopak nadmìrného vytápìní
v panelovém domì, patného ukládání odpadu a podobnì. Nejvíce stíností musel vyøizovat podboøanský stavební úøad a tajemník mìstského úøadu.
Na vyøízení stínosti má úøad tøicet dnù
a ani v jednom pøípadì nemusel být termín prodlouen.

nou èástku a zakotvit ji napøíklad
v rozpoètu starosty nebo mìstské
rady. Poslední slovo bude mít nejprve
rada a pak zastupitelstvo pøi schvalování rozpoètu, øíká abata. Rozpoèet mìsta v dobrém slova smyslu zatìují návtìvy naich partnerù v Lounech - ty jdou na ná vrub. Rádi bychom
návtìvám poskytli kvalitní servis.
Zatím se vìtina akcí hradí z fondu
starosty, který èiní devadesát tisíc korun na rok. Hradí se z nìj napøíklad
i pohotìní návtìv nebo jejich cestovné. Kdy si pøedstavíte dvoudenní pobyt pìtièlenné zahranièní delegace,
uznáte, e penìz není na celý rok mnoho. A to rozhodnì nejde o nìjaké nezøízené hodování, øíká starosta Emil
Volkmann.

padnì dosáhli jetì lepích. V srpnu
jsme vystupovali na pouti v Touchovicích s dvacetiminutovým blokem a podaøilo se nám udret návtìvníky poutì, i kdy zaèalo pret. Koncem srpna
probìhlo v sídle taneèní koly v Èernèicích víkendové soustøedìní spoleèenského tance s trenéry prvního stupnì - manely Stumpfovými z Ústí nad
Labem. Na závìr prázdnin se konal Taneèní maratón v nìm na 3. místì skonèily Kateøina Tichá a Jana Ortová, na
2. místì Andrea Bìhounková a 1. místo obsadili Kateøina Pelcová a Jiøí Minaøík. kolní rok jsme zahájili 9. záøí
zápisem v Èernèicích nad samoobsluhou.
Jana Stehlíková, T Luna

struènì z obcí
nV LUBENCI VYBRALI mezi obèany a firmami 120.000 Kè na pomoc postieným oblastem. Obecní
zastupitelstvo uvolnilo z rozpoètu
30.000 Kè pro zatopené Brzánky.
n VÍTÌZEM výbìrového øízení na
stavbu domu s peèovatelskou slubou ve Staòkovicích se stala firma
AGS Astra, která nabídla cenu 7,45
milionu korun.
nNAVÝIT O 200 TISÍC KORUN
pøíspìvek mìsta atce na výstavu regulaèní stanice a vysokotlaké pøípojky plynu v Radíèevsi ateètí radní odmítli. Zastupitelé financování
akce, kterou realizují obce Holedeè
a Mìcholupy, také zamítli.
n SLOITÁ DOPRAVNÍ situace
provází opravu v Zahradní ulici v Lubenci. Komunikace je prùjezdná jen
èásteènì. Dìlají se zde zámkové
dlaby. Stavbu, která by mìla být dokonèena v øíjnu, provádí firma
Ekostavby.
n TAKÉ OBEC PANENSKÝ TÝNEC pomáhá oblastem postieným
záplavami. Týneètí si vybrali rodinu
Jiøího Jendøejíka z Køeic na Litomìøicku. Jeho domek byl do druhého
patra zasaen vodou. V jeho rodinì
jsou dvì dìti ve vìku 6 a 14 let.
n OBEC ROÈOV vydala u pøíleitosti pouti novou pohlednici. Kromì
Horního a Dolního Roèova jsou na
ní i osady Bøínkov a Úlovice.
n V LIBOÈANSKÉM AZYLOVÉM DOMÌ Ostrov bezpeèí
bude jetì tøi dalí mìsíce bydlet
Milena Peterová a Lenka Tatárová.
Monost vyuít doèasného ubytování jim prodlouilo mìsto atec.
n NEJEN JABLKA James Grieve, ale také ovocné víno mùete koupit u pìstitelù ovoce v elkovicích za
Libèevsí.
n MÌCHOLUPTÍ zastupitelé
rozhodli, e ve volebním období 2002
- 2006 bude mít tamní obecní zastupitelstvo devìt èlenù.
n POPLATKY za dìti v mateøské
koly a ve kolní druinì v Novém
Sedle byly sníeny. Maminky na mateøské dovolené, které dítì dávají
do koly nejvý pìtkrát mìsíènì,
zaplatí 50 Kè, za dìti docházející
kadý den a odcházející po obìdì se
platí 100 Kè a za dìti docházející do
kolky kadý den a odcházející a
odpoledne 150 Kè. Ceny jsou za mìsíc. Poplatky za pobyt ve kolní druinì byly zrueny.
n JETÌ LETOS by mìl být zateplen obecní dùm v Èeradicích a vyasfaltováno tamní høitì.
n V KATASTRU obce Vroutek
byla mezi Mlýnci a Libyní pøi mýcení
porostu objevena malá zarostlá kaplièka. Starostka Libue Moravèíková nyní pátrá po její historii.

n Absolventi kurzù mají velkou anci získat práci
LOUNY (to) - e jste nezamìstnaní
a u vás to doma pøestalo bavit? Udìlejte si rekvalifikaèní kurz pro sváøeèe
èi obrábìèe. Støední odborná kola
technická a støední odborné uèilitì
v Lounech po úspìných loòských kurzech také v tomto kolním roce poøádají ve spolupráci s Úøadem práce
v Lounech sváøeèské a obrábìèské
kurzy pro nezamìstnané. Pokud bude
zájem, uskuteèníme kurz podzimní

i jarní. Kurzy zaènou po polovinì
záøí, øíká Jaroslav rotýø, který kurzy
vede. Loni kurzy absolvovalo ètrnáct
obrábìèù, získali osvìdèení o zauèení s celorepublikovou platností a vem
bylo po absolvování nabídnuto zamìstnání. Kurzy pro sváøeèe a pøezkuování organizuje a vede sváøecí technolog Igor Vyznal. kola chystá sedm
kurzù svaøování, zájemci mají pøíleitost sloit i evropskou zkouku sváøe-
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DOMOUICE - V prùbìhu prázdnin probìhla ji ètvrtá Letní umìlecká
kolièka poøádaná Nadaèním fondem
Kvítek pro èleny Klubu-E.F., Kvítku
a jejich kamarády. Hostitelem se stala
jako v minulém roce obec Domouice,
kdy bylo 57 úèastníkù ubytováno ve
kole. Stravování zajistil personál
mateøinky. Dopolední program tvoøila práce ve vybraných zájmových oborech - keramickém (vedly L. Nová a L.
Vildová), malíøském (O. Bolhová),
pìveckém (V. Petrilka, L. Petrilková, R. Friedlová) a rybáøském (J. Ekrt).
Rybáøi museli vstávat podstatnì døíve,
protoe dojídìli lovit na rybník do
Tuchoøic. Odpoledne dìti tvoøily, absolvovaly vycházky do pøírody s koupáním. V podveèer se nacvièovalo, ily
se kostýmy, pøipravovaly kulisy na divadelní pøedstavení, cvièil se aerobik.

LOUNY (rtl) - Financování kontaktù mìsta Louny s jeho partnerskými
mìsty by mìlo být moná u od pøítího roku pevnou souèástí mìstského
rozpoètu. Je o tom pøesvìdèen radní
Radovan abata, který byl na jaøe povìøen mìstskou radou pøipravit konkrétní návrh. Vlastnì je to mylenka
komise cestovního ruchu, øíká abata, který se partnerským vztahùm Loun
dlouhodobì vìnuje. Koncem srpna se
komise cestovního ruchu sela znovu,
aby abatùv návrh dopracovala a pøedala definitivnì mìstské radì k posouzení. A doposud se na návtìvy
partnerù u nás nebo nae v zahranièí
vdy hledaly peníze z rùzných kapitol
rozpoètu. Myslím, e napøítì by bylo
vhodné urèit na tento úèel nìjakou pev-
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struènì z mìst
n MINIMÁLNÌ do konce roku
2003 bude po èeských drahách jezdit
vlak Luna. Mìsto Louny vyslalo na
kontrolu vlaku zamìstnankyni
mìstského úøadu sleènu Karlu Klímovou. Shledala, e je vlak èistý a e
název vlaku je vyhlaován na kadém nádraí.
n V POLOVINÌ SRPNA zemøel
Otokar Procházka, lounský èlen
Konfederace politických vìzòù.
n SRPNOVÉ POVODNÌ pokodily v celé republice i desítky èistíren
odpadních vod. Patøí mezi nì i tøicet
velkých èistíren, které upravují vodu
pro více ne deset tisíc spotøebitelù.
Èeská inspekce ivotního prostøedí
na svých webových stránkách oznámila, e mezi nimi je i èistírna v atci.
Zùstala sice v provozu, koda na ní
je ale asi 50 tisíc korun.
n LOUNSKÉ MÌSTSKÉ RADÌ
byl pøedloen rozbor hospodaøení za
první pololetí roku 2002. Pozornost
byla vìnována zejména hospodaøení na 8. Z v souvislosti s dubnovou
výmìnou øeditelù.
n NA RADNICI V LOUNECH
spoleènì jednaly sociální a bytová
komise o poøadníku ádostí pro pøidìlování sociálních bytù.
n RADNÍ V PODBOØANECH
projednali písemnou zprávu o pøípravì senátních a komunálních voleb.
n RADA MÌSTA ATCE projednala ádost bývalého provozovatele
koupalitì Ladislava Bárty o proplacení vynaloených nákladù na zahájení letní sezóny. Nedáme mu nic.
Mìl lépe hospodaøit, prohlásil atecký starosta Jiøí Farkota.
n NA 200 TISÍC KORUN pøijde
oprava chodníku ve Vrchlického ulici v atci u letního kina. Na opravdu
chodníku byla pouita dlaba z rekonstruované Pøíkré ulice.
n AREÁL LOUNSKÉHO KOUPALITÌ byl rozíøen o pozemek,
na nìm leí staré koryto Mìleckého potoka. Dnes strouha slouí pouze k odvádìní spodních a povrchových vod ze zastavìné èásti mìsta.
Koryto potoka kupuje mìsto Louny
za 8.500 Kè od Zemìdìlské vodohospodáøské správy atec.
n ATECKÉ ZASTUPITELSTVO na svém záøijovém jednání
schválilo rozpoètovou zmìnu - pøevedení 560.000 Kè do investièního
fondu na restaurování sloupu Nejsvìtìjí Trojice.
n DOPIS s letákem Sudety byly
a opìt budou nìmecké, který v polovinì èervence obdrela podboøanská radnice (Svobodný hlas 32/
2002), pøevzala od mìstského úøadu Policie ÈR.
n REKONSTRUKCE Pøíkré
a Francouzské ulice v atci pøijde na
13,2 milionu korun. Jde výhradnì
o prostøedky z rozpoètu mìsta.
n ATECKÝ ZASTUPITEL Jan
Anto upozoròoval 5. záøí na zastupitelstvu na nebezpeèí, které by mohlo vzniknout v souvislosti se sesuvem
detìm podmáèené opìrné hradební zdi podél Nákladní ulice. Vyzýval,
aby byla ulice na noc uzavøena.
n ÈÁST HOTELU OHARKA
V LOUNECH se letos 1. dubna zøítila zøejmì kvùli ucpanému ventilu bojleru a selhání elektroinstalace. Vyplývá to z posudkù praského kriminalistického ústavu a soudních znalcù. Nefunkèní ventil a vadná elektroinstalace umonily pøehøátí vody
a o 236 stupòù Celsia. Nahromadìná pára a následná tlaková vlna roztrhla bojler na dvì pùlky a vymrtila
je proti nosné konstrukci domu. Ve
nasvìdèuje, e obìti výbuchu zemøely okamitì a netrpìly.
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Co dnes stojí kultura na vesnici

1995 tehdy populární lutý Pluto pes.
Zájem byl obrovský. Pøilo 415 platících, vzpomíná. Je vyznavaèem rockovìjích kapel. V polovinì záøí napøíklad vystoupí v sokolovnì Rotace, kapela ze Slaného. Jsou to poctiví chasníci, co hrajou bez automatiky, perfektnì a nejsou ani drazí, pøibliuje organizátor. Kulturní akce se podle nìj vyplatí èím dál míò. Kapely musí pøedkládat seznam hraných skladeb a poøadatelé jsou povinni odvádìt poplatky za autorská práva. Dìlá to okolo
sedmi stovek. Vstupenky jsou orazítkovány a sedm procent z ceny se odvádí
obecnímu úøadu, informuje Babický.
Odpolední pivní slavnosti vak letos
byly bez vstupného, platilo se a veèer,
kdy na zábavì hrála Elegance. Pøíznivci slavìtínských zábav se mohou tìit
i na zimu. Pùvodní kamna sokolovnu
stìí vyhøály. Novì zavedené topení je
Tomá Mach, úèastník rekvalifikaèního kurzu svaøování elektrickým obloukem.
pøíslibem, e tu bude ivo i v zimì.

Vech ètrnáct obrábìèù, kteøí loni kurz absolvovali, nalo zamìstnání.

FOTO ARCHIV SOTASOU LOUNY

SLAVÌTÍN (to) - Pivní slavnosti
mìly ve slavìtínské sokolovnì oficiálnì zaèít 17. srpna ve 14 hodin. Pùl hodiny pøed zaèátkem zde byl k zastiení
jen poøadatel Miroslav Babický, který
má sokolovnu v pronájmu. První pivní slavnosti pøed tøemi lety byly nejlepí, druhé byly slabí, podotýká. Souèástí slavností je pivní tafeta, kdy
milovníci piva pijí pùllitr na ex. V kadém pivním drustvu vak podle pravidel musí být minimálnì jedna ena. Na
vítìze èekají trièka a láhve plzeòské
dvanáctky. Letos pøispìl na slavnosti
obecní úøad. Ji nyní je vak zapotøebí
podat na radnici ádost o finanèní poadavek na rok pøítí, aby mohl být
zaøazen do rozpoètu.
Miroslav Babický si udìlal v sokolovnì bar a od roku 1991 poøádá v prùbìhu roku soukromì zábavy. Nostalgicky vzpomíná na nejúspìnìjí vystupující kapelou, kterou byl v roce

ní dle ÈSN - EN 287-1. Loni absolvovalo kurz 65 sváøeèù, v krátké dobì po vyuèení získal kadý tøetí zamìstnání. Spolupracujeme s mnoha majiteli firem,
kteøí obrábìèe potøebují, informuje Jaroslav rotýø.
Pokud máte o kurzy zájem, mùete se za mistry pøijít
podívat u tuto sobotu 14. záøí, kdy kola oslavuje
padesáté výroèí zaloení. Hlavní oslavy probíhají
v budovì koly, doprovodnou akcí je Den otevøených
dveøí v dílnách koly. Probíhá od 9.30 do 14.30 hodin
v areálu koly u masokombinátu (vchod proti sbìrným
surovinám), kde získáte podrobné informace a seznámíte se s podmínkami a prostøedím. Nebo mùete kontaktovat pøímo: informace o kurzech pro obrábìèe podá
Jaroslav rotýø na tel. 0395/655397, 658203 èi mobilu
0603/772364. Se sváøeèskými kurzy podrobnìji seznámí Igor Vyznal na mobilu 0602/465693. V pøípadì
zájmu se mùete zaevidovat té na Úøadu práce
u J. Bìlohlavé na tel. 0395/634123.

