svobodný hlas

Kanalizaci doplatí mìsto a investoøi

struènì z mìst

LOUNY (rtl) - Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR nepodpoøí v plné výi
dofinancování stavby deové kanalizace v prùmyslové zónì Louny - jihovýchod. Oznámil to starosta Jan Kerner
po posledním jednání se zástupci ministerstva. Místo poadovaných 9,9
milionu dostane radnice jen 8,3 milionu korun. Na dokonèení stavby tak
chybí 1,63 milionu korun, které u
v letoním mìstském rozpoètu nejsou.
Na realizaci akce pøitom závisí stavba
FOTO JO-FOTO@QUICK.CZ

Stránící pøibrali tøi nové

V minulém týdnu posílili øady stráníkù Mìstské policie Louny tøi noví
stráníci. Po výbìrovém øízení absolvovali psychotesty, pìtitýdenní
kolení v Pøíbrami a závìreèné písemné i ústní zkouky pøed komisí
Ministerstva vnitra. Dalí stráník
je ji tøetí týden ve kolícím støedisku. Celkový poèetní stav je tak tøicet
muù vèetnì øeditele a dvou zástupcù. Do plného stavu chybí pouze jeden stráník.

Lidé si krádee v Husovce
nevimli
zval se nikdo, øíká smutnì lounská

policejní mluvèí Jaromíra Støelcová.
Kriminalisté ádali o pomoc pøedevím zamìstnance Lostru, kteøí
okolo místa èinu procházejí cestou
do zamìstnání. Na pøípadu se samozøejmì dál pracuje. Uzavøen jetì
nebyl a v ádném pøípadì nebyl ani
odloen, øíká Støelcová. Svìdci èehokoli podezøelého z inkriminované
doby mohou volat na telefonní èíslo
974 437 328.

Osady vyberou své zástupce

ateètí v Jihlavì pøekvapili

nou a kdo se stane pøedsedou. Chtìli
bychom, aby v obou obcích probìhly
ankety jako v minulosti. Osadní výbory budou zøejmì mít opìt pìt èlenù a pùjde o ty, kteøí dostanou nejvíc
hlasù, øíká starosta Jan Kerner.
Podle místostarostky Vìry Mirvaldové by èlenové a pøedsedové osadních výborù mohli být jmenováni na
únorovém jednání zastupitelstva.

Udìlejte si pøedvánoèní pohodu

Radní se zkraje pustili do bytù

Kamil Emanuel Gott èi skupina 4 You
a dalí. V poøadu si úèinkující zasoutìí o ceny. Obì akce poøádá Adart
s Radiem Agara a Kiwanis klubem
Luna. Dále se na ní podílí Centrum
zdravotnì postiených, Speciální mateøská kolka Louny bude prodávat
keramické výrobky èi skauti a Vyí
odborná kola ve tìtí bude prodávat
výrobky z ruèního papíru, vánoèních
dekorací, dáreèkù a dobrot. Výtìek
z prodeje bude pouit pro èinnost tìchto organizací. Bude pøipraveno obèerstvení: svaøené víno, èaj, klobásy, preclíky, cukrovinky. Vichni ètenáøi jsou
srdeènì zváni. Chtìli jsme, aby se
v Lounech pøed Vánocemi dìlo nìco
vìtího, øíká Jaroslava Ladrová,
spoluorganizátorka akce.

Je to témìø malý zázrak

FOTO DAVID HERTL
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LOUNY (mpl) - Fyzická zdatnost
stráníkù Mìstské policie Louny je
podle zástupce velitele Miloslava Malého na dobré úrovni. Právì ukonèené
Závìreèné vyhodnocení dobrovolné vojenského cvièení v atci.
provìrky, skládající se z poètu klikù,
sedu-lehù za dvì minuty, rychlostních
a vytrvalostních bìhù, vichni stráníci splnili a v nìkterých pøípadech i hodnì pøekroèili limity, rozdìlené do kaATEC - Od roku 1999 probíhá pra- ska. V den nástupu byli dobrovolníci tegorií podle vìku. Nejlepím stránívidelnì u 1. výcvikové základny protile- vystrojeni a ubytováni. V dalích dnech kùm do 30 let a nad 30 let jsou pak
tadlového vojska v atci dobrovolné probìhla støelba z ruèních zbraní na pøedány diplomy od starosty mìsta.
vojenské cvièení záloh pro zájemce støelnici Pleivec a taktická pøíprava
z celé republiky. Cvièení probíhá dle voják v poli na cvièiti Pereè pod veprogramu odbornosti protiletadlového lením podpraporèíka Petra Schmalze.
LOUNY (rtl) - Ani témìø dva mìsíce
vojska. Cílem je zopakování principu Pøi závìreèné besedì zastupující velipo vloupání do obchodu se zahradní
èinnosti protiletadlových kompletù, tel 1. výcvikové základny protiletadloprohloubení znalostí hlavních èástí vého vojska Vlastimil louf vyhodno- a lesní technikou v Husovì ulici nemazbranì, urèení hlavních ovládacích til týdenní výcvik a pøedal záloákùm jí policisté pachatele. Toho se pokouprvkù, prohloubení získaných návykù certifikáty o absolvování dobrovolné- eli najít i prostøednictvím výzev ve sdìa rozpoznání vzduných prostøedkù ho vojenského cvièení. Obdreli také lovacích prostøedcích. Je toti pravdìprotivníka.
pamìtní medaile základny a propagaè- podobné, e k události dolo v dobì,
Poslední dobrovolné vojenské cvièe- ní materiál Armády ÈR. Nejstarí kdy ulicí procházela øada lidí. Neznání probìhlo poèátkem listopadu, kdy z dobrovolných záloh, 49letý Vladimír mý pachatel vnikl v pondìlí 7. øíjna
nastoupili k výcvikové základnì dob- Grmolecký z Olomouce, podìkoval za ráno po pøekonání bezpeènostního
rovolníci ze záloh v hodnostech svobod- zájem o dobrovolná cvièení pøísluní- zámku møíí do prodejny a ukradl
níka, desátníka a èetaøe. Raritou kùm výcvikové základny a Armádì ÈR zboí v hodnotì 150.000 Kè. Neov dosavadní historii dobrovolných cvi- a ujistil, e øada obyvatel pøi souèasné
èení je Oldøich Osmík z Jaromìøe mezinárodní situaci pochopila význam
v hodnosti podplukovníka, který slou- armády pøi obranì státu i pomoci civilil tøiadvacet let u protiletadlového voj- nímu sektoru.
Stanislav Stebila
LOUNY (rtl) - Novì zvolené zastupitelstvo mìsta Louny by mìlo 9.
prosince rozhodnout o vytvoøení ètyø
svých orgánù: dvou výborù (finanèJIHLAVA (rtl) - Na 130 módních lavské uèilitì zvítìzilo v kategorii pla- ního a kontrolního) a dvou osadních
kolekcí v Jihlavì pøedstavili v polovinì vek a prádla, Prostìjovtí své modely výborù (pro místní èásti Brloh a Nelistopadu mladí tvùrci celé republiky. vyzdobili nejkrásnìjími ruèními èichy). Pro obyvatele obou vesnic
Modely sami zhotovili a èetnému pub- pracemi a spoleèenskými aty se bude ustavení osadních výborù spoliku pøedvedli na pøedvádìcím molu. blýsklo uèilitì z Brna. Volnou fan- jeno tradiènì s anketou, v ní sami
Odborná porota hodnotila pøedevím tazii na téma ètvero roèních období rozhodnou, koho do výboru navrhnápaditost. Ètrnáctého roèníku sou- pøivezly studentky z atce. Holky
tìe Mladý módní tvùrce, je se koná to bavilo, samy si vyrobily i kloboupod zátitou ministerstva kolství, se ky, øekla uèitelka tìpánka Frýzúèastnilo 21 støedních kol a odbor- bová. Podle ní ale dívky bìnì nejraLOUNY (to) - Agentura Adart Louných uèili. Nejlepí podzimní kon- dìji nosí rifle a trièko. ateètí se ny a Rádio Agara poøádají pod zátifekci uili v odborném uèiliti v Pelhøi- soutìe zúèastnili poprvé a povau- tou lounského starosty Jana Kernera
movì, sportovní odìvy se podaøily Pl- jí to za dobrou zkuenost. Zda pøije- astné a veselé aneb Setkání u vázeòským a aty a halenky nejlépe vyly dou i pøítì, závisí na finanèních noèního stromu. Akce vypukne v neákùm z Nového Jièína. Poøádající jih- monostech koly.
dìli 1. prosince od 16 hodin na Mírovém námìstí v Lounech. Od 16 do 17
hodin probíhá poøad Dìti baví dìti.
LOUNY (rtl) - Kromì øady spíe úøed- mìstì vystavìno, kolik bylo za léta Vystoupí Pìvecký sbor Gymnázia Vácních úkonù mìlo první jednání nové 1998 a 2002 vydáno stavebních povo- lava Hlavatého, romský taneèní souRady mìsta Louny na programu irí lení a kolaudaèních rozhodnutí - a to bor Amare èhave, Dramatický soubor
debatu o bytové situaci mìsta. Kom- nejen v samotných Lounech, ale také Základní koly Jana Amose Komenplexní zprávu o bytové problematice v Brlohu a Neèichách. Chceme o by- ského, Sestry Samkovy ZU Louny
chtìjí radní projednat koncem listo- tech rozsáhle diskutovat a radní by s koledami, Cirkus Rámus, divadelní
padu. Byty jsou jedním z problémù, mìli mít dostatek podrobných infor- souboru Zmatek, Taneèní kola Luna,
který bychom chtìli zaèít øeit novì. mací, vysvìtluje starosta. Sám si ne- Dìti Fitness studia a Jazz trio ZákladPovìøili jsme odbor místního hospo- troufá odhadnout, zda nová rada èi za- ní umìlecké koly. Od 17 hodin pak
dáøství mìstského úøadu a Stavební stupitelstvo budou chtít v bytové poli- zaèíná hodinový poøad Václava Tøasáúøad Louny, aby zpracovaly komplex- tice mìsta výrazné zmìny.
ka Veselý èertí rej. Mimo jiné vystoupí
ní informaci k bytové problematice,
øíká starosta Jan Kerner. Radní zajímá pøedevím, kolik bytù je v majetku
mìsta, kolik mìstských bytù bylo v letech 1998 a 2002 uvolnìno a novì obsazeno a kolik radnice k 31. øíjnu evidovala ádostí o byt. Radní by se zároveò mìli dozvìdìt, kolik bytù bylo ve n Jednou roènì opravená kaple v Poèeradech oije
POÈERADY (rtl) - Koncem øíjna se Poèerady doèkaly - tamní kaple
starosti starostù svaté Anny byla znovu vysvìcena. Jak pøipoutí postoloprtský dìkan
P. Rudolf Prey, je otázkou, zda vichni Poèeradtí na významnou
událost skuteènì netrpìlivì èekali.
n Jaké jsou vae nejdùleitìjí zámìry v obci ve volebním obvodu
Zdá se to jako zázrak - dokonèit vu poèeradské kaple pøispìli. Rudolf
2002 - 2006? Co povaujete za nejdùleitìjí? A budete mít na
opravu kaple v dobì, kdy lidé spíe Prey zámìrnì nechce s výjimkou nìrealizací svých plánù dostatek penìz?
víru ztrácejí, a v místì, kde ji v po- meckého daru øíkat, kdo jak velkou
sledních letech nikdy moc nebylo. èástkou, prací èi vìcným darem pøiPodle posledního sèítání z bøezna spìl: To není podstatné. Rekon2001 se ve Výkovì (pod který patøí strukce pøila na zhruba jeden milii Poèerady) hlásilo k øímskokato- on korun, v tom jsou i dary, napøílické církvi padesát vìøících. V obou klad okna, vysvìtluje a dodává, e
obcích pøitom ije témìø ètyøi sta radost z dobrého díla by mìli mít
lidí a z nich 75 % uvádí, e jsou zcela vichni, kteøí pomohli.
Václav ístek, starosta Bítozevsi Petr Kvítek, starosta ielic
bez vyznání. I za tìchto okolností se
Oprava poèeradské kaple zaèala
U jsme zaèali se stavbou zdraVzhledem k tomu, e obec dosud
ale podaøilo velké dílo. Zásluhu na v bøeznu a skonèila v záøí letoního
votního støediska v bývalém kultur- nemá schválený obecní rozpoèet a e
tom má øada lidí, kteøí se na opravu roku. Nikdo nechtìl vìøit, e ji doním domì. Materiál nakoupí obec se nae nové zastupitelstvo sejde a
kaple skládali nebo shánìli pro- konèíme. Ze zaèátku jsme mìli jen
a práci udìlají místní øemeslníci. Je- 15. prosince, nemohu u nyní závaztì letos zaèneme stavìt dùm s peèo- nì sdìlit, které investièní akce uskustøedky. Èástí penìz pøispìlo lito- pár korun. Je to pro mne velký pocit
vatelskou slubou. Zaskoèil nás vy- teèníme. V následujících ètyøech lemìøické biskupství, dalí dary pøi- radosti a malý zázrak, e se nakonec
soký poèet dìtí v mateøské kole. Na tech by vak, pokud to nai zastupily od firem KB Blok Postoloprty, ve podaøilo, pøipoutí P. Rudolf
základì nových norem, kdy na dítì telé schválí, alfou a omegou investièElna Servis a Knauf Poèerady. Pøi- Prey. Kaple byla vysvìcena v sobotu
musí být minimálnì ètyøi metry ètve- ních akcí mìla být plynofikace obce spìl také Obecní úøad Výkov 26. øíjna odpoledne za pøítomnosti
reèní, budeme nuceni postavit novou rádi bychom se pokusili o napojení
a Elektrárna Poèerady. Dar v hod- litomìøického biskupa Josefa
kolku. Vyøeíme to nástavbou pøí- plynu z plánované prùmyslové zóny
notì 150.000 Kè dorazil z nìmecké- Koukla. Do kaple se vmìstnalo nìstavby, vznikne tak 300 ètvereèních na letiti. Samozøejmì máme pøipraho Staffelsteinu. V tomto bavorském kolik desítek hostù z Poèerad i blízmetrù. Ve kolce je tøicet dìtí, na zá- veny jetì velkou øadu drobných
mìstì ije øada pùvodních obyvatel, kého okolí. Bylo po silných vìtrech
kladní kolu nastoupí za rok deva- akcí, mezi nimi napøíklad opravu
vysídlených po konci druhé svìtové a ty se na opravené kapli hned podetenáct. Dùleitá bude stavba dvou klubovny pro mláde ve Stroupèi.
války z Postoloprtska. Postoloprty psaly, kdy odtrhly jeden z plechù,
rybníkù. Ji jsme se dohodli s Povo- Hotový je hrubý projekt plynofikatam mají partnerskou farnost. Dì- lemujících tít. Natìstí i tato vada
dím Ohøe a schyluje se ke schvalova- ce Hoøetic, avak ta by se realizokan Prey zadal navíc do Katolické- byla u odstranìna.
címu procesu. Na akci dojde, pokud vala pouze v pøípadì, e by na ni
ho týdeníku inzerát, kterým vyzval
Narozdíl od Mradic, kde byla kap70 - 80 % nákladù ponese stát.
uvolnil peníze ÈEZ.
vìøící z celé republiky, aby na opra- le vysvìcena bìhem léta, nenael

V atci probìhlo
dobrovolné cvièení záloh

továrny dalího japonského investora, který Lounùm pøinese nová pracovní místa. Radnice se rozhodla chybìjící èástku rozdìlit mezi mìsto a investory v prùmyslové zónì, kteøí budou
kanalizaci sdílet. Kadý vèetnì mìsta by tak platil asi 400 tisíc. Podle pøedbìných informací od správce rozpoètu bychom letos mìli do konce roku
tyto peníze v rámci investic vyetøit. Na
jiných akcích se trochu uetøilo, øíká
starosta Kerner.

struènì z obcí
n MIKROREGION PERUCKO,
který byl zaloen za úèelem zajitìní
pøístupu k dotacím Evropské unie,
v souèasnosti sdruuje patnáct
obecních úøadù a 29 obcí.
n LENEICKÝ rybník proel na
poèátku listopadu výlovem. Nyní je
opìt postupnì napoutìn.
n TAKÉ O TÌCHTO komunálních volbách jezdil pro volièe po obcích Vroutku autobus, aby se mohli
pohodlnì dostat do volební místnosti. Opìt nebyl vyuit. Kdyby vak
nejel, to by se obèané bránili, podotýká starostka Libue Moravèíková. Na Vroutecku lo k volbám 850
z 1560 volièù, obèané z pøidruených
vesnic jezdili do volební místnosti
vlastními auty.
n VÍTANÉ rozíøení pracovní
doby provedla radnice v Kryrech.
Úøední dny pondìlí a støeda byly zrueny a pracovníci obecního úøadu
vyøizují záleitosti obèanù po celý týden, vdy od 8 hodin - v pondìlí
a støedu do 17 hodin, v úterý a ètvrtek do 16 hodin a v pátek do 14.30
hodin.
n K 26. LISTOPADU probìhne
ve Vroutku kolaudace kanalizace
ulic Nádraní, Okruní a Kryrské.
Tato akce za 6,5 milionù probíhala
bez státních dotací, natìstí ve spolupráci se Severoèeskou vodárenskou spoleèností.
n V SOUÈASNOSTI je zkolaudován vodovod ve Vidhosticích. Nyní
Obecní úøad Vroutek èeká na zápis
z referátu ivotního prostøedí a a
rozhodnutí nabude právní moci, zøejmì po novém roce, se bude øeit napojování jednotlivých vidhostických
domácností na nový zdroj pitné vody.
nTÉMÌØ 40.000 KORUN zaplatil Obecní úøad Tuchoøice za dìti,
které z Tuchoøic nebo pøidruených
obcí docházejí do koly v Lipenci.
n KOSTEL SVATÉHO Klimenta
v Chlumèanech byl opraven a nyní od
podzimu je v noci i nasvícen. Obyvatelé, kteøí po léta vídali objekt zchátralý, jsou jím nyní nadeni.
n SMOLNICE byla v sobotu 16.
listopadu nejchladnìjím místem
Èeské republiky. Zatím na mnoha
místech se teplota pohybovala mezi
13 a 16 stupni, meteorologická stanice na Smolnici namìøila 7,5 stupnì. Stejné chladno bylo toho dne
i v atci.
n BÝVALÝ NÁJEMCE restaurace U Dubu na Peruci Martin Mahdal
z Prahy k 19. záøí splatil vekeré dluhy, které vùèi obci mìl.
nKADOROÈNÌ se s pøíchodem
zimy stìhuje èást mìstských holubù
do míst s dostatkem potravy. Jedním
z takových míst je i areál bývalé Osevy u Veltì. V lednu 2002 tam na pøilehlém poli pozoroval ornitolog Herbert Tichý na tisíc holubù, 11. listopadu na drátech vysokého napìtí
dokonce témìø tisíc dvì stì holubù.
n PØEDVÁNOÈNÍ KONCERT
písní a operních árií probìhne v pátek 13. prosince od 17 hodin v peruckém kinì. Vstupné je dobrovolné, organizátoøi slibují pøípadný výtìek
vìnovat na nákup dárkù pro dìti
v dìtském domovì na Ukrajinì.
1782 dal zednický mistr Václav Vyèichlo. Stavba sama je o nìco starí,
vznikla v roce 1720. Lidem, kteøí
shánìli prostøedky na její letoní
rekonstrukci, nemohl pomoci ani
stát. Poèeradská kaple není chránìnou památkou a neexistují fondy,
prostøednictvím kterých by stát mohl
na její záchranu pøispìt.

zatím P. Prey v Poèeradech nikoho,
komu by svìøil klíèe od kaple, aby ji
mohl odemknout vìøícím pro duchovní úèely. Mám obavy, zda nìkoho najdu. Rád bych to nabídl tøeba nìkterým z poèeradských Romù,
kteøí za mnou èasto
pøicházejí s prosbou
o køest dítìte. Jetì
uvidím, uvauje
dìkan. Bohosluby
v novì opravené
kapli budou sloueny jednou roènì,
vdy o sobotì, která
bude nejblíe svátku svaté Anny (pøipadá na 26. èervence). Svatá Anna je patronkou mnoha øemesel, v její pøímluvu
u Boha vìøí pøedevím eny - prosí ji za
astný sòatek a
manelství, za poehnání dìtí a za zdárný
porod.
V Poèeradech se
podaøilo zvládnout
opravu kaple v roce,
kdy slaví - letos je to
220 let, co má souèasnou podobu. Tu Nedávno vysvìcená kaple svaté Anny v Poèerají pøi pøestavbì roku dech.
FOTO DAVID HERTL

nATECKÁ RADNICE JEDNALA s nadací, která projevuje zájem
o rekonstrukci klátera kapucínù,
aby monost bydlení byla nabídnuta
povodní postieným obèanùm Tuhánì, se kterou má mìsto atec smlouvu.
n AKCIE v mimoburzovním RMSystému nenavázaly ve 47. týdnu na
rùst z konce pøedcházejícího týdne
a oslabily. Mezi tøemi firmami, jejich
akcie se propadly nejvíc, byl i Elektroporcelán Louny (- 10,45%).
n VEDOUCÍ NOVÉHO ODBORU ivotního prostøedí Mìstského
úøadu Podboøany není Marta Hessová, která vyhrála výbìrové øízení,
ale Zdeòka Lnìníèková. Marta Hessová nakonec dala pøednost jiné práci.
n NA POSLEDNÍM JEDNÁNÍ
lounského zastupitelstva pøed komunálními volbami vystoupil øeditel
mìstské policie Zdenìk Vale a podìkoval za spolupráci bývalému starostovi mìsta.
n V OPRAVENÉM PODBOØANSKÉM Národním domì by se
první ples mohl konat moná u 21.
února 2003. lo by o ples Armády
ÈR. Dodavatel opravy slibuje, e by
nemìl být problém, aby ples probìhl.
Ve výbìrovém øízení na pronájem
Národního domu zvítìzil Jaroslav
tìpánek, na druhém místì skonèil
provozovatel ateckého kulturního
centra Moskva Ludìk Miler, tøetí
Pivovar atec. Nabídky byly podle
výbìrové komise vyrovnané a rozhodování nesnadné.
nATEÈTÍ ZASTUPITELÉ vzali
na vìdomí výroèní zprávu atecké
nemocnice, s výsledky projevili spokojenost a hodlají pokraèovat ve
spolupráci s firmou Mediterra.
n ZASTUPITEL Zdenìk Suchan
(KSÈM) kritizoval na jednání lounského zastupitelstva stav autobusové zastávky u Lounských strojíren.
Lounská radnice provìøuje, kdo má
zastávku ve správì.
n NOVÁ ZASEDACÍ síò mìstského úøadu v Podboøanech by mìla
pøijít na 816 tisíc korun.
n KULTURNÍ KOMISE lounské
mìstské rady pøidìlovala peníze na
kulturní akce ve mìstì. Okresní muzeum Louny dostalo 25 tisíc korun
na poøádání pátého roèníku vánoèních trhù, farní sbor Èeskobratrské
církve evangelické v Lounech dostal
6.500 Kè na uspoøádání koncertu
rockové skupiny Oboroh.
n LOUNSKÁ RADNICE rozdìlila mezi kolská zaøízení v Lounech
témìø 162 tisíc korun. Peníze jsou
urèeny na mimokolní zájmovou
èinnost dìtí a mládee bìhem podzimu.
n STAROSTA ATCE Jiøí Farkota byl na posledním zasedání zastupitelstva povìøen jednáním o doèasném umístìní povìøeného úøadu v budovì bývalého okresního úøadu v Lounech.
nLOUNSKÁ MATEØSKÁ KOLA na Tyrovì námìstí dostala od
mìstského úøadu 31 tisíc korun na
3. roèník pìvecké soutìe pro dìti
lounských mateøských kol.
n NA 116 TISÍC KORUN pøila
letos v záøí výroba a instalace pamìtního køíe na Mìlcích a odlití a osazení pamìtní desky na Mírovém námìstí.

strana 3

28. listopadu 2002

