týdeník lounska, postoloprtska, atecka a podboøanska n 25.bøezna 2004 n roèník 14 n cena 6 kè n èíslo 12

JSTE VLASTNÌ ZAPLATILI KONKURENCI!

Inzerujte právì teï, kdy je kvalitní reklama ve Svobodném hlasu,
nejètenìjím týdeníku Lounska, Podboøanska, Postoloprtska
a atecka tak výhodná. Blií informace o podmínkách inzerce Vám
sdìlíme na tel.: 415 652 204, 606 180 893 nebo je najdete na
www.svobodnyhlas.cz

Køiovatka smrti
zanikne po roce 2005

VELEMYLEVES (rtl) - Investièní plán
chomutovské správy Øeditelství silnic
a dálnic ÈR poèítá v roce 2005 se zahájením výstavby nové køiovatky silnic I/7
Praha - Chomutov a I/27 Mostu - Plznì
nedaleko bývalého vojenského letitì
u atce. Køíení dvou dùleitých silnic,
známé také jako køiovatka smrti, bude
mimoúrovòové. Rychlostní komunikace
z Prahy do Chomutova bude v místì køíení rozíøena na ètyøpruh, silnice z Mostu do Plznì povede pod ní a s jejím rozíøením se nepoèítá. Na stavbu si Øeditelství silnic a dálnic vyèlenilo 134 milionù
korun. V tìsné blízkosti nové mimoúrovòové køiovatky má vzniknout kruhový
objezd, který usnadní dopravu do budoucí prùmyslové zóny, je nìkolik let vzniká
na bývalém letiti.

Koho vlastnì
odsoudit?

Skoro by se chtìlo jásat - za zchátrání památky je koneènì nìkdo pøed
soudem. Tak by se alespoò dal struènì udìlat závìr z toho, e bývalý vedoucí referátu kultury zaniklého
lounského okresního úøadu Petr Novák se zpovídá z toho, e nechal
zchátrat státem chránìnou památku - zámek v Dobøíèanech. Jene u
sama pøedcházející vìta je absurdní:
zámek nenechal zchátrat Novák, ale
jeho majitel. Vdy dokonce Novákùv
úøad podal na majitele trestní oznámení! Kdo je tedy vlastnì souzen?
Tìko øíci. Snad stát? Jsou to pøeci
jeho bezzubé zákony, které umoòují, aby vlastníci své památky libovolnì devastovali.
Od zaèátku devadesátých let sice
dýcháme svobodnì, zároveò ale
smutnì pozorujeme, jak obrovský
náskok mají vichni ti lumpové, kteøí
se nauèili klièkovat mezi zákony.
Støípkem do mozaiky s názvem
právní stát mùe být i poznání, e
tato zemì se chlubí tisícovkami chránìných památek, ale nemá páky na
to, aby se skuteènì chránila. Nebo
snad nìkdo zachránil kostely v Libyni? Ve Zlovìdicích? V Chotìbudicích,
Pøibenicích? Tyto kostely mají svého
majitele, který je nedokáe udrovat,
opravit ani prodat. Co s tím? Takových pøípadù je jen v lounském okresu podstatnì víc. A nemusíme chodit
jen do minulosti, kdy øada kostelù
zchátrala v posledních desetiletích
hlavnì díky mimoøádné péèi socialistického státu, který nejprve potlaèoval práva vìøících a poté krèil rameny
nad tím, e se kostely bez faráøù a bez
vìøících rozpadají. Po ruce jsou pøípady naprosto aktuální. Od roku
1995 bez vyuití chátrá kláter
v Dolním Roèovì. Jak pìknì postupuje vlhkost, se mùe pøesvìdèit kadý, kdo se zajede do Dolního Roèova
podívat. Také o pøípad unikátní barokní sýpky v Leneicích se svého èasu
zajímala policie. Mohutná stavba
pøeila nìkolik válek, pøeila i drustevní hospodaøení, ale s novým majitelem jí støecha vydrela jen nìkolik
let. Lidé v Leneicích vám øeknou, e
nový vlastník mìl vyøezávat trámy ze
støechy coby døevo na topení tak dlouho, a støecha jednoho dne spadla.
Bùh ví, co je na tom pravdy, skuteènost je vak odstraující. Kdo pùjde
k soudu za tyto pøípady?
Bude zajímavé sledovat Novákùv
pøípad a do konce. Poslechnout si
argumentaci soudu. Zdá se toti, e
na lavici obalovaných by v pøípadì
Dobøíèan mìl sedìt i nìkdo jiný.
David Hertl

ná mediální

partner
Michael Straka a Ivo Vodièka pøedstavují
pøesýpací báseò Okolo padesáti pøíznivcù netra-
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Kadou korunu, kterou jste uetøili na reklamì

Obchvat byl tøi hodiny
uzavøen

OKRES LOUNY (pèr) - O víkendu vyjídìli policisté k devíti dopravním nehodám,
pøi nich vznikla koda 755.000 korun. Ètyøi
osoby byly pøi nich zranìny lehce, jeden èlovìk zemøel. K této tragické dopravní nehodì dolo v pátek 19. bøezna krátce po poledni na silnici è. 7 (obchvat Loun) u obce Chlumèany. Øidiè osobní Mazdy, 28letý cizinec pøi
jízdì ve smìru od Prahy na Chomutov vyboèil z dosud nezjitìných pøíèin ze svého jízdního pruhu do protismìru. Zde se èelnì støetl s nákladním vozem Liaz. Øidiè mazdy smrtelným zranìním na místì podlehl. Spolujezdec na pøedním sedadle - 40letý mu byl
se zranìním eber, bøicha a hlavy pøevezen
do lounské nemocnice, koda byla odhadnuta na 190.000 Kè. V dobì od 12:10 do 15:15
hodin bylo místo nehody uzavøeno. K dalí
tragédii mohlo dojít tý den kolem 21:00
hodiny u elèe. Z eleznièního mostu u obce
kdosi hodil láhev od piva na projídìjící nákladní vlak. Láhev rozbila èelní sklo tané
lokomotivy. Ke zranìní strojvùdce natìstí
dají stropy, z balkonù a støech vyrùstají stromy. nedolo, koda èiní 12.000 Kè. Událost eZlodìji z areálu odnáejí zbytky pouitelného
tøí ateètí policisté.
stavebního materiálu.
Rozsudek chce soudce Petr ilhan vynést Dopravní inspektorát
koncem dubna, kdy bude hlavní líèení pokraèovat. Pokud památkáøe Nováka uzná vinným, nové vedení cyklotras
hrozí mu a tøíleté vìzení.
nepovolil
Pøípad Pavla Hájka, jednoho z jednatelù
POSTOLOPRTY (rtl) - Trasy cyklotras
firmy Benitras, která zámek vlastnila a nepeèovala o nìj, zaèal pøed lounským sou- vedoucích pøes Postoloprty se mìnit nebudem poèátkem bøezna a byl odroèen na dru- dou. Rozhodli o tom dopravní policisté, ktehou polovinu dubna. Hájek je jediným jedna- øí byli seznámeni s pøáním postoloprtské
telem, kterého se soudu podaøilo zastihnout. radnice upravit vedení cyklotras, které pøes
K zahájení líèení se vak nedostavil, poslal mìsto vedou. Ty byly vyznaèeny koncem mitelegram, ve kterém nepøítomnost omluvil nulého roku a radní si stìovali, e cyklotraze zdravotních dùvodù. Firma Benitrans se sy nevedou pøes námìstí, kde jsou nejvýpodle vyetøovatelù mìla zøejmì dopustit znamnìjí památky jako kostel a zámek.
úvìrového podvodu, trestní oznámení na ni Mìstská rada tehdy vyzvala Klub èeských
podal právì referát kultury bývalého okresturistù, který cyklotrasy vyznaèil, aby navrního úøadu. Zámek patrnì firma Benitrans
koupila pouze proto, aby jím ruèila za úvìr. hl jejich nové vedení pøes centrum mìsta.
Koupì zámku, zápis jeho pøevodu na katas- Zatím se toti trasy centru vyhýbají Klátru a poskytnutí úvìru probìhly toti na jaøe terní ulicí. Dopravní inspektorát Policie ÈR
1992 v jediný den. Kromì firmy Benitrans vedení cyklotras støedem mìsta neschválil.
zanikla i banka, která pùjèku na koupi zám- Policisté se obávají, e by tím docházelo ke
ku poskytla.
støetu cyklistù s hustým provozem, øíká postoloprtský místostarosta Miroslav Hylák.
Podle nìj zùstanou cyklotrasy v pùvodním
vedení. Zájemci o návtìvu historického cen(7), pìt zastupitelù se zdrelo. Chystalo se tøetí tra mìsta tak budou muset vyuít postolokolo a novináøi u si fotografovali èekatele sta- prtského informaèního systému, který turostenského titulu Petra Øíhu. Jak køehké risty do centra naviguje.
vak byly pøedvolební dohody, ukázalo hlasování, v nìm Øíha dostal jen deset hlasù a jede- Ústecký kraj ocení
náct zastupitelù se hlasování zdrelo. Mìsto nejlepí uèitele
tak zùstalo bez starosty a skuteènost, e Petr
OKRES LOUNY (rtl) - Stejnì jako vloni
Øíha jím zvolen nebyl, odmìnili pøítomní obyvatelé Postoloprt potleskem. Dalí pokus zvo- ocení i letos Krajský úøad Ústeckého kraje
lit starostu èeká zastupitele ve støedu 31. bøez- u pøíleitosti Dne uèitelù patnáct pedagogù
na. Pokud by starosta nebyl zvolen do 25. srpna, za jejich zásluhy v oblasti kolství. Slavnostmusí Krajský úøad Ústeckého kraje jmenovat ní pøedání keramických sov probìhne ve
ze zákona správce obce z øad úøedníkù kraj- ètvrtek 25. bøezna od 10 hodin v Teplicích.
ského úøadu.
Ocenìní uèitelùm pøedají hejtman kraje Jiøí
Proè jsem sem chodil? Koho mám volit, kdy ulc, jeho námìstek Zdìnek Lavièka a èlen
nevím, jak mne zastupujete? zlobil se po volbì krajské rady Pavel Kouda. Ocenìní uèitelé
starosty na zastupitele jeden z obèanù, nespo- byli vybráni z více ne edesáti pedagogù,
kojený, e zastupitelé opìt volili tajnì.
Místostarosta Miroslav Hylák byl po jedná- které na popud Krajského úøadu Ústeckéní zklamán: Vechny strany spolu pøed volbou ho kraje nominovali jednotliví øeditelé kol.
starosty jednaly. V pondìlí pøed zastupitelstvem Z lounského okresu byli nominováni Karel
jsme mìli vichni pracovní poradu, na které se Plail, Hana Topièová a Ludmila Kohutová
dohodla i rekonstrukce mìstské rady, která (vichni z Støedního odborného uèilitì stapodle nìkterých zastupitelù nepracuje pøíli vebního, Odborného uèilitì a Uèilitì,
kvalitnì. Nakonec to stejnì nièemu nepomoh- Louny), Marta Krumphanzlová (Gymnázilo. Ukázalo se také, e pøíchod nových zastu- um atec), Milue Cvachouèková (Støední
pitelù byl zatím zbyteèný. Jaromír Vápeník odborné uèilitì zemìdìlské a Odborné
v boji o starostenské køeslo neuspìl a Jan Zeuèilitì, Podobøany) a Bohumila Pazdýrkonáhlík, s ním ÈSSD poèítá do rekonstruovavá (Støední zemìdìlská kola a Støední odné mìstské rady, do bojù ani nezasáhl.
borné uèilitì, atec).

dièních výtvarných smìrù pøivábila do Barokního pitálu do Loun
výstava fotografií a xerografií lounského Michaela Straky a kniních objektù Ivo Vodièky z Litomìøic. Vodièka pøedstavil návtìvníkùm Pøesýpací báseò, která vznikla tak, e rozstøíhal
báseò básnì Píseò písní Vítìzslava Nezvala a francouzského
surrealistického básníka André Bretona. Vere umístil do rámu
mezi dvì skla. Pøesýpáním tak náhodnì vzniká stále nová originální poezie. Svérázný knihaø Ivo Vodièka nabízí øadu objektù:
Váchalùv Krvavý román pojednal jako miniaturní váleèky na váleèku kuchyòském, ruskou vojenskou knihu upravil do podoby
rozbuek, nìmecký nauèný slovník naporcoval a uzavøel do sklenìného poklopu na sýr. Podívat se mùete, jak vypadá ruèní papír, obarvený borùvkami, ale také èeskoslovenské bankovky,
nadrcené a zavaøené jako kompot. Vedle klasického obèerstvení
nechybìla mísa hub, známých jako Jidáova ucha, která bizarním vzhledem podpoøila surrealistickou rovinu neobvyklého výtvarného poèinu. Zahájení poctil pøítomností i básník Emil Juli.
Vystavená díla mne zaujala. Jsou nevední, zajímavá, nedocenìná, kluci jsou dobøí. Vidím, e se i mimo Prahu dìjí vìci...,
uvedl na adresu autorù.

Soud projednává havarijní stav dobøíèanského zámku
n V pondìlí vypovídali starosta Libìic, bývalý pøednosta a dalí úøedníci

LOUNY (rtl) - Lounský okresní soud projednává od pondìlí 15. bøezna pøípad dneního
vedoucího odboru kultury Krajského úøadu Ústeckého kraje Petra Nováka. Ten èelí
obalobì pro maøení úkolu veøejného èinitele kvùli havarijnímu stavu zámku v Dobøíèanech na atecku.
Toho se mìl dopustit v dobì, kdy vedl referát
Soud v pondìlí 15. bøezna vyslechl ètyøi svìdkultury, mládee a tìlovýchovy na Okresním ky; starostu Libìic, právníka ministerstva
úøadu Louny. Zámek mìl Novák na starosti kultury, bývalého Novákova kolegu Otakara
v letech 1996 a 2002. Památku vlastnila sou- Parmu a bývalého pøednostu lounského okreskromá opavská firma Benitrans, která ale ního úøadu Josefa Kopice. Tøi ze svìdkù se za
skonèila v konkurzu; tento pøípad zaèal po- obalovaného postavili. Soudce se pøedevím
èátkem mìsíce lounský soud také projedná- snail zjistit, zda Novák nezapomnìl poádat
vat. S úøady zástupci firmy Benitrans nekomu- ministerstvo o dotaci na opravu zámku a jestli
nikovali a o zámek se nestarali. První èeský vùbec podle zákona o dotaci poádat mohl, kdy
památkáø stanul pøed soudem za to, e neza- budova nepatøila státu. Døíve jsem si myslel,
bránil chátrání historického dìdictví, shrnu- e Novák mohl udìlat více. Kdy jsem ale zkula lapidárnì v úterním severoèeském vydání sil vyjednávat o zámku s úøady sám, zmìnil jsem
Mladá fronta Dnes. Novák mìl z titulu své názor. Památce nelo pomoci, øekl pøed soufunkce zámek hlídat. Pøed soudem se hájil, e dem starosta Libìic Petr Valenta. Ten v minumohl jen písemnì upozoròovat majitele, aby se lých letech ádal o pomoc pøi øeení problému
o památku staral. O stav zámku se Minister- s dobøíèanským zámkem doslova na vech
stvo kultury ÈR zaèalo zajímat poté, kdy o jeho stranách, nepomohla ani osobní intervence tehvyjmutí ze seznamu chránìných památek po- dejího severoèeského poslance za ÈSSD Marádal starosta obce Libìice, pod které Dobøí- tina Starce u ministra kultury. Výsledkem je, e
èany spadají.
se ve volnì pøístupném objektu zámku propa-

Koho mám volit? Proè jsem sem chodil?
n Postoloprty jsou stále bez starosty, obèané stále kritizují tajnou volbu

POSTOLOPRTY (rtl) - Ani mìsíc po odvolání Zdeòka Pitory nemají Postoloprty starostu. Mìsto stále øídí místostarosta Miroslav Hylák. Dalí pokus o volbu starosty probìhne
koncem bøezna.
Pøestoe od odvolání Zdeòka Pitory ve volba není èistá. Mají právo vìdìt, kdo jak hlastøedu 25. února uplynuly tøi týdny horeèných soval, uzavøel Fier. Petr Velièka (ÈSSD) se
jednání, ve støedu 17. bøezna se zvolit nového pøidal na stranu tajných: Je dùleité vìdìt, kdo
starostu nepodaøilo. Potvrdila se nedávná oèe- koho volí? Ne, dùleitìjí je, koho zvolíme!
kávání místostarosty Miroslava Hyláka, e Tajnou volbu zákon umoòuje, reagoval na
kromì výmìny starosty zastupitelé uvaují Fierùv projev. Pro veøejnou volbu se vyslovili
o rekonstrukci mìstské rady. Politické a vo- také Václav Mach (ODS) a Miroslav Krpec
lební strany se na to pøipravily: pøed zastupitel- (Sdruení nezávislých): U ètyøi volby starosstvem dva jeho èlenové rezignovali na své man- ty byly v Postoloprtech veøejné, nevidím dùvod,
dáty. 65letý Adolf Eichelmann (ÈSSD) odstou- proè tuto tradici opoutìt. Tøináct zastupitepil ze zdravotních dùvodù a na jeho místo na- lù vak prosadilo tajnou volbu, co odsoudil
stoupil Jan Zenáhlík. Ze Sdruení nezávislých jeden z pøítomných obèanù; dostalo se mu za to
kandidátù pro obèana odstoupil ze zastupitel- od ostatních divákù v sále potlesku.
stva Vojtìch Bernard, jeho místo obsadil JaroPolitické strany pak pøedstavily kandidáty
mír Vápeník.
na starostu. KSÈM navrhla Milana Hantáka,
Doplnìní, pozmìnìní rady mìsta bylo ODS Petra Øíhu a Sdruení nezávislých kandiodsouhlaseno i v programu jednání, kterého se dátù pro obèana èerstvého zastupitele Jaromíúèastnilo vech jednadvacet zastupitelù. Sta- ra Vápeníka. Tajná volba probíhala formou
nislav Rumlena (Sdruení nezávislých kandi- vyøazovací soutìe na tøi kola. Vítìzem se mìl
dátù pro obèana) navrhl volbu starosty tajnì, stát kandidát, který získá alespoò nadpoloèemu oponoval Miloslav Fier (Sdruení ne- vièní vìtinu hlasù, tedy jedenáct. V první kole
závislých). Upozornil, e komunální politici by zvítìzil Jaromír Vápeník (8), na dalích mísse nemìli tajnou volbou schovávat za jakési tech byli Petr Øíha (7) a Milan Hanták (5), jevyí zájmy, protoe volièùm pak není jasné, den zastupitel se zdrel. V druhém kole u se
kdo s kým je. Obèané se domnívají, e tajná rozhodovalo jen mezi Øíhou (9) a Vápeníkem

Léta plánovaná stavba továrny v atci je nejistá
n atecká radnice zatím vìøí, e zahranièní investor splní své sliby

ATEC (rtl) - Do konce èervence 2006 by mìla v atci zahájit výrobu továrna firmy
Cekotex. Pøíchod nového zahranièního investora podpoøili pøed nìkolika lety ateètí
zastupitelé, kdy mu poskytli dotaci 7,7 milionu korun na nákup pozemkù. Nad celou
investicí se vak zatím spíe vznáejí otazníky.
Spolupráci mìsta atec s firmou Cekotex øíká atecký místostarosta Ale Dvoøák.
odsouhlasili zastupitelé v øíjnu 1999. Jednání V únoru 2003 se vedení radnice spojilo s mateøo tom, jak by spolupráce mìla probíhat, trvala ským závodem Cekotexu v Nìmecku. Jeho záa do léta 2000. Obì strany se pravidelnì se- stupce do atce pøijel a vysvìtlil, e èeský jedtkávaly, zástupci vedení mìsta vidìli dokonce natel firmy se mìl dopustit hospodáøského deprojekty nové haly, která mìla stát na témìø liktu, take firma se s ním soudí. Zároveò byla
ètyøech hektarech. V té dobì dolo také k po- jmenována nová jednatelka firmy Cekotex adepsání smlouvy, na základì které dostala fir- tec. Ujistili jsme se dalím zájmem o spoluma od mìsta dotaci 7,7 milionu korun na ná- práci. Slíbili jsme si, e se budeme pravidelnì
kup pozemkù pro stavbu haly u civilního letitì informovat. Jene do konce roku 2003 jsme nipøi silnici ze atce na Èeradice. Firma se na oplát- koho z Nìmecka nevidìli, øíká Dvoøák. A
ku zavázala zachovat výrobu v atci po deset koncem minulého roku se radnice dozvìdìla,
let, mít v atci sídlo a zamìstnávat pøednostnì e firma má potíe. Z posledních informací,
lidi ze atce. Jene nìkdy v roce 2002 se poøád které máme, zástupci firmy vìøí, e potíe pøenic nedìlo, zaèali jsme být trochu nervózní, konají a novou továrnu otevøou, øíká Dvoøák.

Jednatelka Cekotexu atec Jiøina Steinhauerová vak pøíli optimistická není: Termín
èervenec 2006 nepovauji pro zahájení výroby
za reálný. Pokud bìhem následujících tøí mìsícù a pùl roku nedojde k zásadním zmìnám,
tak dodrení tohoto termínu patrnì nebude
moné. Pùvodnì zamýlená technologie pro
ateckou továrnu na výrobu pøíze byla u odprodána do podboøanské továrny Logit. Pro
dalí provoz, ve kterém se firma zabývá výrobou kobercové konfekce, sice hledá vìtí prostory, na stavbu zcela nové tovární haly vak
nepomýlí. Pùvodní zámìr Cekotexu, prezentovaný pøed nìkolika lety v atci, vak s nejvìtí pravdìpodobností realizován nebude.
atecký radní Andrej Greo je pøesvìdèen,
e mìsto se dostateènì pojistilo i pro pøípad, e by firma svùj zámìr nerealizovala:
Musela by nám podle smlouvy vrátit pozemek a zaplatit smluvní pokutu tøi miliony
korun.

Ve støedu bylo v atci
pøes 23 stupòù Celsia

ATEC (rtl) - atec se minulý týden znovu
zaøadil mezi nejteplejí místa v republice.
Støeda 17. bøezna byla nejteplejím dnem za
posledních tøicet let. Teploty se podle internetových stránek Èeského hydrometeorologického ústavu pohybovaly a osm stupòù
nad normálem a témìø na vech meteorologických stanicích pøekroèili dosavadní teplotní rekordy. V Klementinu vystoupala rtu
na 20,1 stupnì Celsia a tím pøekroèila rekord z roku 1972 s hodnotou 19 stupòù. Na
celém území republiky dosahovaly ve støedu
teploty hodnot 17 a 21 stupòù Celsia. Nejvyí maximální teplotu namìøili meteorologové v Doksanech, Kopistech a v atci,
kde bylo shodnì 23,2 stupnì Celsia. Ani na
základì nìkolika teplotních rekordù vak
podle meteorologù nelze odhadnout, jaké
bude jaro.

