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n   S jakými myšlenkami 
vstupujete do nového roku?

Vladimír
Duženkov,
ředitel
ZŠ Panenský 
Týnec

„Obdivuji pracovitost, 
obětavost a píli učitelů. Na 
druhou stranu jsou věci, kte-
ré mne rmoutí. Prozatímní 
stav ve vládě a fakt, že ji stále 
nemohou sestavit, se odráží 
i na školách. Panují obavy, že 
ministerstvo školství nebude 
mít v tomto roce na SIPV 
(Státní informační politika ve 
vzdělávaní), tj. na počítačové 
vybavení škol a odpovídající 
školení učitelů. Pokud se doto-
vání škol v tomto směru zastaví 
byť na jeden rok, dojde podle 
mne ke krachu již čtyři roky 
fungujícího systému. A nejhůř 
to odnesou právě malé školy. 
Také mne trápí nový zákoník 
práce, který vstoupil v platnost 
1. ledna. Změnila se pravidla 
pracovních smluv, výpověd-
ních lhůt, přesčasové práce 
učitelů, pracovněprávního 
vztahu zástupců ředitelů, 
jejichž funkce byla volitelná. 
Vše je teď jinak. A do třetice, 
starý pracovní řád zaměst-
nanců školství k 31. prosinci 
2006 zanikl, ale nový jasně 
definovaný zatím k dispozici 
nemáme, a to je fakt alarmující 
a velmi nepříjemný.“ 
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Vodáci dodržují tradice... Deset lodí, plných vodáků, 
se vydalo na zhruba čtyřhodinovou cestu v sobotu 30. března 
dopoledne od náhonu z Března přes Lenešice do Loun. Někteří 
jeli i v maskách a celou cestu se vtipkovalo. Dospělí účastníci se 
zahřívali nejen zevně, oblečením, ale i zevnitř - rumem. „Máme 
se rádi. Jezdíme každý rok. Loni byl sníh, letos bláto,“ svěřoval se 
účastník veselé plavby. Snažili jsme se zjistit podrobnosti u loun-
ských veslařů. „Veslařského klubu se tato akce netýká, my tuto trasu 
jezdíme na Štědrý den,“ upřesnil Jan Žalud z VKO Louny. (bal) 

Důvodem byly pro město 
nevýhodné smlouvy, které 
organizace uzavírala. Podle 
nového vedení města technické 
služby v čele s Grežem část své-
ho areálu pronajaly firmě Likor, 
která sváží odpady, za 4 koruny 
za metr čtvereční. Samy si při-
tom od Podkrušnohorských lesů 
a rekultivací vzali do pronajmu 
plochy za 20 korun za metr čtve-
reční. Škody, které tak vznikly, 
zatím město přesně vyčíslené 

nemá, údajně půjde o více než 
desetitisíce. 

Odvolaný ředitel, jenž v mi-
nulém volebním období byl sám 
radním, se však brání. „Smlouvu 
s Likorem, kterou mi vyčítají, 
podepsala v roce 1993 ještě moje 
předchůdkyně. Všechny čtyři 
další dodatky schválila rada měs-
ta,“ namítl A. Grežo s tím, že jde 
o zástupný problém. Podobně to 
vidí i majitel firmy Likor Jaroslav 
Hladký, také již bývalý radní. „To, 

co jsme si od technických služeb 
pronajali, byl zablácený dvůr, kte-
rý jsme museli na vlastní náklady 
zpevnit. Proto byla cena nižší, než 
za jakou si technické služby prona-
jaly prostor u Podkrušnohorských 
lesů a rekultivací,“ vysvětlil. 

Podle místostarosty Aleše 
Kassala hodlá město stejným 
způsobem prověřit všechny stra-
tegické smlouvy. „Rada si na to 
najala právníka z Plzně. Zatím 
jsme prověřili bazén a technické 
služby, teď zkoumáme smlouvy 
na koupališti,“ dodal Kassal.

n Odnesl lešení z rozestavě-
ného domu

ŽATEC - O Vánocích vnikl kdosi 
na pozemek rozestavěného rodinné-
ho domu v Pražské ulici. Ze stavby 
odcizil části lešení i s podlážkami. 
Visací zámek nebyl překážkou, aby 
vnikl i do odstavené maringotky, 
ze které odnesl elektrický měděný 
a prodlužovací kabel. Škodu majitel 
vyčíslil na 26 250 Kč.
n Chlapci sportovali, zloděj kradl 

LUBENEC - Odemčenými 
bočními dveřmi vnikl do základ-
ní školy v Lubenci 20letý tamní 
mladík. Dostal se do chlapecké 
šatny u tělocvičny a mezitím, co 
žáci hráli míčové hry, v ní kradl. 
Přisvojil si čtyři sportovní batohy, 
dva mobilní telefony i ošacení, 
vše v hodnotě 14 500 Kč. Policie 
ho obvinila z krádeže.  Mobilní 
telefony sice stačil prodat, ale 
noví majitelé je na výzvu policie 
vydali. Policisté zajistili i část 
oděvních svršků. Případ vyšetřují 
žatečtí kriminalisté.  
n Odcizil a odsál Avii 

BŘEZNO - Do objektu bývalé su-
šárny chmele vnikl před vánočními 
svátky dosud nezjištěný poberta. 
Z haly odcizil zaparkovanou Avii 
- cisternu, ve které bylo přes 1500 
litrů motorové nafty v hodnotě 
41 000 Kč. Dále ukradl z vyso-
kozdvižného vozíku autobaterii 
za 3 400 Kč. Vozidlo bylo nalezeno 
v Mělcích, autobaterie byla v kabi-
ně. Z cisterny však zmizela nafta. 

Případ šetří postoloprtští policisté 
jako krádež a neoprávněného uží-
vání cizí věci.
n Zálusk na fiata 

LOUNY - V sobotu 23. prosince 
dopoledne přistihl majitel Fiatu Uno 
dva zloděje, kteří mu na parkovišti 
v Tomanově ulici chtěli odcizit vůz. 
Vůz ukrást nestačili, ale jeden utekl 
s autorádiem, CD přehrávačem, 
reproduktory a 100 cédéčky za víc 
než 20 tisíc korun. Majitel zadržel 
z dvojice pouze 26letou ženu. Po 
druhém pachateli policie pátrá.
n Opilý couval, boural a prchal

LOUNY - Další nehodu s opilým 
řidičem šetřili dopravní policisté 
26. prosince po 17. hodině v ulici 
B. Rejta. 45letý muž z Loun couval 
se Seatem Cordobou mezi zaparko-
vanými auty a přitom poškodil Ford 
Escort. Po nehodě se snažil ujet, ale 
přivolaní policisté mu v tom zabrá-
nili. Dechovou zkouškou mu navíc 
naměřili 1,79 promile alkoholu. 
Policisté dále zjistili, že muž není 
držitelem řidičského oprávnění. 
Dotyčnému zakázali další jízdu, ale 
ten se později k autu vrátil a z místa 
odjel. Následně jej policejní hlídka 
zadržela v Maroldově ulici. Nikdo 
nebyl zraněn, škoda byla odhadnuta 
na 5 000 Kč. 
n Nad ránem havaroval 

CÍTOLIBY - Před třetí hodinou 
ráno řídil 25letý mladík z Lounska 
BMW z Brlohu na Cítoliby. Po pro-
jetí levotočivé zatáčky nepřiměřenou 
rychlostí dostal smyk a vjel na pravý 
chodník, kde narazil do zdi domu 
a převrátil se na bok. Záchrankou 

byl i s jeho 26letou spolujezdkyní 
převezen do lounské nemocnice 
s lehčím zraněním. Oba jevili silné 
známky podnapilosti. Spolujezdkyni 
policisté naměřili 2,44 promile alko-
holu a oběma byla k přesnému urče-
ní hladiny alkoholu v krvi odebrána 
v nemocnici krev. Řidič ještě před 
příjezdem policistů z nemocnice ute-
kl. Dalším šetřením policisté zjistili, 
že vozidlo nemá platnou technickou 
prohlídku a dále, že uvedený řidič má 
od 15. února roku 2006 na dobu 2 let 
vysloven zákaz řízení. Hmotná škoda 
odhadnuta na 48 000 Kč. 
n Vyloupení rybáři 

LENEŠICE - Neznámý pachatel 
kradl v areálu rybářského svazu. 
Odstranil visací zámek na vstupní 
bráně a z areálu odcizil mobilní stá-
nek s vybavením. Poté vyhnul mříž 
na vstupních dveřích do skladu 
a otevřel je. Odnesl různé věci cel-
kem za 281 500 Kč. Krádeží mobil-
ního stánku vznikla škoda 250 000 
Kč. Dále poškodil elektroinstalaci 
v celé budově. Celková škoda byla 
vyčíslena na 771 500 Kč.
n Hodil po babičce rádio

LOUNY - Na základě telefonátu 
na linku 156 vyjížděli strážníci o půl 
šesté večer do Karlovy ulice,  kde 
16letý chlapec z Loun hodil po své 
babičce rádio, poté, co ho požádala 
o ztlumení. Před strážníky utekl. Ke 
zranění ženy naštěstí nedošlo. Byla 
poučena, aby se obrátila na sociální 
pracovnice MÚ Louny. 

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

Fotoklub vystavuje 
ve Vrchlického 
divadle

LOUNY (am) - Po dvou letech 
úspěšného fungování se lounský 
klub Rychlý spouště, jenž sdružu-
je nadšené fotografy - amatéry, do-
bral k první výstavě. Od osmého 
ledna čekají návštěvníky ve foyer 
Vrchlického divadla v Lounech 
fotografie rozličných žánrů od 
krajiny přes makrofotografii 
a portrét až k reportáži a doku-
mentu. Výstava potrvá jeden 
měsíc a při příležitosti jejího 
zahájení bude zároveň pokřtěn 
nástěnný kalendář, na kterém 
členové klubu pracovali během 
roku 2006.

Na Štědrý den vyjížděla zdravot-
nická posádka k šesti případům. 
Třikrát vezla na interní oddělení 
pacienty se zhoršením chronic-
kých onemocnění, pomohla ženě 
s hypoglykemickou poruchou 
vědomí a zasahovala u případu 
intoxikace léky a alkoholem. 
První svátek vánoční vyjížděla 
posádka záchranky k akutnímu 
infarktu myokardu, pacientka 
byla převezena na kardiologii 
Masarykovy nemocnice Ústí 
n.L. Ošetřena byla i žena s akut-
ní dušností.

V noci na 26. prosince zasaho-
vala záchranná služba v Tucho-
řicích, kde došlo k hospodské 
rvačce a jeden z účastníků se 

zhmožděním hlavy a hrudníku 
a s poruchou vědomí byl převe-
zen na chirurgii v Žatci.

A jaký byl Silvestr? Hned po 21. 
hodině skončil v nemocnici opilý 
muž s poraněným předloktím, 
později pacient s ledvinovou 
kolikou. Před půlnocí vyjela zá-
chranka do žatecké Hájkovy ulice 
k 11letému chlapci v bezvědomí, 
intoxikovanému alkoholem. 
Byl převezen na JIP nemocnice 
v Mostě, případ šetří Policie 
ČR. Z hostince v Nepomyšli na 
Podbořansku byla na chirurgic-
ké vyšetření převezena žena po 
úrazu hlavy s krátkodobým bezvě-
domím. Bezvědomí bylo hlášeno 
i v bytě v Třebízského ulici v Žatci. 

V tomto případě mohl lékař již jen 
konstatovat smrt asi 60leté ženy. 
Dále vyjela lékařská posádka 
k ženě, která úmyslně spolykala 
větší množství tablet. Na chirurgii 
skončil mladík s tržnou ránou na 
hlavě po napadení. 

Žatečtí dobrovolní záchranáři, 
kteří zajišťovali od 22 do 1:30 
hodin zdravotnickou službu bě-
hem oslav na žateckém náměstí 
Svobody, řešili 5 případů. Mladík 
si lehce popálil ruku od zábavné 
pyrotechniky. U palačinkárny le-
žel podnapilý mladík bez zranění, 
zdravotníci ho s poučením předa-
li kamarádovi. Také na schodišti 
pod Libočanskou brankou byl 
nalezen opilý nezraněný mladý 
muž a ve spolupráci s Policií ČR 
byl předán své přítelkyni. Dva 
zraněné s nezávažným pora-
něním hlavy po rvačce ošetřili 
zdravotníci u Komerční banky. 

LOUNY (red) - Lounská po-
bočka Konfederace politických 
vězňů včele s Rudolfem Pihrtem 
a Evženem Seidlem srdečně zve 
všechny občany, kterým není bu-
doucnost naší vlasti lhostejná, k co 
nejhojnější účasti na pietním aktu 
u lounské sokolovny. V sobotu 6. 
ledna v deset hodin dopoledne si 
lounští občané připomenou soud-

ní proces z 50. let, v němž byla sou-
zena třiadvacetičlenná skupina lidí 
z Lounska a obviněna z protistátní 
činnosti. Padla čtyři doživotí, čtyři 
tresty smrti, obvinění byli odsou-
zeni celkem k 250 letům vězení. 
Dne 7. ledna 1950 byli popraveni 
Kamil Novotný, Josef Plzák, Josef 
Hořejší a Bohumil Klimt. Uctěme 
společně jejich památku.

Vzpomínám: bylo to někdy 
v druhé půli padesátých let, 
setkávali jsme se s Emilem 
Julišem, na jevišti při častých 
ochotnických představeních 
spolku Tyl. Václav Jaroš 
režíroval Shawův Pygma-
lion a hlavní role profesora 
Higginse, který se rozhodl 
z  popelářovy dcery, pouliční 
prodavačky květin Lízy, do níž 
se zamiloval, vytvořit vzděla-
nou a společenskými půvaby 
oslňující dámu, tedy nejdůle-
žitější postava připadla, jak 
jinak, Emilu Julišovi.

Před každým představením 
stál Emil zasmušile stranou 
v portálu, nepřístupný a na-
prosto soustředěn na nastá-
vající výkon, jímž nebylo nic 

Obdivoval jsem její 
lidský náboj...

O těchto Vánocích ukončila svou 
pozemskou pouť také někdejší ža-
tecká zastupitelka a radní, Vlasta 
Sivická. Paní Sivickou jsem poznal 
v roce 1996. Okamžitě jsme si po-
rozuměli, pochopil jsem také, že 
podrobně zná celý okres a vybral 
jsem si ji za asistentku. Bylo to vel-
mi šťastné rozhodnutí. Prakticky 
všude, kam jsme přišli, měla paní 
Sivická někoho známého a vždy 
v dobrém. Pramenilo to z toho, že 
v době, kdy pracovala v hygienické 
stanici, skutečně procestovala celý 
okres křížem krážem a že dokázala 
skoro s každým navázat přátelský 
vztah. Ale nejen to, vždy byla 
ochotna pomoci. Měla mimořád-
né pochopení pro bolesti a starosti 
druhých. Všichni lidé pro ni byli 
stejně důležití. Oceňoval jsem její 
píli a obětavost, byť někdy možná 
až přílišnou. Všechny tyto vlast-
nosti uplatňovala při své práci 
asistentky i při svém působení 
v městském zastupitelstvu či jeho 
radě. Obdivoval jsem její lidský 
náboj a jsem moc rád, že se z nás 
stali dobří přátelé. Se sentimentem 
také vzpomínám na těch několik 
vzácných podvečerů u Sivických na 
Záhoří, plných poklidu a pohody, 
které dokázali vytvořit. Síla osob-
nosti paní Sivické se projevila i v je-
jím zápase se zákeřnou chorobou, 
zápase, který bohužel prohrála. 
Jsem přesvědčen, že všichni, kteří 
paní Sivickou znali, litují jejího 
odchodu. Budiž jí země lehká.

Ivan Havlíček, bývalý senátor

Krásné, že se ani domů nechtělo... Minulý týden 
se konal tradiční vánoční koncert v kostele Sv. Petra a Pavla v Pod-
bořanech. Smíšený pěvecký sbor Rubín pod vedením sbormistra 
Františka Baráka se poprvé představil v zeštíhlené podobě. Zpěváci 
předvedli široký repertoár od středověkých písní starých mistrů 
až po současnou tvorbu. František Barák vede Rubín již několik 
desítek let a je znám i vlastní tvorbou. Také tady zazněly jeho vlastní 
upravené písně. Koncert vždy uzavírají české a moravské koledy, 
které známe v dnešní podobě. Poslední koledy už spolu se sborem 
zpívali i návštěvníci. A k radosti nejen zpěváků, ale zejména všech 
věřících, byl kostel téměř plný, což je věc takřka nevídaná. Velké 
pozornosti se těšil také vystavený keramický betlém (na snímku). 
Po skončení se lidé vytráceli ven jen pomalu a neochotně, nikomu 
se s tak krásnou atmosférou nechtělo loučit. (sih) 

Svatému Martinu nastaly nové časy… Zhrou-
cení části kostelní věže paradoxně uspíšilo opravy a znásobilo 
úsilí Nadace na záchranu kostela sv. Martina ve Vidhosticích. 
V úterý 19. prosince krátce po osmé hodině ranní do obce přijeli 
tři hodináři z moravské firmy, aby na opravenou věž vytáhli zvony, 
obří ručičky a hodinový stroj. Na nejvyšší místo doputoval na laně 
i ciferník. V 15 hodin byl slavnostně zprovozněn, hodiny odbíjejí 
v půl a v celou. Peníze na věžní hodiny poskytl mobilní operátor 
T-Mobile, který podpořil i opravu věžních hodin v Krásném Dvo-
ře. Když uvážíme, že roku 2005 došlo ke zborcení věže, můžeme 
mluvit o novodobém zázraku. „Díky organizacím a lidem, kteří nás 
podporují, máme opravenou věž, nyní jsme zprovoznili hodiny,“ 
řekl při slavnostním odhalení nových hodin František Černík, 
předseda Sdružení přátel kostela sv. Martina ve Vidhosticích. 
Opravou procházejí také místní varhany, ale i tři kostelní obrazy, 
z nichž jeden byl již restaurován. Nyní kostel čeká výměna dveří, 
oken, nová fasáda. Celková rekonstrukce by mohla být dokončena 
během dvou či tří let. Záleží na tom, jak bude František Černík 
coby strážce dotací ve svém úsilí úspěšný. (toš)
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Uctěme památku mučedníků 
komunistického režimu

Žatečtí radní odvolali ředitele technických služeb
ŽATEC (red) – Žatečtí radní odvolali z funkce ředitele Technických 
služeb města Žatec Andreje Greža.

Žatečtí záchranáři byli o svátcích 
v permanenci
n Nestřídmé pití přivodilo pod širým nebem spánek hned několika mladíkům
ŽATECKO, PODBOŘANSKO - Na nedostatek práce si ani o svát-
cích nemohou stěžovat žatečtí záchranáři. Spolu s pracovníkem 
zdravotnické záchranné služby (ZZS) Žatec a ředitelem Sdružení 
dobrovolných záchranářů Žatec Slavomilem Jurnečkou, zrekapi-
tulujeme jejich činnost.

Odešel profesor Higgins
n (Básník Emil Juliš zemřel 25.12.2006)

menšího než postupné, výstup 
po výstupu modelování postavy 
suchého intelektuála, který 
v procesu utváření okouzlující víly 
z pouliční ušmudlané květinářky 
proměňoval i sám sebe. Juliš byl 
jako profesor Higgins doslovnou 
prezentací starého řeckého socha-
ře Pygmaliona. 

Tu vzpomínku jsem neuvedl 
náhodně. Obraz Pygmaliona 
odkrývajícího v beztvarém ka-
meni nádhernou bohyni, platí 
pro Julišovo celoživotní  počíná-
ní: byl Pygmalionem české poezie, 
nalezl mnohočetné její nové po-
doby, nejsilnější snad tam, kde ve 
hře pro ni objevoval nové hymny 
(jako ve sbírce Krajina her) nebo 
tam, kde se dokázal poklonit i její 
nejodvrácenější tváři, zneuctěné  

krajině severních Čech (jako ve 
sbírce Zóna).

Už tu s námi nebude, ale – jako 
Pygmalion – cosi po sobě zane-
chal: skulpturu podivuhodné 
a dosud nevídané krásy, své 
verše.                     Josef Hlaváček

Poslední snímek z našeho 
archivu: Emil Juliš v Měst-
ské knihovně v Lounech, 
na křtu knížky Ivo Markvar-
ta Řežu do počítače a něco 
hraju.
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