
„O tom, že bych na Štědrý 
večer rád uskutečnil setkání 
sousedů v kapli a že bychom si 
mohli společně zazpívat koledy, 
jsem se zmínil v hostinci někdy 
v září. Myšlenky se tvůrčím 
způsobem ujal Jiří Pánek. Na-
psal text, který spojil koledy do 
třičtvrtěhodinového celku. Již 
zbývalo jen celé pásmo se sed-
mi dětmi secvičit. Jirka s Járou 
Opatovou zpěv dětí doprovázeli 
na kytary a já se synem jsme hráli 

na flétny. Zazpívala si s námi i pa-
ní Zdeňka Menzlová, která zpívá 
ve sboru lounského kostela,“ 
říká zbrašínský starosta Radek 
Taraba.

Zkouškám předcházela úprava 
kaple. Zaměstnanci obce opravili 
vnitřní omítky a místní děvča-
ta umyla okna, vyzdobila stěny 
a připravila poličky na svíčky 
pro osvětlení. 

Celá akce začala ve 23 hodin 
a přivábila na sedmdesát dobrých 

lidí, dokonce se ukázalo i několik 
členů oblíbeného divadelního 
souboru Klouzák z Postoloprt. 
„Kdyby lidí přišlo ještě víc, už by 
se nevešli. Setkání splnilo přes-
ně to, co jsem v samém zárodku 
zamýšlel. Lidé ze všech tří obcí 
se sešli, všichni společně jsme 
si zazpívali koledy. Krásné bylo, 
že se nikomu po programu ani 
nechtělo  moc domů a tak jsme 
ještě zůstali, popili společně při 
svíčkách voňavý svařák, popo-
vídali jsme,“ líčí Radek Taraba 
a děkuje všem, kteří se na akci po-
díleli, především dětem za vzorný 
přístup. „Doufám, že je neopustí 
elán a příští rok nacvičíme něco 
podobného,“ těší se starosta.
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stručně z obcí stručně z měst
n NECELÝCH 19 milionů 

korun je v rozpočtu města Lou-
ny určeno na sport. Například 
se 2,5 miliony je počítáno na 
provoz městské plavecké haly, 
2 miliony figurují u městského 
zimního stadionu, s částkou 
1,8 milionu je počítáno pro 
městskou sportovní halu, 
s milionem na městské kou-
paliště. 
n OBCHODNÍ AKADEMIE 

a SZeŠ Louny pořádá lyžařský 
výcvikový kurz studentů 1. roč-
níků od 6. do 13. ledna. Také 1. 
ročník Gymnázia Žatec od 6. do 
12. ledna má lyžářský a snow-
boardový výcvikový kurz. 
n JANA FIŠEROVÁ je no-

vou tajemnicí Městského úřadu 
Postoloprty. Předtím referent-
ka odboru rozvoje města, jako 
tajemnice nahradila Václava 
Trylče, který odešel starosto-
vat do Ročova. Paní Fišerová 
uspěla ve výběrovém řízení, 
vypsaném radnicí.
n LOUNŠTÍ RADNÍ jme-

novali předsedkyně a předsedy 
jednotlivých komisí. Dr. Jana 
Benešová je v čele komise pro 
zdravotnictví a sociální věci, 
Ing. Jaroslav Matička předse-
dá komisi pro životní prostředí, 
Dr. Věra Mirvaldová povede 
komisi kulturní a Ing. Edita 
Hořejší komisi investiční.
n MĚSTO PODBOŘANY 

odmítlo koupit za 2 mln korun 
squash halu od firmy Stamat 
v.o.s. Podbořanští zastupitelé 
odůvodňují zamítnutí argu-
menty, že ve městě již jsou dvě 
místa, kde se dá squash hrát 
a nejsou podle nich plně vyu-
žita. O odkup haly žádal město 
Squash Club Podbořany, který 
firmě platí pro něj neúnosnou 
cenu za pronájem prostor.
n V PROSINCI proběhlo na 

lounské radnici výběrové řízení 
na obsazení 10 absolventských 
míst. Město při sestavování 
rozpočtu a mzdového limitu 
počítalo s náborem 10 absol-
ventů středních popř. vysokých 
škol pro zajištění pomocných 
administrativních činností na 
jednotlivých odborech MÚ. Ab-
solventské místo je zřizováno 
na dobu určitou maximálně 
na 2 roky.

n PŘES JEDEN milion korun 
stála přístavba prodejny v Neče-
micích čp. 21, kde je nyní pivnice 
a prodejna. V Tuchořicích byla 
realizována pro změnu přístav-
ba garáže u hasičské zbrojnice 
včetně nové lamelové střechy.
n  PRIORITNÍ AKCÍ pro 

obecní úřad Zálužice je zavedení 
pitné vody do Stekníku. Minis-
terstvo zemědělství na vodovod 
odmítlo přispět už podruhé. 
Akce by přišla na více než čtyři 
miliony korun.
n HLAVNÍM ÚKOLEM pro 

městys Nepomyšl v roce 2007 
je zajistit dotace na čistírnu 
odpadních vod a  kanalizaci 
v Nepomyšli a na rekonstrukci 
bývalé školy. Občané Nové  Vsi 
potřebují zdroj pitné vody. Důle-
žitým úkolem je oprava rozpada-
jící se hráze rybníka ve Dvércích. 
Zde má být vybudována i nová 
autobusová zastávka.
n  NA BÝVALÉM okrese 

Louny je celkem 920 kilometrů 
silnic. Provoz Louny je roz-
dělen na  4 obvody s přibližně 
stejným počtem spravovaných 
kilometrů vozovek. Lounsko 
obnáší 412 km,  Žatecko  208 km 
a Podbořansko 200 km. 
n  PSYCHIATRICKÁ LÉ-

ČEBNA Petrohrad vystavuje 
betlémy v kapli sv. Vavřince 
v obci. Zhlédnout výstavu mů-
žete ještě 7., 21. a 28. ledna, 
vždy od 15 do 16 hodin.

Na sklizni chmele se 
podepsalo krupobití
n Velmi podprůměrný byl v roce 2006 obsah hořkých látek
ŽATECKO - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pra-
coviště Žatec poskytl konečné údaje ke sklizni chmele v roce 2006. 
V České republice se loni sklidilo 5453,4 t chmele, z toho 3645,5 t 
v Žatecké chmelařské oblasti.  

Hořanská kaplička se dočkala svého naplnění

V Plusu lze 
platit kartou

PRAHA (red) - Od 18. pro-
since přijímá Společnost Plus 
- Discount na pokladnách všech 
svých 128 prodejen v České 
republice (tudíž i v Lounech, 
Žatci a Podbořanech) platební 
i kreditní karty všech reno-
movaných firem. „Zavedením 
bezhotovostních plateb vychá-
zíme vstříc požadavkům našich 
zákazníků. Zejména ve vánočním 
období určitě ocení i rychlejší 
a bezpečnější odbavení u pokla-
den,“ uvedl David Kolář, vedoucí 
oddělení marketingu společnosti 
Plus - Discount.

Ze zákulisí vánočního koncertu… Loni v prosinci 
se v celém našem okrese uskutečnila velká řada vánočních koncertů. 
Lounský dětský sbor si společně s hosty připravil Vánoční koncert 
na počest skladatele Jiřího Laburdy. Zatímco oslavenec seděl v prv-
ní řadě Vrchlického divadla a očekával dětské zpěváčky, v zákulisí 
vládlo tiché soustředění. I přes velký počet dětí tu vládl pořádek. 
Pak už sbormistr Václav Novák s trochou trémy před významnou 
osobností přivítal vzácného hosta a Lucie Malá přivedla na jeviště 
první dychtivé zpěváčky. Hosty byl i flétnový soubor Flautýnky Emi-
lie Filippiové nebo postoloprtský dětský pěvecký sbor Bleška (na 
snímku Natálka Vápeníková a Pavel Giereth). „Koncert byl opravdu 
mimořádně vydařený,“ hodnotí rozzářený Václav Novák.    (toš)

Největším podílem (86,5%) se 
na produkci s 4717,9 t podílela 
odrůda Žatecký poloraný červe-
ňák. Na Žatecku bylo sklizeno 
3181,6 t (výnos 0,85 t/ha). Nej-
větší propad v produkci odrůdy 
Žatecký poloraný červeňák za-
znamenala Žatecká oblast, kde, 
pokud posuzujeme produkci, se 
jednalo o jeden z nejhorších roků 
v historii. 

I přesto, že za poslední roky 
plochy odrůd Sládek a Premiant 
rostou, byla letošní produkce nižší 
než v roce 2005 a 2004, a v případě 
odrůdy Premiant i nižší než v roce 
2003. Výsledek v Žatecké oblasti 
byl výrazně ovlivněn krupobitím 
v květnu a červnu a tedy podprů-
měrný a výnosově srovnatelný 
s rokem 2003. Velmi podprůměrný 
byl v roce 2006 obsah hořkých lá-
tek alfa u odrůdy Žatecký poloraný 
červeňák, pohyboval se okolo 2%, 
když dlouhodobý průměr je cca 
3,4%. Výrazně nižší obsah byl 
i u další ranné odrůdy Premiant, 
kde se obsah hořkých látek po-
hyboval okolo 6,5% oproti prů-
měrným 8%. U pozdních odrůd, 

které zastupuje zejména odrůda 
Sládek, se již obsah hořkých látek 
pohyboval okolo dlouhodobého 
průměru (odrůda Sládek - 6%). 
Důvody poklesu jsou rozebrány 
v hodnocení klimatických pod-
mínek roku 2006.

Jedním z největších problémů 
pro ekonomiku pěstování chmele 
v ČR zůstává vývoj kurzu CZK/
EUR (přes 80% produkce se 
vyváží). Kurz v těchto dnech opět 
láme rekordy. Celkový propad tr-
žeb ve srovnání s minulým rokem 
z důvodu nižší produkce přesáhne 
částku 300 milionů Kč. 

Prioritou pro české chmelaře 
je nyní obnova chmelnic. 45% 
současných porostů je starších 
než 15 let a v uplynulých pěti 
letech bylo vysázeno pouze 587 
ha. Od loňského roku existuje 
národní titul podporující nákup 
ozdravené chmelové sadby a od 
letošního je tu šance, že pěstitelé 
budou moci čerpat prostředky na 
výstavbu konstrukcí z programu 
EAFRD.

Zdeněk Rosa,
Svaz pěstitelů chmele ČR
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Vzácné okamžiky v novodobé historii hořanské kaple: na Štědrý den se zde sešli lidé dobré vůle.
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n Vánoční zpívání doprovázely kytary a flétny, občanům se líbilo
HOŘANY (red) - Dne 24. prosince ožila řada kostelů okresu. Mnohde 
se sloužily půlnoční mše, ve svatém Bartoloměji ve Smolnici tradiční 
vánoční zpívání. Milým překvapením pro občany Senkova, Zbrašína 
a hlavně Hořan bylo vánoční setkání v kapli v Hořanech.

Snem mnohých lidí je umřít 
nikoli v neosobním prostředí 
nemocnice, ale doma, uprostřed 
svých blízkých. Péče o umírající 
se odborně jmenuje péče pali-
ativní. V Německu je již běžná. 
U nás ambulantní hospic spojený 
s paliativní péčí zajišťuje zatím 
jen příspěvková organizace Cesta 
domů, a to v Praze. 

V České republice existuje ně-
kolik hospiců. Dobrou pověst má 

hospic litoměřický, který založila 
velmi mladá žena, jež velmi záhy 
přišla o své nejbližší příbuzné. 
Příčil se jí neosobní přístup 
lékařů. Lékaři neumějí mluvit 
o smrti, neradi přiznávají prohru. 
Často vůbec nejsou připraveni na 
to, jak komunikovat.

V Litoměřicích je hospic lůžko-
vý. V Praze však existuje i hospic 
ambulantní. „Naše práce je 
pěkná a především smysluplná,“ 

je přesvědčená šéfová Cesty 
domů, dr. Martina Špinková. Na 
služby se zdarma může obrátit 
kdokoliv z Pražanů, který dosta-
ne od lékaře potvrzení, že jeho 
choroba je nevyléčitelná a konec 
neodvratný. Takového pacienta 
pomůže dochovat až do posled-
ních okamžiků právě některá ze 
zaměstnankyň. Dochází podle 
potřeby do rodiny v nejtěžší etapě 
její existence. První, oč se snaží, je 
vedle zaopatření umírajícího klien-
ta (vybavení speciálními plenami 
či zapůjčení například pojízdného 
křesla či antidekubitační matrace 
a možnost podání léků, tišících bo-
lest) o urovnání rodinných poměrů 
- aby si členové rodiny vzájemně 
odpustili. „Hlavně v rodině musí 
ustat nebezpečné lhaní. Je důležité, 

aby si všichni uvědomili, že už zbý-
vá pouze určitý malý úsek života. 
A aby byl využit smysluplně, na 
základě toho, co umírající poklá-
dá za důležité, co si sám nejvíce 
přeje. Často se potřebuje rozloučit 
s některými rodinnými příslušní-
ky nebo chce ještě navštívit určitá 
důležitá místa. Je třeba, aby mu 
rodina vyhověla a nenalhávala 
mu, že smrt je ještě daleko. Umí-
rajícího stejně neobelžou, ten to cítí 
a ví. Jen ho okradou o drahocenný 
čas,“ konstatuje vlastní zkušenost 
s tabuizováním smrti dr. Špinko-
vá. Všechny její zaměstnankyně 
se snaží o maximální respektování 
lidské důstojnosti. A jaké jsou nej-
důležitější věci poslední? V první 
řadě by mělo zaznít: Odpouštím 
si. Pak: Odpouštím ti. Dále: Mám 
tě rád. Děkuji ti a jako poslední: 
Propouštím tě, jsi milován, od-

cházej v pokoji a míru. To by měly 
být poslední věci, kterými bychom 
měli obdarovat umírajícího. 

O své klienty pečuje Cesta domů 
i po smrti pacienta. „Dříve byl po-
zůstalý společností chráněn. Nyní 
se o smrti nemluví a kolikrát nemá 
komu sdělit svůj žal. Každý čtvrtek 
konáme podvečer pro pozůstalé. 
Účastní se ho naše psycholožka. 
Často si pozůstalí nejlépe dokážou 
pomoci sami,“ zmiňuje mladinká 
sestřička Alžběta Mišoňová. Celý 
kurz vyzněl pro to, aby ambulant-
ní hospice vznikaly i v ostatních 
částech naší republiky. Ve státě 
je mnoho nezaměstnaných žen 
a některé by určitě dokázaly najít 
v podobné službě bližnímu svoje 
místo a uplatnění. Podrobnější 
informace najdete na interneto-
vých stránkách www.cestadomu. 
cz, www.umirani.cz.

Dobrá zpráva: už existuje i ambulantní hospic
ŽATEC (toš) - V říjnu se v Žatci konala mezinárodní konference 
„Oráč z Čech“. Název konference poukazoval na stejnojmenný 
traktát z pera humanisty Jana ze Žatce, který v tomto slavném 
česko-německém městě působil kolem roku 1400. „Oráčova“ 
obžaloba kruté smrti ve formě literárně-filosofického traktátu, se 
zdála pořadatelům být vhodným úvodem do multidisciplinárního 
a transkulturního rozhovoru o důstojném umírání. Šlo zde též 
o výměnu zkušeností mezi Čechy a Němci k tomuto tématu, jež je 
kontroverzní v obou společnostech.

n Zatím jenom první vlaštovka v Praze, ale snad si najde cestu i k nám

Cílem projektu je umožnit lidem 
dosáhnout na oficiální kvalifikaci 
při uznání jejich skutečných 
znalostí, nabraných v minulosti 
tzv. neformálním vzděláváním 
a informálním učením. „Lidé se 
totiž během života často průběž-
ně vzdělávají neoficiálně, znalosti 
při práci dokonce nabírají, aniž 
by si to sami nutně uvědomova-
li,“ vysvětluje hlavní manažerka 
projektu Jana Bydžovská. Projekt 
UNIV podle ní napříště umožní 
zájemcům zhodnotit právě tyto 

jejich schopnosti, s využitím 
vytvořených vzdělávacích pro-
gramů získat oficiální kvalifikaci 
a s výučním listem se tedy lépe 
uplatnit na trhu práce. 

Když například kuchař bude 
chtít získat výuční list, škola 
přezkouší jeho znalosti a zjistí, 
že umí například výborně dělat 
omáčky, ale vůbec neumí péct 
sladké. „Na základě toho mu při-
praví individuální program, který 
mu umožní naučit se péct právě to 
sladké. Když kurz absolvuje, do-

stane výuční list v oboru kuchař,“ 
popisuje PhDr. Bydžovská.

„Projekt je ve své polovině - 
první reálné kurzy se rozběhnou 
až v srpnu příštího roku a budou 
probíhat do července roku 2008. 
Nyní probíhá fáze školení pedago-
gických týmů, stavby hodnotících 
standardů a vzdělávacích progra-
mů v jednotlivých sítích škol. 
Některé z nich teď budou hledat 
první klienty pro pilotní ověřování 
vzdělávacích programů,“ přiblížil 
Jiří Varhaník z Národního ústavu 
odborného vzdělávání, externí 
člen projektového týmu UNIV. „Fi-
nance jsme prozatím získali na rok. 
Projekt bude stát 80 milionů korun 
a je hrazen z rozpočtu ministerstva 
školství a fondů Evropské unie,“ 
dodává Bydžovská.

Zájemci o studium se nemusí 

bát, že by ve škole znovu trávili 
desítky hodin. „Kurz bude trvat 
několik týdnů a bude zaměřen na 
uznání jejich skutečných znalostí 
nabraných v minulosti,“ říká 
Jana Bydžovská. Kvalitně vyu-
čovat dospělé lidi nebude podle 
manažerů projektu pro kantory 
podbořanské a lounské škol 
problém. V listopadu proběhl na 
SOŠ a SOU Podbořany pro členy 
týmů projektu UNIV seminář an-
dragogiky (vzdělávání dospělých). 
Zúčastnilo se ho dvacet učitelů 
obou škol. Seminář měl za cíl 
zvýšení profesních kompetencí 
účastníků a objasnění postupu 
při tvorbě vzdělávacích programů, 
které budou sloužit ke vzdělávání 
dospělých. „Podbořanská střední 
odborná škola konkrétně připra-
vuje čtyři vzdělávací programy, 
které by měly usnadnit uplatni-
telnost na trhu práce zájemcům 

v oborech krejčí, instalatér, 
automechanik a kuchař-číšník,“ 
upřesnil Jiří Drápal, manažer 
projektu na SOŠ a SOU Podbo-
řany. „Na naší škole se připravují 
dva projekty - první se jmenuje 
Podnikatelský servis, zaměřený na 
ekonomickou pomoc začínajícím 
podnikatelům, druhý se zabývá 
jazykovou přípravou pracovníků 
státní správy a samosprávy,“ uvedl 
Václav Jukl, zástupce ředitele OA 
a SZeŠ Louny. 

Ti, kteří by si chtěli doplnit 
maturitní studium, mají zatím 
smůlu. „Jelikož jsme teprve v za-
čátcích, budou kurzy určeny pou-
ze na doplnění vzdělání na úrovni 
učňovských oborů,“ upozornila J. 
Bydžovská. V Ústeckém kraji je do 
projektu zapojeno celkem 11 škol. 
Výhodou je podle Bydžovské to, že 
všechny školy budou mít jednotné 
nabídky kurzů.

Kudy k oficiálnímu uznání kvalifikace?
OKRES LOUNY (bal) - Nedokončili jste kdysi školu? Chcete zvý-
šit kvalifikaci? Právě dospělým je určen projekt UNIV (Uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení), který 
realizuje Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Spolufi-
nancován je Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR. Také Lounsko je v systému UNIV zapojeno: v síti projektu tu 
pracují dvě školy - Střední odborná škola a SOU Podbořany a Ob-
chodní akademie a střední zemědělská škola Louny. 

n Znalosti nabíráme v pracovním procesu i bezděčně, nyní mohou být uznány


