
Ve většině farností koledníky ne-
potkáte, ale přispět můžete přímo 
v kostele. „Tříkrálovou sbírku jsme 
zahájili včera. V našem městě však 
Tři králové nechodí. Zkusili jsme 
to před čtyřmi lety, ale se zlou jsme 
se potázali. Skupinky koledníků se 
mnohde setkaly s urážkami a s tak 
nelidským přístupem, že jsme od 
této formy koledování byli nuceni 
upustit. Pokud chce někdo z ob-
čanů přispět, samozřejmě může. 
Pokladnička je umístěna u vcho-
du v Klášterním kostele, který je 
otevřen vždy v rámci bohoslužeb, 
které probíhají každý všední den. 
Na základě dohody se starostou 
města bychom pak pokladničku 
na městském úřadu společně 
rozpečetili,“ uvedl administrátor 
Josef Špaček ze Žatce. 

„U nás na podobnou sbírku 
nemáme lidi, podle mého je 
Tříkrálová sbírka spíše záležitostí 
větších a vzkvétajících farností,“ 
domnívá se postoloprtský děkan 
Rudolf Prey. 

„My jsme skupinky koledníků 
také nevysílali, ale pořádali jsme 

Tříkrálovou sbírku v kostele. 
Výtěžek sbírky bude odeslán na 
konto Tříkrálové sbírky Také 
jsme dali věřícím vědět o možnosti 
dárcovských sms. Přispět mohou 
lidé i zasláním dárcovské SMS ve 
formě DMS KOLEDA, kterou 
mohou posílat na číslo 87777,“ 
uvedl liběšický otec Vilém. 

Ve farnosti v Podbořanech má 
Tříkrálová sbírka již tříletou tra-
dici. „Dne 2. ledna se koledníkům 
požehnalo a nyní záleží pouze na 
nich, jak si sbírku zorganizují. 
Většinou obcházejí od domu k do-
mu. Skupinky našich koledníků se 
vydávají na obchůzku stavení po 
obcích. Kromě Podbořan může-
te koledníky zastihnout v Buš-
kovicích, Blšanech, Stachově, 
Očihově a Očihovci Sbírka bude 
probíhat do 14. ledna, pokladnič-
ky se pak rozpečetí na městském 
úřadu, jako každý rok,“ uvádí 
Vlasta Bartakoviczová, pasto-
rační asistentka podbořanské 
farnosti, která sbírku organizu-
je. Tříkrálová sbírka finančně 
podpoří sociálně slabé žáky, aby 

mohli navštívit kulturní akce, 
rodiny v nouzi, ale také je určena 
pro Dětský domov Mašťov. 

S velkým nadšením přijali 
koledníky v mnohých domác-
nostech na Peruci. Tam koled-
níkům na Tři krále požehnal na 
mši kněz a nádherně vystrojené 
procesí, vedené slečnou Pavlou 
Čandrlovou, se vydalo za občany 
nejen s kasičkami, ale i se zpěvem. 
Mnozí o akci věděli z Peruckého 
zpravodaje a věděli i, že peníze 
poslouží vybudování Azylového 
domu pro matky s dětmi a Domu 
pro seniory v Praze. Někteří však 
byli překvapeni, když se po zazvo-
nění v mluvítku ozvalo: „Tady tři 
králové!“ Než přišel hospodář, 
začali koledníci krásně čistě 
vyzpěvovat koledy. Na vrata pak 
křídou napsali K+M+B 2007, 
což znamená Bůh žehnej tomu-
to domu. „Měli to velmi pěkné, 
pečlivě připravené. A ty nádher-
né kostýmy! Samozřejmě jsme je 
podpořili. A zapečetěné kasičky 
v nás budily důvěru, že peníze se 
skutečně dostanou, k čemu jsou 
určeny,“ uvedla perucká mís-
tostarostka Šárka Křepčíková. 
Kolik se koledníkům podařilo 
vybrat, se však dozvíme až příště. 
Rozpečetění proběhlo na obecním 
úřadu v úterý, po uzávěrce našeho 
týdeníku.

Loni se na severu Čech vybra-
lo v Tříkrálové sbírce 770 tisíc 
korun.

Tak nějak 
beznadějně české

V úterý druhého ledna jsem 
se v odpoledních hodinách 
vypravila se vzácnou návště-
vou do Žatce. Mladík, který 
studuje filmové vědy, chtěl vi-
dět onen proslulý ráj filmařů. 
Vyhledali jsme na internetu od-
polední autobus s odjezdem ve 
14:10 a s časovým předstihem 
vyrazili na autobusové nádraží. 
Náš autobus však nejel. Když 
jsme se dotazovali řidiče, kte-
rý parkoval opodál, zda netuší, 
jestli autobus opravdu pojede,  
řekl, že by jet měl. To, že jsme si 
spoj našli na internetu, řidiče 
srdečně rozesmálo. Pověděl, 
že internet nemusí být vůbec 
směrodatný. Že už také vezl 
nešťastnou vymrzlou paní. Té 
prý internet doporučil spoj, kte-
rý neexistuje deset roků. Jeho 
černý autobus plný stříbrných 
hvězd a německých nápisů nás 
doslova ohromil. Vypadal jako 
pojízdný cirkus. Prý byl koupen 
v Německu a v rozpuku svých 
sil svážel německou mládež 
z diskoték. Tedy pokud takto 
pojednaný vůz objíždí naše 
vesničky, senioři z toho musejí 
být asi vykolejeni. I když, zvyk-
nou si a autobus rozhodně 
nepřehlédnou.

Další autobus na Žatec 
– Kavka - jel za půl hodiny. I ten-
to spoj ve 14:40 byl ve stojánku 
s jízdními řády normálně uve-
den – bez jakéhokoli varování. 
Čekali jsme tedy trpělivě ještě 
spolu s dalšími občany. Když 
už bylo téměř před odjezdem 
a nikde nikdo, tehdy jsme si 
povšimli autobusu firmy Kav-
ka postávajícího při ulici proti 
nádraží. Duchapřítomný ces-
tující vyběhl až k autobusu 
a zjistil, že je to skutečně „ten 
náš žatečák“. Autobus se právě 
rozjel na zastávku v ulici Osvo-
boditelů proti Bille. Následoval 
zběsilý úprk asi devíti cestují-
cích k vytouženému spoji. 
Vysvětlující tabulku, totiž že 
od 1. ledna 2007 nezajíždí na 
autobusové nádraží, měl pan 
řidič uvnitř v autobuse. Šlo 
o nějaký původně asi městský 
autobus, který už měl své lepší 
roky odžity. Překvapilo nás 
dlouhé čekání v Postoloprtech, 
ve Staňkovicích. Konečně jsme 
dorazili do Žatce. 

Cestu zpátky jsme nerisko-
vali. Zvolili jsme autobus fir-
my Busmat. Předjel včas, aby 
cestující nemuseli zbytečně 
dlouho stát venku. Řidič byl 
ochotný, vůz čistý, najednou 
jsme si připadali trochu jako 
v jiném světě. Vděčně jsme vy-
chutnávali rychlou a plynulou 
jízdu. A tam hluboko uvnitř se 
intenzivně ozýval podivný po-
cit, vždyť tohle by přece mělo 
být normální.

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Ruští chlapci 
z Jekatěrinburgu 
v Lounech 
koncertovali pro 
Holanďany
str. 3

Ne každý dokáže 
stvořit Ráj 
na zemi, jako 
František Trejbal 
ze Žatce
str. 5

Lounský 
starosta předal 
fotbalistům 
první umělý 
trávník v okrese
str. 8

Lounsko

Hlediště prochází úpravami, 
chystá se digitální kino 

Dortárna by měla začít letos v srpnu

Bourání je neodvratné, 
postupně zmizí celý areál
n Uvolněný štít hospodářského stavení ohrožuje 
život a zdraví okolních chodců
SÝROVICE (sih) -  Příběh zdevastované budovy a zemědělského 
areálu v Sýrovicích má pokračování. Stavební úřad v Podbořanech 
vydal rozhodnutí, ve kterém nařizuje Městu Podbořany provést za-
bezpečovací práce na přilehlé hospodářské budově. Spočívají v od-
stranění východního štítu, neboť svým stavebně technickým stavem 
ohrožuje život a zdraví osob na přilehlém veřejném prostranství. Ze 
stejných důvodů se vztahuje demolice také na sýrovickou vilu.

Nejprve si šli tříkráloví koledníci pro požehnání, potom se neohroženě vydali koledovat. Oby-
vatelé byli návštěvou zpěváků v orientálních rouchách vesměs příjemně překvapeni.

Tady tři králové, hlásili 
koledníci do mluvítek zvonků
n Letošní Tříkrálová sbírka má motto: „Pomozme lidem v nouzi“

LOUNY (toš) - Společnost 
Lightbody už začala v průmys-
lové zóně v Lounech připravovat 
pozemky pro výstavbu svého zá-
vodu. „Podle informací přímo od 
společnosti už firma odstartova-
la ve Skotsku nábor zaměstnan-
ců, kteří budou pracovat v České 
republice,“ uvedla  pro Svobod-
ný Hlas Alžběta Honsová, tisko-
vá mluvčí CzechInvestu. 

Vyšší a střední management 

vyhledává firma již nyní. Nábor 
ostatních profesí měl původně 
začít na přelomu ledna a úno-
ra 2007. „Podle současných 
záměrů firmy by nábor lidí 
přímo v České republice měl 
začít v dubnu, spuštění pro-
vozu je zatím naplánováno na 
srpen 2007,“ upřesňuje Alžběta 
Honsová.

Lightbody má výrobní závod 
nedaleko Glasgow. Rozhodla 

pro rozšíření výrobních kapa-
cit, takže v Lounech má stát 
druhá pobočka firmy. Náklady 
na vybudování závodu a nákup 
technologií dosáhnou 120 mi-
lionů korun. Ve většině zemí 
západní Evropy náleží firma 
Lightbody k předním výrob-
cům cukrovinek pro zvláštní 
příležitosti. Vlastní například 
licenci od Walta Disneye na 
motivy z jeho filmů.

OKRES LOUNY (bal) – Začátkem ledna 2007 v období Slavnosti 
zjevení Páně – Tří králů chodí do domácností, institucí a po ulicích 
skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od obča-
nů. Tříkrálovou sbírku prostřednictvím farních a oblastních charit, 
nebo jednotlivých farností pořádá také Litoměřická diecéze, kam 
spadá farní charita Žatec. „Koledovat doporučujeme v termínech 
co nejméně vzdálených od 6. ledna. Nejzazší doba koledování je 
stanovena na 14. ledna 2007,“ upozornila diecézní koordinátor 
sbírky Martina Hrabáčová.  U nás se do sbírky tradičně zapojila 
například farnost Podbořany nebo Peruc.
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ŽATEC (toš) – Interiér Měst-
ského divadla v Žatci se připra-
vuje na instalaci digitálního kina. 
Jde o první kino tohoto druhu 
v Ústeckém kraji. Úpravy by 
měly být dokončeny do 15. ledna. 
V současné době se budují příčky 
v zadní části hlediště. Vznikne 
zde prostor pro zvukařskou kabi-
nu a zázemí pro techniku. Dojde 
také k nainstalování projektoru 
a zvukové aparatury, která bude 
sloužit i k divadelním pořadům. 
Investice do nového kina vyšla na 
dva miliony korun.

Provozovatelem bude Městské 
divadlo Žatec. „Kinem by se měl 
zabývat určitě nejméně jeden 
člověk. Provoz kina však budou 
zajišťovat stávající zaměstnanci 
divadla. Zastupitelé prozatím 
odsouhlasili pouze přeřazení 

uklizečky z polovičního na trvalý 
a celý pracovní úvazek. Promítat 
budeme zatím dvakrát týdně. 
Vstupné bude díky nízkým ná-
kladům pouze 50 - 70 korun,“  
upozorňuje manažer divadla 
Karel Fiala. Podle něj spuštěním 
digitálního kina nedojde k ome-
zení funkčnosti divadla ani jeho 
pravidelných pořadů. Slavnostní 
otevření a první projekce, která 
by se měla uskutečnit počátkem 
února, bude pouze pro zvané. 

Digitální kina mají velkou po-
pularitu v USA, Japonsku, Asii. 
V posledních měsících vykazují 
značné nárůsty digitálních kin 
také v Evropě - v Belgii, Irsku, 
Německu, Rakousku, Švédsku 
či  Itálii. V Čechách mají digitální 
kino v Chotěboři a Rtyni v Podkr-
konoší.

Hospodářský areál v Sýrovicích hrozí samovolným zřícením.

„Celá anabáze trvá více než rok, 
kdy tehdejší majitel Jan Slavík 
z Chrudimi nejprve sám požádal, 
vzhledem ke stavu objektu, o vydá-
ní demoličního výměru. Poté však 
objekt prodal firmě ICG Brno, na 
níž přešly veškeré povinnosti a ve 
které znovu figuroval i pan Slavík. 
Firma má pouze P.O BOX a dopisy 
se nám vracejí nepřevzaty nazpá-
tek. Nakonec je tedy doručujeme 
veřejnou vyhláškou,“ vysvětluje 
Iva Laurichová ze stavebního 
úřadu. Mezitím budova zchátrala 
natolik, že byl vydán demoliční 
výměr na zmiňovaný štít.     

„Rozhodnutí o odstranění 
stavby je vydáno na celý objekt. 
Po panu Slavíkovi se slehla zem 
a není s ním možná jakákoliv ko-
munikace. Dopisy od nás mu chodí 
na Městský úřad do Chrudimi,“ 
přibližuje těžkosti I. Laurichová. 

„Demolice se týká též objektu vily, 
která není památkově chráněným 
objektem. Ač je budova opatřena 
výstražnou tabulí, spoluobčané zá-
kaz vstupu nerespektují,“ obává se 
referentka stavebního úřadu Lucie 
Vrátníková o bezpečnost tamních 
dětí i dospělých obyvatel, kteří si 
ve zdevastované části areálu navíc 
vytvořili černou skládku komunál-
ního odpadu. 

„My samozřejmě budeme 
respektovat nařízení stavebního 
úřadu, Město Podbořany odstra-
ní v nejbližších dnech nebezpečný 
štít, aby nedocházelo k ohrožová-
ní zdraví a bezpečnosti občanů. 
Buď využijeme svých veřejně 
prospěšných pracovníků nebo 
dodavatelsky. Náklady s tím spo-
jené budeme vymáhat po majiteli 
objektu,“ doplňuje starosta města 
Radek Reindl.

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Třeskuté mrazy?
Horké informace
a žhavé ceny za inzerci!
TAKOVÁ JE ZIMA VE 
SVOBODNÉM HLASU A až

30% sleva
na Vaší inzerci
Tel.: 415 652 204
www.svobodnyhlas.cz


