
Nařízení Města Loun z listopa-
du 2004 stanovuje rozsah, způ-
sob a lhůtu odstraňování závad 
ve schůdnosti chodníků. Uvádí 
se v něm, že pokud byl chodník, 
přilehlý k nemovitosti, znečištěn  
nebo byla jeho schůdnost omezena 
náledím či sněhem, jsou vlastníci 
nemovitosti závady ve schůdnos-

ti chodníků povinni odstraňovat. 
Odstraněním závady ve schůdnos-
ti se rozumí zametání s kropením, 
odstraňování bláta, odpadků a ji-
ných nečistot, odklízení sněhu 
a posypávání náledí, což se týká 
celé plochy přilehlého chodníku. 
Z toho vyplývá, že vlastník nemo-
vitosti odpovídá za vzniklé škody.

Dne 30. 3. 2005 zaslal Krajský 
úřad Ústeckého kraje Městu 
Louny výzvu ke zjednání nápravy. 
Podle názoru kraje toto nařízení 
překračuje zmocnění obcí vy-
plývající ze zákonu o pozemních 
komunikacích. Město Louny 
požadavek odmítlo. Krajský úřad 
proto podal Ministerstvu vnitra ČR 
návrh na pozastavení účinnosti na-
řízení, což ministerstvo skutečně 
učinilo. Záležitost skončila až 
u Ústavního soudu ČR. 

(dokončení na str. 2)

Cestou do práce
Pekař Růžička vyprávěl, jak 

houstičky nejsou, co bejvávaly. 
No aby byly, když do nich nikdo 
láskyplně nepřidává lůj našle-
haný s cukrem do pěny. Ani ty 
zimy už nejsou, co bejvávaly. 
Skleníkový efekt o sobě dává 
vědět. Místo sněhu se bělají 
sedmikrásky a kosi v lednu 
vyzpěvují svatební písničky.  

Do práce jdu kolem kontej-
nerů. O větrném víkendu od-
padky vyhřezávaly a šířily se 
po celém městě. V pondělí byly 
kontejnery vyvezeny, rozléta-
né odpadky zůstaly. Vlastně 
jsme jediní tvorové planety, 
kteří vynakládají energii na 
výrobu obalů, potenciálních 
odpadků.

Už se těším, až za plotem 
školky uvidím kuličku. Vypa-
dá jako skleněnka s fialovým 
středem. Možná je to ale 
hopsakoule z umělé hmoty. 
Pro děti je bezpečná, na spolk-
nutí příliš velká. Kdybych si 
ji přiblížila klackem, asi bych 
ji ulovila. Prohlédla bych si ji. 
Určitě má svůj příběh.

 A to už kráčím po trávníku, 
dneska máme šedivák, mínus 
tři stupně Celsia. Dříve tady 
byly haldy, dneska tu lidé ven-
čí psy. Přede mnou se otevírá 
pohled na sopky. Dokochat se 
a hurá přes koleje. 

Pod mladým javorem leží 
použitá dětská plenka. Tleje 
tu už půl roku. Ošklivila se 
mi, pak jsem si zvykla. Nej-
dřív se odpudivě vzpínala se 
svými křidélky, pak omokla, 
splaskla, roztrhal ji mráz. 
Vnitřek dostal strukturu 
krápníkové jeskyně. Nyní 
už je to krotký odpadek, ale 
houževnatý. Možná přežije 
i alpské ledovce. Jdu dál. Na 
dveřích prodejny  pana Říhy 
se podívám, kdo umřel, pak 
kolem zeleniny, mají ještě 
ty dobré brambory? Míjím 
javor, co připomíná kančí 
hlavu. Není moc zdráv, tak 
se o něj bojím. Jdu okolo za-
stupitelství, pořád ty stejné 
uvolněné dlaždičky, co na ně 
předloni marně upozorňoval 
nebožtík pan Vobora. Kdyby 
pršelo, zase to nějaký občan 
odnese, blátem ho ohodí. 

Čekám na zelenou a přitom 
sleduji nebe a růžová oblaka. 
Velebné věže kostela se tyčí nad 
městem jako máma kvočna 
nad baráčky kuřaty. Copak se 
asi odehrávalo v duši věžného, 
který ve věžní komůrce choval 
dokonce kozu? Jestlipak dnes 
uvidím poštolku? A dost sně-
ní, vzhůru do práce, honem 
napsat úvodník. 

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Karel Boleslav 
z Chožova zdárně 
reprezentuje školu 
ve vědomostní 
soutěži
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Lubenecká 
malířka porcelánu 
Michaela Čechová 
čepuje pivo jako 
malované
str. 5

Jak pekař 
Miroslav 
Růžička nakrmil 
i protektorátního 
prezidenta Emila 
Háchu str. 5

Lounsko

Libochovičtí furianti se 
blýskli na Podbořansku
n Po třech desítkách roků se v městečku Kryry konalo divadlo
KRYRY (sih) - Minulý týden zažily Kryry mimořádnou kulturní 
událost. Po pětatřiceti letech se opět hrálo divadelní představení. 
V místní Sokolovně se představil amatérský divadelní soubor Scéna 
Libochovice, který zde předvedl veselohru Ladislava Stroupežnic-
kého Naši furianti. 

O chodník před domem jsou povinni pečovat občané

Neúprosná statistika:  
ubývá lounských obyvatel 

„Upozorňuji občany, že toto 
zelené označení pro kácení 
neplatí. Na stromy je sprejem 
nastříkal neznámý vandal. Alej 
je cenná, kácení těchto stromů 
nepřipadá v úvahu,“ uklidňuje 
návštěvníky kastelán Petr Šesták. 
Stromy, určené ke kácení, mají 
jiné označení. Kácení probíhá 
na základě seznamu, schvále-
ného dendrology. Je zde přesně 

uvedena lokalita, druh dřeviny, 
obvod kmene, aby nemohlo 
dojít k záměně. Jde o stromy 
nemocné, proschlé nebo jinak 
poškozené. 

Pozoruhodnými prvky v parku 
jsou romantické stavby. K nej-
známějším patří rozhledna 
v horní části parku. Na její špatný 
stav upozornil Klub turistů Plzeň 
– sever. Tento čtvrtek zde proběh-

ne řízení za účasti stavebního 
úřadu Podbořany a bude posou-
zena statika stavby. „Rozhledna 
byla sice roku  1985 opravová-
na, krovům se však nevěnovala 
dostatečná pozornost. Objektu 
nepřidalo, když z něho zloději 
oloupali měď. Následkem toho 
nám začínají krovy v čepech 
hnít. Problémové jsou i zvětralé 
kamenné schody, které by nemu-
sely nápor turistů vydržet. Statik 
stavbu odborně posoudí. Ředitel 
národního památkového ústavu 
v Ústí nad Labem se pokouší 
sehnat peníze na opravu,“ in-
formuje kastelán. Stohektarový 
zámecký park v Krásném Dvoře 
patří k největším v Čechách.

Kácení nemá zelenou
n Vtipálci označili v zámeckém parku zdravé stromy
KRÁSNÝ DVŮR (toš) – Paniku mezi milovníky zámeckého parku 
v Krásném Dvoře způsobilo zjištění, že zdravé stromy v Mílové aleji, 
vedoucí k Obelisku, mají na kmenech nastříkané zelené značky. 
Obávali se nejhoršího – že stromy budou letošní zimu pokáceny.

V žateckém „Pédéáčku“ 
dům pro veterány nebude

Kujme pikle… Taneční škola Luna Louny nastudovala Šíleně smutnou princeznu. Premiéra 
představení, které se připravovalo od loňského září, se odehrála ve vyprodaném Vrchlického 
divadle v Lounech v neděli 14. ledna. Prince Václava si zahrál Miroslav Stehlík, princeznu 
Helenu Jana Kolářová. Královské tatínky z filmu nahradily královny Jindřiška (Káťa Šišáko-
vá) a Dobřiška (Zuzka Bartošová), která se nejvíce podílela na zdaru herecké části. Kostýmy 
si tradičně vzala pod patronát vynalézavá Jana Stehlíková. Na jevišti se vystřídalo sedmnáct 
hereček a herců a více než sto tanečnic a tanečníků taneční školy Luna, kteří se podíleli i na 
choreografii. Zvládnout takové množství dětí a nacvičit s nimi dvouhodinovou pohádku je počin 
přinejmenším úctyhodný. Chce to hodně odvahy a hodně pevné nervy. Ale výsledek stál zato! 
Na snímku bojechtiví generálové v podání Šárky Proškové a Martiny Skálové.                     (toš)

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

ŽATEC (red) – Posádkový 
dům armády, který sloužil nejen 
armádě, ale také veřejnosti jako 
výstavní síň, nadále zeje prázd-
notou. Výtvarníci, fotografové, 
ale i další výtvarná či zájmová 
sdružení, jako jsou zahrádkáři 
či houbaři, želí ztráty možnosti 
vystavovat v PDA, protože tam 
výstavní činnost měla dlouho-
letou tradici. „U PDA je situace 
taková, že trvá záměr rezortu 
ministerstva obrany vytvořit 
z něj dům pro veterány. Takže je 
to spíše otázka pro tiskový odbor 
Ministerstva obrany ČR,“ uvedl 
místostarosta Aleš Kassal. Na 

aktuální stav jsme se dotázali 
přímo tiskového oddělení mi-
nisterstva obrany. „V listopadu 
2006 byl na základě rozhodnutí 
ministra obrany Jiřího Šedivého 
záměr budování domu pro vete-
rány zrušen. Tudíž i ze záměru 
vybudovat z bývalého PDA 
v Žatci dům pro veterány bylo 
upuštěno,“ uvádí Iva Ruskovská 
z Tiskové a informační služby 
Ministerstva obrany České 
republiky. V současné době Mi-
nisterstvo obrany připravuje jed-
nání s Městským úřadem v Žatci 
o případné směně objektu za jiný 
nepotřebný majetek. 

LOUNY (red) – Obyvatel Loun 
nadále ubývá. Vyplývá to ze statis-
tického zpracování vývoje počtu 
obyvatel. K 1. lednu 1997 žilo 
v Lounech (včetně místních částí 
Brlohu a Nečich) celkem 20 404 
obyvatel. V lednu roku 2000 to 
bylo 19 908 obyvatel a k 1. lednu 
2007 zde žije už jen 18 785.  „Kaž-
dým rokem okolo dvou set obyvatel 

ubývá,“ uvádí vedoucí správního 
odboru Městského úřadu Lou-
ny Jana Dvořáková. Statistika 
uvádí i počet lidí přistěhovaných 
(387) a odstěhovaných (435).  
V loňském roce se uskutečnilo 85 
sňatků a 209 lounských občánků 
se narodilo.  Oproti tomu 61 
manželství bylo rozvedeno a 186 
obyvatel zemřelo.

Scéna Libochovice si získala srdce kryrského publika.

Zkušenosti z Podbořan napoví-
dají, že tam divadelní představení 
navštíví nejvýše několik desítek 
lidí. Toho se obávali i v Kryrech, 
avšak zbytečně. Sál byl plný do 
posledního místa. Přítomni byli 
i zástupci obce, starosta Miroslav 
Brda zahájil představení krátkým 
přivítáním. Když se zadíval do 
plného hlediště, vyjádřil přání, 
aby Kryry v podobných akcích 
pokračovaly i nadále. Při prvních 
tónech úvodní písně začalo publi-
kum spontánně tleskat. I když byla 
hra poprvé uvedena v Národním 
divadle již v roce 1887, na aktuál-
nosti neztrácí. Jsou v ní zachyceny 
tradice i klasický humor platný 
podnes, na což publikum živě 
reagovalo. Ochotnický divadelní 
soubor předvedl přitažlivé před-
stavení doplněné živou hudbou. 
Furianty režíroval Jaroslav Kodeš 
z Českého rozhlasu. Na jevišti se 
představily čtyři desítky ochotní-
ků, do Kryr je dopravil autobus, 
za ním auto s rekvizitami. 

Neutuchající potlesk nadše-
ných diváků dokazoval, že se 
skvělá kulturní akce dá uspořá-
dat i v malé obci. Při zhlédnutí 
lze lehce pochopit nadšení a lás-
ku herců – amatérů k divadlu, 
protože pokud se podaří přenést 
potěšení a radost na diváky, je to 
oboustranně blahodárné. Diváci 
odcházeli  s úsměvem a s těmi 
nejlepšími dojmy.

 „Hrálo se nám skvěle. Byl to 
velký úspěch. Přišlo okolo dvou 
stovek diváků. Sál byl plný, omla-
dina seděla i na oknech,“ libuje 
si představitel učitele Kudrličky, 
pátecký rodák Jaromír Tlustý. Ve 
Furiantech si zahrál i jeho pětiletý 
synek Vítek – jedno z dětí krejčího 
Fialy, a dokonce se na jevišti obje-
vila i  Jaromírova manželka, paní 
Marcela. „Zastupovala, protože 
nám vypadla chasa,“ usmívá se 
Jaromír Tlustý, který nyní působí 
v Chotěšově pod Hazmburkem 
a v ochotnickém divadle hraje 
již léta. 
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Svatby v chrámu objednávejte s předstihem
PANENSKÝ TÝNEC (toš) 

– Loni se v městysi Panenský Tý-
nec v nedostavěném chrámu pod 
širým nebem odehrálo 74 svateb,  
v obřadní síni se konala pouze jedi-
ná. O svatby v zajímavém prostře-
dí je mimořádný zájem. „Denně 
volá až pět zájemců a upřesňují 
termíny,“ uvádí panenskotýnec-
ká matrikářka Miluše Slanařová. 
První zájemci zamlouvali termín 
svatby již loni v září. V pátek 12. 
ledna bylo závazně zamluveno 32 

termínů. Většina svateb se odehra-
je v pátek a sobotu, zcela výjimečně 
je již zamluvena i svatba v pondělí 
– kvůli práci nastávajícího ženicha. 
Za svatby v chrámu čeští občané 
na základě zákona zaplatí 1000 
korun, neboť se svatba odehrává 
„na jiném vhodném místě“. 

Svatební obřad v chrámu trvá 
hodinu. Oddává buď pan staros-
ta Václav Švajcr, ze zákona také 
místostarostka Marie Hejlíková, 
zmocněni jsou i zastupitelé 

Mgr. Jiří Strachota a někdejší 
starostka Božena Šalamounová. 

Někteří snoubenci si nechávají 
nejvhodnější termín vypočítat 
numerology. „I těm se snažíme, 
pokud je to trochu možné, vyjít 
vstříc. Největší zájem je o datum 
7. 7. 2007 a 20. 7. 2007,“ říká paní 
Slanařová. Takže pokud chcete mít 
svatbu v chrámu, neváhejte a ob-
jednejte obřad dlouho dopředu, 
abyste nemuseli termíny zklamaně 
paběrkovat.

n Ústavní soud se ztotožnil s názorem lounské radnice, její nařízení platí 
LOUNY (red) – Ústavní soud dal za pravdu Městskému úřadu 
Louny ohledně nařízení o úklidu chodníků. Soudní rozhodnutí tím 
vrací obcím České republiky pravomoc stanovit, jak mají majitelé 
nemovitosti pečovat o přilehlý chodník.
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