
„Loni 210 podnikatelů na vlast-
ní žádost živnost zrušilo, oproti 
tomu bylo vydáno 520 nových 
živnostenských oprávnění,“ 
uvádí Miroslava Iblová, vedoucí 
Obecního živnostenského úřadu 

v Lounech. Zatímco koncem 
roku 2005 registroval lounský 
živnostenský úřad celkem 6 595 
podnikatelských subjektů, na 
konci roku 2006 to bylo 6 780 
subjektů. Koncem roku 2005 

bylo registrováno 11 030 živnos-
tenských oprávnění a koncem 
minulého roku 11 455 živnos-
tenských oprávnění. 

Podnikatelů na Lounsku tedy 
neubývá. Někteří pouze po 
skončení sezónních prací uvedli 
své živnosti do klidu. „Živnost 
může být uvedena do klidu až na 
dva roky. To se nyní týká 2 260 
živností,“ vysvětluje M. Iblová.

Po dvouhodinové diskusi nako-
nec 14 zastupitelů z celkových 21 
hlasovalo pro koupi. Schválená 
smlouva znamená, že město za 
zmíněnou částku umožní firmě 
postavit přes své pozemky průchod 
a příjezd k supermarketu, a od ní 
za stejnou sumu odkoupí budovy 
včetně památkově chráněné vily 
uvnitř areálu. 

Podle Jana Křivánka, který práv-
ně zastupuje město, je to pro obě 
strany přijatelný kompromis. Spo-
lečnost Agile z Ústí nad Orlicí před 
dvěma roky koupila celý areál bý-
valých papíren v ulici Volyňských 
Čechů za 18 milionů korun s tím, 
že v něm postaví obchod. Avšak 
pozemek s kruhovým objezdem 
u vrátnice papíren zůstal městu. 
Firma uvažovala i o možném 
zbourání budovy bývalé továrny, 
vedle níž má Lidl stát. 

Firma Agile jednala s minulým 
vedením města. Při koupi areálu 
jí bylo řečeno, že výstavba super-
marketu není problém. Vloni ale 
žatecké muzeum podalo návrh, 
aby bývalé papírny z 19. století 
byly prohlášeny za technickou 
památku, což by bourání prakticky 
znemožnilo. Ministerstvo kultury 
nakonec prohlásilo památkou jen 
vilu v areálu papíren, ne však bývalé 
tovární budovy. Také vedení města 
argumentovalo, že supermarket by 
svým vzhledem narušil architek-
tonický ráz místa v centru, i tak 
zatíženého dopravním ruchem. 
„Do areálu už Agile investovala 
kolem 20 milionů korun. Kdyby 
se směna neschválila a jakmile 
by se jednalo o ochrannou zónu, 
tak nanejvýš do půlroku město 
by muselo společnosti splatit 
veškerý nárok na náhradu škody. 

V kleštích jsou město i developer, 
pro kterého je tu hrozba nového 
územního plánu. Proto se Agile 
chce zbavit pozemku ve prospěch 
města,“ vysvětloval zastupite-
lům nutnost schválení smlouvy 
Mgr. Křivánek. 

Historický ráz ulice zůstane 
zachován, Agile slibuje i hezčí 
podobu obchodu, než je obvyklá 
„krabice“. Jeho výstavba může být 
zahájena ještě letos na podzim. 

Rekonstrukce budov někdejší 
největší severočeské továrny na 
výrobu papírových obalů si zajisté 
vyžádá spoustu času a finančních 
nákladů. Technický stav areálu je 
velmi špatný. Přesvědčili se o tom 
na vlastní oči některé zastupitele 
těsně před jednáním. „Objekt 
je třeba neodkladně zabezpečit. 
Je třeba, aby to bylo ošetřeno ve 
smlouvě, ještě než ho převezme-
me do majetku města,“ upozornil 
před hlasováním zastupitel Břeti-
slav Frýba.

Ve spodní třetině budov by 
mohla vzniknout obchodní pasáž, 
přilehlá k Lidlu. „V prostřední části 

bychom chtěli vybudovat tzv. star-
tovací bydlení - především menší 
byty. Horní část budovy město 
využije jako depozitář muzea 
a archeologického ústavu, nebo 
pro spolky a sdružení. Uvolní se 
tak některé objekty ve městě,“ 

poznamenal starosta Žatce Erich 
Knoblauch. Město podle něj chce 
přihlásit všechny tři budovy papí-
ren do nadějného dotačního pro-
gramu Brownfields - revitalizace 
opuštěných objektů, které ztratily 
svou primární funkci.

Člověk míní, 
sněhy mění 

Čtyřicet roků jsme poroučeli 
větru, dešti, aby stejně byly 
největším nepřítelem socialis-
mu jaro, léto, podzim a zima. 
Teď už nám zase svobodně prší 
a sněží. A i když máme nejmo-
dernější předpovědi, stejně nás 
to zaskočí.

Ve středu 24. ledna v půl 
sedmé ráno jsem se vypravila 
do Tuchořic. Vyhledala jsem 
nadějný spoj s jedním přese-
dáním. Z Loun do Lipence jel 
autobus na minutu přesně. To 
mne ukolébalo, tak jsem s dů-
věrou vystoupila, že počkám na 
autobus, který přiveze školáky 
a v sedm se vrací na Lipno a do 
Tuchořic. 

Po delším zpoždění dorazil 
vytoužený spoj. Žáci darebáci, 
kteří obvykle dělají rotyku, byli 
nápadně hodní a zaraženě ří-
kali řidiči: „Děkujeme, že jste 
nás bezpečně dovezl do školy.“ 
Zeptala jsem se, zda jede do 
Tuchořic. „Normálně ano, ale 
není to protažené. Já se bojím,“ 
omlouval se. Vrátila jsem se. 
Starosta Ladislav Kubiska do 
telefonu líčil, že do jeho vesnice 
přes kopce autobus nedorazil 
zatím žádný – od Lipna, ani 
Markvarce. A spousta aut že 
uvízla v kopcích.

Ve čtvrtek jsem to zkusila 
přes Drahomyšl. Autobus jel 
se zpožděním. Lidi řešili sně-
hové nadělení. Jeden senior to 
prý vzal o berlích do Tuchořic 
přes drahomyšlská pole. „To je 
rozum,“ konstatovali občané. 
Ale co je větší rozum? Učekat 
se a zmrznout? 

„Vítejte u zapadlých vlasten-
ců,“ smála se na mne paní Jiřina 
Vojtová. „Za dva dny to roztaje 
a bude po srandě,“ odtušil další 
hospodář. „Dříve se tomu říkalo 
zima, teď kalamita,“ ozvalo se 
jinde. Odpoledne sluníčko 
vystřídala chumelenice a s ní 
obava - pojede to vůbec? Pan 
řidič se pochlapil a jel. Přitom 
líčil svůj ranní hororový zážitek 
– když vyjížděl o páté na Mark-
varec, bylo tak zaváto, že nebylo 
znát, kde jsou pole a kde silnice. 
„Když není bezpečno, nejedu. 
Lidi si stěžují, ale je to lepší, 
než kdybych se s nimi někde 
vysypal,“ přibližoval realitu 
minulých dní. A tak každý 
máme svůj sněhový příběh. 

Květa Tošnerová
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Noviny, s nimiž dáte
o sobě vědět!

 www.svobodnyhlas.cz

Žatec vymění příjezd k Lidlu za papírenskou vilu

Podnikatelů neubývá, některé živnosti spí

Učitel vyvázl s podmínkou
n Soud pedagoga uznal vinným z ohrožování mravní výchovy mládeže
LOUNY (bal) - Trest odnětí svobody na dvanáct měsíců s tříletou 
podmínkou a zákaz práce s nezletilými do 15 let na dobu sedm 
roků - tak zní verdikt Okresního soudu v Lounech pro učitele Petra 
Thelena. Minulou středu byl uznán vinným z ohrožování mravní 
výchovy mládeže.

Do průmyslové zóny bude 
z Postoloprt jezdit vlak

Zimní bitva opravdu na sněhu… Pořadatelé asi musí mít konexe u samotného svatého 
Petra. Až do 22. ledna byla zima více než mírná. Když však měl v Podbořanech propuknout 14. ročník 
zimní bitvy, začali se ženit snad všichni čerti. Kdo se prodral sněhovou vánicí až ke koupališti, mohl 
se za odměnu přenést do světa fantazií a dob, kdy přeudatní rytíři bojovali za čest a slávu. Na pozadí 
pohádkového příběhu se v sobotním odpoledni odehrálo dostaveníčko dvou stovek historických šer-
mířů. Mág Karaghan lstí, pomocí zlých sil přemohl mladého rytíře Hynka. Zlosyn se žoldáky hromadil 
moc, plenil a drancoval panství (včetně dvou vesnic, které pro bitvu pomáhali stavět kluci z výchovného 
ústavu ze Pšova). Hynkovi přichází s vojskem na pomoc jeho přítel Smil a společně v líté řeži mágovo 
vojsko přemohou. Dobro tradičně vítězí a promrzlé diváky tradičně hřeje vinný punč, zatímco děti 
žmoulají turecký med. Až na ty líté časové prostoje se pořadatelům skupiny historického šermu Agmen 
z Podbořan akce opravdu vydařila. Potvrdili to i bojovníci, kteří se tu za rok opět sejdou.                  (jt)
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Tajemník MÚ Žatec Jiří Bouda (vlevo) a právník Jan Křivánek 
diskutují o smlouvě, která otevírá cestu k dalšímu marketu.  

n Historický ráz ulice má zůstat zachován, supermarket má být hezčí než obvykle
ŽATEC (bal) - Ve čtvrtek proběhla mimořádná schůze žateckého 
zastupitelstva. Svolána byla zejména kvůli tomu, aby se odhlasovala 
smlouva o odkoupení části bývalých papíren z majetku firmy Agile, 
která tam plánuje postavit supermarket řetězce Lidl. Dohodnutou 
cenu 3,57 mln korun město uhradí firmě formou udělení věcného 
břemene. 

Soud uvěřil výpovědi desetileté 
žákyně lounské základní školy, 
podle které ji její tehdejší učitel 
Thelen v lednu 2005 přiměl ob-
léknout černé kalhotky, ve kterých 
ji natáčel na videokameru a plácal 
po zadečku o samotě v tělocvičně. 
Osahával ji prý i další den při do-
učování matematiky. Dívka se 
svěřila matce, jejíž svědectví soud 
také uznal za pravdivé.

Během 13 měsíců, co trvalo 
hlavní líčení, bylo vyslechnuto 
17 svědků, z nichž valnou většinu 
navrhla obžaloba, několik znalců 
v oboru psychologie a psychiatrie; 

byla provedena prověrka výpově-
di na místě činu; obžalovaný 
dobrovolně podstoupil dokonce 
falopletismografii (lékařské vy-
šetření měřící reakce pohlavního 
údu, včetně okem nepostřehnutel-
ných, na různé podněty).

V procesu svědčili bývalí 
i současní pedagogové, kolego-
vé P. Thelena z doby nedávné 
i dřívější, kdy dělal vedoucího na 
dětském táboře. Stejně jako před 
18 lety na táboře, tak i před 4 lety 
na škole v Žatci se měl nevhodně 
chovat k mladším dívkám. 

(Dokončení na str.2)

POSTOLOPRTSKO, ŽATEC-
KO (bal) – Železniční vlečka, kte-
rá dříve vedla z Postoloprt k letišti 
u Žatce, znovu ožije. Osm a půl 
kilometrů dlouhá trať z postolo-
prtského nádraží tentokrát bude 
mít cíl v centru průmyslové zóny 
Triangle na místě bývalého letiště. 
Územní a stavební povolení pro 
rekonstrukci vlečky pro náklad-
ní dopravu již Ústecký kraj vydal 
a připravuje se vyhlášení veřejné 
zakázky na zhotovitele.

Platné stavební povolení je 
vydáno na práce, při nichž bude 
železniční vlečka rekonstruová-
na pro provoz nákladní dopravy. 
„Pro provoz osobní dopravy by 
bylo zapotřebí dalších staveb-
ních úprav. Těm se Ústecký kraj 
nebrání. Ovšem nebude o ně sám, 
bez zájmu investora a případné-
ho provozovatele takové dopravy, 

žádat,“ uvedl František Janačík 
z  kanceláře hejtmana Ústeckého 
kraje. 

V průběhu rekonstrukce želez-
niční vlečky bude provedena vý-
měna či doplnění kolejí, výměna 
pražců, zpevnění drážního tělesa 
a mírné redukce některých zatá-
ček. „Stavební povolení je vydáno 
na úpravy, po nichž bude na trati 
možný provoz nákladní dopravy 
do rychlosti 60 kilometrů v hodi-
ně,“ zdůraznil F. Janačík. Trať se 
dříve používala k přepravě hlavně 
pohonných hmot na letiště. Po 
starých kolejnicích a pražcích se 
dalo jezdit maximálně 30 km/h. 

Výběr dodavatele a zahájení 
prací na vlečce, která vede 
poblíž komunikace Praha-Cho-
mutov a jejíž část bude položená 
v nové trase, se předpokládá 
v roce 2008.

LOUNY (toš) - Často se diskutuje o tom, zda živnostníků po vstupu 
do EU poté, kdy se zmnožily rozličné dotazníky a zpřísnily řady 
norem, skutečně ubývá. Vždyť někteří z podnikatelů označují 
současné podmínky za likvidační. Jak to vypadá na Lounsku? 
Co na to statistika? 
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Regionova brázdí 
český sever

ÚSTECKO (red) - Hejtman Jiří 
Šulc spolu s představiteli Českých 
drah na hlavním nádraží v Ústí n.L. 
slavnostně pokřtil dvě moderní 
motorové soupravy typu Regiono-
va. První dvě jednotky budou jezdit 
na trati Děčín – Rumburk, jeden 
pár v pracovní dny mezi Děčínem 
a Dolním Žlebem a o víkendu si 
vlak budou moci vyzkoušet ces-
tující mezi Rumburkem a Miku-
lášovicemi. V příštích letech se 
tento motorový vlak objeví také 
na Lounsku a Žatecku.


