
U zatím posledního dílu pomyslného 
seriálu „Pokus o obsazení dvou prázd-
ných křesel v lounské městské radě“ jed-
no je evidentní: úporná snaha lounských 
občanských demokratů hledat partnery 
všude možně i nemožně. „Mají přeběh-
líka z KSČM, který hlasuje s ODS,“ 
řekl mi před jednáním zastupitelstva 
jeden z jeho členů. Protože zalíbením 
ve velké politice netrpím, nemyslím si, 
že by Jaroslav Starý, zvolený za KSČM, 
byl „přeběhlíkem“. Ani padouch, ani 
hrdina, napadalo mne v souvislosti 
s poslanci ČSSD Melčákem a Pohan-
kou, kteří podpořili Topolánkovu vlá-
du, a ani v případě Jaroslava Starého 
nejsou na místě podobná ohodnocení. 
Každý má právo na změnu názoru 
– a je na voliči, ať selským rozumem 
posoudí, jaký asi může být člověk, který 
se na podzim nechá zvolit jako nositel 
programu KSČM, aby o pár měsíců 
později tento program zavrhl a stal se 
„nezávislým“. Možná si ten program 
zapomněl přečíst, možná netušil, za 
koho kandiduje.

Problém je, že naše společnost má 
z lidí, kteří snadno mění názory, 
strach. V živé paměti jsou doby, kdy se 

zde muselo říkat něco, co jsme si ne-
mysleli, a neříkat to, co jsme si mysleli. 
A tak daleko více sympatií mívají lidé, 
kteří říkají desítky let pořád stejné ne-
smysly, zatímco ti, kteří prošli složitým 
a často bolestivým vývojem a následnou 
změnou názoru, bývají odsuzováni.

Kamarád mi řekl: „No a co? Každý 
přece může hlasovat, jak chce!“ Svatá 
pravda, ale ne u nás. Naše politické 
strany jsou uzavřené sekty, kde odlišný 
názor znamená exkomunikaci. Viděli 
jsme to před několika týdny. A napro-
sté většině voličů to nevadí. Oni přece 
volili kandidáta (řekněme) ČSSD, tak-
že tento kandidát se musí chovat jako 
ČSSD, jiná možnost neexistuje. Že by 
se u nás mezi poslanci nebo zastupite-
li objevily osobnosti, schopné hlasovat 
proti většinovému názoru své strany? 
Běda jim! Nejsme přece Spojené státy, 
kde si republikánští kongresmeni 
dovolí kritizovat prezidenta! To se 
u nás nestane. Naše politické strany 
by k volbám ani nemusely sestavovat 
kandidátky. Možná by tam stačilo 
vždycky napsat například: „KSČM, 
30 křesel v lounském zastupitelstvu“. 
A volič by hodil lístek do urny, protože 

– co do jména. Ať tam bude kdokoliv, 
bude hlasovat za partaj, za kterou se 
nechal zvolit.

Tahle železná logika stojí proti loun-
skému zastupiteli Starému. Přál bych 
mu, aby byl osobností, která dokáže 
sladit proti sobě stojící názory, uklid-
ní vztahy v lounském zastupitelstvu. 
Mám ale velké pochyby, zda Jaroslav 
Starý vůbec ví, čemu a jak pomoci chce 
nebo může a čemu nakonec skutečně 
pomůže nebo uškodí. Osudy „nezávis-
lých“ osobností nebývají vždy šťastné. 
Nebo si snad ještě někdo pamatuje, 
čím konkrétně přispěl do české politi-
ky nezávislý senátor Václav Fischer? 
Po jeho zvolení se na něj upřely zraky 
tisíců. Když mu končil mandát, neštěkl 
po něm ani pes.

Mimochodem – aby si mohla lounská 
ODS oddychnout a získala konečně 
potřebných 16 hlasů ze 30 v lounském 
zastupitelstvu, bude potřebovat ještě 
jednoho „Starého“. A nebo by se 
konečně mohla začít chovat jako do-
spělá politická strana a hledat serioz-
ního koaličního partnera. To by ovšem 
vyžadovalo ze strany ODS schopnost 
v něčem ustoupit, slevit a přizpůsobit 
se. Pochybuji, že je toho schopna.

David Hertl

Gymnázium Václava Hlavatého 
v Lounech (GVH) loni oslavilo 
110. výročí založení a patří v  Ús-
teckém kraji ke gymnáziím s nej-
větší tradicí. „Škola nabízí kvalitní 
přípravu na vysokoškolská studia, 
vybavenost pro nejmodernější me-
tody výuky (odborné učebny výpo-
četní techniky, učebny s projekcí, 
interaktivními tabulemi a satelit-
ním televizním příjmem), kvalitní 
a kvalifikovaný pedagogický sbor, 
zapojení do řady soutěží a kroužků 
na škole, zahraniční pobyty (Ang-
lie, Irsko, Slovensko, Rakousko), 
tématicky zaměřené výměnné i po-
znávací pobyty studentů se svými  
protějšky (Francie, Německo, 
Holandsko) a další aktivity,“ láká 
nové žáky ředitel lounského gym-
názia PaeDr. Milan Rieger. 

V loňském školním roce se na 

GVH Louny hlásilo 53 uchazečů 
do primy osmiletého studia a 47 
uchazečů do prvního ročníku 
čtyřletého studia. Z 51 loňských 
maturantů se více než 82 procent 
dostalo na vysoké školy, dalších 
téměř šest procent studuje na 
vyšších odborných školách. „Naši 
maturanti zdárně studují na vyso-
kých školách v celé republice, pro 
představu patnáct našich loňských 
absolventů studuje Univerzitu 
Karlovu v Praze,“ uvádí ředitel. 
Podrobné informace přináší web 
(http://www.glouny.cz/).

Kořeny gymnázia v Žatci sa-
hají až někam do 15. století. Ve 
skvostné secesní budově se škola 
nachází přes 100 let. „Jsme vše-
obecné gymnázium s osmiletým 
a čtyřletým studiem, které nabízí 
všechny existující a možné dodat-

kové služby. Pořádáme zájezdy, 
výlety, získáváme granty. Nedávno 
to bylo 66 tisíc na projekt AISIS, 
jenž podpořil Evropský sociální 
fond a T-Mobile, aby se děti naučily 
projekty samy podávat. V první řadě 
chceme, aby je škola bavila. Aby 
nebyla jen místem ke vzdělání, ale 
i místem k životu,“ přibližuje svoji 
školu ředitel žateckého gymnázia 
PaeDr. Miroslav Řebíček. Přijímají 
třicet dětí na osmileté a třicet na čtyř-
leté studium. Na školu se tradičně 
hlásí dětí víc. „Loni byl převis více 
než 15 dětí, tím se daří udržet kvali-
tu,“ konstatuje M. Řebíček. Loni prý 
byla mimořádně dobrá konstelace, 
takže odmaturovali úplně všichni. 

Na vysoké školy se ze žateckého 
gymnázia dostalo rovněž okolo 
osmdesáti procent loňských matu-
rantů. Na základě ankety, uvedené 
na internetových stránkách, větši-
na rodičů kvalitu výuky oceňuje, 
hodnocení žáků považuje za spra-
vedlivé a objektivní. Téměř 90% 
hodnotí kladně vztah vyučujících 
k žákům. Žáci podle rodičů ne-
mají strach z ostatních spolužáků 
(96%). 94% rodičů by znova dalo 
své dítě do této školy. Více na webu 
(http://gymnaziumzatec.cz/).

Benjamínkem mezi gymnázii 
bývalého okresu je podbořanské, 

které nyní slaví 70 let trvání. Na 
škole studuje 198 studentů, z toho 
110 na nižším stupni (prima - kvar-
ta) a 88 na stupni vyšším (kvinta - 
oktáva). „Vedle klasické němčiny 
a angličtiny nabízíme výuku ruštiny 
a francouzštiny. Podle zaměření si 
žáci volí mezi latinou a deskriptivní 
geometrií. Na školách technických 
směrů je tříleté studium deskriptivy 
velkou předností,“ hodnotí ředitel-
ka Marie Honzlová. K nejoblíbeněj-
ším mimoškolním aktivitám patří 
herní klub deskových her, k nejob-
líbenějším hry Carcassonne nebo 
Trans America.

„Loni se přihlásilo pouze 14 dětí 
při celkové kapacitě třicet dětí. Je to 
ovlivněno i tím, že nemáme čtyřle-
té studium a ne všichni rodiče vědí, 
že na gymnázium přijímáme nejen 
do primy, ale v průběhu roku i do 
vyšších ročníků, tedy žáky ze 
šesté, sedmé, osmé či deváté třídy 
základní školy. Loni maturovalo 
šestnáct studentů a kromě dvou, 
kteří nechtěli dál studovat, se 
na vysoké školy dostali všichni,“ 
dodává Mgr. Honzlová. Zároveň 
vzkazuje všem, kteří se nechali 
nachytat na fámu, že se gymnázi-
um rozhodně rušit nebude. Více 
informací na webu (http://www.
gymnazium.podborany.cz/). 

„Původně jsme založili občanské 
sdružení za účelem ochrany krajiny 
a přírody na území našich tří obcí 
– Lipno, Lipenec a Drahomyšl,“ 
uvádí Eva Bartošová a Vladimíra 
Jirkovská, členky obecního zastu-
pitelstva. Zdůrazňují, že nejsou 
proti výrobě elektrické energie 
formou obnovitelných zdrojů, ale 
budovat větrné elektrárny v hustě 
osídlených oblastech jim připadá 
nesmyslné. „Každý si představuje 
svoji pohodu žití jinak. Na pomysl-
né misky vah je třeba dát finanční 
přínos obci, ale i devastaci horizon-
tu krajiny, podprahově vnímatelné 

vibrace, mihotání a další negativní 
jevy. Stále slyšíme a čteme o tom, že 
63% našich obyvatel v předběžné 
anketě s výstavbou VE souhlasí. 
My však tuto anketu zpochyb-
ňujeme, její výsledky jsme nikdy 
neměly možnost vidět, neboť byly 
okamžitě po jejich vyhlášení sta-
rostou obce skartovány,“ říká Eva 
Bartošová.

U ankety bylo občanům zdůraz-
ňováno, že je informativní a nezá-
vazná. „Je otázkou, zda je taková 
anketa směrodatná, zda je možno 
brát její  výsledky jako konečné, 
pokud v obcích neproběhlo žádné 

místní referendum. Mnoho lidí 
anketní lístky vůbec neodevzdalo 
z prostého důvodu – za těch ně-
kolik dnů, které měli na vyslovení 
svého „ano“ či „ne“, nelze získat 
dostatek informací a vytvořit si 
vlastní názor,“ je přesvědčena 
Ing. Jirkovská. 

Jejich názor nesdílí starosta 
obce Jiří Novotný. „K oběma 
ženám mám své výhrady. Zastu-
pitelé se dne 29. listopadu usnesli 
(v poměru hlasů 5:2), že jsou pro 
výstavbu větrných elektráren 
a usnesení zastupitelstva je pro 
nás závazné. Obec Lipno pode-
psala s firmou Zelená energie 
kooperační smlouvu o spolupráci 
při výstavbě větrných elektráren. 
Zpočátku jsem byl proti výstavbě 

elektráren také – s tím, ať si je 
staví někde na pláních v Americe. 
Ale nyní, když jsem se s problema-
tikou podrobněji obeznámil, tak 
jsem svůj názor změnil. Vyrábět 
elektřinu ekologicky a šetrně vůči 
životnímu prostředí je čím větší 
nezbytností. Nový typ elektráren 
je navíc bezhlučný, a finanční 
příspěvek pro naši malou obec 
také není zanedbatelný,“ zvažuje 
starosta Lipna Jiří Novotný. 

„Domníváme se, že šikovný 
starosta dokáže získat peníze na 
rozvoj obce i jinak, např. pro-
střednictvím dotačních titulů. 
Není kvůli tomu třeba hyzdit ráz 
krajiny na mnoho desetiletí, sni-
žovat cenu nemovitostí a upřed-
nostňovat peníze nad spokojeností 
lidí,“ oponují členky  Občanského 
sdružení za kvalitní žití.

V dubnu roku 2003 ze skladu 
jeho firmy v Podbořanech měl 
někdo ukrást 230 kusů replik sta-
rožitného nábytku za téměř dva 
a půl milionu korun. Pan Havelka 
ztrátu nahlásil policii a později 
i České pojišťovně. Vzácné dřevo 
pro nábytek dovezené z Malajsie 
totiž bylo pojištěné pro případ krá-
deže. Pro vloupání mělo svědčit 
vyražené okno budovy skladu. 
Policie ale po šetření došla k zá-
věru, že k žádné krádeži nedošlo 
a obvinila Havelku z fingování 
loupeže.

Obžalovaný v té době, i když 
nebyl jednatelem společnosti, měl 
generální plnou moc k jednání za 
firmu. Na její základě také je zod-
povědný za to, že v prosinci roku 
2000 podepsal s ČSOB Leasing 
smlouvu na pronájem sušárny 
dřeva. Cena sušárny byla 12 mi-
lionů korun, firma, kde pracoval 
Havelka, ale měla uhradit jen devět 
milionu, leasing nesplácet a stroj 
pak dál využívat až do roku 2005. 
Poškozená společnost ČSOB Lea-
sing se připojila k soudnímu řízení 
s nárokem na náhradu škody cel-

kem za 8 milionů 632 tisíc korun.  
Jak vypověděl V. Havelka, sklad 

firmy u Podbořan byl pod hlídací 
agenturou, střežili jej i psi. „Když 
jsme objekt převzali od správce 
konkursní podstaty, kradlo se 
tam. Dvakrát až třikrát to tam 
vykradli za krátkou dobu. Nijak 
se to ale nevyřešilo,“ řekl. 

Havelka obstaral pro svou firmu 
na zpracování dřeva nákup replik 
židlí, křesel, stolů, komod z Ma-
lajsie. „Záměr byl takový, že se 
nábytek smontuje v Podbořanech, 
na Kladně se nalakuje a počalouní. 
Pak bychom ho se slušným ziskem 
prodali,“ vysvětloval. 

Repliky rozložené v prknech 
přivezly dvě Avie do skladu u Pod-
bořan. Jednou v pondělí, když tam 
Havelka přijel, prý zjistil zmizení 

nábytku a nahlásil to policii. „Po-
licie ale nakonec prohlásila, že se 
nám nic neztratilo. Po nějaké době 
mi sdělili obvinění,“ uvedl u soudu 
obžalovaný. Pojistnou událost prý 
nahlásil pojišťovně později proto, 
že mu to vyšetřovatel doporučil. 
Slovy Havelkova obhájce – nechtěl 
udělat žádný podvod a není prav-
da, že by nechal odcizit nábytek na 
objednávku. 

Soudce Šilhan se hodně divil, 
že písemný záznam dřívější výpo-
vědi obžalovaného z velké části 
obsahuje vyjádření jeho obhájce: 
„Je to unikát, nesetkal jsem se ješ-
tě s ničím takovým! Převážná část 
výpovědi obžalovaného je pana ob-
hájce. Co dokáže policie!..“ 

Obhajoba trvá na osobním slyše-
ní soudního znalce. Soud také hod-
lá vyslechnout četné svědky. Líčení 
má pokračovat 14. března.

Vznikaly dárečky k Valentýnu… Ve středu 7. 
února se v Domě dětí a mládeže v Podbořanech uskutečnila akce 
Valentýnky, které se v průběhu odpoledne zúčastnilo celkem 14 
dětí. Účastníci měli k dispozici výtvarný materiál a podle daných 
předloh i vlastní fantazie vytvářeli valentýnská přáníčka. Den svaté-
ho Valentýna vnímají jako svátek lásky. Pod jejich rukama vznikala 
krásná přáníčka pro maminky, babičky a tety. Zkrátka nepřišli ani 
tatínkové a dědečkové. Děti odcházely nadšené, s rukama plnýma 
dárečků, vyjadřujících city k lidem, kteří jsou pro ně ti nejdůležitější. 
Jedno pečlivě vyrobené přání obdržela i paní učitelka. Stojí na něm: 
“Šťastný Valentýn“. Nezbývá, než popřát, abychom mysleli na ty, 
které nosíme ve svém srdci, nejen na Valentýna, ale po celý rok. 
(Jitřenka Beranová DDM Podbořany)
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stručně z obcí stručně z měst
n DO TŘINÁCTÉHO února 

měla být dokončena oprava 
kanalizační šachty v ulici Osvo-
boditelů v Lounech, kde došlo 
koncem ledna k havárii. Při 
výkopu bylo obnaženo mnoho 
sítí, jejichž majitelé se rovněž 
dali do oprav.
n K NÁHRADNÍMU zápisu 

8. února se na Základní školu 
Postoloprty dostavilo 6 dětí, 
z nichž rodiče jednoho dítěte 
požádali o odklad. Prozatímní 
počet budoucích prvňáčků, se 
kterým počítá škola, je tak 50. To 
znamená, že příští rok mohou být 
otevřené nikoliv tři, jako dopo-
sud, ale jen dvě první třídy.
n K LEDNU 2007 ukončilo 

činnost informační středisko 
u Zahradního města v Lounech. 
„Výstavba se zde již pěkně roz-
jíždí. Objekt informačního stře-
diska je pro město nadbytečný. 
Proto ho nabízíme k odkoupe-
ní,“ upozorňuje Ing. Miloslava 
Kalivodová, vedoucí odboru 
místního hospodářství MÚ 
Louny. Jde o zelený stánek nad 
Kauflandem.
n 28. ÚNORA na své schůzi 

budou zastupitelé v Podbořa-
nech hlasovat o návrhu rozpoč-
tu na rok 2007. Mezi výdajovými 
položkami je v návrhu i 50 tisíc 
korun pro žatecké pracoviště 
ambulantní pohotovostní péče.
n  HILBERTOVA ULICE 

v Lounech se propadá. Příči-
nou je zřejmě nedostatečně 
zasypané staré potrubí. Má 
zde být provedena kamerová 
zkouška a na základě výsledků 
navržena rekonstrukce Hilber-
tovy ulice.
n ZŠ ŽATEC, Komenského 

alej 749 počítá s otevřením 
v příštím roce tří prvních roč-
níků a do prvních tříd zhruba 
nastoupí sedmdesát prvňáčků. 
Předpokládá to Mgr. Zdeněk 
Srp, ředitel školy v Komenské-
ho aleji.

n  ZÁSTUPCI CHLUM-
ČAN, Blšan, Černčic a Loun 
jednali v pátek o budoucnosti 
Blšanského chlumu - Pšaňáku. 
U Blšan se mají vystavět rodin-
né domky. Všichni se shodli, že 
současný stav, kdy kopec odolává 
nájezdům motorkářů, je neúnos-
ný, proto se zde objeví značky se 
zákazem vjezdu. Výhledově zde 
bude rekreační zóna a chystá se 
vyhlášení chráněné lokality.
n TRADIČNÍ MASOPUST 

také letos pořádá psychiatrická 
léčebna v Petrohradě. Petro-
hradští vždy pečlivě dodržují 
i tradiční termíny. Letošní ma-
sopustní průvod se vydá z bran 
léčebny v úterý 20. února.
n DO PRVNÍ třídy Základní 

školy Bítozeves pro školní rok 
2007/2008 by mělo předběžně 
nastoupit šest žáků. „To je o dva 
více než v letošním školním 
roce,“ uvedla Mgr. Alena Shej-
balová, statutární zástupce 
školy.
n  ZÁKLADNÍ ORGANI-

ZACE Českého svazu včelařů 
Vroutek má 37 členů, kteří pe-
čují o 609 včelstev. Průměrný 
věk členské základny je téměř 58 
let. Vroutečtí se snaží organizaci 
omladit a založili i kroužek mla-
dých včelařů.
n LIBČEVES A okolní obce 

by se měly stát příštím cílem 
jarní výpravy cyklistů, inicio-
vané lounskými pány archiváři. 
Sportovně-kulturní akce vznikly 
na popud Dr. Jana Mareše, jsou 
spojeny s odborným výkla-
dem o míjených památkách 
a milovníky historie jsou velmi 
oblíbené.
n  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

v Blatně kvůli nedostatku žáků 
přerušila provoz. Ke konci polo-
letí ve škole byli jen 4 žáci. Defi-
nitivní rozhodnutí o zachování či 
zrušení školy padne nejdříve za 
dva roky. Mateřská škola v obci 
funguje bez problémů a dětí má 
dostatek.

Občanské sdružení chce horizont bez vrtulí

Kam dál na gymnázium
n Louny a Žatec mají tradici, Podbořany tři roky deskriptivy 
LOUNY (red) – Pokud se vaše dítě dobře učí a má-li studijní předpo-
klady pro vysokou školu, ideální střední školou je pro ně gymnázium. 
Přihlášky na studium se týkají uchazečů z 5. a 9. tříd základních 
škol a termín odevzdání se blíží. V prvním kole přijímacího řízení 
se podává pouze jedna přihláška, v kolech dalších (jejichž vyhlášení 
je v kompetenci ředitele) není počet omezen. Gymnázium Václava 
Hlavatého i Gymnázium Žatec nabízejí osmileté a čtyřleté studium, 
Gymnázium Podbořany studium osmileté. 

Podnikatel patrně inscenoval krádež nábytku

Rada města 
doposud 
není 
kompletní
LOUNY (red) 
– V pondělí 5. 
února se lounští 
zastupitelé sešli 
na jednání, aby 
mj. zvolili dva 
chybějící členy 
rady města. Ani 
na třetí pokus se 
jím to úplně ne-
podařilo. Zvolen 
byl (šestadvaceti 
hlasy) jen jeden 
– Josef  Frolík 
(Unie pro sport 
a zdraví). Další 
navržení kandi-
dáti – Jaroslav 
Starý, Drahomír 
Faix (KSČM) ani 
Bořek Zasadil 
(Strana zdravého 
rozumu) nedosta-
li potřebný počet 
hlasů.

Luna plesala v Lounech… V pátek 9. února se příz-
nivci tance a tanečního klubu Luna vypravili na ples do Vrchlického 
divadla, aby si připomněli slavné okamžiky desetileté historie této 
taneční školy. Účastníky přivítala vedoucí školy Jana Stehlíková 
a předtančení z muzikálů Šíleně smutná princezna a Noc na Ka-
rlštejně (na snímku).                                                                                   (toš)
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LOUNY (bal) – Obžalobu z pojistného podvodu a neoprávněného 
užívání cizí věci vznesl minulou středu státní zástupce vůči Václavu 
Havelkovi (40) z Kladna. Bývalý podnikatel, nyní pečující o nemoc-
ného syna, stanul před lounským okresním soudem. Hlavní líčení 
mělo začít již v lednu, zhatilo se ale kvůli zdravotním problémům 
obžalovaného.

n Vyrábějme elektřinu ekologicky, tvrdí zastánce větrných elektráren Jiří Novotný
LIPNO (red) – Ne každý z Lipna a Lipence je nadšený představou, že 
by v blízkosti obce měly vyrůst obří větrné elektrárny. K tomuto závěru 
došlo Občanské sdružení za kvalitní žití, jehož členové navštívili na 
podzim minulého roku dům od domu a vyslechli názory občanů. 

Nezávislý zastupitel J. S.

n Policie došla k závěru, že k loupeži replik starožitného nábytku vůbec nedošlo


