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n    Co si myslíte o záměru 
stavby bioplynové stanice 
v bývalém kravíně Vy? Do 
jaké míry může výsledek 
referenda výstavbu stanice 
ovlivnit? 

Josef
Chalupný, 
starosta obce 
Výškov

„Zastupitelstvo obce mi dalo 
za úkol připravit referendum, 
zda občané Výškova souhlasí 
s výstavbou bioplynové stani-
ce v areálu kravína ve Výškově. 
Referendum proběhne 28. 
února od 9 do 19 hodin a jeho 
výsledek bude závazný. Osob-
ně si myslím, že alternativní 
zdroje jsou jednou z cest, jak 
pomoci našim zemědělcům, 
naší přírodě i zachování ži-
vota na vesnici. Ale musí se 
to dělat tak, aby zpracování 
nikoho neohrožovalo ani ne-
omezovalo vedlejšími vlivy, 
jako jsou dopravní zatížení, 
exhalace, emise, hluk či zá-
pach. V našem případě by tato 
bioplynová stanice měla ležet 
v blízkosti rodinných domků, 
nejbližší asi 100 m,  západním 
směrem od obce, odkud vane 
do obce většina větrů po celý 
rok. Není divu, že se občané 
brání. Nerad bych se dočkal 
potíží, jako mají v obci Klo-
kočov na Opavsku, kde je po-
dobná bioplynová stanice, jako 
má vyrůst u nás. Firma Faunus 
nabídla obci na posledním jed-
nání zastupitelstva 100.000 Kč 
např. na financování veřejného 
osvětlení. V případě problémů, 
jako mají Klokočovští, si však 
myslím, že by to byla malá 
záplata. Peníze lidem zdraví 
nenahradí.“
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„Jedná se o ostatky osmi němec-
kých kněží, kteří zde žili, nejmladší 
je z roku 1771. Z lounského archi-
vu jsme získali dokumenty s jejich 
možnými jmény. Zpráva je však 
v němčině a tak na překlad do 
češtiny musíme počkat,“ vysvětlu-
je děkan Alexandr Siudzik. Kryptu 
objevili dělníci, kteří dělají v koste-
le novou elektroinstalaci.

„Mám tušení, že se pod zá-
kristií nachází krypta s ostatky 
šlechtického rodu. Ale tato kryp-
ta s kněžími je pro mě obrovským 
překvapením, nic podobného jsem 
nečekal. Kněží chtěli být pohřbeni 
tady, proto budeme jejich vůli re-
spektovat a zůstanou zde. Pouze 
necháme vyrobit nové rakve, ty 

stávající jsou rozpadlé. Po doho-
dě s hygienickou stanicí to myslím 
nebude problém. Nechceme měnit 
minulost, je to obrovský duchovní 
poklad a poselství. Když si před-
stavím, že tady žili a já jsem jejich 
nástupcem, je to veliké,“ pokračuje 
otec Alexandr. 

Farnost se v budoucnu rozhod-
ne, zda kryptu zpřístupní veřejnos-
ti, problém by mohl nastat pouze 
z technického hlediska, jak prostor 
stavebně vyřešit a zda by případné 
proudění vzduchu ostatky nezniči-
lo. „Pro mě je to malý zázrak. Chtěl 
bych, aby ten, kdo bude chtít, mohl 
zakusit ducha historie, který zde 
na nás dýchá,“ uzavírá dojatě otec 
Alexandr.

n Problémy s vnukem
LOUNY – Dne 9. února byli 

strážníci přivoláni 55letou ženou, 
která uvedla, že její 16letý vnuk 
vypáčil v bytě zámek od skříně 
a odcizil nářadí. Uvedla též, že se 
pak s vnukem pohádala a on před 
strážníky utekl. Má s ním výchov-
né problémy, napadá ji a opíjí 
se. Městská policie o incidentu 
informovala sociální pracovnice 
na MÚ Louny. 
n Nepoučitelný host

LOUNY – Dne 15. února po půl-
noci se v baru na Suzdalském ná-
městí pohyboval agresivní 34letý 

opilec z Mostu a slovně napadal 
hosty včetně obsluhy. Strážníci 
muže zajistili. V obličeji měl trž-
nou ránu. Po vyzvání bar opustil. 
Hlídka preventivně setrvala. Muž 
se po 10 minutách vrátil, ale když 
měl hlídku následoval ke služeb-
nímu vozidlu, lehl si na záda na 
zem. Strážníci jej uchopili za ruce 
a teprve poté k vozidlu došel a byl 
předveden na Policii ČR.
n Ujel hlídce policie

KOŠTICE – Dne 14. února ve 
13:30 hodin byl hlídkou OOP Koš-
tice zastavován motocykl JAWA 
350 v ulici Libochovická. Řidič 
nerespektoval příkaz k zastavení, 
služební vozidlo objel a prudce 

zrychlil. Odbočil na Želevice, kde 
před přejezdem odbočil opět na 
Koštice. Rychlou a bezohlednou 
jízdou ohrožoval občany a děti 
hrající si v Říční ulici. Hlídkou byl 
v Košticích dostižen. Při kontrole 
vyšlo najevo, že nevlastní řidičský 
průkaz na velký motocykl.
n Šel po cigaretách

PETROHRAD - Dne 15. února 
neznámý pachatel překonal zámek 
u vozidla Citroen Jumper, odsta-
veného na parkovišti u pizzerie. 
Vnikl do kabiny a vzal cigarety 
za 11 147 Kč, za 2 000 poškodil 
zámek.

T. Krupička, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

LOUNY (as) – ZŠ Lipenec 
zve všechny příznivce Jana Jíry 
na setkání v Barokním špitálu 
v Lounech. Beseda se uskuteční 
v pátek 2. března od 17 hodin. 
Proč ZŠ Lipenec? Jan Jíra přijel 
jako host na besedu s Michalem 
Vieweghem na podzim loňského 
roku. Slovo dalo slovo a vznikla 
spolupráce. Jan Jíra o sobě říká: 
„Odjakživa jsem byl posedlý 
filmem…“. I když se nedostal na 
FAMU, filmu je věrný dodnes. 
Působil v Osvětovém domě 
v Lounech, v Chebu, Praze, Žatci 
a v Lounech jako ředitel městské 
správy kin. Po roce 1989, kdy se stal 
právoplatným občanem a dostal 

dokonce pas (!), přišla i nabídka 
řídit Ústřední půjčovnu filmů 
v Praze. Tato se později privatizo-
vala a prošla složitými reformami. 
Přejmenovala se na Lucernafilm, 
po roce 1995 po restrukturalizaci 
na Cinemart a.s. a zaměřila svoji 
hlavní činnost na distribuci hod-
notných domácích, evropských 
a nezávislých filmů. Vedle práce 
spojené s řízením Cinemartu 
a kina Evald se Jan Jíra zúčastnil 
aktivit v oblasti kinematografie. 
„Na podzim roku 2004 mi bylo 
600 000 hodin a nastoupil jsem 
do penze. Přestěhoval jsem se do 
Loun a pracuji dále pro Cinemart 
jako konzultant“.

Je známo, že pro většinu země-
dělských prvovýrobců je velice 
obtížné realizovat veškerou rost-
linnou produkci pro potravinářské 
využití. Proto společnost plánuje 
pěstovat na části svých pozemků 
fytomasu (siláž, senáž) speci-
álně pro výrobu bioplynu, čímž 
by vyřešila odbyt části rostlinné 
produkce. Kromě biomasy by ke 
zplyňování využívala v menším 
objemu i prasečí kejdu z vlastní 
výroby. Je to velmi ekologický 
způsob zpracování tohoto tech-
nologického odpadu a způsob jak 
ho přetvořit v neškodné a kvalitní 
hnojivo.

Projekt využívá technologii 
mokré fermentace, kdy za nepří-
stupu vzduchu při určité teplotě 
a za přítomnosti specifických 
bakterií dochází k rozkladu orga-
nické hmoty za současného vývinu 

bioplynu. Vzhledem k anaerobní-
mu procesu zplynování biomasy 
v dvoustupňovému procesu a při 
dodržení všech technologických 
postupů zde obavy z případného 
zápachu nejsou na místě. Zfer-
mentovaný fugát, který je koneč-
ným výstupem, nevykazuje žádné 
pachové stopy. Vlastník ho využije 
jako kvalitní organické hnojivo na 
vlastních pozemcích. Fermentační 
zbytek příznivě ovlivňuje vlastnos-
ti půdy, má dostatečný obsah du-
síku a není proto třeba dále hnojit 
umělými hnojivy. Dodavatel kejdy 
a fytomasy bude zároveň odběra-
telem fermentačního zbytku, čímž 
se sníží dopravní náklady a bude 
i šetřeno životní prostředí.

Kromě elektřiny, která vzniká 
spalováním bioplynu v kogene-
rační jednotce, bude významná 
i produkce tepla. To se částečně 

využije zpětně pro technologický 
proces a jeho větší část bude mož-
né využít pro další podnikatelské 
aktivity – např. sušárny dřeva, 
obilí, sena. Pokud bude projekt 
realizován a bude úspěšný, je 
zřejmé, že zde vznikne i několik 
nových pracovních míst.

Sympatické je, že z vlastní ini-
ciativy firmy proběhlo i veřejné 
projednávání s občany za účasti 
zpracovatele projektu, zpracova-
tele posouzení EIA (studie vlivu 
na životní prostředí) a pracov-
níků odboru životního prostředí 
Krajského úřadu v Ústí n/Labem, 
jejichž souhlasná vyjádření jsou 
pro realizaci takového projektu 
nezbytná a jsou zárukou, že budou 
vyloučeny případné negativní vlivy 
na okolí stanice. 

Tento záměr rozhodně podpo-
rujeme. Rozvoj výroby elektřiny 
a tepla z obnovitelných zdrojů 
je pilířem energetické politiky 
Strany zelených. Pozitivně ovliv-
ňuje životní prostředí a přispívá 
k naplnění strategických cílů 
ČR a EU daných Kjótským pro-
tokolem. Dodáváním kvalitních 
organických živin je zvyšována 
úrodnost půdy a její protierozní 
schopnost, což odpovídá princi-
pům uplatňovaným v ekologickém 
zemědělství.          Přemysl Rabas,

poslanec za Stranu zelených

(dokončení ze str. 1)
„Když byl v kravíně dobytek, 

lidé si stěžovali, že smrdí hnůj, 
který jsme vyváželi na pole. To 
je možná důvod, proč mně to 
vyčítají. Jednou jsme potřebova-
li zlikvidovat staré zbytky siláže 
a hnoje a vyvezli to na pole. Ano, 
tenkrát to týden smrdělo hned 
u vesnice, než se to zaoralo, ale to 
se za deset let hospodaření stalo 
jednou!“ – říká I. Kolár.

Hana Nowaková z Výškova 
namítá: „Nebylo to jen jednou. 
Nejsem vyloženě proti stanici, 
ale znám pana Kolára ještě z druž-
stva. Stalo se, že močůvka tekla 
ke vsi. Nevidím důvod, proč mu 

důvěřovat.“ Žena je přesvědčena, 
že by všechen zápach 350 dní v ro-
ce šel přímo na vesnici. Podobné 
námitky občanů podle zemědělců 
nejsou opodstatněné. „Když byl 
v kravíně ještě dobytek, siláž po 
vsi cítit nebyla,“ říká Ivan Kolár. 
„Dobře udělaná siláž nesmrdí. 
Mně vždycky voněla,“ tvrdí Jan 
Pour. 

Podle firmy Faunus odpor 
obyvatel pramení hlavně z ne-
znalosti. Navrhla tedy občanům, 
že jim ukáže, co vlastně chce po-

stavit, a vezme je na exkurzi do 
Rakouska. Zájemci jeli tři. 

Petici podepsala i Jaroslava 
Malíšková, která trvale bydlí 
na rozvodně, nicméně v bez-
prostřední blízkosti areálu má 
domek po rodičích. „Rozhodně 
nejsem proti bioplynové stanici. 
Chápu její přínos. Jenže výstavba 
se chystá na nevhodném místě. Je 
pouhých 80 metrů od nejbližšího 
domu, což v jejich oznámení uve-
deno není,“ svěřuje se s obavami. 
Problém vidí i v nadměrných 
jízdách traktorů s cisternami 
přes obec. „Když prostudujete 
rozptylovou studii plánované 
stanice, dozvíte se například, že 

odhadované parametry všech spa-
lin budou znamenat středně velký 
zdroj znečištění ovzduší! A před-
pokládaných 30 traktorů s vlekem 
denně během léta-podzimu také 
něco znamená,“ komentuje paní 
Malíšková. Zvýšení dopravy však 
podle ing. Poura nehrozí: „Dopra-
va bude prováděna mimo obytnou 
zónu Výškova a pouze sezónně 
v době sklizně kukuřice. Země-
dělský areál je vybaven dvěma 
vjezdy s přístupovými komuni-
kacemi.“

Obyvatelku zaráží tvrzení ve 
studii, že se překročení kon-
centrace zápachu mimo areál 
farmy nepředpokládá déle než 
povolených 175 hodin za rok. 
„Jednatřicet až 175 hodin v roce 
je podle nich pořád v normě,“ diví 
se J. Malíšková.

Firma ubezpečuje zastupitel-
stvo, že má právo zasahovat – ať 
už v rámci stavebního povolení, 
územního řízení, kolaudace a pro-
vozního řádu. „Pokud si vymíní, 
abychom nemohli zpracovávat 
něco jiného, tak to dodržíme. 
V případě porušení hrozí sankce. 
Největší sankcí je odebrání dotace 
na výstavbu, a kdyby měla činit 15 
milionů, je to obrovská částka,“ 
říká Ing. Kolár.

Výstavba by trvala 6 až 8 měsíců, 
do energetické sítě by měla stanice 
dodávat 520 kW za hodinu, ročně 
tedy přes 4 milionů kW. Již příští 
měsíc počítala zemědělská firma 
se započetím výstavby. Vydání 
stavebního povolení však zabrá-
nila petice občanů, jichž se záměr 
Faunus Vidovle dotkne nejvíc. 
Veškerá stanoviska ostatních 
dotčených orgánů jsou kladná, 
jen obce záporné. 

„Každopádně nová stavba zlep-
ší vzhled areálu. Stanici obslouží 
jeden odborník. Ostatní objekty 
nabízíme obci nebo podnikate-
lům. Areál bude zapotřebí střežit, 
což představuje dva až tři hlídače 
– takže vzniknou čtyři pracovní 
místa. 50 % staveb na stanici je 
hotových – jímky, silážní žlaby, 
stejně tak provozní budova, kde 
bude umístěna kogenerační 
jednotka na výrobu elektrické 
energie. Je tam i elektrorozvod-
ná trafostanice,“ vypočítavá 
I. Kolár.

V Rakousku jsou na své výrobce 
ekologické elektřiny hrdi. Ve Výš-
kově jsou opatrní. Vůči I. Kolárovi 
zde panuje určitá averze. Jenže fir-
ma Faunus, to není jen Ing. Kolár, 
jsou to také pánové Pour, Popelka, 
Studený a další. Výsledky referen-
da budou tedy zajímavé.

LOUNY (toš) - V sobotu úderem 
poledne se na Mírovém náměstí 
v Lounech začaly řadit maškary do 
masopustního průvodu, jehož čelo 
tvořili ústečtí herci. Jako předvoj 
kráčeli s říznou dechovkou vyfešá-
kovaní muzikanté Plukovní hudby 
36. pěšího pluku hraběte Kolowra-
ta. Průvod obkroužil náměstí, na-
čež se odebral do Pivovaru Louny, 
kde proběhl vlastní masopust. Akci 
provázely nejen ukázky lidových 
řemesel. Davy přihlížely zejména 
staročeské vepřové zabíječce, 
zájemci stály frontu, aby si mohli 
prohlédnout pivovar. Místní hos-
poda hučela jak v úle, k vepřovým 

hodům navíc rozverně vyzpěvovaly 
Čupr baby.

Masopust navštívil také ústec-
ký hejtman Jiří Šulc s manželkou 
a oběma dětmi. Dal se slyšet, že je 
rád, že se podobné záležitosti dějí 
a i když spíše miluje dobré víno, 
lounské pivo mu chutná, neboť je 
vařeno po starém poctivém způ-
sobu. „Masopustu se zúčastnilo 
několik set lidí. Na to, že se konal 
úplně poprvé, jsme bohatou účas-
tí příjemně překvapeni. Těšíme se, 
že si ho za rok zase zopakujeme!“ 
– říká Josef Vejlupek, prokurista 
nápojářské společnosti Drinks 
Union, jíž Pivovar Louny patří.  

Černá vlajka za 
Josefa Štrosse

ŽATEC (r) - Na žatecké 
radnici zavlál černý pra-
por. Zastupitelstvo přišlo 
o svého člena Josefa Štros-
se, kandidáta za Stranu 
zelených. Zemřel náhle na 
zahraniční cestě ve věku 
pětatřicet let. Informaci 
o úmrtí potvrdilo i Minis-
terstvo zahraničí ČR. „Pří-
činou bylo pravděpodobně 
selhání srdce,“ uvedla 
mluvčí ministerstva Zuza-
na Opletalová na serveru 
Novinky.cz. Šlo o horskou 
výpravu na západě Ugandy 
v Africe. Pětičlenná skupi-
na českých turistů se pohy-
bovala ve výšce 2400 metrů 
nad mořem. Měla se vracet 
z túry, když muže ze Žatce 
postihly náhlé silné bolesti 
břicha. Později zkolaboval 
a zemřel.

Josef Štross působil 
v komunální politice druhé 
volební období a čtyři roky 
zasedal v radě města. Ob-
čané ho znají v souvislosti 
s ochotnickým divadlem, 
ale i jako fotografa. Spolu 
s bratrem Martinem v Žat-
ci provozoval fotostudio 
Spoušt. Poslední rozlou-
čení se zemřelým proběhlo 
v pondělí v Žatci. Prvním 
náhradníkem za Stranu 
zelených je Milan Milfait. Besedovat bude muž filmem posedlý

Masopustní průvod obešel Mírové náměstí a zamířil do loun-
ského pivovaru.
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Vojáci a maškary opanovali 
náměstí i pivovar
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Otec Alexandr stanul tváří 
v tvář svým předkům 
n Dělníci narazili v kostele sv. Petra a Pavla na kryptu s kněžími
 PODBOŘANY (sih) - Minulý týden byla v popředí zájmu veřejnosti 
podbořanská římskokatolická farnost. V kostele sv. Petra a Pavla se 
při stavebních pracích objevila krypta s pozůstatky koster.

Krypta kostela sv. Petra a Pavla skrývala ostatky osmi podbo-
řanských duchovních.

Ivan Kolár a Jan Pour u bývalého kravína. Budou stavět nebo nebudou?
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Výškováky čeká za týden referendum 

Zelená energie z bioplynu ve Výškově
n Záměr firmy Faunus poslanec Přemysl Rabas chválí
Podnikatelský záměr společnosti Faunus Vidovle postavit bio-
plynovou stanici s kogenerační jednotkou pro výrobu elektrické 
energie z biomasy je chvályhodný. Elektřina by byla dodávána do 
rozvodných sítí a to by firmě umožnilo stávající areál smysluplně 
využít a postupně ho rekonstruovat na provozy s nižší ekologickou 
zátěží, než je chov skotu. Nabízí se zde např. vybudování skladů 
obilí či dřeva. Při přípravě projektu by měli spolupracovat i odborné 
školské a neziskové organizace, např. Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze či CZ BIOM. Firma Faunus založila dceřinou 
společnost FABE, která bude bioplynovou stanici po dokončení 
provozovat. 

Návštěvníky zajímal 
osud zámku

PRAHA (red) - Postoloprty se 
minulý víkend zúčastnily 16. roč-
níku středoevropského veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 
2007. Ředitelka Kulturního zaříze-
ní města Dana Poštová odpovídala 
návštěvníkům na otázky. „Nejčas-
těji se ptali na osud zámku a ka-
sáren. Zajímaly je i kulturní akce 
– zejména Postoloprtské slavnosti. 
Z propagačních materiálů byl nej-
větší zájem o kalendáře – stolní i 
kapesní, brožury o městě a okolí 
a skládačku Postoloprty s mapou 
města,“ přiblížila Mgr. Poštová.


