
„Nedostatek řidičů je ovlivněn 
už tím, že doba, kdy armáda před 
nástupem na základní vojenskou 
službu brancům bezplatně umož-
ňovala získání řidičského opráv-
nění, už je minulostí. Na šachtách 
(MUS) a závodech v našem regio-
nu již podniky rozšíření řidičského 
oprávnění neumožňují. Dalším 
důvodem je vysoká částka za toto 
rozšíření,“odpověděl nám Karel 
Kavka, předseda představenstva 
Autobusy KAVKA, a.s. Vyškolení 
řidiče autobusu je opravdu náklad-
né, získání řidičského oprávnění 
skupiny „D“ přijde na bezmála 
30 tisíc korun. Dalším důvodem 
podle Kavky je také tzv. stará 
garda řidičů profesionálů, kteří 
jsou již v důchodovém věku a za 
volant se jim nechce jednak, že 

se zpřísnilo trestání za přestupky 
a mnohonásobně se zvýšil provoz. 
„Dnes je jasné, že řidičů profesio-
nálů je nedostatek v celé Evropě,“ 
říká Karel Kavka.

Průměrná mzda řidičů spo-
lečnosti Autobusy KAVKA je 
v rozmezí 18 až 24,5 tisíc korun 
hrubého. „Někteří pracují o smě-
nách, někteří v ranním provozu 
a samozřejmě s ohledem na po-
vahu práce dělají také přesčas,“ 
dodal Kavka.

O sedmdesát se má letos zvýšit 
počet šoférů v Dopravním podni-
ku měst Mostu a Litvínova, který 
začal provozovat některé linky 
i na Lounsku v rámci základní 
dopravní obslužnosti. „Řidiče 
pořád přibíráme, podstav máme, 
momentálně jde o zhruba deset až 

patnáct míst,“ popisuje personální 
ředitelka Jana Langová. 

Zajímali jsme se také o dubnové 
změny v jízdním řádu. Od 1. dub-
na došlo ke změnám na linkách 
společnosti Autobusy KAVKA 
v oblasti Lounsko - západ. Na 
trase Louny – Vinařice pozasta-
vila provoz většina spojů kvůli 
souběhu s jiným dopravcem. Jez-
dí zde Dopravní podnik Ústeckého 
kraje. Také na lince Louny – Ročov 
byl pozastaven provoz některých 
spojů z důvodu souběhu s dopra-
vou hlavně Dopravního podniku 
Ústeckého kraje a firmy Václava 
Lexy – LEXTRANS. Dále došlo 
k úpravě času odjezdů u spojů 113, 
120 a 126. Nově tak jede v pracovní 
dny autobus Ročov - Louny v 16:
04. „Zároveň je zahájena v rámci 
linky Žatec – Postoloprty – Louny  
doprava do průmyslové zóny Tri-
angle ze směrů Chomutov a Louny. 
Původní spoje této linky zůstávají 
zachovány,“ uvedl Karel Kavka.

Jedinečný 
otisk člověka

S každým člověkem se rodí 
něco nového, přichází nová kva-
lita, která je neopakovatelná. 
To jsem si uvědomovala v neděli 
8. dubna ve starobylém kostele 
sv. Kateřiny v Oboře. Před oltář 
předstoupil houslař a kovář Lu-
děk Lůžek s obrovským věncem 
z jarního proutí a žlutých květů. 
Popřál lidem požehnané Veliko-
noční svátky, vystoupal schody 
na kůr a spolu s Miroslavou 
Huškovou, Miroslavem So-
chrem a Kateřinou Štolovou 
začali tradiční velikonoční 
koncert.

Rod Luďka Lůžka vždy přiná-
šel tomuto kraji novou kvalitu. 
Dokazuje to už první setkání 
s jeho příbuzným, učitelem 
Bohumilem Lůžkem, původem 
ze Senkova, řídícím v Chožově, 
Dobroměřicích, Orasicích, 
Domoušicích a Černčicích. 
Věnoval se vlastivědné regio-
nální práci, byl zručný kreslíř. 
Obecní kroniky, které zpra-
coval, jsou překrásné, psaní 
poctivé a ilustrace věrné. Jsou 
cennou výpovědí o tvářnosti 
a životě obcí té doby. Od smrti 
tohoto jeho předka uplynulo 
v březnu 80 let.

Velkou osobností rodu je 
i Luďkův otec, nezapomenu-
telný archivář Bořivoj Lůžek 
z Obory. Letos v květnu to 
bude dvacet roků, co nás ten-
to v pravdě renesanční muž 
opustil. Podnes však objevuji 
jeho stopy. Snad není na okrese 
vesnice, kde by byl nepřednášel 
a netvrdil, že právě ta jejich obec 
je vůbec nejdůležitější. Dodnes 
mi to pamětníci hrdě sdělují, že 
to je určitě pravda, protože to 
tvrdil doktor Lůžek. 

Pečeť rodiny Lůžků v kraji zů-
stává, nyní v podobě působení 
Luďka Lůžka, který se snaží 
zachovat všechno důmyslné 
a poctivé, bojuje za život přírody 
a udržuje ušlechtilé tradice. Je 
to příjemné, žít ve stejné době 
s ním. Že jsme se v toku dějin 
aspoň s jedním z důležitých 
Lůžků neminuli. Stačí zavřít 
oči a zase ho slyším, jak na 
tradičním velikonočním kon-
certu svým neopakovatelným 
sytým basem zpívá: Buď Tobě 
chvála, Ty, jenž jsi z mrtvých 
vstal, smrt už nemá práva, 
vítěz jsi a král...

Květa Tošnerová
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čtěte:

Žárlivý Mário 
ublížil své 
milované a stráví 
víc než rok ve 
vězení
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Děti ze 
zvláštní školy 
přichystaly 
seniorům milý 
dárek
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Hurricane 
Igora Vyznala 
podstoupil před 
filmaři leteckou 
bitvu
str. 5

Lounsko

Žáci si učitelský 
taneček vychutnali
Autority, které se nebojí být komické, 

jsou skutečnými autoritami
LOUNY (toš) – Předminulé pondělí a úterý se konala ve Vrchlického 
divadle akademie ZŠ J.A. Komenského Louny. Během jedenatři-
ceti vystoupení se na jevišti vystřídalo na dvě stě školáků, na závěr 
vystoupilo i šest členů učitelského sboru.

Přijmeme řidiče autobusu 
vyzývá společnost Autobusy KAVKA i další dopravci 

Žatec s ministerstvem 
ohledně papíren nesouhlasí  

ŽATEC (r) - Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení 
staveb bývalých papíren v Žatci za kulturní památku. Minister-
stvo obnovilo věc z vlastní iniciativy, když první řízení označilo za 
zmanipulované. 

Pomozte kostelu, klenba se bortí 

Součástí jarmarku byl králičí hop… První ročník velikonočního jarmarku v Žatci 
ozvláštnily ukázky netradiční disciplíny králičí hop, skákání králíků přes překážky, mnohým se nechtělo. 
Slečna Cindy, zástupkyně chovatelů z Německa, ale už je docela zkušena králičí „trenérka“. Nechyběly 
stánky s historickými řemesly, mezi nimiž hrála a zpívala středověká skupina Jagabab. Hlavním bodem 
jarmarku na náměstí Svobody však bylo měření velikonočního osení. Největší osení v České republice 
(i na světě) má průměr 354 centimetrů. Jeden ze symbolů Velikonoc, plochu s mladou trávou, na kterou 
se pokládají kraslice, vytvořili žatečtí chovatelé a na Bílou sobotu ji oficiálně přeměřili zástupci agen-
tury Dobrý den. Vytvořit tak velké osení trvalo žateckým chovatelům 15 dnů. Na osm plat vysadili dva 
kbelíky naklíčeného sladovnického ječmene. Aby správně vyrostl, celou dobu jej zalévali a dle potřeby 
stínili proti prudkému slunci. Krom kraslic je ozdobili vyrobenými i koupenými figurkami. Na samotné 
osení a okolní ozdobenou plochu o rozměru 24,3 m2 použili 353 ozdob. Podle předsedy žateckých 
chovatelů Pavla Jursíka chtějí tímto rekordem do jejich organizace přilákat děti a mladé lidi. (čtk, bal)

Na Pravdu za vůní špekáčků… Každým rokem 
na velikonoční pondělí organizuje Klub českých turistů tradiční 
pochod jarem za vajíčkem. Na kolech i po svých se sem vydávají 
turisté z Lounska, Mostecka, Litvínova i Děčína, důchodci, ro-
diny, děti (ty hlavně kvůli opékání buřtů). Nádherné jarní počasí 
zlákalo davy. „Měli jsme tři sta perníčků, všechny jsme rozdali 
a pořád přicházejí další lidé,“ řekla v poledne Jana Čechová, která 
v převleku vítala u hradní brány každého příchozího sladkou od-
měnou. Předloni byla Zajícem, předtím Selkou. Slepicí je druhý 
rok, protože se moc líbila a osvědčila. Však letos dvouletý Kuba 
Daniš, který se vydal na hrad s dědečkem, žasl, jak veliká slepička 
ho vítá. Všichni si pak svorně opékali voňavé špekáčky.     (bal)

V pozvánce na tuto kulturní 
akci stálo: Pokud vám dítě sdělí, 
že jde tančit, nesmíte si pod 
tímto pojmem představit valčík 
nebo mazurku. Tanec dnešních 
pubescentů vzdáleně připomíná 
rituální tanec kanibalského kmene 
nebo mytí hrocha. Za blbce je ten, 
kdo tančí mazurku. Proto Zpátky 
na stromy!

„No mazurka to nebyla ani omy-
lem,“ hodnotí vystoupení šestice 
učitelů ředitel školy Jaroslav Do-
stál. „Vždycky říkáme dětem, že 

nemají mít trému, že to nic není. 
Ale jaké to vlastně doopravdy je, 
to si žádný kantor nezkusil. Roz-
hodli jsme se pro balet. Původně 
ale nemělo být naše vystoupení 
komické. Ujala se nás Anna Zá-
zvorková, která klasický tanec 
studovala a taneční kreaci s námi 
nacvičila. Pohybovali jsme se na 
hudbu P. I. Čajkovského Šípková 
Růženka. Výstup se původně 
jmenoval Oživlé dřevo, nikoliv 
Oživlá dřeva,“ předesílá Jaroslav 
Dostál.      (pokračování na str. 2)

Město, které větší část papíren 
nedávno získalo do vlastnictví, 
s krokem ministerstva nesouhlasí. 
„Už fakt, že stavby vlastní město, 
je dostatečnou zárukou jejich 
zachování pro budoucí generace 
- jde o cenné historické a archi-
tektonické dědictví města. Město 
Žatec se zavazuje, že v případě 
převodu nebo prodeje papíren 
bude jejich prohlášení za kulturní 
památku samo iniciovat, a to ještě 
před realizací převodu,“ usnesli se 
žatečtí radní. 

Ministerstvo kultury vloni v čer-
venci prohlásilo památkou jen vilu 
uvnitř areálu. Z obavy o další osud 
papíren se město dohodlo s jejich 

vlastníkem, firmou Agile, že řadu 
budov podél ulice Volyňských 
Čechů včetně vily převezme do 
svého majetku - výměnou za 
zřízení vjezdu k budoucímu 
supermarketu, který Agile v are-
álu papíren postaví přes pozemek 
města. Papírenské budovy chce 
město přestavět na byty, obchůdky 
a depozitáře muzea. 

Znovuzahájení řízení minis-
terstvem kultury je podle slov 
místostarosty Aleše Kassala 
zbytečné. Případné vyhlášení 
kulturní památkou by dokonce 
mohlo papírnám uškodit - městu 
by znemožnilo rekonstrukci a pa-
mátka by chátrala dál.
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MOST, LOUNY (bal) - „I přes vědomí fatálního nedostatku řidičů 
autobusů v Ústeckém kraji, vyzýváme případné zájemce o toto 
povolání, aby se nám neprodleně přihlásili. Práce zaručena,“ zní 
aktuální výzva společnosti Autobusy KAVKA. Tato firma postrádá 
momentálně šest řidičů. 

PERUC (toš) – Po vytvoření 
spolků na záchranu ročovských 
kostelů, kostela sv. Bartoloměje 
na Smolnici a sv. Martina ve Vid-
hosticích, byl letos zjara založen 
Spolek pro záchranu kostela sv. 
Petra a Pavla na Peruci. Jedna-
telkou spolku je Pavla Čandrlo-
vá, dále vznik spolku inicioval 
kostelník Josef Follauf a Dana 

Pletichová. Perucký kostel má 
již delší dobu narušenou statiku, 
rozjíždějící se klenbě nad presby-
tářem hrozí zborcení. Spolek se 
pokusí získat finanční prostředky 
(náklady na opravu jsou v řádu 
milionů), ať už pomocí grantů, 
prostřednictvím sponzorských 
darů, ale také vlastní činností 
– pořádáním výstav, koncertů, 

dětskými vystoupeními. „Pro-
sím všechny, jimž není osud 
kostela lhostejný, aby přišli tuto 
sobotu 14. dubna v 19 hodin na 
informační setkání na peruckou 
faru. Každý dobrý nápad je ví-
tán,“ zve nejen perucké patrioty, 
ale všechny lidi s dobrou vůlí po-
moci poškozenému kostelu Dana 
Pletichová.
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V Žatci vytvořili nový rekord. 

Klikněte na www.svobodnyhlas.cz

Poprvé 
postoloprtský 

občan  
MOST (bal) – V závěru března 

zasedali členové Euroregionu 
Krušnohoří. Po čtyřech letech 
došlo podle stanov k volbě rady. Za 
Lounsko jsou nyní v radě všichni 
noví: Jan Kerner – starosta Loun, 
Erich Knoblauch – starosta Žatce 
a Radek Reindl – starosta Podbo-
řan. Mimo jiné rada Euroregionu 
Krušnohoří zvolila zastupitele 
města Postoloprty Jaromíra Vá-
peníka členem komise pro mlá-
dež a kulturu. Je to vůbec poprvé, 
kdy postoloprtský občan zasedne 
ve zmíněné komisi Euroregionu 
Krušnohoří.


