
Podle slov Oty Schneppa, 
mluvčího Skupiny ČEZ pro se-
verní Čechy, smyslem generální 
opravy je, aby i v následujících 
letech byl provoz bloku o výko-

nu 200 MW ekonomický, ekolo-
gický a hlavně bezpečný. To má 
nyní zajistit na 350 pracovníků 
z asi čtyřiceti dodavatelských či 
subdodavatelských firem, včetně 

zaměstnanců Skupiny ČEZ. 
Náklady na kontrolu a opravy 

veškerého technologického zaří-
zení byly v rámci údržby vyčísleny 
na 200 milionů korun. „Generální 
oprava je zaměřená na kompletní 
revize parní turbíny a opravu její 
průtočné části. Dojde i na výměnu 

ohříváku vzduchu, což jsou vlastně 
plíce kotle – mají rozhodující vliv 
na jeho provozní ekonomii. Probí-
há i oprava antikorozních ochran 
zařízení pro odsířování spalin a vý-
měna blánového systému chladící 
věže, což je plocha, na níž dochází 
k ochlazování vody,“ přiblížil Jan 
Pohoriljak, koordinátor realizace 
generální opravy. 

Odstávka bloku začala 17. 
března a skončí 22. června. „Je to 
poslední tak rozsáhlá údržbářská 
akce na tomto bloku, neboť v roce 
2015 bude plánovaně odstaven,“ 
dodal Pohoriljak.

Šest výrobních bloků o výkonu 
200 MW Elektrárny Počerady 
bylo postaveno v 70. letech mi-
nulého století a v současné době 
patří mezi největší výrobní zdroje 
v rámci uhelných elektráren 
Skupiny ČEZ. Na celkové výrobě 
elektřiny se podílí třinácti procen-
ty. V roce 1993 ukončil provoz blok 
1, ostatní byly ponechány v pro-
vozu a odsířeny. V letech 2000 až 
2003 proběhly postupně generální 
opravy bloku 3, 2 a 4. Vloni pak byl 
kvůli obdobné generálce odstaven 
na patnáct týdnů blok 5. I jemu tím 
bylo umožněno dožití do roku 
2015, kdy půjde do útlumu. 

„V roce 2008 opět dojde na 
generální opravu bloku 3 a o dva 
roky později ještě bloku 2. Dá se 
říci, že i v jejich případech to bu-
dou poslední revize a opravy, po 
dalších deseti letech provozu už 
budou na hranici své životnosti,“ 
uzavřel Jan Pohoriljak. Provozní 
perioda výrobního bloku je přitom 
osm až deset let.

„Loňský ročník byl velmi úspěš-
ný, olympiáda velmi kvalitní. Přeji 
vám, abyste zúročili práci učitelů 
a prodali, co umíte,“ popřála při 
zahájení účastníkům ředitelka 
pořádající školy Simona Vágne-
rová. Plynnou angličtinou a poté 
i německy přivítal jazykáře také 
lounský starosta Jan Kerner. 
„Často slyším: já se cizímu jazyku 
nenaučím. Je to hloupá výmluva 
těch, co nemají trpělivost, píli a vůli 
tvrdě na sobě pracovat,“ uzavřel 
starosta. Pak už se studenti po 

skupinkách rozešli do tříd plnit 
své olympijské úkoly v mluveném 
i písemném projevu. 

Anglický jazyk dal leckomu za-
brat. „Angličtina byla děsně těžká. 
Složité pro mne bylo určovat, co 
v příběhu byla pravda a co lež,“ 
podělil se bezprostředně po testu 
o zážitky student Integrované 
střední školy technické Rakovník 
Marek Závora, který ze 33 účast-
níků obsadil 28.-29. pozici. První 
dvě místa obhájili reprezentanti 
Střední průmyslové školy a VOŠ 

Chomutov – Jakub Kroček a Cy-
ril Melich. Na třetí příčku dosáhl 
Jiří Hromádka ze SPŠ strojní 
a elektrotechnické Ústí nad La-

bem. Excelovaly i dvě kladenské 
školy – Střední průmyslová škola 
stavební a OA a 1. KŠPA Kladno 
s.r.o. (škola pro podnikavé). Je-

jich studenti Martin Řípa a Pavel 
Chochola si odvezli 4. a 5.-6. místa 
z anglického jazyka.

V ústním zkoušení z němec-
kého jazyka nejlépe obstál Petr 
Krajník ze Střední průmyslové 
školy a VOŠ Chomutov, druhá 
byla Michaela Kořenářová 
z Obchodní akademie Slaný 
a třetí místo vybojoval Vlastimil 
Černý z Integrované střední ško-
ly energetické Chomutov. Také 
Střední průmyslová škola strojní 
a dopravní Děčín ukázala, že ně-
mecky umí – ústy Petra Štěpničky, 
čtvrtého ve výsledkové listině. 

Za zdárný průběh se zasloužily 
zejména profesorky anglického ja-
zyka Helena Zikmundová a Radka 
Nováková.
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stručně z obcí stručně z měst
n  ČLENKY ZÁKLADNÍ 

organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami v Žat-
ci přispěly výrobou panenek 
Dětskému fondu OSN UNICEF 
v České republice. Ty budou 
buď prodány po 600 Kč nebo 
vydraženy. Peníze poslouží dě-
tem z méně rozvinutých zemí 
k přeočkování proti spalničkám, 
záškrtu, černému kašli, tetanu, 
tuberkulóze či dětské obrně. 
n  RADNÍ V Podbořanech 

schválili příspěvky na sport 
pro rok 2007 mimo pravidla 
dle návrhu komise pro mládež 
a tělovýchovu: Kuželky Pod-
bořany na akci Mistrovství ČR 
žákyně - 9.000 Kč a 12.000 na 
úhradu energií, VÚM Buškovi-
ce 18.000 Kč na turnaj v sálové 
kopané a turnaj v kopané, Cyk-
loklubu Podbořany 42.000 Kč 
na závod v cyklokrosu – světo-
vý pohár, Squash clubu dorovná 
příspěvek 37.000 Kč a příspěvek 
na akce, propagující město 9.000 
Kč. Rada konstatovala, že tím 
jsou rozpočtové prostředky na 
příspěvky pro rok 2007 zcela 
vyčerpány.
n SOUTĚŽ O název pro ulici 

s novými rodinnými domky 
pod hotelem Koruna vyhlásil 
starosta Postoloprt. Autor ví-
tězného názvu obdrží finanční 
odměnu 500 korun. Návrhy 
na název ulice s uvedeným 
kontaktem můžete odevzdávat 
do 30. dubna do schránek před 
pokladnou Městského úřadu 
a v budově kina nebo zaslat na 
adresu MÚ Postoloprty, Mírové 
náměstí 318.
n KOTELNA V Křížově vile 

regionálního muzea v Žatci po 
zimním požáru je opravená. 
Chystá se rekonstrukce scho-
diště a zároveň se rozbíhají 
svatby. Úřední dny pro konání 
obřadů ve vile jsou stanoveny 
na poslední soboty v měsících 
duben – září.
n LOUNSKÉHO VÁBENÍ 

17.–19. srpna se zúčastní také 
výprava z partnerského města 
Zschopau. Partnerství letos 
trvá už 35 roků. Němečtí přá-
telé jednak vystoupí na velkém 
pódiu s ostatními, jednak zajistí 
stánky s občerstvením či řezbář-
skými výrobky.
n VE DNECH 24. a 25. března 

se v Podbořanech jelo Mistrov-
ství republiky Cross country 
Enduro dvojic. Zájemci najdou 
kompletní výsledkový servis na 
www.casomeric.com.

n PRODEJ DVOU stavebních 
parcel Na Aleji včetně oplocení 
(480 Kč/m2 a 3.000 Kč za oplo-
cení a stavby bývalé drůbežárny 
za 1 Kč) schválili cítolibští zastu-
pitelé. „Jednalo se o prodej nad 
rámec odsouhlaseného prodeje 
parcel – tyto dvě parcely jsou 
součástí jednoho stavebního 
pozemku, oplocení jsme od-
koupili od bývalého nájemce 
a stavbu bývalé drůbežárny od 
Pozemkového fondu ČR. Aby-
chom kromě pozemků mohli 
prodat i plot a stavbu, bylo třeba 
souhlasu zastupitelstva,“ uved-
la Blanka Hejlíková, ekonomka 
obecního úřadu.
n NÁKLADY NA výstavbu 

a úpravu kotelny v Hlubanech 
včetně předložené projektové 
dokumentace by neměly být 
vyšší než 2.591.451 Kč. Doda-
tek k nájemní smlouvě v tomto 
smyslu schválili na posledním 
březnovém zasedání podbo-
řanští radní.
n OBEC POČEDĚLICE uza-

vřela se společností Ekostavby 
Louny smlouvu na opravu místní 
komunikace v Počedělicích. Cel-
ková částka za práce činí 853 tisíc 
korun včetně DPH.
n ZASTUPITELÉ V Peruci 

schválili prodej bývalého rekre-
ačního zařízení Kosmík, nyní 
Kempu Peruc včetně pozemků 
a vodní nádrže za cenu mini-
málně 5 milionů korun. 

Velikonoční překvapení pro seniory
Žáci Speciální základní školy Louny si po úspěšné vánoční besíd-
ce připravili v úterý 3. dubna pro babičky a dědečky z lounského 
domova důchodců jarní vystoupení. Tentokrát učitelky Jana 
Vinšová s Ludmilou Rabasovou sáhly vedle jarních básniček 
také po lidových písničkách, aby si je senioři mohli zanotovat 
při harmonice a při kytaře společně s dětmi. 

Jarní setkání ZUŠek
POSTOLOPRTY, PODBOŘANY (r) - Na konci března se konalo 
v postoloprtském divadle J. K. Tyla již tradiční „Jarní setkání“ - po-
třetí, a to pod záštitou starosty města Postoloprty Miroslava Hyláka. 
Pan starosta mimo jiné předal květiny vyučující ze ZUŠky v Postolo-
prtech Evě Vinterové za velmi pěknou reprezentaci města v letošních 
přehlídkách a soutěžích literárně dramatického oboru. 

Brána jazyků dokořán otevřena 
V Lounech proběhla středoškolská olympiáda v jazyku anglickém a německém

Během generálky dostane kotel nové plíce
Do roku 2020 ČEZ plánuje postavit v Počeradech novou elektrárnu 

Část nové kanalizace 
je hotova

Setkání přátel… V březnu se setkali ve svatoanenském 
chrámu v Praze signatáři Charty 77, aby si připomněli mučednickou 
smrt a odkaz prvního mluvčího Charty, Jana Patočky. Tento učitel 
a filosof zemřel před třiceti lety po několikahodinovém výslechu 
StB. Nejznámější chartista Václav Havel uvedl, že by Česko mělo 
poukazovat na nedodržování lidských práv v jiných zemích, a to 
bez ohledu na své ekonomické zájmy. Vystoupil také biskup Václav 
Malý či Alexandr Vondra, mezi hosty byl také Louňák Vladimír 
Drápal, ředitel Vrchlického divadla. Netajil se zklamáním z přemíry 
bezcharakterního hulvátství v politice všech úrovní, ztrátou histo-
rické paměti národa, katastrofálním stavem mezilidských vztahů 
a zbožštěním mamonu – ale jinak prý se cítí dobře a je celkem zdráv. 
K Chartě 77 se na stránkách regionálních novin vyjadřovat striktně 
odmítl, nevidí prý důvod – vše bylo řečeno podle něj už dávno, a přes 
zřejmou nadčasovost a neustálou platnost těchto slov je značná 
část Čechů neslyší a vlastně slyšet ani nechce. Na závěr setkání 
zahrála mj. kapela Plastic People of The Universe, jejíž jeden ze 
zakládajících členů, bubeník Jan Brabec, vystoupí v Lounech se 
svým projektem Domácí kapela ve středu 25. května.             (bal)

Pestrý program připravily ZUŠ 
Postoloprty, Podbořany a Žatec. 
Představili se žáci literárně dra-
matického oboru ze Žatce i Po-
stoloprt, taneční obor byl sku-
tečně různorodý – lidový tanec 
ze Žatce, Hip-Hop z Podbořan, 
variace na orient z Postoloprt. 
Hudební obor byl zastoupen 
flétnovým souborem z Podbořan, 
postoloprtští si připravili několik 
písní pěveckého oddělení, dále se 
představil mladý houslista Pavel 
Giereth z Postoloprt, dále akor-
deonové duo.

Celým koncertem provázel 

Martin Holeček (postoloprtský 
Klouzák) jako roztržitý učitel 
a školník kontrolující žáky před 
vyučováním: „Už jste přezutí?!“ 
Nechyběl starý školní zvonec, di-
váci se museli protáhnout a zacvi-
čit si s učitelem tělocviku, který 
neušetřil ani pana starostu. 

„Škoda, že v sále nebylo více 
diváků a kolegů ze školství,“ 
želí ředitelka ZUŠ Postoloprty 
Hana Plachá. Jarní setkání ve 
stejné podobě proběhlo 4. dub-
na i v Podbořanech v Kulturním 
domě a v Žatci v Městském diva-
dle se koná dnes od 17 hodin.

STAŇKOVICE (bal) - K 31. 
březnu byla dokončena první 
část z plánované pokládky ka-
nalizace. V současné době se 
připravuje etapa druhá. „Ta bude 
zahájena až po dohodě s dodava-
telem stavby podle toku financí 

z dotačního titulu Ministerstva 
životního prostředí,“ uvedl 
starosta Jan Bartoň. Kompletní 
dokončení stavby kanalizace dle 
harmonogramu se počítá koncem 
roku 2009. Celkem má stát téměř 
třicet milionů korun.

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Zazněly například Tráva 
neroste, Na tom bošileckým 
mostku, Dyby byla Morava, 
Široký hluboký nebo Spadla mi 
šablička. 

Po vystoupení čekalo překva-
pení celý domov. Děti pro každé-
ho připravily velikonoční dárky: 
keramické slepičky a kraslici, 
zdobenou přírodninami. „Žáci 
pro seniory vyrobili přes 160 
kraslic a drobných keramic-
kých pozorností,“ říká ředitel 
školy Miloslav Šaloun. 

Skupinky dětí se spolu s uči-
telkou Venuší Svobodovou 

vypravily i na pokoje ležících 
klientů. Děvčata rozdávala kras-
lice a kluci babičky symbolicky 
šupali pomlázkami (na snímku 
v akci Jára Balog). 

Možná škoda, že si děti poko-
je a patra nějak nerozdělily a že 
návštěvu ležících klientů vzaly 
dostihovým tempem. Ti staří 
lidé, kterým mysl dobře slouží, 
by si rádi i chvilku popovídali. 
Některé stařenky si nestačily 
ani uvědomit, co se vlastně děje. 
Krásné malované a nazdobené 
velikonoční vajíčko jim však 
zůstalo. (toš)

Jazykoví olympionici právě absolvovali testy z angličtiny.

LOUNY (bal, toš) – Ve čtvrtek 29. března Střední odborná škola 
technická a SOU Louny pořádala jazykovou olympiádu středních 
škol v angličtině a němčině. Nejlepší zástupce v cizích řečech zde 
měly např. žatecká a lounská obchodní akademie, také žatecká 
zemědělská a ekologická škola. První místa tentokrát odvezli 
přespolní.
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POČERADY (red) – Po osmiletém provozu byl odstaven do opra-
vy výrobní blok 6 v Elektrárně Počerady. Jeho odstávka potrvá tři 
měsíce. 

Roman Meinl ze společnosti Škoda Power vybrušuje záchytný ventil, který čeká diagnostika 
v rámci defektoskopických zkoušek.
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