
Vitráže jsou tvořeny výhradně 
lidskýma rukama. Už z toho 
vyplývá, že za úspěchy a dobrou 
pověstí firmy stojí výhradně píle 
a zručnost. Vitráže dnes zdaleka 
nejsou jen výsadou honosných 
církevních objektů, ale staly se 
běžnou součástí hotelů a bank 

přes interiéry obecních či měst-
ských úřadů až po moderního 
bydlení.

„Lidé se naučili vnímat vitráž 
jako součást interiéru. Zákazník 
si vybírá z našeho katalogu nebo 
jsme schopni navrhnout mu vitráž 
podle jeho představ a  požadavků. 

Nabízíme cokoliv od malých deko-
rativních předmětů, přes atypické 
dveřní výplně včetně dvojskla, 
výplně kuchyňských dvířek, 
lampy, světelné obrazy. Poslední 
novinkou jsou vitráže s mozaikou 
v kombinaci se sochou,“ vysvětluje 
Jitka Kantová.

Velká část produkce manželů 
Kantových putuje do Německa 
a Holandska, svého majitele si 
našel i světelný obraz v Japon-
sku. Například do Nizozemí míří 
z dílny 50 až 100 vitráží týdně. 

Vitráž může zručné-
mu dělníkovi trvat 
hodiny, ale i dny. Po 
nanesení barev se vit-
ráže vypalují v peci na 
teplotě 560° C. Každá 
barva je jiná a musí 
se vypalovat zvlášť. 
Pak dlouho chladne, 
aby nepopraskala. 
Na restaurování 
starých historických 
skel se dováží sklo ze 
sklárny Lamberts ve 
Waldssassenu, která 
je snad poslední 
sklárnou v Evropě, 
kde se vyrábí sklo 
ručně.

„Zrovna Holanďané 
si oblíbili jednoduchý 
geometrický styl. Pro 
jednu zákaznici jsme 
dělali vitráž s motivem 
„cibuláku“, protože 

měla sbírku tohoto nádobí a snažili 
jsme se jí ve stejném duchu vyho-
vět. Sběrateli jsme vytvářeli vitráž 
s hodinovým motivem, časté jsou 
květinové motivy a Alfons Mucha 
v jakémkoliv provedení,“ pokraču-
je Jitka Kantová.

Lubenecké vitráže zdobí interiér 
budov Ministerstva dopravy a Mi-
nisterstva zemědělství v Praze, 
kostely v Mašťově, Podlesicích, 
Libočanech, Liběšovicích, jsou 
u hraběte Lažanského z Chýše, 
vytvořeny byly erby pro obce 
a města, banky a hotely. Také dva 
vitrážové stropy v Casinu v České 
Kubici o rozměrech 2,5x8m nese 
otisk jejich rukou.

„Jednou z nejvýznamnějších 
prací byl vitrážový strop v Gran-
dhotelu Pupp v Karlových Varech 
o rozměrech 200 m2. Práce by 
běžně trvala půl roku, my museli 
objednávku zvládnout za měsíc. 
Vyplatilo se to, protože jsme ve 
Varech získali další zakázky: 
13metrový obelisk před hlavní 
poštou, naposledy jsme pracovali 
na luxusním nově otevřeném 
hotelu Plaza,“ vyjmenovává paní 
Kantová. 

Pokud jde člověk za svým snem 
s vírou a odhodláním, dokáže zá-
zraky. A i kdybyste nic nekoupili, 
procházka po útulné prodejně vás 
zvláštním příjemným pocitem. 
I z té nejmenší vitráže čiší spous-
ta poctivé práce, lásky a lidského 
umu.                    Simona Hejdová

Na Peruc dorazil v pátek 6. 
dubna. Starostové probírali zá-
kon o veterinární péči. Apelovali 
na kontrolu dovozu výrobků ze 
zahraničí a tím ochranu tuzem-
ského trhu pro české zemědělce. 
Poslanec představil program 
na obnovu a rozvoj venkova 
a upozornil na možnost čerpání 
dotací z prostředků Evropské 
unie v období 2007-2013. Zmínil 
se o vládní reformě financí, která 
bude podle jeho názoru znamenat 
zátěž především pro nízkopříjmo-
vé skupiny obyvatel. Připustil, že 
současný stav v oblasti sociálních 
dávek není ideální a reformu po-
třebuje. Řešení by v tomto přípa-
dě viděl například v povinných 

obecně prospěšných pracích, na 
které by museli nezaměstnaní 
nastoupit po určité době hledání 
zaměstnání. Pokud by takovéto 
práce odmítly, výše dávek pod-
pory v nezaměstnanosti by se 
jim nějakým způsobem upravila. 
Líbí se mu i názor vyplácení dávek 
formou jakýchsi poukázek na jíd-
lo, čímž by se také mohlo zamezit 
jejich zneužívání. 

Starosty zajímalo, jak dlouho 
bude ještě fungovat Pozemkový 
fond. Vzhledem k tomu, že zů-
stává k prodeji ještě zhruba 400 
tisíc hektarů státní půdy, uvažuje 
se o ukončení jeho činnosti při-
bližně za 5 let. Vzhledem k tomu, 
že Pozemkový fond prodává 

i cesty, které vedou k jednotlivým 
pozemkům, upozornil jeden ze 
starostů na problém, že v několi-
ka případech se majitelé nemohou 
na svůj pozemek dostat, protože 
přístupová cesta byla prodána, 
aniž by na ni bylo zřízeno věcné 
břemeno. „Problém by mohla 
vyřešila jedině novela §8 zákona 
č. 95/1999 Sb. o prodeji půdy,“ 
uvedl Josef Čerňanský.  Zástup-
cům obcí se také nelíbí současný 
vzhled české krajiny, která přišla 
zcelováním do lánů o svoji ma-
lebnost. Na polích mnohde chybí 
například remízky jako přirozené 
úkryty zvěře, navíc se obtížně boju-
je proti větrným a půdním erozím. 
„Tvorbou této tzv. kostry ekologic-
ké stability krajiny se zabývá na-
příklad systém ÚSES (Územní 

systém ekologické stability), což 
je systém biocenter a biokoridorů 
v krajině rozmístěných na základě 
různých kritérií. Prvořadým úče-
lem ÚSES je zabezpečení trvalých 
podmínek pro existenci především 
přírodních druhů krajiny,“ uvedl 
poslanec.

V pondělí 9. dubna pak navštívil 
Ing. Čerňanský zasedání Mikrore-
gionu Podbořansko. Zde informo-
val o členství a aktivitách ve sně-
movních výborech a podvýborech. 
Vyzdvihl přitom úroveň jednání ve 
výborech, kde řeší problémy na 
vysoké odborné úrovni, narozdíl 
od politikaření na zasedání po-
slanecké sněmovny přenášených 
televizními kamerami.

Petr Mojžíš, asistent poslance 
Ing. Josefa Čerňanského
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stručně z obcí stručně z měst
n OD TŘETÍHO dubna sídlí 

v ulici Dr. Václava Kůrky, 2833 
(1. poschodí) v Žatci kancelář 
poradce pro Průmyslovou zónu 
Triangle. Město ji pronajalo na 
dobu neurčitou Krajskému úřa-
du – odboru evropských projektů 
Ústí nad Labem. Měsíční nájemné 
činí 4.000 Kč + záloha 1.000 Kč za 
služby.
n VZPOMÍNKU NA alegoric-

ké průvody, pionýry a další nedílné 
součásti dřívějších prvomájových 
průvodů chystá vedení Kryr. Svá-
tek dobré nálady má odstartovat 
1. května v 9 hodin. Jedním z lá-
kadel by měl být i Švejk s kapelou. 
Otevřena má být také Schillerova 
rozhledna.
n  VÝROBCE KERAMIC-

KÝCH obkladů Lasselsberger 
zprovoznil v Podbořanech novou 
výrobní linku za 100 milionů ko-
run. Kapacita závodu se zvýší na 
5 mln m2 z loňských 3 mln metrů 
obkladů. Linka bude do poloviny 
roku ve zkušebním provozu. „Zaří-
zení bylo přesunuto z Horní Břízy 
na Plzeňsku a prošlo kompletní 
modernizací,“ řekla mluvčí firmy 
Jana Šlefrová.
n AGENDA CELNÍHO řízení 

v Žatci bude uzavřena a přesune 
se do Chomutova. „Podnikatelské 
i občanské veřejnosti sdělujeme, 
že k 1. červenci 2007 bude pře-
sunuta agenda celního řízení na 
novou adresu: Celní úřad Spořická 
4751, Chomutov,“ informoval Jiří 
Nejedlý, mluvčí celního ředitelství 
v Ústí n.L. V současné době podle 
něj již značná část subjektů v tom-
to regionu využívá zjednodušené 
postupy, nebo systém elektronic-
kého celního řízení. 
n  DO PRŮMYSLOVÉ zóny 

Triangle již jezdí autobusy. Do-
pravní podnik měst Mostu a Lit-
vínova tam jezdí ze Žatce a Mostu 
a KAVKA z Chomutova, Žatce, 
Postoloprt a Loun. „Všechny spo-
je jsou koncipovány s ohledem na 
začátek a konec pracovních směn. 
Na nových linkách platí tarif pro 
veřejnou linkovou autobusovou 
dopravu vyhlášený jednotlivými 
dopravci,“ uvedla Gabriela Be-
nešová ze společnosti IPS Alpha.
n LOUNŠTÍ RADNÍ souhlasí 

s finančním podílem města v Pro-
gramu regenerace městských 
památkových rezervací a zón na 
opravu krovu domu čp. 662 Na 
Valích (Štrombach) a výměnu 
střešní krytiny čp. 136 v ulici 
Beneše z Loun, kde sídlí děkan-
ský úřad. V prvním případě jde 
o 101.600 Kč, ve druhém o 90.000 
Kč. Návrh musí odsouhlasit ještě 
zastupitelstvo.

n KOUPALIŠTĚ V Krásném 
Dvoře od letošního roku provo-
zuje obec, poté co ukončila 
nájemní smlouvu s předchozím 
provozovatelem. Otevřít chce na 
začátku května. Nyní se provádí 
drobné úpravy areálu i bazénu, 
nové nátěry na budovách. Na 
koupališti bude opět možné 
stanovat či strávit dovolenou 
v karavanu. V provozu bude 
také občerstvení. 
n OBEC SMOLNICE letos 

plánuje hlavně celkovou rekon-
strukci autobusové zastávky 
v obci a úpravu její okolí. „Po-
žádali jsme o dotace z Programu 
obnovy venkova na opravu další 
místní komunikace v obci, dále 
máme požádáno na Ministerstvu 
pro místní rozvoj o dotaci na 
Víceúčelové hřiště pro míčové 
sporty pod ocelokolnou, požá-
dáno je i o dotace pro místní 
hasiče z Nadace hasičů a o do-
taci z Ministerstva zemědělství 
na ochranu nově vysazeného 
lesa. Od získání dotací se bude 
odvíjet další činnost obce,“ řekl 
starosta Petr Šíma. 
n  BUDOVA LIBĚŠICKÉ 

pošty prochází přestavbou. „Na 
pořízení bytů bohužel nezíská-
me dotace. Budeme muset vše 
zainvestovat z vlastních zdrojů. 
Rozpočet na akci činí přes čtyři 
miliony korun,“ uvedl starosta 
Petr Valenta.
n STAROSTA STAŇKOVIC 

seznámil zastupitele s průběhem 
vyšetřování krádeže v objektu 
muničního skladu, ke které 
došlo 30. 5. 2006. Obcí byla 
škoda odhadnuta v celkové výši 
593.000 Kč. Obec Staňkovice 
nakonec bude vymáhat škodu 
v celkové výši 490.000 Kč. Sní-
žení starosta odůvodnil tím, že 
část odcizeného materiálu byla 
vrácena. „Vzhledem k tomu, že 
jeden z pachatelů není plnoletý, 
nesmíme zveřejňovat jejich jmé-
na,“ uvedl Jan Bartoň.
n V LETOŠNÍM roce oslaví 

obec Telce 800 let svého trvání. 
Slavnost se uskuteční o pouti ve 
dnech 28. a 29. července. Při této 
příležitosti se uskuteční také sraz 
rodáků.
n V SRPNU bude zahájena 

oprava ohradní zdi hřbitova v Br-
loze, která je v havarijním stavu 
kvůli narušení statiky východní 
části hřbitova, kde stojí kostel sv. 
Havla. Zeď se nachází v bezpro-
střední blízkosti silnice a zřícení 
by mohlo vyvolat uzavírku a po-
škození hrobů. Náklady činí 700 
tisíc korun. 

Pozemky tábora byly předány… Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad 
Labem, odbor Odloučené pracoviště Louny, bezúplatně předal 
pozemky v celkové hodnotě více než 132 tisíc korun odborové 
organizaci Kovo Šroubárna Žatec. Šroubárna požádala ÚZSVM 
o převedení pozemků, které měla ve výpůjčce, do svého vlastnic-
tví. Jde o pozemky v Žerotíně o výměře více než 17 tisíc m2, které 
jsou součástí letního dětského tábora. Pozemky byly organizaci 
předány do bezplatného užívání již v době existence okresního 
úřadu, roku 1983. V roce 2001 trvalé užívání přešlo ve výpůjčku. 
„Příslušnost hospodaření k těmto pozemkům připadla ÚZSVM 
ze zákona, po zrušení okresních úřadů. Dne 30. 6. 2006 vstoupila 
v platnost novela zákona, podle níž měly odborové organizace, 
v postavení právnické osoby, nárok bezúplatně nabýt pozemky 
tvořící jeden funkční celek se stavbou ve svém vlastnictví. O změ-
nu vlastnického práva bylo možno požádat nejpozději do šesti 
měsíců ode dne účinnosti novely,“ upřesnila Izabela Noveská 
z oddělení komunikace ÚZSVM.                                                        (r)

Poslanec jednal se starosty Perucka a Podbořanska
Sněmovna politikaří a problémy se řeší ve sněmovních výborech  

Ekocentrum Dymnivka vyhlásilo 
fotografickou soutěž 

Téma: životní prostředí a jeho ochrana
POSTOLOPRTY (r) - Životní prostředí je vše co nás obklopuje 
každý den. Ať už se jedná o odpady, ovzduší, vodu, dopravu, zeleň, 
zvířata, ve všech těchto složkách životního prostředí dochází k jeho 
narušování. „Ochranu životního prostředí můžeme chápat jako vše, 
co dopomáhá ke zlepšování jeho stavu. Proto abychom tuto činnost 
nějak zachytili v obraze, vyhlašujeme tuto soutěž, které se může 
zúčastnit každý,“ přibližuje Marie Bidovská z ekocentra.

Vitráže zdobí nejen okna chrámů
Výtvory z dílny manželů Kantových najdete po celém světě
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Správný řez chmele patřičně 
reguluje délku vegetace

Na dni techniky se představily nejen řezačky, ale i traktory
STEKNÍK (r) - Den jarní techniky pořádal začátkem dubna 
Chmelařský institut na chmelnicích účelového hospodářství ve 
Stekníku. Setkání se zúčastnilo na 80 zástupců chmelařských 
podniků a zemědělských škol.

Cílem akce bylo seznámení 
s technologií řezu chmele a pří-
pravou chmelnice na řez, tak jako 
i s novými technologiemi pro 
řez chmele, kultivaci a ochranu 
chmelnic. „Správně provedený 
řez chmele má velký význam 
pro další růst rostliny. Hlavním 
účelem je regulace doby vegetace 
chmele,“ zdůraznil Zdeněk Rosa 
ze Svazu pěstitelů chmele ČR.

Prezentováno bylo také několik 
typů traktorů uzpůsobených pro 
práci ve chmelnici. Pracovníci 
Chmelařského institutu předved-
li praktické ukázky sledu jarních 
prací ve chmelnici se zaměřením 
na důkladnou přípravu pozemku 
před řezem chmele a techniku 

jeho řezu v závislosti na odrůdě 
chmele a poloze chmelnice. Nový 
typ řezaček představil závod Me-
chanizace Chmelařství, družstva 
Žatec, který zde měl vystavenou 
i kultivační a postřikovou tech-
niku. Z vystavených traktorů 
bylo možné prohlédnout značky 
John Deere, Massey Ferguson, 
New Holland a Ford.  

Na konci března proběhl řez 
u nových českých odrůd chme-
le a v první polovině dubna 
následoval řez u Žateckého 
poloraného červeňáku. Na řez 
chmele navazuje zavěšování 
a zapichování chmelovodičů. 
První polovina května je ve zna-
mení zavádění chmele.

Nová cestička k Bille
LOUNY (toš) - V akci Legaliza-

ce a úprava vyšlapaných cestiček 
vznikne do letošního května v Lou-
nech celkem pět nových cestiček 
– jedna v ulici 17. listopadu u kon-
tejnerového stání, dále u Finských 
domků, v ulici SNP u čp. 2064, 
U Pramene a k parkovišti super-
marketu Billa. 

Cestičky vytváří firma Stavkom 
Veletice, předpokládané náklady 
na tyto akce činí 155 tisíc korun. 
Cestičky měly vzniknout již v říjnu 
2006, ale vzhledem k vytíženosti 
stavebních firem se v té době do 
výběrového řízení žádná nepři-
hlásila. Proto byla akce přesunuta 
na rok 2007. 
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PERUC, PODBOŘANY - Poslanec Josef Čerňanský se zúčastnil 
jednání mikroregionů Perucko a Podbořansko.
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Soutěžit může každý s jedinou 
svojí soutěžní fotografií – ve 
třech věkových kategoriích: 14 
let a mladší, 15 až 17 let a 18 a ví-
ce let. Fotografie se musí týkat 
tématu „Životní prostředí a jeho 
ochrana“. Fotografie zasílejte 
nejpozději do 1. června na adresu 
- Ekocentrum Dymnivka, Jirásko-
vo nám. 490, Postoloprty. E-mail: 
eko.dymnivka@seznam.cz

Spolu s fotografií zašlete její 
název, místo, kde byla pořízena, 
jméno, příjmení a věk autora 
společně s kontaktem na autora 
(email nebo poštovní adresa).

Snímky vyhodnotí odborná 
komise, složená z ekologa, foto-
grafa a pracovnic ekocentra. Vítě-
zové soutěže budou informováni 
o výsledku. Čekají na vás pěkné 
výherní ceny. 
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Pomalu a trpělivě pracuje Jitka Kantová na svých vitrážích.

LUBENEC - Vydáte-li se na Lubenecko, nezapomeňte navštívit 
prodejnu Skloart, kde vaši duši pohladí křehká krása. Na samém 
začátku byla odvaha jít za svým snem. Manželé Jitka a Richard 
Kantovi zde roku 1993 založili rodinnou dílnu, zaměřenou na 
vitráže. Tehdy jim bylo pouhých třiadvacet let. Nyní zaměstnávají 
19 lidí a mají i prodejnu v Praze.

Mechanizace na obdělávání chmelnic byla předváděna i v praxi.


