
Jednalo se o realizaci prvního 
z osmi  projektů, na který Gym-
názium Žatec obdrželo Malý 
grant od Evropského sociál-
ního fondu, organizace AISIS 
s.o., která zajišťuje projekty 
Operačních programů rozvoje 
lidských zdrojů, a společnosti 
T-Mobile. 

Už před zahájením akce mo-
derátorskou dvojicí Radkem 
Komorášem a realizátorkou 
projektu žateckou gymnazist-
kou Veronikou Stebilovou, byl 
taneční sál KD Moskva zcela za-
plněn omladinou ze základních 
a středních škol našeho města 
a dětí z dětských domovů ús-
teckého a karlovarského kraje. 
O hudební produkci a plný ta-
neční parket se starala dvojice 
Karel Fiala a Milan Hořejší.

Cílem projektu Veroniky Ste-
bilové bylo spojení hudební 
produkce pro náctileté s věko-
vě přijatelným člověkem, který 
má s užíváním drog zkušenos-
ti. Byla jím Tereza Pergnerová. 
Odpovídala na desítky dotazů 
jak písemných, tak ústních. Při-
znala řadu chyb, které ji doved-
ly až na dno. Tyto chyby nechce 
opakovat. Její účast na této akci 
byla bez nároku na honorář. Jak 
sama Tereza tvrdí: “Škoda, že 
podobných akcí je jak šafránu. 
Máte pravdu, tráva je skutečně 
pro králíky, ne pro mladé. Fan-
dím vám a určitě se potkáme při 
další akci v Žatci.“

Akce se setkala s obrovským zá-
jmem dětí i rodičů, na nichž leží 
velká tíha odpovědnosti. Pokud 
si najdou rodiče cestu ke svým 

dětem včas, pomohou tak sobě 
a svým nejbližším. 

Poděkování patří též vedení 
Gymnázia Žatec a partnerům 
akce: Městskému divadlu a MěÚ 
Žatec, Ochrannému svazu autor-
skému Praha, Armádě ČR – ko-
misím pro prevenci SNJ  Ředi-
telství výcviku a doktrín ve Vyš-

kově, příslušníkům 41. mechani-
zovaného praporu v Žatci, Nábo-
rovému středisku KVV Ústí nad 
Labem, K-Centru Žatec, za me-
diální kampaň  Fajn rádiu Agara 
a regionálnímu tisku.

Stanislav Stebila,
metodik pro prevenci sociálně 

nežádoucích jevů

Letošní oslavy měla na staros-
ti kulturně školská komise pod 
vedením ředitele školy Kamila 
Krause. O hudební program se 
postarala skupina Atlantis, bavi-
či a tanečníci. Vyvrcholením dne 

byl průvod, v jehož čele vévodil 
Švejk s paní Müllerovou a neu-
stále vykřikoval „Na Bělehrad!“ 
Následovaly alegorické vozy s na-
zdobenými májkami, fábory a ru-
dými prapory.

Mohli jsme vidět stařičké ha-
sičské Tatry Sboru dobrovol-
ných hasičů, raněné vojáky Čes-
kého červeného kříže, pionýrky, 
nazdobený traktor Sportklubu, 
pracovní četu pracovníků měst-
ského úřadu v Kryrech, ojedině-
lou Tatru 603 z roku 1961 a dále 
kolonu trabantů, velorexů a mo-
torek Stadion. 

Průvod uzavíral oživlý V. I. Le-
nin, který se kymácel před po-
hřebním vozem. Účastníci prů-
vodu kynuli stovkám diváků, 
kteří lemovali silnici a vykřiko-
vali údernická hesla. Zejména ti 
mladší zuřivě cvakali fotoaparáty, 

protože takový velorex byl pro ně 
opravdovým zážitkem. 

Celý den byla otevřena Schil-
lerova rozhledna a komu se ne-
chtělo šlapat nahoru, na náměs-
tí bylo množství stánků s občerst-
vením, upomínkovými předměty 
a suvenýry. Možno bylo zakoupit 
pamětní knoflík pro štěstí nebo 
další výrobky s motivem Kryr. 
Svátek dobré nálady navštívilo 
několik stovek účastníků z nejšir-
šího okolí. Vydařil se díky lidem, 
kteří mají chuť se setkávat s přá-
teli. Přispělo k tomu i nádherné 
počasí, takže se lidé bavili do 
pozdních odpoledních hodin. 

V rámci 1. etapy výstavby byla 
dokončena stavba dvojnásobné-
ho vedení velmi vysokého napě-
tí 110 kV na trase mezi trans-
formovnami Výškov a Triangle. 
„Délka trasy venkovního vedení 
je 9,3 km a má 39 stožárů. Dal-
ší zrealizovanou stavbou je ka-
belové vedení vysokého napětí 
22 kV umístěné v prostoru prů-
myslové zóny Triangle v délce 
trasy 8,4 km, včetně tří betono-
vých distribučních trafostanic. 
Na kabelové vedení byla rovněž 

připojena trafostanice žadate-
le IPS Alpha,“ vysvětlila Soňa 
Hendrychová, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy.

Dosud byly vynaloženy na 1. 
etapu náklady ve výši asi 100 
milionů Kč. Předběžný odhad 
celkových nákladů činí 115 mi-
lionů.

„V 1. etapě jde o výstavbu 
rozvodny vysokého napětí 22 
kV, kam budou poté zaústěna 
veškerá vedení 22kV souvisejí-
cí s průmyslovou zónou Trian-

gle,“ říká Filip Secký, ředitel 
úseku Obnova sítí z ČEZ Dis-
tribuce, a.s. a dodává: „Po do-
končení rozvodny bude možné 
od července 2007 dodávat do 
průmyslové zóny požadovaný 
příkon 20 MW.

V souvislosti s dalším rozvo-
jem průmyslové zóny Triangle 
se předpokládá výstavba další-
ho zařízení velmi vysokého na-
pětí – venkovního vedení a roz-
vodny. Předpokládaný celkový 
příkon pro průmyslovou zónu by 
měl činit 75 MW a náklady spo-
jené s připojením nové průmys-
lové zóny jsou vyčísleny zhruba 
na 220 milionů Kč.
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stručně z obcí stručně z měst
n  PRAGA LOUNY CZ a.s. 

právě podepsala kupní smlouvu 
na dodávku dvou velkých sou-
struhů QTNX 2002/500 od fir-
my Mazak v hodnotě přibližně 5 
milionů Kč. Termín dodání no-
vých soustruhů je září 2007.
n  POČÁTKEM KVĚTNA 

nprap. Tomáš Krupička pre-
ventivně přednášel na ZŠ Jižní 
v Žatci. Přednáška byla zamě-
řena na seznámení žáků s pro-
blémem šikany – s jejími typy, 
s místy, kde k šikaně dochází, 
jak se bránit a jaké následky po-
nesou, pokud se šikany zúčastní. 
Poté žáci zhlédli film „Nechte mě 
bejt!“, který pojednává, jak šika-
na začíná a jak může končit. Na 
konci hodiny policista řešil s žáky 
konkrétní problémy na škole.
n ITALSKÁ FIRMA Rovera 

Plast, která působí v Čechách 
jako společnost Rover Czech 
s.r.o. a je významných subdoda-
vatelem firmy Conta, projevila 
zájem o pozemek v průmyslo-
vé zóně Alpka v Podbořanech. 
Chce zde postavit závod na vý-
robu plastových komponentů pro 
ledničky Candy. Město doporuči-
lo prodej pozemku za 150 korun/
m2 s tím, že si společnost zasíťuje 
pozemek sama. Podbořanští za-
stupitelé 25. dubna prodej dvou-
hektarového pozemku firmě Ro-
ver Czech s.r.o. schválili. 
n OD 1. května došlo ke změně 

úředních hodin na matrice Měst-
ského úřadu Postoloprty: pondělí 
a středa 8-11 a 11:45-17; v úterý 
8-11 a 11:45-14:30; čtvrtek – 
není úřední den; v pátek 10-11 
a 11:45-14 hodin.
n  NA DUBNOVÉM sněmu 

skautského střediska v Lounech 
(probíhá každé tři roky) byl jed-
nohlasně zvolen vůdcem středis-
ka Stanislav Procházka, zástup-
cem František Pospíšil, předse-
dou kontrolní a revizní komise 
Stanislav Lešák, hospodářkou 
Alena Krátká a v dalších funkcích 
Zdeněk Zeman, Tomáš Růžička 
a Jana Brejlová. Desítku členů 
střediskové rady doplňují oddí-
lové vedoucí Ludmila Růžičko-
vá, Ludmila Nováková a Petra 
Poncarová.
n VE DNECH 14.-18. května 

v odpoledních hodinách se koná 
zápis do Základní umělecké ško-
ly v Žatci. Tato škola nabízí stu-
dium v hudebním, tanečním, vý-
tvarném i literárně-dramatickém 
oboru. Studují zde žáci ve věku 
od 5 do 18 let.

n PŘÍSPĚVEK 5 000 korun 
na stavbu májky, čarodějnický 
slet a dětský den v poslední dub-
nový den v Buškovicích schválili 
podbořanští radní.
n  MILOVNÍKY STARÝCH 

pohlednic určitě potěší kalen-
dář na rok 2008 Louny – města, 
obce, vesnice, osady na starých 
pohlednicích. Kalendář připravil 
Ing. Stanislav Olt a pohlednice 
zapůjčil sběratel Jaroslav Rych-
tařík. Některé z historických 
snímků jsou zcela unikátní. Se-
tkáte se například i s podobou 
zaniklých Třískolup. Kalendář 
lze koupit v lounských knihku-
pectvích U Tonyho a u Žatecké 
brány.
n V ÚHERCÍCH se letos po 

vsi objevilo sedmnáct krásně 
nastrojených čarodejnic v život-
ní velikosti. Vandalové však jed-
nu figurínu upálili a tři poničili. 
Jejich úsilí vzápětí komentovala 
cedule „Hovada žijí mezi námi!“, 
která se objevila v místě poničené 
čarodejnické rodinky.
n  PRACOVNÍCI MĚST-

SKÉHO úřadu v Podbořanech, 
kteří jsou zaměstnáni v rámci 
VPP, v nejbližších dnech prove-
dou úklid valovského hřbitova. 
Jedná se o sběr a odvoz odpad-
ků, odstranění starých větví, 
vyvezení kontejneru a shrabání 
a úklid trávy.
n V DOBROMĚŘICÍCH je již 

znám vítěz výběrového řízení na 
rekonstrukci školy. Rekonstruk-
ci provede pražská firma Pohl cz. 
a.s Praha Roztoky. „V červnu se 
dozvíme, zda jsme byli v rámci 
projektu vybráni a bude-li nám 
udělena dotace. Pokud ano, za-
čneme v červenci stavět a za 13 
měsíců by mělo vzniknout 37 
bytů,“ říká dobroměřický sta-
rosta Jaroslav Fořt. 

Cyklistické stezky na 
Podbořansku

PODBOŘANSKO (sih) - Před dvěma lety si Mikroregion Podbo-
řansko nechal zpracovat studii na realizaci cyklistických stezek. 
Podbořanské radnice se týká úsek od Čejkovic do Blatna. 

Tereza Pergnerová fandí žatecké mládeži
Ve volném čase se dá bavit i bez alkoholu, bez drog

Automaty budou v provozu 
jen večer a v noci

LOUNY (red) – Provozovatele výherních automatů čeká od ledna 
příštího roku omezení doby provozu. Lounští zastupitelé odsou-
hlasili obecně závaznou vyhlášku města Loun o stanovení času, 
ve kterém mohou být na území města provozovány výherní hra-
cí přístroje. 

Vysoké napětí mezi Výškovem a Triangle

Až dvě tisícovky 
za nebezpečné 

přecházení
LOUNY (r) - Strážníci městské policie v Lounech řeší také pře-
stupky chodců. Ti nejčastěji přecházejí vozovku mimo přechod 
zjevně blíže než 50 metrů od něj.

Průvod začínal Švejkem, Leninem končil
Tradice oslav Svátku dobré nálady v Kryrech pokračují 

ŽATEC - Slunečné počasí vítalo třetí květnový den stovky účast-
níků netradiční akce Škodí drogy zdraví? aneb Tráva je pro krá-
líky. Hudební produkce s Terezou Pergnerovou se konala v kul-
turním domě Moskva v Žatci. 

Veronika Stebilová a Tereza Pergnerová (uprostřed) v KD Moskva.
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Na zastupitelstvu zazněly tři 
pozměňovací návrhy – dva se 
týkaly stanovení jiného časo-
vého rozpětí, jeden stanovo-
val 100 metrů jako minimální 
vzdálenost výherních hracích 
přístrojů od školních zařízení 
a dalších institucí. 

Návrhy neprošly, vyhláška 

platí v původním znění: výher-
ní hrací přístroje lze na území 
města Loun včetně jeho měst-
ských částí Brloha a Nečich 
provozovat pouze od 20 hodin 
do 6 hodin. Mimo tuto dobu je 
provozování zakázáno. Vyhláš-
ka nabývá účinnosti 1. lednem 
2008.

Řidiči nechávají výměnu 
na poslední chvíli

LOUNY (red) – V prosinci pozbývají platnost řidičské průkazy, 
které byly vydány do 31. prosince roku 1993. Mezi občany Loun-
ska bylo celkem 4 781  těchto zastaralých řidičských oprávnění. 
Doklad si do března vyměnilo pouze 508 řidičů. 

„Řidiči nechávají vše na po-
slední chvíli. Nejedná se pou-
ze o  ř idiče  našeho okresu, 
ale  v  celé  republiky.  Zatím 
bylo vyměněno jen 10 pro-
cent průkazů. Jde o dobrovol-
nou věc. Ti, co nechají výmě-
nu na druhou polovinu roku, 
se mohou dočkat front a bu-
dou nadávat na úředníky, ale 
mohou si za to sami,“ nabá-
dá vedoucí správního odboru 

Městského úřadu Louny Jana 
Dvořáková. 

Pokud tedy doma máte ještě 
ony řidičáky v podobě „růžo-
vých knížek“ a další zastaralé 
karty, neváhejte a vydejte se 
co nejdříve spolu se starým 
řidičským oprávněním, občan-
ským průkazem a průkazovou 
fotografií na městský úřad. Ři-
dičský průkaz vám bude do 15 
dnů bezplatně vyměněn.

V současné době chce radni-
ce zadat vypracování projektové 
dokumentace pro vydání staveb-
ního povolení na realizaci cyklis-
tické stezky na území města Pod-
bořany s tím, aby navazovala na 
další. „Právě proto byla již před 
dvěma lety zpracována studie, 
aby tyto stezky byly koncepčně 
řešeny. Pro nás to znamená, že 
musíme kontaktovat soukro-

mé vlastníky dotčených pozem-
ků a hledat optimální řešení i ve 
spolupráci s Policií ČR z hlediska 
bezpečnosti,“ uvedl starosta měs-
ta Radek Reindl.

Teprve po zpracování dokumen-
tace město může žádat o vydání 
stavebního povolení. „Velká část 
prostředků by se dala získat z fon-
dů Evropské unie, kde budeme žá-
dat o dotaci,“ dodal Reindl.

DĚČÍN, ŽATEC (red) – Společnost ČEZ Distribuce ze Skupiny 
ČEZ pokračuje v severních Čechách v realizaci výstavby dvojve-
dení velmi vysokého napětí 110 kV a výstavby rozvodny vysokého 
napětí pro připojení nové průmyslové zóny Triangle u Žatce. 

Klasický Josef Švejk se skvěl v čele prvomájového průvodu.

KRYRY (sih) – Na prvního máje se v Kryrech slavil Svátek dob-
ré nálady. Recesistická akce, která paroduje komunistické prvo-
májové oslavy, se stala již tradicí. Pouze loni, kdy městečko žilo 
oslavami 100. výročí Schillerovy rozhledny, se nekonala. 

V. I. Lenin začíná být mezi mladými méně známý, než Švejk.
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„Při projednávání přestupku 
se bránívají, že nejsou držite-
lé řidičských průkazů a nevědí, 
že přecházet mimo přechod ve 
vzdálenosti kratší než 50 met-
rů je zakázáno. Uvádí to zákon 
o provozu na pozemních komu-
nikacích, podle nějž jsou chod-
ci účastníky silničního provozu, 
jsou povinni se chovat ukázněně 
a řídit se pravidly provozu na ko-
munikaci tak, aby neohrožovali 
zdraví nebo majetek jiných osob 
ani svůj vlastní,“ upozorňuje zá-
stupce ředitele MP Louny Milo-
slav Malý. 

Současně chodci jsou povin-
ni řídit se semafory na přecho-
dech nebo také pokyny osob 
oprávněných k řízení provozu, 
tedy pokyny dávané strážní-
kem. Podle §53 zmíněného zá-
kona je chodec povinen užívat 
k chůzi chodníku nebo stezky 
pro chodce. Kde není chodník, 
chodí se po levé krajnici nebo 
co nejblíže při levém okraji vo-
zovky. „Někteří chodci přecháze-
jí pět metrů od přechodu. Ovšem 
setkávám se i s případy, kdy do-
spělý chodec přechází na červe-

nou, zatímco proti němu ukáz-
něně čeká dítě. Takové přecháze-
ní považuji za vrchol arogance,“ 
konstatuje alarmující zkušenost 
druhý zástupce ředitele MP Ra-
dek Příhoda.

Je-li dle §54 zákona blíže než 
50 metrů křižovatka s řízeným 
provozem nebo přechod pro 
chodce, musí chodec přejít jen 
na těchto místech. „Jinak se 
dopouštíte přestupku, za který 
vám může být uložena pokuta až 
2000 Kč. Jakmile chodec vstoupí 
na přechod pro chodce nebo vo-
zovku, nesmí se tam bezdůvodně 
zastavovat nebo zdržovat. Cho-
dec nesmí na přechod nebo do 
vozovky vstupovat, přijíždí-li vo-
zidla s právem přednosti v jízdě. 
Je také zakázáno přelézat zábra-
dlí nebo jiné zábrany na vozov-
ce,“ poučuje M. Malý.

Mimo přechod (ve vzdáleností 
větší jak 50 metrů) je povoleno 
přecházet silnici kolmo k její ose, 
přičemž chodec nesmí ohrozit 
ostatní účastníky silničního pro-
vozu. To znamená i jedoucí auta, 
aby řidiči nemuseli náhle měnit 
rychlost nebo směr jízdy.


