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černá kronika

n    Bude letos otevřené kou-
paliště? Kdy?

Radek
Reindl,
starosta 
města
Podbořany

„Předminulý týden byly na 
městském koupališti dokon-
čeny veškeré práce rozsáh-
lé rekonstrukce a v těchto 
dnech jsou bazény zkušeb-
ně napuštěny vodou. Provoz-
ní zkoušky probíhají do 24. 
května, kdy bude kolaudač-
ní řízení. Hygienické rozbory 
vody potrvají maximálně dva 
týdny. Slavnostní zahájení by 
se mělo uskutečnit 1. června. 
Kdybychom to nestihli, tak nej-
později 8. června se koupaliště 
otevře veřejnosti.“
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Finále Mateřinky v Nymburce... Mateřské školy Šaf-
aříkova a Kpt. Nálepky z Loun se zúčastnily 12. května celostátního 
festivalu přehlídky mateřských škol v Nymburce, kam postoupily 
z oblastního kola z Loun. MŠ Šafaříkova předvedla své tanečně-
-aerobikové vystoupení „Miluju a maluju“ (na snímku) a MŠ 
Kpt. Nálepky muzikálovou „Pomádu“. Děti si přivezly spoustu 
krásných a zajímavých cen a hlavně mnoho dojmů z příjemně 
stráveného sobotního dne.  (Helena Šusová)

n Detektorem našel granát
VROUTEK - V sobotu 19. 

května večer vyjížděli policisté do 
lesního porostu Na Hůrce, kde 
mladík nalezl hledačem kovů 
granát. Policisté místo zajistili 
a přivolali policejního pyrotech-
nika ze Správy Severočeského 
kraje. Šlo o dělostřelecký granát 
ráže 88 mm, německé výroby, po-
cházející z druhé světové války. 
Odborník munici zajistil a odvezl 
k zneškodnění. 
n Poctivá nálezkyně

LOUNY - Strážníkům telefono-

vala 48letá prodavačka textilu na 
Suzdalském náměstí, nalezla před 
obchodem peněženku s kartou do 
bankomatu, kartami pojištěnců, 
permanentkou do plavecké haly 
a 1185 Kč. Strážníci našli ma-
jitelku, která potvrdila, že nic 
nechybí. Poctivé nálezkyni náleží 
velký dík.
n Obavy se naplnily 

ŽATEC - V 8:35 hodin 18. 
května přijala městská policie 
hovor občanky z Mládežnické 
ulice. Žena uvedla, že její váž-
ně nemocná sousedka již tři dni 
nevychází z bytu. Policejní hlíd-
ka za přítomnosti nezúčastněné 

osoby násilně otevřela byt, kde 
nalezla majitelku ve vysokých 
horečkách. Lékařka RZS Ža-
tec nařídila okamžitý převoz 
do nemocnice Žatec s tím, že 
život pacientky byl velmi vážně 
ohrožen.
n Peníze, cigarety, alkohol

TŘTĚNO - Do kulturního domu 
s pohostinstvím vnikl pachatel, 
který si přisvojil drobné mince, 
cigarety a tvrdý alkohol, vše za 
2 200 Kč. Za dalších 15 000 Kč 
poškodil zařízení. 
n Zloděj starožitností

BLATNO - Do rekreační cha-

lupy se vloupal zloděj. Zaměřil 
se na starožitnosti, ale nepohrdl 
ani sadou zimních pneumatik 
Barum. Navíc v chalupě nalezl 
klíče od garáže, ze které odnesl 
elektrickou svářečku. Škoda byla 
odhadnuta na 41 000 Kč.
n Vyrazil dveře a kradl

OPOČNO - Do hostince se vlou-
pal zloděj. Překonal mříže, vyrazil 
dveře a napakoval se cigaretami, 
doutníky a penězi. Škodu majitel-
ka vyčíslila na 10 500 Kč. 

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny
J. Štorek, MP Žatec

Co si barman zkazí, 
to si taky vypije

PODBOŘANY (bal) - Pě-
tidenní intenzivní barmanský 
kurz absolvovali minulý týden 
studenti v Podbořanech. Kurz 
pro třicet žáků pořádala Střední 
odborná škola a Střední odborné 
učiliště v Podbořanech společně 
s 1. Českou Barmanskou akade-
mií. „Po tomto kurzu nebudete 
umět pouze namíchat a ozdobit 
přes stovku cocktailů a drinků 
a vyznat se v barovém portfoliu, 
ale také vyhodit stokilového psy-
chopata z baru, domluvit si rande 
s milým protějškem a svému nad-
řízenému se při podání ruky bude-
te moci podívat do očí,“ sliboval 
Radim Janoušek, lektor akademie. 
S budoucími číšníky, servírkami 
i kuchaři a kuchařkami se tedy za-
měřil na zbožíznalectví, suroviny, 
receptury a míchání nápojů. Celé 
týdenní snažení skončilo v pátek 
náročnou závěrečnou písemnou 
a praktickou zkouškou a předáním 
certifikátů s mezinárodní platnos-
tí. „Podbořanští studenti byli fajn 
a pracovalo se mi s nimi dobře. No-
vinek byla celá řada, od teorie po 
praktické znalosti. V Podbořanech 
učím rád a vždy se na tamní školu 
těším,“ podělil se po skončení 
kurzu mistr barmanského umění 
Radim Janoušek.

Úderem desáté hodiny přivítala 
hosty ředitelka školy Jana Vurb-
sová a pozvala na prohlídku školy 
a školní výstavy, kterou lounský 
vikář umožnil instalovat v kostele 
sv. Jakuba. „Cítolibská škola je 
pravděpodobně nejstarší školou 
okresu, která nepřetržitě sídlí ve 

stejné budově. Velice se mi líbi-
lo, jakou soudržnost a přátelství 
projevují její absolventi a zároveň 
mne překvapilo, kolik lounských 
obyvatel tuto školu navštěvova-
lo,“ podivuje se ředitel lounského 
archivu Bohumír Roedl, který 
návštěvníkům přibližoval historii. 

Dochovala se například tabule cti, 
kam se od roku 1948 zapisovala 
jména vynikajících žáků.

„Když se mi zdá krásný sen, 
figuruje v něm tahle škola. Učila 
jsem tady, těch pět roků bylo 
jako v ráji,“ vzpomíná na skvělý 
učitelský kolektiv Ing. Ludmila 
Růžičková. 

„Jsem moc šťastná, že oslavu 
tak pěkně zorganizovali. Učitel-
ský sbor se opravdu snaží. Školní 
budova je překrásně vyzdobená, 
a ta zahrada! Když jsem byla dítě, 
byly tam jen záhony a blátivé 
cestičky, dneska je tu příjemné 
posezení. Byla by to věčná ško-
da, kdyby tak pěkná škola měla 
zajít na nedostatek žáků. Velmi 
mne dojalo, když jsem vyhledala 
v kronice svého tatínka, Vladimíra 
Jelínka. Ten cítolibskou školu na-
vštěvoval od roku 1926, našla jsem 
i jména jeho spolužáků, o kterých 
vyprávěl. Všechny historické do-
kumenty mají vzorně udržované,“ 
hodnotí bývalá žákyně cítolibské 
školy JUDr. Zdeňka Moravcová, 
lounská notářka.

„Oslavu připravoval celý ko-

lektiv, každý přispěl podle svých 
možností – pohoštěním, přípravou 
výstavky, pomohla nám i radnice. 
Vesnice byla pohromadě. Spolu 
s panem starostou Jindřichem 
jsme se domluvili, že bychom 
podobná setkávání mohli pořá-
dat i častěji. Večer jsme poseděli 
u táboráku. Tatínek bývalé žáky-
ně zajistil country skupinu, byla 
krásný večer, ani se domů nechtělo. 
Všechno se snědlo a vypilo, lidé si 
akci chválí. Všem děkuji,“ říká 
ředitelka Jana Vurbsová. 

„Zvláštní poděkování patří paní 
Vlaďce Klímové z Libčevsi za 
finanční příspěvek,“ zdůrazňuje 
paní učitelka Jana Poncarová, 
která spolu s žáky pilně podporo-
vala provoz tehdejšího útulku pro 
opuštěná zvířata. 

„Akci považuji za velice vydaře-
nou. Oceňuji pečlivost a obětavost 
všech zaměstnanců, nejen při pří-
pravě oslav, které byly jen jakousi 
pomyslnou třešničkou na dortu, 
ale zejména v jejich každodenní 
pedagogické činnosti, ve které 
patří k nejlepším,“ uznale hodnotí 
dr. Roedl.

n Vyždímali z nás peníze
„Jsem invalidní důchodce. Zaujala mne upoutávka na zájezd od 

firmy VECTORS CZECH a. s. Měli jsme jet luxusním autobusem, 
ale linkový musel stačit. Inzerovaná výtečná snídaně se smrskla na 
tři kolečka konzumního salámu (5 g), sýr cihla (2 g) a 1/3 vařeného 
vejce, krajíček chleba a čaj. No, národ má nadváhu, tak ti to, důchod-
če, stačí. Prezentační akce byla doopravdy skvělá, její prodejce Ivan 
mluvil a mluvil od 9:45 až do 16:10 hodin. Výkon, který byl korunován 
pro jejich firmu velikým úspěchem. Bratru 12 smluv po 20 000 Kč 
a 13 dárkových balíčků po 10 000 Kč, prostě žně. V autobuse jsme 
na památku dostali upomínkové hodinky. No řekněte, kdo by nerad 
dáreček? V 16:20 jsme radostně uháněli po dálnici D8 na návštěvu 
sousedů do Drážďan na projížďku parní lodí. Upoutávkový letáček 
sliboval 90minutový zážitek. Darmo se neříká sliby – chyby. K molu 
parní loďky jsme dorazili v 17:55 hodin. Pan řidič nám s klidným svě-
domím řekl, že poslední plavba se jela v 16:30 hodin. Proto máme 
smůlu a za 10 minut odjíždíme směr domov, protože on musí být zpět 
na hraničním přechodu v 18:30 hodin.

Důchodče, peníze jsme z Tebe vyždímali a teď ujížděj domů. Těšil 
ses? Co na tom, hlavně, že jsi nám odevzdal, co jsi měl našetřené.

Tak se vydělávají peníze, a ne jak jsi, ty poctivý naivo, doteď myslel. 
Schválně počítejte se mnou: Na zájezd nás vyjely tři autobusy, celkem 
113 lidí po 100 Kč - symbolická cena. 12 x 20 000 a 13 x 10 000 Kč. 
Já vím, doprava něco stála, sál a prodávající chtějí svoje, i za zboží se 
musí zaplatit. Přesto se nezbavím dojmu, že pořádně vydělali a my 
pořádně naletěli.“

Jarka (Celé jméno i adresa autorky článku jsou redakci známé)

n Přijede klaun Kristyán
„Mateřská škola Ročov připravila pro děti akce k závěru školního 

roku. Děti se vydají na turistický vytrvalostní pochod spojený s opéká-
ním buřtů, dále na výlet do Lesoparku v Chomutově. Jako každý konec 
školního roku děti čeká přespání v MŠ, které je součástí rozloučení 
s předškoláky. Nejvíce se děti těší na klauna Kristyána, s nímž oslaví 
svůj svátek. Následuje volný program dětí MŠ a soutěže o ceny a volná 
zábava s občerstvením. Na tuto oslavu pořádanou v sokolovně dne 
31. května od 15 hodin všechny srdečně zveme.“

J. Mündlová, učitelka

n Pátrám po potomcích stavitele
„Připravuji publikaci o historii kostela Povýšení sv. Kříže v Radoni-

cích nad Ohří postaveného v letech 1905 – 1907. Architektem a sta-
vitelem zde byl tehdy František David z Cítolib. Marně pátrám, zda 
nežijí jeho potomci či nějací příbuzní, mající možná nějakou stavební 
dokumentaci. Nesetkali jste se s někým podobným při svých cestách 
Lounskem? Ozvěte se prosím, redakci.“

Jaromír Tlustý, Pátek

(dokončení ze str. 1)
Na poli Na Šraňkách přichází 

„na gáblík“ asi čtyřicet studentů, 
také dva učitelé – Josef Frolík 
a Ivan Nováček. Každý však 
teprve poté, co zavede celý řá-

dek. Jsou tu od pondělí do pátku, 
odhlasovali si pracovní dobu od 
8 do 14:30. V pondělí bylo vedro, 
takže se leckdo spálil. V noci na 

úterý namoklo a půda se na boty 
pěkně balí. „Pracovní morálka 
je dobrá, výkony průměrné, ale 
odpovídající,“ komentuje pra-
covní úsilí Ing. Nováček. „Vaří 
tu výborné polévky. Včera byla 

frankfurtská, dneska s kroupa-
mi!“- oceňuje družstevní kuchyni 
mládež. Dívky usedají na trávník 
k remízku, některé jako Alena 

Chalupná z Výškova nebo Lucie 
Pastyříková ze Hřivčic na odložení 
nádob využívají plochou střechu 
krmelce. Obě pocházejí ze ze-
mědělství, takže pro ně práce na 
chmelnici není žádná exotika. 
Obě jsou ve druhém ročníku, 
a obě podruhé na zavádění. „Je tu 
náramná sranda, dobrý kolektiv 
a ti úplně nejlepší učitelé,“ libují 
si děvčata.

Páni kluci svačí u přívěsu. 
„Učivo doženem, okopírujeme si 
sešity. Kolik si vyděláme? To ne-
víme. Včera to bylo asi sto dvacet 
korun, dneska zatím šedesát...no 
počítáme tak 495 korun,“ smějí se 
pohodoví středoškoláci. 

Zatímco dříve se na brigádu 
nahnaly celé školy, dneska stu-
denti chodí na chmel za odměnu 
– jen ti nejlepší. „Jsou tu žáci od 
prváků po třeťáky. Všichni dělají 
dobrovolně, sami za sebe, kvalita 
se hlídá,“ říká Mgr. Frolík. „Výběr 
brigádníků byl přísný a velmi tvr-
dý. Nikdo neměl pětku nebo čtyř-
ku a podmínkou byla nulová ab-
sence. Počítám, že takových 60% 
přihlášených se sem nedostalo,“ 
přibližuje Ing. Nováček. Právě 
dodělali chmelnici Na Šraňku 
a přemisťují se blíže Divicím.

Květa Tošnerová

Po prvním kole přijímacího říze-
ní zůstalo neobsazeno pět míst na 
gymnáziu v Podbořanech. Jedná se 
o dálkovou čtyřletou formu studia. 
Podávání přihlášek je možné do 
22. června. Druhé kolo přijíma-
cího řízení se zde koná v pátek 
29. června. 

Třináct volných míst Obchodní 
akademie a Střední Zemědělská 
škola Louny. Také jedno studijní 
místo je volné na Ekonomickém 
lyceu této školy. Podávat přihláš-
ky sem můžete do 31. května. 

Přijímačky (již 3. kolo) se pak 
uskuteční 1. června. 

Kdo chce studovat Hotelnictví 
a turismus a stihl se přihlásit do 
druhého kola na SOU a SOŠ 
SČMSD Žatec, s.r.o., má šanci 
absolvovat další kolo přijímacího 
řízení právě dnes, 23. května. Na 
tento obor ještě v pondělí zůstá-
valo pět volných míst. Stejně 
tak po 5 volných místech měli 
v oboru Kuchař a Číšník – ser-
vírka. Deset volných míst na 
této soukromé škole čeká v oboru 

Kuchař - číšník pro pohostinství. 
I tady 2. kolo přijímacího řízení 
se koná dnes. 

Rozhodnutí ředitele školy o při-
jetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží 
uchazeči nebo zákonní zástupci 
nezletilých uchazečů nejpozději do 
7 dnů od konání zkoušky. Žáci, kte-
ří v prvním kole neuspěli, mohou 
podat libovolný počet přihlášek 
na školy, které mají ještě volná 
místa. Jejich seznam a termíny 
dalších kol zveřejňuje Krajský 
úřad Ústeckého kraje, a to způso-
bem umožňujícím dálkový přístup, 
tedy prostřednictvím internetu na 
http://www.kr-ustecky.cz v sekci 
Školství, mládež a sport. Přehled 
se během přijímacího řízení prů-
běžně aktualizuje.

Neodmyslitelná tradice... V Kryrech v sobotu probíha-
ly oblíbené Staročeské máje. Průvod osmatřiceti májovníků v čele 
s rychtářem a koňským povozem, na kterém vyhrávala kapela, 
vyrazil již ráno, aby stihl navštívit na 50 rodin. Za vydatné pomoci 
sluníčka a dobré nálady prošli městečkem, aby vyvedly každou ze 
svobodných dívek i její rodinu. Ta je na oplátku počastovala malým 
občerstvením i něčím ostřejším. Staročeské máje dokonávaly ve 
večerních hodinách, kdy byla řada krojovaných notně unavena, 
ale i to k tomu patří. A jak bývá v Kryrech dobrým zvykem, lidé 
se zde bavit chtějí a umějí. Májová tradice se tu udržuje již ně-
kolik desetiletí. Tehdy v krojích vykračovaly dnešní dědečkové 
a babičky. (sih)
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Někdo pracoval za odměnu, 
někdo musel

Některé školy mají ještě volná místa
Seznam škol a termíny dalších kol přijímacích zkoušek najdete na webu

OKRES LOUNY (bal) - První kolo přijímacích zkoušek ke vzdělávání 
na středních školách mají budoucí středoškoláci za sebou. V našem 
okrese si žáci mohli vybrat z nabídky 13 středoškolských zařízení. 
Největší zájem byl v prvním kole o obory zakončené maturitou. 
Pro budoucí odborníky na Lounsku zbývá ještě několik desítek 
studijních míst, lze je dohledat na krajském webu.
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V Cítolibech se učilo jako v ráji
Základní škola důstojně oslavila kulaté jubileum

CÍTOLIBY (toš) –  Základní škola v Cítolibech oslavovala 120 let od 
slavnostního zprovoznění školní budovy. Hostů, kteří se při vstupu 
do školní budovy zapsali do pamětních archů, bylo přes 450. 

Pocity hostů? Radost, nadšení, dojetí a sladké vzpomínky.

Nezaměstnaní budou na drátkování asi dlouho vzpomínat.
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