
Původně byl bolševník velkole-
pý dovezen z Kavkazu jako okras-
ná solitérní rostlina. V západních 
Čechách zdobil lázeňské parky 
a zahrady. Po válce se začal nená-
padně šířit a časem vytvořil roz-
sáhlé dominantní porosty, měnící 
skladbu původní vegetace. Roz-
rušením původního bylinného 
patra vyvolává erozi půdy, neboť 

v období vegetačního klidu po 
zaschnutí nadzemních částí zů-
stávají břehy obnaženy. Bolšev-
níku se daří i na orné půdě, zne-
hodnocuje kvalitu luk a pastvin. 
Celá rostlina, zvláště pak šťáva, 
chlupy a plody, obsahují obran-
né látky (furanokumariny), kte-
ré pod vlivem slunečního záření 
způsobují na lidské kůži puchý-

řovité otoky 
nebo vyrážky, 
které se obtíž-
ně hojí. 

V posled-
ních letech se 
bolševník za-
čal rychle šířit 
podél potoků, 
odvodňovacích 
kanálů a komu-
nikací v oblasti 
Žateckého Po-
ohří a Džbánu. 

Šíří se podél Třebockého potoka 
a Hasiny pramenící na Džbánu, 
Podvineckého potoka a Blšanky 
pramenící v Jesenické pahorkati-
ně. Ložiska výskytu se nejčastěji 
nacházejí na horních tocích, od-
kud bývají semena vodou splave-
na do níže položených úseků, až 
do řeky Ohře. K největším zdro-
jům semen patří husté porosty 
u Domoušic v pramenné oblasti 
potoka Hasiny a u Ročova. Ost-
růvkovitě se bolševník vyskytuje 
dále ještě u Staňkovic a Kozel.

Český svaz ochránců přírody 
ve spolupráci s AOPK ČR ma-
puje výskyt bolševníku na Loun-
sku již od roku 1999. Na zákla-
dě výsledků monitoringu v r. 
2001 členové svazu likvidovali 
porosty u Líšťan, letos pokra-
čovali s likvidací na nově obje-
vených lokalitách u Touchovic. 
Omezování šíření bolševníku je 
finančně i organizačně náklad-
ná záležitost, při níž je nutné 
používat kombinaci mechanické 
a chemické likvidace. Ta spočívá 
ve vykopávání dospělých rostlin 

a v osekávání kvetoucích okolíků 
ve spojení s aplikací chemických 
herbicidů na mladé rostliny. Jed-
ním zásahem však celá likvidace 
nekončí. Přestože tato až 3 me-
try vysoká rostlina kvete jednou 
za život, dokáže během kvetení 
vyprodukovat 30-80 tisíc semen. 
Jedna opomenutá kvetoucí rost-
lina proto může zničit veškerou 
snahu a vynaložené prostředky. 
Pravidelná kontrola asanova-
ných ploch v horizontu až pěti 
let po zásahu a případný opa-
kovaný postřik je proto nutné 
dodržovat.

„Výskyt bolševníku na Lounsku 
pravidelně sledujeme, je ale vel-
mi pravděpodobné, že vznikají 
lokality nové, které unikají naší 
pozornosti. Žádáme proto veřej-
nost o spolupráci při doplňování 
dalších údajů o výskytu bolševní-
ku na Lounsku a jeho okolí. Po-
kud víte, kde se bolševník nachá-
zí, napište nám,“ vyzývá občany 
Jiří Bělohoubek z Českého svazu 
ochránců přírody Hasina Louny.

www.hasina.cz

Mistři hráli pro kostel… Velebné zvuky varhan 
a radostné tóny kytary a loutny se linuly v neděli 20. května 
z otevřených dveří kostela sv. Petra a Pavla v Peruci. Za varha-
ny usedl skladatel a interpret Miloš Bok ze Žlutic (na snímku 
vlevo), struny loutny a kytary umně rozezněl Stefan Rieger ze 
Slavětína. Hudba starých mistrů jako Mozarta, Webera, Weisse 
i současná tvorba skladatele Boka byla něžným pohlazením pro 
všechny, kdo se přišli na chvíli zastavit a porozjímat. Lavice kos-
tela se zaplnily posluchači místními i přespolními, od miminek 
v kočárku až po naši nejstarší farnici babičku Novákovou. Jen 
na někoho z představitelů obce jsme zatím čekali marně… Laici 
i odborníci ocenili mistrovství hudebníků nadšeným potleskem. 
První koncert ve prospěch peruckého kostela přinesl díky dob-
rovolnému příspěvku na opravu památky 2 770,50 Kč. Dárcům 
i účinkujícím upřímné Pán Bůh zaplať.                                    (DMP)
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stručně z obcí stručně z měst
n PRAGA LOUNY CZ a.s. 

úspěšně prošla zákaznickým 
auditem firmy ZF Saarbrüc-
ken, největšího evropského 
výrobce automatických převo-
dovek. Audit byl zaměřen na 
výrobní proces a proces kale-
ní. Společnost PL obstála vý-
borně a byla zařazena do „A“ 
skupiny dodavatelů.
n AŽ DO 17. července bu-

dou sloužit předzahrádky pro 
venkovní posezení hostů, které 
postavilo šest zařízení v Žatci. 
Jsou to restaurace Forbes 
Club v ulici Ostrov, Bardorá-
na v ulici Bří Čapků, Apolo 
v ulici Obránců míru, Osvě-
žovna U Dobráka v Husově 
ulici, Oáza na Hošťálkově ná-
městí a cukrárna U Irmanů na 
náměstí Svobody. 
n  V ODMĚŇOVÁNÍ neu-

volněných zastupitelů Posto-
loprt a členů výborů a komisí 
došlo od 1. května ke změnám. 
Zastupitelstvo města odsou-
hlasilo navýšení jejich odměn 
a zároveň schválilo krácení od-
měn za neomluvenou absenci 
při jednání zastupitelstva. 
n  O NÁPRAVU topení 

v budově Kulturního domu ve 
Vroutku požádala paní Vol-
fová, která upozorňovala na 
nadměrný kouř. Zastupitelstvo 
města vzalo její žádost na vě-
domí a navrhlo změnu v násle-
dujícím roce, pokud dovolí fi-
nanční rozpočet.
n  REHABILITAČNÍ LÉ-

KAŘKA v Kryrech Ludmi-
la Janáková požádala město 
o vybudování větší místnosti 
pro rehabilitaci v prostorách 
zdravotního střediska. Zastu-
pitelstvo města rozhodlo, že 
Komise životního prostředí 
a veřejného pořádku posoudí 
stavební úpravy ve zdravot-
ním středisku a o tomto podá 
zprávu na jednání zastupitel-
stva, které se koná dnes od 
18 hodin.
n  LOUNSKÉ INFOR-

MAČNÍ středisko zprovozni-
lo své nové webové stránky. 
Najdete je na webové adre-
se Loun: www.mulouny.cz 
kliknutím na infocentrum 
anebo na stránkách http://
infocentrum.mulouny.cz/ 
n  UČITELE ODBORNÉ 

výuky pro obor kuchař - číš-
ník přijme SOŠ a SOU v Pod-
bořanech. Požadované vzdě-
lání: vyučen v oboru, matu-
ritní zkouška, praxe v oboru. 
Žádosti včetně životopisu je 
možno zasílat do 31. května 
na e-mail zástupce ředitele 
pro odborný výcvik vopat@-
sos-podborany.cz nebo poš-
tou na adresu školy.

n  SPOLEK PRO obnovu 
Ročova plánuje opravu kap-
le Antonína Paduánského 
v Úlovicích. I vy můžete po-
moci prací nebo finančním 
příspěvkem. Číslo účtu spol-
ku: 153 113 188/0300, IČO: 
6929 2302. Akcí je pověřena 
Milena Liptáková. Podrobné 
informace hledejte rovněž na 
http://sweb.cz/Spolek.Rocov/
n  OD PRVNÍHO června 

platí nařízení města Žatec o zá-
kazu sběru hlemýždě zahrad-
ního s účinností pro všech 57 
obcí na Žatecku. Zakazuje se 
sběr organizovaný hromadně 
i individuálně.    
n  PETROHRADŠTÍ ZA-

STUPITELÉ schválili pří-
spěvek Psychiatrické léčebně 
Petrohrad ve výši 35 000 Kč 
na pořádání XV. Zahradních 
slavností. Ty se konají v sobo-
tu 16. června v areálu Psychi-
atrické léčebny.  
n OBEC VÝŠKOV převede 

do svého majetku sochy sva-
tého Václava a svatého Jana 
za účelem jejich restaurování 
(dle možnosti získání dotace). 
Rozhodli o tom výškovští za-
stupitelé. Dále se na květno-
vém zasedání shodli, že obec 
objedná u heraldické kance-
láře služby spojené se vzni-
kem symbolů obecního znaku 
a obecní vlajky.
n  OBEC TUCHOŘICE 

vyhlásila konkurz na funkci 
ředitele ZŠ Tuchořice (1-5. 
ročník). Termín doručení při-
hlášek nejpozději 20. června. 
Předpokládaný termín nástu-
pu do funkce je k 20. srpnu 
2007. 
n PŘÍSPĚVEK NA elektric-

ké topení ve výši 18 000 Kč do-
stala od obce Čeradice tamní 
obyvatelka paní Bertová. Na 
účet obce zase postupně při-
bude částka 300 000 Kč – 
obec totiž prodala nemovitost 
včetně pozemků fyzické osobě. 
Sjednaná kupní cena se bude 
splácet v pravidelných ročních 
splátkách po 60 000 Kč, počí-
naje letoškem.
n  DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a Litvínova zajiš-
ťuje nově na Lounsku dopravu 
na 24 linkách. „Nedostatek ři-
dičů v současné době nemáme, 
řidiči pracují dle stanovených 
turnusů směn v nepravidelném 
pracovním režimu, přesčasová 
práce je u nás pouze výjimečně 
- je minimální,“ uvedla perso-
nální ředitelka společnosti 
Jana Langová.

Lounští skauti podpořili 
Ligu proti rakovině

LOUNY (r) - Tradiční humanitární sbírka Květinový den byla 
sice přejmenována na Český den proti rakovině, nicméně zájem 
o žluté kytičky, které se za symbolických 20 korun prodávají po 
celé republice, byl ještě větší než v minulých letech. Získané fi-
nanční prostředky se využívají na výzkum rakoviny, na preven-
ci a osvětu. 

Překvapení na terase… Mateřská škola speciální 
Louny nejen díky grantu T-Mobile vybavuje zahradu dřevěnými 
zahradními prvky. Za 50000 Kč od pražského Občanského sdru-
žení Pomoc pro budoucnost našim dětem nyní vznikly na zakázku 
dva zahradní altány na terasy. Milý dar poskytl Fond Občanská 
volba Drinks Union - Ústí nad Labem. Dalších 44539 korun 
představuje skluzavku, dřevěnou pyramidu, domeček, houpačku 
a dvě posezení k altánkům. „I v letošním III. ročníku fondu T-Mo-
bile jsme podali dva projekty. Jeden se týká Kneippovy bylinkové 
zahrádky, druhý světelného boxu pro zrakově postižené děti. Jsem 
ráda, že se stále objevují dárci s ochotou pomoci, že můžeme naše 
podmínky pro speciální předškolní vzdělávání v Lounech stále 
vylepšovat,“ děkuje ředitelka školky Zdeňka Neudertová. (red)

Ukázková dramaturgie… Minulý týden ve Vrchlic-
kého divadle vystupovaly děti tanečního oboru, který vede Jiřina 
Gruntová. „Musím Taneční obor lounské ZUŠ velmi pochválit. 
Vystoupení všech tanečníků, od nejmenších po nejstarší, bylo 
vzorně nacvičené a dramaturgie večera ukázková. Vše mělo spád, 
nic nevázlo, zkrátka fantastický dojem z celého večera. Rovněž or-
ganizace celého dění a pohybu účinkujících v divadle byla perfekt-
ně zvládnuta,“ pochválil v otevřeném dopise práci lounské ZUŠ 
Miroslav Blažek, správce Vrchlického divadla v Lounech. (toš)

Louny za 
napoleonských válek

Kterak se město připravovalo na vpád válečné vichřice
LOUNY (red) - V úterý 5. června v 17 hodin bude v přízemí domu 
čp. 189 v Pivovarské ulici zahájena tématická výstava s názvem 
Polní opevnění v Poohří 1813. Na několika panelech se zde před-
staví výsledky několikaletého zkoumání stop přechodných zem-
ních staveb na jižním břehu Ohře, jež mezi Postoloprty a Terezí-
nem tvořily v době bitvy u Drážďan souvislou obrannou linii proti 
nepřátelskému vpádu do Čech.

Nejen pikantní filmy 
nabídne letní kino

Pomozte zmapovat nebezpečnou rostlinu
Ochránci přírody likvidují na Lounsku nebezpečný bolševník 

Vaše představy o kultuře 
ve městě

Lounští skauti se tradiční akce 
účastní již od samého počátku. 
„Kasičku si beru s sebou do školy 
a během dopoledne skoro všech-
ny kytičky prodám. Odpoledne 
pak ve městě rychle zmizí i zby-
tek. Letos jsme kytiček měli do-
konce málo. Příští rok jich musí-
me objednat víc,“ říká Petra Bur-
dychová, členka 1. dívčího oddílu 

a studentka gymnázia.
Prodej kvítků je mezi skauty 

velmi populární – nabízí mož-
nost procvičit si komunikaci 
s lidmi, zároveň podpořit dob-
rou věc. „Odhadovaný výsledek 
letošního ročníku je jen v Lou-
nech 14000 korun. Děkujeme 
všem dárcům!“- uzavírá lounská 
skautka Petra Poncarová.

PODBOŘANY (r) - Radnice 
v Podbořanech formou ankety 
vyzvala své občany, aby se vyjá-
dřili k dalšímu fungování kultur-
ních služeb v Podbořanech, ze-
jména využití Kulturního domu. 
„Protože kulturní služby jsou ve 
městě zejména pro občany, uvíta-
li by zastupitelé při přípravě nové 
koncepce kultury v Podbořanech 
i názory veřejnosti. Z tohoto dů-

vodu vás žádáme o zaslání va-
šich návrhů a podnětů k dalšímu 
využití Kulturního domu a kul-
turních služeb ve městě,“ uvá-
dí se ve výzvě. Své návrhy lidé 
mohou zasílat poštou na Měst-
ský úřad Podbořany, Mírová 615 
nebo elektronicky na emailovou 
adresu podatelna@podbora-
ny.net, a to nejpozději do středy 
6. června.

ŽATEC (kfi) - V žateckém 
letním kině se instaluje nové 
vedení zvukové techniky, kte-
ré bylo přes zimu neznámými 
vandaly ukradeno. V loňském 
roce je navštívilo téměř  6000 
lidí, každou filmovou projekci 
zhlédlo v průměru 150 diváků. 
Kompletní program na sezó-
nu je připraven. O výběr filmů 
v Letním kině se již několik let 
stará zaměstnankyně Měst-
ského divadla Hana Zeleňáko-

vá. Návštěvníci se mohou těšit 
například na filmy Obsluhoval 
jsem anglického krále, Pusin-
ky, Bestiář, Roming, Kvaska, 
Tajnosti, Vratné láhve, 300:Bi-
tva u Termopyl, Krvavá sklizeň, 
Shrek Třetí, Piráti z Karibiku 
3, Harry Potter a Fénixuv Řád, 
Spiderman 3 a mnoho dalších. 
Celý program letního kina při-
náší stránky Městského diva-
dla Žatec na adrese www.diva-
dlozatec.cz.
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Těžištěm výstavy bude letec-
ká fotodokumentace větších či 
menších dělostřeleckých posta-
vení, jež je dílem archeologa 
PhDr. Zdeňka Smrže z Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech v Mostě. 
Snímky doplní ukázky historic-
kých i současných map, infor-
mace o rakouském dělostřelec-
tvu tehdejší doby, o typech pol-
ních opevnění a řada dalších úda-
jů, osvětlujících atmosféru doby 
na konci napoleonských válek. 
Kurátorem výstavy je Mgr. Anto-
nín Hluštík z Oblastního muzea 
v Lounech, který zpracovával te-
rénní a archivní údaje o sledova-
ném území. 

Výstava přinese dosud nezná-
mé údaje o událostech z doby, 
kdy se Louny s okolím připra-
vovaly na možný vpád válečné 

vichřice a kdy obyvatelstvo mu-
selo zvládnout mnohé nesnáze 
a útrapy spojené s pobytem spo-
jeneckých armád, jejich zásobo-
váním a dopravou, s neustálými 
požadavky vojska i daněmi, s dra-
hotou i neúrodou, a v neposlední 
řadě i se zabezpečením vlastních 
životů a majetků. Stavba opev-
nění byla jednou z epizod toho 
času, neboť armáda vyžadovala, 
aby obyvatelstvo rovněž přiložilo 
ruku k dílu. 

Výstavu budou doprovázet 
texty v češtině i angličtině, což 
usnadní prohlídku zahraničním 
návštěvníkům a turistům. Výsta-
va potrvá po celou dobu prázd-
nin, neboť její ukončení je pláno-
váno až na 26. srpna. Všichni zá-
jemci o jednu z pozapomenutých 
kapitol dějin kraje podél staro-
dávné Agary jsou srdečně zváni.
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Likvidace porostu bolševníku na Touchovicku.

FO
TO

 J
O

S
E

F 
TE

C
L

LOUNSKO (r) – K nebezpečným rostlinným druhům, které ozna-
čujeme jako invazivní, patří bolševník velkolepý. Vytváří rozsáh-
lé porosty podél potoků i na území bývalého okresu. Český svaz 
ochránců přírody, který pomáhá bolševník likvidovat, vyzývá čte-
náře, aby upozornili na výskyt rostliny.
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