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stručně z obcí stručně z měst
n PRAGA LOUNY CZ a.s. 

v červenci oslaví 40. výročí své-
ho založení. Při této příležitos-
ti připravuje Den otevřených 
dveří spojený s Dětským dnem, 
který se bude konat v areálu 
společnosti 23. června. Budou 
připraveny prohlídky výrob-
ních prostor, atrakce pro děti 
a dospělé, občerstvení zdarma 
a živá hudba v podání Funny 
orchestra Jaroslava Kleina.
n MĚSTSKÝ ÚŘAD Posto-

loprty shání formou výběrové-
ho řízení nového vedoucího/
vedoucí odboru rozvoje měs-
ta. Přihlášky na adresu radni-
ce očekávají nejpozději do 27. 
června do 14 hodin. Předpo-
kládaný nástup do zaměstnání 
v září, případně po dohodě s vy-
braným uchazečem. „Třiačtyři-
cet let práce na úřadě už stačí, 
pak je třeba uvolnit místo mla-
dým,“ řekl dosavadní vedoucí 
ORM Alfred Canini, jenž na 
podzim odchází do penze. 
n  PODBOŘANŠTÍ RAD-

NÍ schválili žádost místní or-
ganizace Českého rybářského 
svazu o spolupráci při rekon-
strukci betonové plochy, která 
tvoří vjezd do garáží před č.p. 
876. Plocha je částečně rybářů, 
částečně města. Organizace za-
jistí vybourání stávajícího beto-
nu a položení zámkové dlažby. 
Město Podbořany dodá materi-
ál – podsypy a zámkovou dlaž-
bu. Práce by měly být hotovy do 
31. října tohoto roku.
n TAJEMNICÍ MĚSTSKÉ-

HO úřadu v Žatci je Moni-
ka Spáčilová (40). V květnu 
ji jmenoval starosta. Bc. Spá-
čilová byla pověřená řízením 
radnice už od března, kdy od-
stoupil dosavadní tajemník Jiří 
Bouda. Od 1. února 1993 za-
stávala funkci vedoucí odbo-
ru školství a kultury, které se 
vzdala v roce 1997. Poté na 
majetkovém odboru měla na 
starosti prodej pozemků. Ab-
solvovala bakalářské studium 
na ekonomické fakultě Zápa-
dočeské univerzity v Plzni.
n MĚSTO LOUNY poskyt-

lo z prostředků kulturní komi-
se 14 000 Kč Tanečnímu klu-
bu LUNA na dopravu na mi-
strovské reprezentační soutě-
že sólo a formací v roce 2007, 
10 000 Pavlu Sukovi na nákla-
dy spojené s ozvučením akce 
Antikotel 2007, 3 000 Česko-
-ruské společnosti na koncert 
ruského dětského pěveckého 
a tanečního souboru a 10 000 
korun Knihovně třetího tisí-
ciletí na pokrytí části nákladů 
na tisk almanachu „Lounští 
lounským“.
n MĚSTO KRYRY poskyt-

lo dotaci ve výši 5 000 Kč na 
zakoupení přístroje pro léčení 
včelstev Základní organizaci 
Českého svazu včelařů Kryry.

n  MĚSTYS ROČOV má 
v současné době tři pracovníky 
VPP. „Jeden přímo od úřadu 
práce na údržbu zeleně a úklid 
obce, dva prostřednictvím mi-
kroregionu Lounské Podlesí 
– z toho jeden na práce v lese 
a jeden na údržbu zeleně a úklid 
obce,“ upřesnil starosta Ročo-
va Václav Trylč. 
n V CÍTOLIBECH byly pře-

místěny kontejnery na tříděný 
odpad ke zdi Dělnického domu 
(vedle vchodu do sběrného dvo-
ra) a k plotu mateřské školy za 
bytovým domem. V současnos-
ti probíhá legislativní proces 
nutný k přemístění stávajícího 
sběrného dvora u Dělnického 
domu do prostor v ulici Malíře 
Sochora za ocelokolnou. Dvůr 
Dělnického domu má být v bu-
doucnu využíván jako více-
funkční zelená klidová zóna ve 
středu městyse.
n KLUB ŽEN a obec Hole-

deč pořádají v sobotu 30. červ-
na na hřišti TJ Sokol dětský 
den. Děti i dospělé zde čekají 
od 14 hodin.
n  POZEMKOVÝ FOND 

ČR vyhlásil obchodní veřejnou 
soutěž na prodej dvou země-
dělských pozemků ve vlastnic-
tví státu a ve správě PF ČR v ob-
ci Domoušice. Jedná se o trvalý 
travní porost a zahradu. Soutě-
že na pozemky se konají v síd-
le PF ČR Louny, Osvoboditelů 
420 ráno 12. června. 
n  V MÍSTNÍM obchodě 

v Deštnici je od 14. května 
k dispozici podpisová petice, 
kde občané mohou vyjádřit 
nesouhlas se zrušením osob-
ních vlaků na trati 120 (dle 1. 
návrhu železničního jízdního 
řádu 2007/08). Obec Deštnice 
zaslala dopis s vyjádřením ne-
souhlasu a se žádostí o řešení 
tohoto problému na odbor do-
pravy a silničního hospodář-
ství KÚ Ústeckého kraje. Dále 
zaslala spolu s obcí Měcholupy 
a Holedeč žádost o ponechání 
tohoto spoje hejtmanovi Ús-
teckého kraje Šulcovi. Věc je 
nadále v jednání. 
n VE HŘIVICÍCH v areálu 

sokolovny tatínkové a mamin-
ky, dědové i babičky společ-
ně s několika dětmi připravili 
v květnu povrch pro nové dět-
ské hřiště. To by mělo být vy-
budováno v letošním roce pro 
nejmenší spoluobčany.

O tom všem jsou semináře pro-
jektu ESRO (Emoční a Sociální 
Rozvoj Osobnosti), který kan-
tory má naučit lépe se ovládat. 
Projekt akreditovaný minister-
stvem školství, běží druhým ro-
kem. K dnešnímu dni se formou 
200 jednodenních seminářů pro-
školilo 4568 pedagogů a formou 
43 dvou a půl denních seminářů 
celkem 873 pedagogů základních 
a středních škol z 10 krajů České 
republiky. Další školy se do pro-
jektu placeného Evropským so-
ciálním fondem a statním roz-
počtem ČR hlásí. Akce nemá jen 
primární cíl aktivně předcházet 
projevům agrese mezi žáky, po-
učit pedagogy, jak reagovat v si-
tuacích, které mohou nastolit dal-
ší problémy. Vede účastníky k za-
myšlení nad svými psychickými 
pochody. V neposlední řadě při-
spívá k bližšímu vzájemnému 
poznání členů pedagogického 
sboru, k většímu respektu k od-
lišnému názoru i k vysvětlení ně-
kterých ze subjektivního pohledu 
nelogických postojů kolegů. 

Podle psycholožky Evy Ve-
lechovské, garantky projektu, 
se všichni lidé (a tedy i učitelé) 
točí v jednom trojúhelníku vzor-
ců chování: vyděrač, oběť a za-
chránce. Jsou to role, podle ja-
kých lidé „hrají“ v různých ži-

votních situacích, třeba při ne-
úspěchu, zklamání nebo urážce. 
„Kantoři mají tendenci se pa-
sovat hlavně do role zachránce. 
Často se ale dostanou i do úlo-
hy oběti a vyděrače, když už ne-
vědí, jak děti k něčemu přimět,“ 
říká PhDr. Velechovská. „Platí, 
že jen kantor, který ovládá vlast-
ní emoce, dokáže totéž naučit 
i své žáky,“ uvedla.

Rozvíjení takzvané emoční in-
teligence, na kterou se projekt 
ESRO zaměřuje, se čeští kanto-
ři při práci s dětmi moc nevěnu-
jí. Žáci dostávají pochvaly, když 
něco dobře spočítají nebo napí-
ší. Pokud ale dojde mezi dítětem 
a kantorem ke konfliktu, řešení se 
omezí na hádku a rozdávání tres-
tů. „Když na dítě křičím z moci, 
že jsem učitel, tak jej z dlouho-
dobého hlediska nepřipravuji 
na dospělost a včlenění do spo-
lečnosti, ale generuji z něj člo-
věka, který bude agresivní nebo 
bude čekat, že se o něj vždy ně-
kdo postará,“ říká Jiří Beníšek, 
jeden z lektorů školení. Klíčem 
ke všemu je podle něj přesunout 
část odpovědnosti přímo na dítě. 
S tím souhlasí i psycholožka Ve-
lechovská: „Když se bude dítě 
v první třídě vymlouvat, že mu 
maminka nepřichystala penál, 
nebudu mu nadávat, ale v klidu 

se ho zeptám, jestli to náhodou 
není hlavně jeho starost,“ dává 
návod kantorům.

Jen v Ústeckém kraji proběhlo 
na školách 23 seminářů. Mezi 
nimi jsou základky v Podbořa-
nech nebo Lenešicích. „Kro-
mě zajímavé obsahové náplně 
bych chtěla obzvlášť vyzdvih-
nout i přístup samotného lek-
tora pana Beníška. Jednodenní 
seminář proběhl na naší škole 
pro všechny pedagogické pra-
covníky loni v říjnu. V době jar-
ních prázdnin letos v únoru se 
rovněž všichni učitelé účastnili 
2,5 denního semináře, který se 
zaměřil na zkvalitnění komu-
nikace mezi žáky a učiteli. Dvě 
pedagožky byly vybrány na dva 
dvoudenní nadstavbové seminá-
ře prohlubující vzdělání v oboru 
emoční inteligence. Chceme dále 
pomáhat v šíření myšlenky osob-
nostního rozvoje. Celkově projekt 
přispívá k osvojování praktických 
sociálních dovedností, které na-
pomohou učitelům naplňovat cíle 
školního vzdělávacího programu, 
konkrétně průřezového tématu 
Osobnostní a sociální výchova,“ 
řekla Jana Šipošová, ředitelka 
ZŠ Podbořany, Husova 276.

V tuto chvíli vzniká síť cca 20 
škol z celé republiky (s jedním 
koordinátorem na každé škole), 
které jsou nejprogresivnější ve 
snaze rozvíjet uvědomělý a zod-
povědný postoj k emocím peda-
gogů i žáků. Právě tyto školy se 
budou podílet na vzniku nových 
pomůcek, mezi nimiž by měl 

být i CD-Rom s virtuální hrou 
pro žáky i pedagogy pomáhají-
cí v rozvoji emoční inteligence 
s názvem Třináctá komnata. Do 
ní se během hry snaží účastníci 
s úctou u sebe i spoluhráčů na-
hlédnout otázkami na tělo. Jed-
na z nich zní „Kdy jsi naposle-
dy lhal?“.

Obecní hřib ze
Smolnice… Houby ve 
vlhkém, avšak relativně tep-
lém počasí ožívají. Minulou 
středu našel zaměstnanec 
tamního obecního úřadu 
Jan Sedloň při sekání trávy 
u rybníka ve vsi tento krásný 
hřib koloděj, řečený modrák. 
Plodnice měla průměr hlavy 
21,5 centimetru a byl slav-
nostně sněden. Dost možná 
že se brzy na lokalitě objeví 
hřibů více. To by potom 
Smolničtí mohli, podobně 
jako v městečku Stachy na 
Šumavě, z hřibů udělat míst-
ní atrakci. Tam rostou hřiby 
- praváky přímo v malém háj-
ku na náměstí. Každá houba 
má pořadové číslo a chodí 
se na ně s nadšením dívat 
všichni obyvatelé. Podobně 
jako na Smolnici, rostou 
tyto překrásné hřiby i na 
návsi v Liběšicích, ale také 
například na návsi u rybní-
ka ve Chmelištné. (toš)

Výjezdní jednotka drží pohotovost několik stovek hodin za rok.

Na návštěvě 
u podbořanských hasičů

Nechybí při haváriích i odstraňování následků větrných smrští 
PODBOŘANY (sih) - Výjezdní jednotka Města Podbořany je ne-
jen výraznou složkou společenského života v Podbořanech, ale 
i vydatnou pomocí profesionálního sboru, se kterým aktivně spo-
lupracují. Jednotka čítá 11 členů a scházejí se pravidelně každý tý-
den v hasičské klubovně. Zúčastňují se školení a pracují na údržbě 
techniky. Na konci loňského roku dostali nový vůz Liaz CAS 25, 
který nechala radnice nákladem cca 2 milionů repasovat. Hasiči 
dále pokračují v doplňování techniky a vybavení.

Pasování prvňáčků… Skvělá nálada panovala 30. a 31. 
května v dětském oddělení Městské knihovny Louny. Probíhalo 
zde pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně se sešlo na 150 
dětí. Dobří duchové knihovny (Magdaléna Zvídavá a Johana 
Všeznalá) vyzkoušeli prvňáčky ze čtení a zjišťovali, zda vědí, jak se 
chovat ke knihám. Poté děti předstoupily před „krále a královnu 
– vládce pohádek“, kteří je slavnostně pasovali. Každý obdržel 
Pasovací dekret a listinu Rosteme s knihou. Jako překvapení 
bylo pro děti připraveno divadelní vystoupení žáků základní 
školy z Liběšic.                                                                     (Jana Hrbková)

Vroutečtí se složí Jakubovi na zvon

Kolotoče na Rynečku 
výhledově už nebudou

LOUNY(red) - Obyvatelé ulice Prokopova v Lounech si stěžují na 
zvyšující se hluk od zábavných atrakcí umísťovaných v prostoru 
na Rynečku. Nevadí jim ani tolik cirkusy, jako hlučná hudební 
produkce, doprovázející provoz kolotočů a houpaček.

Pro všechny příznivce 
královského Žatce

ŽATEC (ol) - Nedávno vznikly ve spolupráci Města Žatec a Na-
dačního spolku (Förderverein) Saaz/Žatec v Německu nové we-
bové stránky. Portál (www.saaz-portal.eu) chce představit město 
Žatec v Evropě jako kulturní, hospodářské a turisticky atraktiv-
ní centrum oblasti a podávat kompetentní informace o městě či 
nabízet možnosti k navazování kontaktů v kulturní, hospodářské 
a turistické oblasti. 
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ÚSTÍ N.L / VROUTEK (bal) 
- Krajský úřad Ústeckého kraje, 
odbor správních činností a kraj-
ský živnostenský úřad potvrdil 
městu Vroutek přijetí oznámení 
o konání veřejné sbírky. Úplné 
oznámení bylo přijato dne 23. 
května. Účelem sbírky je ulití 
a instalace druhého zvonu sv. Ja-
kuba Většího ve Vroutku. Sbírka 
proběhne shromažďováním pří-

spěvků na předem vyhlášeném 
bankovním účtu zřízeném pro 
tento účel a pokladničkami v mís-
tech určených k přijímání pří-
spěvků. Bude zahájena 23. červ-
na 2007 a ukončena 20. července 
následujícího roku. Město pak do 
3 měsíců ode dne ukončení sbír-
ky předloží příslušnému krajské-
mu úřadu ke kontrole a schválení 
celkové vyúčtování.

„Vážení občané, nový portál 
vznikl hlavně pro vás, abyste na 
něm prezentovali své zájmy, na-
bízeli služby, informovali turis-
ty, kteří k vám přijedou a v ne-
poslední řadě také navazova-
li kontakty s lidmi a firmami 
v Německu a později ve Francii 
a Anglii,“ upozorňují zástupci 
Nadačního spolku Saaz/Žatec. 
Portál je rozdělen do okruhů: 
Dějiny a přítomnost, Městská 
správa, Turistický ruch a Gast-
ronomie, Kulturní akce, Muze-
um a  archivy, Sport a zdravot-
nictví, Obchod, průmysl a služ-
by, Školy a vzdělání, spolky, Ná-

boženský život, Politické strany 
a volby. 

„Máte tak možnost zviditelnit 
své aktivity, firmu či společnost, 
zajímavé názory. Uvítáme i va-
še návrhy a podněty ke zlepšení 
tohoto webu. Tento portál chce 
být nejen bránou pro občany 
Žatce do Evropy, ale také bra-
nou pro Německo a Evropu do 
Žatce. Čekáme na Vaše e-mai-
ly, ale případně také fotografie 
na adrese: zatec-portal@t-onli-
ne.de nebo přes kontakt přímo 
z www.saaz-portal.eu,“ zdůraz-
ňuje Otokar Löbl z Nadačního 
spolku Saaz/Žatec.

Rada města vzala stížnost na 
vědomí. Rozhodla o využívání 
prostoru na Rynečku k hosto-
vání cirkusů do doby zahájení 
zástavby této lokality s tím, že 
hudební produkce bude časově 
omezována s odkazem na do-
držování hygienických norem. 
Dále schválila návrh na ukon-
čení provozu lunaparků v pro-
storu na Rynečku a na parko-
višti u Městského koupaliště 
v Lounech s okamžitou platnos-
tí s tím, že žadatelům budou na-
bídnuty plochy v Masarykových 
sadech, na Letním cvičišti a na 
Městském koupališti v Lou-
nech (po projednání způsobu 
užívání se stávajícími nájemci) 

a část zeleně podél komunikace 
za hřištěm ZŠ Prokopa Holé-
ho. „Poslední pozemek se zdá 
být k tomuto účelu nejvhodněj-
ší,“ podotýká lounská tajemnice 
Renáta Čapková. Miloslava Ka-
livodová, vedoucí odboru míst-
ního hospodářství, má do kon-
ce července projednat s nájemci 
vytipovaných pozemků podmín-
ky případného hostování cirkusů 
a lunaparků. Dále se má Ing. Ka-
livodová zabývat doplněním po-
třebných přípojek sítí na pozem-
ku podél komunikace za hřištěm 
ZŠ Prokopa Holého a navrhnout 
tuto akci k zařazení do předběž-
ného investičního rozpočtu roku 
2009.

Kantor, který se ovládá, dokáže totéž naučit žáky 
ESRO si klade za cíl rozvíjet u dětí emoční inteligenci 

PRAHA/LOUNSKO (red) – Učitel si představí, že je žák či ro-
dič s různou citovou a sociální výbavou, vžije se do role dozráva-
jícího školáka, navodí konfliktní situaci a snaží se vést rozhovor 
tak, aby objekt sám našel cestu z potíží. Snaží se nalézat určité 
převažující rysy vlastní osobnosti a pomocí svých postojů usilovat 
o pochopení jednání žáka, rodiče či kolegy... 
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„Teď již mohu říci, že máme 
slušné vybavení, město dokou-
pilo plovoucí čerpadlo, naviják, 
motorovou pilu a vybavení na 
včely. V rámci svých finančních 
možností se nás snaží podporo-
vat, na letošní rok jsme dostali 
250 000. Dá se říci, že začínáme 
od píky. Kompletně jsme si zre-
konstruovali klubovnu a každou 
sobotu pracujeme na technice. 
Pokud to jde, opravujeme záva-
dy svépomocí. Také se účastníme 
cvičení a soutěží. Nejstarším čle-
nem je František Matyáš, který je 
zde od roku 1967! Už to vypoví-
dá, že tradice sboru je v  Podbo-
řanech dlouholetá,“ hodnotí situ-
aci velitel Josef Helus.

Od začátku letošního roku jed-
notka vyjížděla k 10 případům. 
Jednalo se o požáry a technic-
kou pomoc. „Vyjížděli jsme 
k požárům v Očihovci, Vroutku, 
Sýrovicích, dále do firmy Can-
dy, kde byl únik ropných pro-
duktů. Vytahovali jsme autobus 
z příkopu nebo jsme zasahova-
li při odstraňování následků po 

větrné smršti v areálu TJ Tatran. 
Při každém výjezdu zjišťujeme 
nedostatky materiálního vyba-
vení a snažíme se je odstraňo-
vat,“ pokračuje Helus. 

Hasiči drží pravidelné poho-
tovosti, aby byli vždy v záloze 
připraveni jako pomoc profesio-
nálnímu sboru. „Pokud dojde na-
příklad k požáru a vyjíždějí pro-
fesionálové, operační informační 
středisko ze Žatce nám volá. V tu 
chvíli vypukne pohotovost, zjiš-
ťuji, kolik lidí je schopných vyjet. 
Pokud nám někdo nahlásí požár, 
který je v našem hasebním obvo-
du, zjistíme, jestli je v našich si-
lách to zvládnout, okamžitě vy-
jíždíme a naopak to hlásíme na 
dispečink do Žatce. Pohotovost 
držíme několik stovek hodin za 
rok,“ vysvětluje Josef Svoboda, 
který má tuto činnost na sta-
rosti. Stovky hodin strávených 
na stanici svědčí o tom, že vý-
jezdní jednotka města je tichým 
stínem profesionálů, vždy připra-
vena vyjet a zachraňovat majetek 
i naše životy.


