
„Vedou nás k tomu ekonomické 
důvody. V současné době máme 
49% ztrát na rozvodech teplé vody. 
Náklady na opravu by se pohybo-
valy okolo 3 milionů korun a neví-
me, jestli by se prostředky inves-
tované do rekonstrukce vyplatily. 
Týká se to pouze teplé vody, teplo 
budeme dále zajišťovat z jiné ko-
telny,“ vysvětluje Josef Zerner 
z městského úřadu, který má tuto 

problematiku na starosti.  
Radnice uspořádala veřejné 

zasedání, na něž přišlo kolem 50 
lidí, kterých se to týká. Některým 
se nelíbilo, že si budou muset hle-
dat náhradní zdroj teplé vody na 
vlastní náklady. 

„Já bych to neviděl tak drama-
ticky, vždyť nejlevnější plynová 
či elektrická karma se pohybuje 
od 10 do 15 tisíc, navíc město 

bude poskytovat půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení, které jsou úro-
čeny 3% a každý občan si může 
o tuto půjčku zažádat. I to, že si 
někteří lidé stěžují, že není do-
statek času, nevidím jako opráv-
něné, kotelnu chceme odpojit 1. 
září 2008, takže je dost času na 
to, aby si jednotlivá společenství 
vlastníků rozhodla, jakou formu 
zvolí, zda například centrální 
kotel pro jeden vchod anebo si 
každý občan zvolí vlastní zdroj,“ 
uzavírá Zerner.

Minulé úterý veřejnost zhlédla 
v lounské nemocnici nový ultrazvu-
kový přístroj s celou řadou speciál-
ních sond sloužících k celotělovému 
vyšetření pacientů. Přístroj umož-
ňuje zejména kompletní vyšetření 
srdce i cévního systému.

Dále pak nemocnice pořídila 
videoendoskopický systém, jenž 
slouží k vyšetření horního i dol-

ního trávicího traktu. Umožňuje 
nejen včasné odhalení různých 
chorob, ale i odběr vzorků sliznice 
pro přesnější vyšetření, v některých 
případech dokonce i drobné chirur-
gické zákroky.

Narkotizační přístroj zajistí bez-
pečnou anestézií od nejmenších 
pacientů, novorozenců, až po do-
spělé.

Diky nové rentgenové stěně do-
jde ke snížení radiační zátěže při 
vyšetření.

Obnova drobnějších přístro-
jů podle slov Ing. Landy probíhá 
v lounské nemocnici nepřetržitě 
a bude pokračovat i nadále. „Nyní 
uvažujeme o obměně zejména in-
fuzních pump. Také připravujeme 
s radnici smlouvu o spolupráci, 
podle které by do budoucna obnovu 
právě těchto drobnějších přístrojů 
finančně podpořilo i město Louny. 
Výše této finanční podpory proza-
tím nebyla stanovena,“ podotýká 
ředitel nemocnice.

Osudy předchůdců a atmosféru 
té doby si v pátek 8. června při-
blížili členové Veslařského klubu 
Ohře. S městem Louny pořádali 
pietní akt u příležitosti 65. výročí 
popravení a umučení členů ves-
lařského klubu v době nacistic-
ké okupace. Letos přijel položit 
květinu u pomníku v areálu klu-
bu také ministr zemědělství Petr 
Gandalovič. Přišli veteráni klubu, 
zasloužilí členové, mezi nimi na-
příklad pozůstalí po předsedovi L. 
Vosátkovi, vnučky Eva Polánková, 
Hana Horová a Ivana Kratochvílo-
vá či snacha Irena Vosátková. Spo-
lu se synem Janem přišla i 94letá 

paní Marie Jírová, jejíž manžel byl 
člen výboru. Zavražděné osobně 
dobře znala. Dostavili se i man-
želé Bartošovi za Svaz bojovníků 
za svobodu, dr. Vladimír Valtr re-
prezentoval spolek rodáků a přátel 
města Loun. 

„Je svrchovaně důležité si 
pamatovat dobu heydrichiá-
dy. Členové veslařského klubu 
byli svobodomyslní lidé, proto 
si s nimi nacistický režim začal. 
Dnes vzpomínáme na lidi, kteří 
nesklonili hlavu, kteří byli jedni 
z prvních a vím, že neposlední,“ 
uvedl  ministr Gandalovič. Staros-
ta Jan Kerner ocitoval spisovatele 

Václava Černého, jehož myšlenky 
ohledně národního odboje během 
2. světové války se vryly hluboko 
do paměti. O tom, že odboj, jehož 
součásti byli i lounští veslaři, byl 
jedinou armádou tohoto národa. 

„Přes hrozby, psychický i fy-
zický nátlak zůstali veslaři pev-
ní. Žádný z nich neprozradil nic, 
co by mohlo těm, kteří zůstali na 
svobodě, uškodit. 9. června odpo-
ledne příslušníci gestapa z vězení 
odvezli pětici veslařů, pravděpo-
dobně do kladenské sokolovny, 
tehdy součásti budov gestapa. 
Bylo to naposled, kdy je jejich 
přátelé spatřili,“ připomněl ve 
svém projevu předseda VKO 
Martin Vorel.

Hudbou doprovázeli vzpomín-
kovou akci žáci ZUŠ Louny, hosté 
si prohlédli loděnici. V příjemném 
chládku 1. patra budovy veslařů 
čekalo na účastníky občerstvení.

Obraťme list
Minulý týden jsme se trochu 

vyděsili, když jsme v redakci 
otevřeli čerstvé výtisky novin, 
dovezené z tiskárny. Pověstný 
šotek si zařádil poctivě a ve 
velkém: tentokrát nepřehazo-
val písmenka, ale rovnou celé 
stránky. Takže hned po titul-
ní straně jsme čtenáře uvítali 
dvěma inzertními stránkami 
a teprve na konci novin bylo 
připraveno zpravodajství 
z okresu, označené jako stra-
na dvě a tři.

Nikdo není dokonalý, k lid-
ské činnosti patří chyby a po-
dobná věc se musí brát s hu-
morem; láteření v tomto přípa-
dě už nic nespraví. A tak když 
prvotní zděšení trochu opadlo, 
došli jsme k závěru, že jsme ve 
spolupráci s tiskárnou možná 
udělali radost alespoň přízniv-
cům sportu nebo arabštiny. Ti 
první přece čtou noviny stejně 
odzadu, a ti druzí z našeho 
laického pohledu celé texty 
– arabské jazyky se totiž čtou 
i píší zprava doleva.

Ale dost už bylo řečí, netřeba 
plakat nad rozlitým mlékem. 
Změňme již téma a obraťme 
list. Ano, to je skvělý nápad –  
hned teď vlastně můžeme záro-
veň zjistit, zda druhá stránka 
je dnes opravdu druhá.

Alla Balkovska 
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Uvnitř 
čtěte:

Milovníci koní 
a jezdeckého 
sportu si dali 
dostaveníčko 
v Tatinné
str. 2

Výtečník
Rudolf Horváth 
utekl
i policejní
eskortě
str. 2

Výstava v muzeu 
přibližuje 
protinapoleonská 
polní opevnění 
str. 3

Lounsko

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

Silnice je ve 
stavu žalostném 

až kritickém
BLŠANY (bal) - Zastupitelstvo 
města Blšan se obeznámilo se 
Studií výhledové trasy silnice 
I/27 v úseku Žíželice – Kole-
šov, kde silnice č. 6 vede z Pra-
hy do Karlových Varů. Nejedná 
se pouze o obchvat samotných 
Blšan. 

Nová trasa silnice č. 27 ve smě-
ru Most - Plzeň bude míjet obce 
Sýrovice a Pšov, mimoúrovňově 
přecházet silnici III. třídy mezi 
Podbořany a Libořicemi a zá-
padně, kolem rybníka, obejde 
samotné Blšany. „Zde se vyskytl 
problém, neboť je třeba respek-
tovat ochranné pásmo ložiska 
nerostných surovin – bentonitu. 
Silnice dále obejde obce Očihov, 
Očihovec a Strojetice. Rekon-
strukce silnice I/27 skončí u kři-
žovatky Kolešov v okrese Rakov-
ník z rychlostní komunikace R6 
Praha – Karlovy Vary,“ uvedl 
starosta Blšan Josef Pešek. 

Celou studii zpracovává společ-
nost Pragoprojekt, ateliér Karlovy 
Vary, investorem je Ředitelství sil-
nic a dálnic Chomutov. 

„Zastupitelé města Blšan tuto 
informaci vzali na vědomí s vel-
kou radostí. Dosavadní stav sil-
nice Plzeň - Most je v žalostném 
až kritickém stavu. Ředitelství 
silnic a dálnic Chomutov trvale 
zanedbává údržbu této silnice, 
výtluky jsou po celém povrchu 
silnice,“ dodává Dr. Pešek. Tato 
situace způsobuje při jízdě těžko-
tonážních nákladních automobilů 
nadměrný hluk, což ztrpčuje oby-
vatelům města život, konstatovalo 
zastupitelstvo města.

Letiště ve Slaném má jméno 
generála Františka Fajtla

Parkovací místa pro každý nový byt
LOUNY (čtk) - V nové obytné čtvrti Zahradní Město v Lounech, 
která vzniká v areálu bývalých kasáren, se podle záměru lounské 
radnice vybudují i parkovací místa. Další v budoucnosti vytvoří 
investoři, kteří tam dokoupí budovy či pozemky. 

Vyšetření bude vůči pacientovi šetrnější

Na Smolnici o zvonech… Povídání o zvonech aneb 
Jak a proč správně zvonit – k tomuto tématu sezval úderem třetí 
jak jinak, než znějícími zvony, lidi do kostela sv. Bartoloměje ve 
Smolnici zvoník Vladimír Molík z Prahy. Pan Molík je zastánce 
ručního zvonění, zvoní ve sv. Štěpánu a sv. Vojtěchu v Praze, dále 
v Jirnech, na Levém Hradci a v kapli sv. Jiří na Řípu. Společně se 
Zbyňkem Lisem ze spolku pro záchranu kostela sv. Bartolomě-
je přivítal několik desítek zájemců ze širokého okolí. Smolnický 
zvon pochází asi z 14.-15. století, hodně pamatuje. Místní se se 
zvoníkem domluvili, že pomůže upevnit kůži, na které visí zvon. 
Hrozí, že mu vypadne srdce. Pak vystoupali na věž kostela, kde 
V. Molík ukázal zvonění a nabídl možnost „výuky“ odvážným 
z mladých řad. „Aspoň o nedělní poledne by se mělo zvonit. 
Tehdy se zvoní anděl Páně - poděkování v polovině dne, aby 
se další polovina zdařila. Vystoupat na věž a zvonit je pro mne 
odměna a čest. Každá motorizace zvonu urychluje jeho zánik,“ 
uvedl Vladimír Molík. Spolu se zvoníkem zkusili zazvonit zdej-
ší Zdeněk Bartl (na snímku) a Tereza Vobořilová z Prahy, mezi 
posluchači nechyběli manželé Vrchlavští, kteří zachránili vzácný 
Wiehlův statek.                                                                                            (bal)

Spolu s lounským starostou Janem Kernerem a předsedou Veslařského klubu Ohře Louny Mar-
tinem Vorlem uctil památku popravených veslařů také ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Přes hrozby, psychický 
i fyzický nátlak zůstali pevní 
Památku popravených lounských veslařů uctil i ministr Petr Gandalovič

Kvůli situaci s parkováním na-
vrhují radní zastupitelstvu změ-
nu pravidel prodeje objektů a po-
zemků v této městské části. Část 
parkovacích míst vytvoří město, 
určitý počet pak, s ohledem na 
počet nově vzniklých bytů, bude 
na své náklady povinen vystavět 
investor. Novinkou v pravidlech 
prodeje je tedy ustanovení, že 
budoucí vlastník nabízených 
objektů a pozemků ve zmíněné 
lokalitě není povinen vybudovat 
plný počet parkovacích míst, ale 
pouze zbytek do celkového počtu 
vybudovaných bytů. 

V Zahradním městě počítá 
urbanistická studie s výstavbou 
až 300 bytových jednotek ve 
vícepatrových i rodinných do-
mech. Čtvrť by měla přirozeně 
splynout s okolím a stát se kli-
dovou zónou.

V letošním a příštím roce měs-
to vyčlení na výstavbu místních 
komunikací a parkových úprav 
ve čtvrti dalších téměř 30 mi-
liónů korun. I tyto peníze chce 
radnice získat zpět prodejem 
bývalých vojenských pozemků 
a pozemků pod budoucími ro-
dinnými a obytnými domy. 

SLANÝ (bal) - Od soboty má 
slánské letiště nové jméno. Bylo 
pojmenováno po generálporu-
číku Františku Fajtlovi. Stálo 
se tak u příležitosti tradičního 
setkání spojeneckých veteránů 
leteckých bojů druhé světové 
války v Evropě. Účastníci Air 
stars meetingu generálporučí-
ka Františka Fajtla a Františka 

Peřiny uctili bývalé příslušníky 
britského letectva. Kromě stíha-
cích letounů Mig 21, bitevníků 
L159 Alca, vrtulníků Mi 17 
a paravýsadku mohli návštěv-
níci zhlédnout i přelet stíhaček 
Jas 39 Gripen. Jméno Františ-
ka Fajtla nese také vznikající 
náměstí v lounském Zahrad-
ním městě.
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LOUNY (bal) - V neděli uplynulo přesně 65 let od největší ztráty, 
která kdy Veslařský klub Ohře Louny potkala. 10. června 1942 
bylo popraveno pět členů klubu – předseda Ladislav Vosátka, 
místopředseda klubu a redaktor Naší stráže Stanislav Šulc, čle-
nové klubu ředitel banky Jan Šafránek, restauratér Karel Šev-
čík a advokát Bohuslav Havránek. Tato obrovská ztráta bohužel 
nebyla jedinou. 

Provoz  kotelny se městu nevyplácí

LOUNY (bal) - Čtyři nové diagnostické přístroje za 8 milionů korun 
zakoupila soukromá nemocnice Svaté Alžběty, která třetím rokem 
provozuje lounskou nemocnici. „Díky novým přístrojům, jež byly 
pořízeny z vlastních zdrojů nemocnice, vyšetření bude šetrnější 
a péče o pacienty se zlepší. Původní přístrojový park byl už značně 
zastaralý,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Landa.

PODBOŘANY (sih) - Radnice v Podbořanech se rozhodla zrušit 
kotelnu, která dodává teplou vodu do 56 bytů v ulicích Alšova, 
Komenského a Palackého.
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