
Stopy Napoleona v obilí… “Roku 1813 obsadil Na-
poleon Sasko a Drážďany a saský král se ukryl v Praze. Evropa 
svolala na obranu před Napoleonem Mírový kongres, kterého 
se zúčastnili pruský král, ruský car a rakouský císař František 
I. Pokoušeli se dohodnout na strategii, jak čelit Napoleonovým 
výbojům.Vedle útočných akcí propukly i akce obranné. Kolem 
řeky Ohře tehdy vyrůstala polní opevnění. Stání okresní archiv 
v Lounech uchovává dokument, v němž lounský purkmistr 
Vladyka zachytil na Lounsku 14 těchto opevnění, budovaných 
v srpnu 1813. Dr. Zdeněk Smrž pomocí letecké archeologie 
existenci opevnění  potvrdil. Navíc se mu podařilo zachytit asi 
30 dalších od Postoloprt až do Terezína,“ zahájil svoji výstavu 
RNDr. Antonín Hluštík, který spolu s archeologem létal nad na-
ším územím. Pokud vás tato etapa dějin oslovuje, přijdete si na 
své v Oblastním muzeu Louny. Výstava Polní opevnění na Ohři 
roku 1813 potrvá až do 26. srpna.                                                    (toš)

„V sobotu 19. května jsme mu-
seli vyjet naostro na Ranou, kde 
se krátce po startu zřítil dvaatři-
cetiletý pilot padákového kluzá-
ku. Spadl na strom v nepřístup-
ném suťovitém terénu a způsobil 
si mnohačetná poranění. Dva 
naši hasiči vyjeli na místo se spe-
ciálně vybaveným vozem pro pří-
pad zásahu u dopravních nehod. 
Zraněného muže pak pomáhali 
zafixovat a v nafukovacím lůžku 
ho spolu s ostatními záchranáři 
snesli dolů k přivolanému vrtul-
níku,“ líčí výjezd Václav Helšus, 
zástupce velitele pobočné stani-
ce Hasičského záchranného sbo-
ru Skupiny ČEZ.

V současné době působí v Elek-
trárně Počerady i s velitelem 21 
hasičů. Všichni jsou v pohoto-
vosti 24 hodin denně, přičemž 
4 směny se střídají vždy po 12 
hodinách. V praxi to znamená, 
že ve službě je vždy pět hasičů, 
včetně velitele družstva. K dis-
pozici mají dva cisternové vozy 
CAS 32 a CAS 16, kompletně 
vybavený zásahový džíp pro pří-
pad dopravních nehod či podob-
ných těm na Rané a dodávkový 
vůz. Samozřejmostí jsou špičko-
vá dýchací technika a speciální 
protichemické obleky nebo proti 
sálavému teplu.

„Pokud zasahujeme v areálu 
elektrárny, jsme schopni být na 

místě od jedné do čtyř minut. 
Jsme-li vyzváni k pomoci dispe-
činkem Integrovaného záchran-
ného systému okresu Louny, 
jako v případě pádu pilota na 
Rané, dorazíme na místo podle 
dojezdové vzdálenosti do deseti 
minut,“ dodává Václav Helšus 
s tím, že zasahují i na 
Mostecku. „Elektrár-
na Počerady totiž leží 
na rozhraní Lounska 
a Mostecka, takže po-
kud jsme nejblíž, vola-
jí nám i z mosteckého 
dispečinku. Například 
jsme vyjížděli k požáru 
rodinného domu v Be-
čově. Vždy jsme ale na 
místě jen do příjezdu 
ostatních, po našem 
prvozásahu a předá-
ní požářiště se vrací-
me zpět na základnu 
v elektrárně.“ 

Podle Helšuse je dů-
ležité i to, že všichni 
hasiči jsou schopni po-
skytovat první pomoc, 
což se jim hodí, jsou-li 
jako první u dopravní 
nehody v okolí elekt-
rárny. Případně dokáží 
do příjezdu záchranky 
pomoci i jejím zaměst-
nancům při náhlých 
zdravotních potížích.

Od začátku roku do poloviny 
května mají elektrárenští hasiči 
za sebou čtrnáct „ostrých“ výjez-
dů. Ve dvou případech k ohláše-
nému požáru v elektrárně. „Nedá 
se to ovšem nazvat doslova požár, 
neboť bezpečnostní čidla zazna-
menají i sebemenší kouř. Než se 
stačí ohnisko rozhořet, je už po 
všem,“ vysvětluje Helšus. Pou-
ze jednou zatím zasahovali ha-
siči v rámci Integrovaného zá-
chranného systému, a to právě 
na Rané.

Všichni elektrárenští hasiči 
mají za sebou výcvik, nejrůzněj-
ší školení a proškolování. „Napří-
klad minulý týden jsme absolvo-

vali povinné školení řidičů a teď 
se opakuje, vždy po pětiletém 
intervalu, strojní kurz. Kromě 
taktických cvičení máme i ověřo-
vací, během nichž se ověřuje čas 
dojezdu, použitelnost vybavení 
a techniky v praxi. Naši asistenci 
při nácviku evakuace si pak vyžá-
dalo vedení věznice v Bělušicích 
u Mostu, kde jakoby začalo hořet 
ve výrobně houbiček. Bylo to do-
cela náročné, neboť i při evakua-
ci museli všichni odsouzení pro-
jit důslednou kontrolou a bez-
pečnostním systémem věznice,“ 
uvedl na závěr Václav Helšus za-
jímavou zkušenost hasičů z Elek-
trárny Počerady.
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stručně z obcí stručně z měst
n  PRAGA LOUNY CZ 

a.s. navázala spolupráci s vý-
robcem nákladních automo-
bilů Avia Praha. Převzetí vý-
roby cca 20 dílů je rozloženo 
do čtyř etap, v současné době 
firma zahajuje výrobu prvních 
komponentů.
n  LETNÍ KINO Žatec za-

hájí sezonu v pátek 15. června. 
Ve 21 hodin nabídne divákům 
film Jiřího Menzela Obsluho-
val jsem anglického krále.
n  STARÝ VŮZ strážníků 

MP Postoloprty Škoda favo-
rit se prodává v autobazaru za 
4 000 korun. O výši ceny, za 
kterou bude prodáno vyřaze-
né auto městské policie poté, 
co dostala nové, rozhodli po-
stoloprtští radní. 
n  S ÚČINNOSTÍ od 10. 

června došlo ke změně jízdní-
ho řádu lounské městské auto-
busové dopravy na lince č.2. 
Jedná se pouze o „protažení“ 
ranního spoje č. 5 z Černčic 
až do Vršovic. Ostatní časy 
zůstávají beze změny. Rovněž 
tak se neměnil jízdní řád lin-
ky č.1.
n VE ČTVRTEK 14. června 

se pro veřejnost v žatecké Hu-
sově ulici otevírá hypermarket 
Tesco, první nízkoenergetický 
obchod Tesco v ČR. Slavnost-
ní setkání managementu pro-
dejny se zástupci sdělovacích 
prostředků u příležitosti ote-
vření se koná již dnes od 14 
hodin.   
n NA ZÁKLADĚ písemné 

žádosti občanů z ulice Valov-
ská uložili podbořanští radní 
vypracovat projektovou do-
kumentaci na realizaci pěší 
komunikace Valovská ulice v 
Podbořanech. Zahrnovala by 
vybudování chodníku od kři-
žovatky s ulicí K. H. Borov-
ského až ke křižovatce s ulicí 
Budovatelů.

n  SBOR DOBROVOL-
NÝCH hasičů v Černčicích 
zhotovil a instaloval dřevě-
né lavičky v tamní bažantnici. 
Obecní úřad jim ústy místosta-
rosty Petra Ondráčka poděko-
val a vyjádřil naději, že práce 
hasičů nebude znehodnocena 
vandaly a lavičky budou slou-
žit všem spoluobčanům.
n  LENEŠICE SI formou 

konkurzu vybraly firmu-do-
davatele na další výstavbu 
chodníků. Do výběrového ří-
zení se přihlásily 4 firmy. Byla 
vybrána nejvýhodnější ceno-
vá nabídka, na chodnících se 
již pracuje. Na další úsek po-
stupné obnovy chodníků v obci 
pamatovali zastupitelé v inves-
tičním rozpočtu pro letošní rok 
částkou 1,1 milionu korun. 
n  ZÁKLADNÍ ORGANI-

ZACE mysliveckého sdružení 
ve Skupicích obdržela od měs-
ta Postoloprty finanční příspě-
vek ve výši 10 000 korun.
n  PŘEDSEDOU OSAD-

NÍHO výboru Seménkovic 
byl zvolen Ladislav Czervo-
niak, členy jsou Petr Janeček 
a Čeněk Procházka.
n VE RVENICÍCH předsed-

kyní osadního výboru nyní zvo-
lena Bohuslava Kubátová, jeho 
členy pak paní Habadová a Al-
bert Holbička.  
n  OBEC LIBOČANY zve 

v neděli 1. července na 5. 
ročník pochodu krajem kro-
nikáře Václava Hájka z Libo-
čan. Účastnit se může každý, 
kdo přijde nebo přijede na 
kole v době od 6 do 18 hodin 
k obecnímu úřadu a nebo se 
vydá na některou z připrave-
ných tras. Ve spolupráci s Ar-
mádou ČR bude ukázka vo-
jenského výcviku a techniky 
a možnost náboru do armády. 
Po celý den bude veřejnosti pří-
stupný místní zámek a síň Vác-
lava Hájka z Libočan.

Činnost bývalé ředitelky 
má dozvuky u soudu

Prezident Beneš bude mít pomník v Žatci
Volyňáci jsou štědří, výtěžek sbírky by stačil na několik bust

Podbořany získají kasárna
E. Czernin nemá československé občanství, 

tudíž ani nárok na restituci
PODBOŘANY (sih) - „Stav je setrvalý, stále čekáme,“ pravidelně 
informoval na každém zastupitelstvu starosta města Radek Re-
indl o situaci kolem převodu kasáren na město Podbořany. 

Počeradští dorazí do deseti minut
Profesionální hasiči Elektrárny Počerady jsou neustále v pohotovosti 

Televize uvede pořad o žateckém divadle 

ŽATEC (bal) – Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP) 
se před dvěma lety rozhodlo postavit prezidentovi Edvardu Be-
nešovi v Žatci pomník. Zahájili pro to sbírku a nyní busta Beneše 
je na světě. Je pořízena výlučně z dobrovolných darů volyňských 
Čechů – byla to pro ně prestižní akce a přispění se pro ně stalo 
věcí cti. Památník bude slavnostně odhalen 29. června.

„Dr. Edvard Beneš obratnou 
diplomacií a osobním vlivem na 
Stalina dokázal neuvěřitelné – 
vyvázat z občanství SSSR čtyři-
cet tisíc Čechů žijících na území 
bývalé carské Volyňské gubernie 
a umožnil jim přesídlení do pů-
vodní vlasti. Od této události le-
tos uplyne rovných 60 let. Proto 
jsme se my, volyňští Češi, roz-
hodli svému prezidentovi odha-
lit pomník v poválečném centru 
Volyňských Čechů,“ vysvětluje 
předseda sdružení Oldřich Rej-
chrt. Právě Žatecko a Podbořan-
sko byly regiony, kam se vrace-
lo z Ukrajiny nejvíce volyňských 
Čechů. 

„V Žatci jsme vybrali 80 tisíc 
korun, včetně deseti tisíc, které 
máme od města. Po celé repub-
lice se vybralo víc než 230 tisíc 
korun, takže je to na několik 
bust,“ řekl po roce trvání sbír-
ky Jaroslav Vodička, předseda 
žateckého regionu SČVP. Na 
pomník přispěly chomutovská 
a mnoho dalších regionálních 
organizací sdružení. 

Město Žatec poskytlo poze-
mek pro bustu (záhon u auto-
busového nádraží na Kruhovém 
náměstí). „Po společné prohlíd-
ce s radními míst přicházejících 
v úvahu bylo vybráno místo po 
bývalém sousoší „Osvobození“ 

na Kruhovém náměstí,“ uvedl 
předseda Rejchrt. „Město poté 
bude mít tu čest umístit v pro-
storách radnice originální odli-
tek busty E. Beneše. Konkrétní 
prostor pro umístění v radnici se 
ještě řeší,“ dodal místostarosta 
Aleš Kassal.

Busta byla odlita ke konci 
minulého roku v Blansku, zho-
tovitelé celého pomníku jsou 
architekti Žatce Huml a Vaní-
ček, stavba podstavce je před 
dokončením. „Letos v lednu 
byl ustaven sedmičlenný výbor 
pro výstavbu pomníku v čele 
s Ing. Vodičkou. V předsednic-
tvu výstavbou pomníku byla 
pověřena Jaromíra Ničová z re-
gionu Brno, zajišťovala i odlití 
busty,“ upřesnil O. Rejchrt.

Sdružení Čechů z Volyně a je-
jich přátel pozvalo řadu význam-
ných osobností z politického 

a dalších oblastí veřejného živo-
ta. „Pozvání platí i pro zástupce 
města,“ říká místostarosta. 

Jak naznačil O. Rejchrt, pro-
gram odhalení pomníku vy-
chází ze scénáře obdobné akce 
konané v roce 1947, kdy na ža-
teckém náměstí cca sedm tisíc 
Čechů z Volyně hromadně sklá-
dali slib věrnosti republice. „A 
rádi. Vždyť každý desátý voják 
z řad volyňských Čechů (bylo 
jich 12 tisíc, kteří bojovali ve 
Svobodově armádě o osvobo-
zení Československa od němec-
kých okupantů) položil svůj ži-
vot. Do vlasti přijely jen jejich 
vdovy a sirotci. Přístup na slav-
nost odhalení je volný a je vítán 
každý, kdo přichází s dobrým 
úmyslem,“ předeslal Oldřich 
Rejchrt. 

(Více na toto téma čtěte 
na str. 4.)

Převod kasáren schválila vláda 
již před lety. Vzápětí vyvstal pro-
blém: potomek šlechtického rodu 
Eugen Czernin začal na pozem-
ky uplatňovat restituce. Radnice, 
která měla s kasárnami velké plá-
ny, nemohla nic dělat a pouze vy-
čkávat na vyřešení restitucí. 

Mezitím areál chátral, byl roz-
kraden a začaly tam vznikat eko-
logické škody. Město tedy inten-
zivně s armádou jednalo o tom, 
že by se převedly alespoň ty po-
zemky a budovy, které nejsou za-
tíženy restitucí. To se teď změni-
lo. Nejvyšší správní soud žádost 
E. Czernina na československé 
občanství zamítl a bez něj na 
uplatnění restitučních požadav-
ků nemá nárok. 

„Ministerstvo obrany nám po-
sílá převodní smlouvy a zastupi-
telstvo města je na své červnové 
schůzi bude schvalovat. Děje se 
jen to, co mělo být před pěti lety. 
Jen doufáme, že se neobjeví další 
problém a vše se konečně převe-
de,“ věří starosta města.

Zastupitelé se byli v areálu 
kasáren několikrát podívat, aby 
zhodnotili situaci. Po nedávné 
větrné smršti, která způsobila 

na majetku další škody, dokonce 
někteří zastupitelé požadovali za-
slat dopis ministryni obrany Vlas-
tě Parkanové, aby armáda další 
devastaci kasáren zamezila. 

Do červnového zastupitelstva 
by měl být hotov návrh převod-
ní smlouvy od Vojenské ubyto-
vací a stavební správy Litoměři-
ce, se kterou město permanent-
ně jedná. 

„Na radnici chodí plno zájem-
ců, kteří se informují na možnost 
koupě či pronájmu pozemků v ka-
sárnách. Vznikne tam průmyslo-
vá zóna pro jednoho velkého in-
vestora, asi 40 parcel na rodinné 
domky, je tam místo pro něko-
lik desítek firem, sklady, dílny. 
Část budov je určena k demolici 
a je tu i možnost vybudování tzv. 
startovacích bytů pro mladé ro-
diny. Zkrátka zájem je obrovský, 
takže strach, že by areál nebyl 
využit, rozhodně nemám,“ uza-
vřel Reindl.

Radnice tedy doufá, že v ka-
sárnách vznikne nejen množství 
nových bytů, ale i řada  pracov-
ních míst ať jak při stavbách, tak 
v nových menších firmách, které 
by tam měly vzniknout.

BLATNO (toš) - S účinností 
od 1. května byla do funkce ředi-
telky Základní školy a mateřské 
školy Blatno nastálo jmenována 
nová ředitelka. Podle ustanovení 
Zákona o obcích starosta obce 
Václav Beneš jmenoval v únoru 
do funkce ředitelky pro část ma-
teřská škola bez výběrového řízení 
na dobu určitou tj. až do jmenová-
ní ředitele vzešlého z konkursní-
ho řízení Dagmar Schwamberge-
rovou. A tu teď, už po výběrovém 
řízení, jmenoval nastálo. 

Základní škola v Blatně je 
v útlumu, neboť počet žáků kle-
sl na pouhých šest, v provozu je 
část školy mateřské. Obecní za-
stupitelé vyjádřili nespokojenost 
s činností bývalé ředitelky ZŠ 
Ivety Krynesové. „Ohledně bý-
valé ředitelky nastaly určité pro-
blémy, jejichž dopady řeší práv-
ník,“ informuje starosta, který 
kontaktoval právního zástupce 
obce JUDr. Petra Smažíka ohled-
ně podání soudní žaloby proti bý-
valé ředitelce.

ŽATEC (kf) - Regionální te-
levize OK Plus uvede v týdnu 
od 11. června zajímavý pořad 
o činnosti Městského divadla 
Žatec. Na otázky diváku odpo-
vídal ředitel jmenované institu-
ce pan Martin Veselý v pořadu 
“Host ve studiu”. Shlédnutím 
pořadu se diváci mohou dozvě-

dět informace o tom, co vše má 
na starosti pracovní tým žatec-
kého divadla. Regionální televi-
ze OK Plus vysílá prostřednic-
tvím kabelových rozvodů v síti 
Karneval. Více informací o po-
řadu a činnosti divadla nalez-
nete na stránkách www.diva-
dlozatec.cz. 

Otevření koupaliště 
se odkládá

PODBOŘANY (sih) - Otevření podbořanského koupaliště, které 
mělo proběhnout 1. června, se o několik dní zpozdí. Důvodem je 
závada na vyrovnávací nádrži, která musela být odstraněna. 

„Když jsme napustili přečer-
pávací, vyrovnávací nádrž, zjis-
tili jsme, že nám unikají čtyři 
kubíky vody denně. Nádrž byla 
v provozu několik let a fungo-
vala, my jsme ji museli opravit. 
Vyložili jsme ji bazénovou folií, 
aby neprosakovala. Závada byla 

odstraněna a v současné době se 
koupaliště stále napouští. Me-
zitím už probíhají nezbytné hy-
gienické rozbory vody. Termín 
otevření se však o několik dní 
posune. Pravděpodobně to bude 
kolem 15. června,“ vysvětlil sta-
rosta města Radek Reindl.

POČERADY (ota) - Během opravy výrobní linky svářecí soupra-
vou vzplál ve firmě Knauf v sousedství Elektrárny Počerady pa-
pír. Během čtyř minut od nahlášení požáru byli již elektrárenští 
hasiči na místě. Za dalších čtrnáct minut se jim podařilo požár 
lokalizovat a ve dvaadvacáté minutě zlikvidovat. Sedmadvacet mi-
nut po ohlášení byli již profesionálové z Hasičského záchranného 
sboru Elektrárny Počerady zpět na své základně. Tak ve zkratce 
proběhlo cvičení, které mělo v závěru května ověřit jejich schop-
nost poprat se s nebezpečným živlem. Ne vždy se bohužel jedná 
jen o cvičení.
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Profesionální hasiči Petr Podhajský (v masce) a Jindřich Martínek bě-
hem zkoušky funkčnosti dýchací techniky. Přihlíží zástupce velitele 
Václav Helšus.
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