
V Žatci se oddávalo jednak na 
radnici, kde si řeklo ano pět párů 
(jako první Dana Gabčová a Jiří 
Malý) a v Křížově vile, kde se 
konaly svatby čtyři. 

V Podbořanech oddával šestero 
snoubenců místostarosta Karel 
Honzl, v Postoloprtech se konaly 
svatby dvě, pod patronátem paní 
oddávající Věry Malíkové.

Historicky první svatba se ode-
hrála také na rozhledně v Kry-
rech, ženich a nevěsta tam přijeli 
k obřadu v kočáru, taženém koň-

mi. Na zámku v Měcholupech od-
dával bývalý starosta Jan Novák 
jedny svatebčany. „U nás jsme 
měli svatby tři, jednu na radni-
ci a dvě u dubu. Jedna byla sty-
lová – snoubenci motorkáři byli 
komplet oblečeni v kůži,“ přibli-
žuje atmosféru perucký starosta 
Antonín Lanc.

V Panenském Týnci se v nedo-
stavěném chrámu konalo sva-
teb pět. V jednom případě bylo 
datum zamluveno rok dopředu. 
„Všechny svatby byly celkem 

normální, snad o trochu veselej-
ší. Do oddávací řeči jsem přidal 
pasáž z numerologie, o štěstí. 
Jedni snoubenci přijeli v ohrom-
né limuzíně, že se nemohli ani 
vytočit. Byla to šichta, stres, aby 
všechno dopadlo podle očekává-
ní,“ říká starosta Václav Švajcr. 
Trošku ho překvapilo, když na něj 
při jednom z obřadů hleděla tváří 
v tvář herečka Jitka Čvančarová, 
tentokrát nikoli jako sestřička 
z Ordinace v růžové zahradě, ale 
jako svědkyně. 

Svatba se konala také na Líčko-
vě - Jitka Čonková a Míra Holub 
(na snímku vlevo) přijeli do Libě-
šic v kočáru už jako novomanželé 
Holubovi. Pak přesedli do nazdo-
beného trabantu s panenkou a na-
věšenými drnčícími plechovkami 
a ujížděli na hostinu. Ke štěstí ně-
kdy stačí docela málo.

Od tohoto data každá osoba 
vstupující či opouštějící úze-
mí Evropské unie je povinna 
deklarovat hotovost od částky 
10 000 EUR. Stejně tak učiní 
v případě, že má v rovnocenné 
částce hotovost jiné zahraniční 
měny nebo snadno směnitelné 
hodnoty (cestovní šeky nebo 
peněžní poukázky směnitelné 
za hotové peníze, cenné papíry 

na doručitele nebo na řád a ne-
bo vysoce hodnotné komodity, 
jako jsou například drahé kovy 
nebo drahé kameny). 

Celní prohlášení musí být 
vyplněno a podáno celnímu 
orgánu na kontrolním stano-
višti místa vstupu nebo výstu-
pu z území EU. 

Formulář pro ohlášení pe-
něžní  hotovosti  mohou zá-

jemci získat na internetových 
stránkách Celní  správy ČR 
www.celnisprava.cz (formu-
lář je nutno vytisknout obou-
stranně). V písemné podobě 
jsou formuláře k dispozici na 
výstupních a vstupních cel-
ních úřadech na mezinárod-
ních letištích.

V případě nedodržení těch-
to pravidel mohou kontrolní 
orgány hotovost zadržet nebo 
zabavit a cestujícího vystavit 
možnému dalšímu postihu 
dle národních předpisů.

Památky
Nedávno navštívil Džbán-

sko ministr kultury, Václav 
Jehlička. 

S panem ministrem jsme 
objeli několik kostelů vícemé-
ně v havarijním stavu. Smut-
ný pohled. Jak říkal jeden ze 
starostů, co je vesnice bez 
kostela? Stát dopustil, aby 
tyto památky byly v takovém 
stavu, v jakém jsou. Stát se ne-
zříká odpovědnosti, ale nemá 
na to, aby je zachránil.

S církevními památkami 
udělali komunisté v naší ob-
lasti krátký proces. Napří-
klad do Měcholup v 50. le-
tech poslali chmelové brigád-
níky, aby zdevastovali kostel 
sv. Vavřince i faru – a oni to 
„poctivě“ vykonali. No a pak, 
roku 1956 se kostel i fara jed-
noduše zbouraly. 

Ničil nejen komunismus, ale 
také násilná výměna obyvatel-
stva. Po odsunu původních ně-
meckých občanů, kteří to tu po 
staletí měli rádi, přišli jednak 
zlatokopové a dobrodruzi, kte-
ří usedlosti vyrabovali a odtáh-
li, jednak i poctiví hospodáři 
z Volyně a českého vnitrozemí, 
kteří měli dobrou vůli sedlačit, 
ale byli proti své vůli brutál-
ně zkolektivizováni. Není divu, 
že ti, co zůstali, pak už nemě-
li k místu vztah. Duševní, ani 
duchovní. Není divu, že jejich 
potomci nehostinné vesnice 
plné napáchaných křivd rádi 
opustili. 

Spolu s kolegou jsme disku-
tovali u zchátralého nečemic-
kého kostela sv. Bartoloměje, 
že když šlechtic opustil hrad, 
stala se z něho zřícenina. 
Husité nebo Švédové vypalo-
vali, plenili a bořili. A kam 
se poděly některé z divů svě-
ta? Vzal je čas. „Naši předci 
dokázali budovat bez dotací 
a grantů. My nejsme schopni 
tyto památky ani udržovat,“ 
říká pan ministr. Je to tak. 

A co s tím? Snad jen kvali-
fikovaně rozhodnout, co stojí 
za záchranu a co ponecháme 
zubu času, aby dílo zkázy do-
končil...

Alla Balkovska
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Návštěvníci kupovali 
knížku o své obci

VELEMYŠLEVES (red) – 
V rámci Velemyšleveských slav-
ností se v pátek 6. července na 
tamním hřišti uskutečnil slav-
nostní křest knížky Velemyšle-
ves, Minice, Truzenice, Zálezly. 
Její autory jsou PhDr. Bohumír 
Roedl a zálezelský rodák Josef 
Zahradníček, přední odborník na 
české cukrovarnictví. V publikaci 
zpracoval historii od roku 1945 
do současnosti. V knížce figurují 
spousty historických pohlednic, 
které poskytl náš přední sběratel 
Jaroslav Rychtařík spolu s Bo-
humírem Roedlem. O knihu byl 
mezi občany velký zájem, ihned si 
ji kupovali. „Jsem nesmírně šťast-
ný. Knížka se povedla, je krásná. 
Zájemci si ji mohou koupit u nás 
na obecním úřadu,“ říká starosta 
Miloslav Štípek.

Celníci přísněji kontrolují 
finanční hotovost 

Limit pro převoz peněz byl výrazně snížen

Magické datum sedmého sedmý
Svatebčané zaplavili obřadní síně, brali se i pod nebem 

Technické služby 
mají být odprodány
POSTOLOPRTY (bal) – Sedm měsíců po odvolání jednatele Tech-
nických služeb s.r.o Postoloprty Stanislava Rumleny je konečně 
rozhodnuto, jak zbylí společníci naloží s jeho desetiprocentním 
podílem. Po pěti procentech si obchodní podíl rozdělí mezi sebou 
město Postoloprty a obec Výškov. 

Šťastný let 
a úspěšnou misi!

Mezi čtyřmi sty českými vojáky 11. kontingentu jsou i ženy 
ŽATEC (bal) - V úterý 3. července v 10 hodin se v žateckých ka-
sárnách konal slavnostní nástup 11. kontingentu Armády České 
republiky před odjezdem do zahraniční mise KFOR v Kosovu na 
Balkáně. Celkem 440 vojáků v pořadí již 11. kontingentu, jehož 
jádro tvoří příslušníci 41. mechanizovaného praporu v Žatci, bude 
v silách KFOR působit šest měsíců.

Postoloprtští zastupitelé ve 
středu 4. července schválili od-
koupení 5% za 372 tisíc korun. 
Pro hlasovalo 15 z přítomných 20 
členů. Toto rozhodnutí znamená 
současné odkoupení za stejnou 
cenu zbývajících 5 procent obcí 
Výškov. Výškovští zastupitelé se 
totiž již 28. června usnesli, že 
odkoupí 5 % v případě, že město 
Postoloprty do sedmi dnů učiní 
totéž. Oba společníci tak budou 

vlastnit v technických službách 
po 50 %. 

Jak vyplynulo z jednání obou 
zastupitelstev, chtějí Postoloprty 
i Výškov celou firmu odprodat tře-
tí straně. Postoloprtští zastupitelé 
proto ve středu schválili další ná-
vrh: starosta města má jednat se 
zástupci Výškova o znění smlou-
vy, jak společně postupovat při 
prodeji obchodního podílu v TS 
s.r.o. Postoloprty.

Žatec se rozloučil s vojáky před odletem do zahraniční mise.
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„Nezáleží na věcech samot-
ných, ale kdo a jak je uskuteč-
ňuje. A vy je děláte dobře. Přejí 
vám šťastný let, úspěšnou misi 
a hlavně úspěšný návrat domů,“ 
popřál vojákům náměstek minis-
tryně obrany František Padělek. 
„Budete hlídkovat, patrolovat, 
udržovat bezpečnost v prosto-
tu 700 km2 a střežit hranici se 
Srbskem dlouhou 80 kilometrů. 
Všem hodně zdaru!“ popřál na 
cestu brigádní generál Miroslav 
Bálint.     

Česká armáda se do opera-
ce mnohonárodních sil Kosovo 
Force pod vedením NATO na 
kosovském území poprvé zapoji-
la v červenci 1999. Jejich hlavním 
úkolem bylo v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN podporo-
vat misi OSN v Kosovu a přispí-
vat k vytváření bezpečného pro-
středí, které umožní pokračování 
mírového procesu a demokratic-
kého vývoje země bez potřeby bu-
doucí přítomnosti nadnárodních 

vojenských jednotek. 
Na nynější misi se vojáci připra-

vovali od loňského října. „Máme 
profesionální armádu a o to ná-
ročnější musí být příprava, kte-
rou nelze podceňovat. Posledně 
jsme se na Kosovo připravovali 
během červnového 14denního 
cvičení ve vojenském prostoru 
Hradiště,“ uvedl velitel praporu 
pplk. Milan Schulc.    

Mezi 440 českými vojáky, jež 
budou plnit operační úkol v Ko-
sovu, je 28 vojaček. „Ženy tak 
tvoří víc než šest procent kontin-
gentu,“ upřesnila kapitánka Pavla 
Poláková, informační důstojnice. 
U slavnostního nástupu před od-
jezdem nechyběli přátelé, příbuz-
ní a známí.    

První skupina českého kontin-
gentu odletěla na kosovskou zá-
kladnu Šajkovac toto úterý 10. 
července. „Poslední let je naplá-
nován 31. července. Mise bude tr-
vat do konce ledna příštího roku,“ 
uzavřela P. Poláková.

PRAHA (red) - Evropská unie v boji proti praní špinavých 
peněz a podpoře terorismu vydala nařízení Evropského par-
lamentu a Rady o kontrolách hotovosti při vstupu nebo vý-
stupu z území EU, které nabylo účinnosti 15. června. 

OKRES LOUNY (bal, toš) - V atriu lounské radnice se v sobo-
tu 7. července uskutečnilo 12 svateb, dopoledne oddávala Věra 
Mirvaldová, odpoledne pak Edita Hořejší. Úderem desáté se ko-
nala svatba Kamily Gregorové a Miroslava Buchcara (na sním-
ku vpravo), se zájmem přihlížely jejich dvě malé děti – Natálka 
a Lukášek. „Chtěli jsme, aby z té svatby také něco měly,“ usmívá 
se nevěsta celá v růžovém. Práci matrikářky poněkud ztěžoval 
vítr. „Dvě svatby odřekly, nakonec jsme byli v permanenci do 17 
hodin,“ uvedla matrikářka Alena Garayová. 
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