
O rušení vlaků se starosto-
vé dozvěděli z varovného mailu 
náhodného cestujícího, Zdeňka 
Janouta. Poslali na Ústecký kraj 
proti tomuto rozhodnutí petici 
s 592 podpisy obyvatel z oblas-
ti Želeč, Měcholupy, Deštnice, 
Sádek a Holedeč. Rušení vlaků 
zasáhne zejména starší občany. 
Hejtman Jiří Šulc ve věci žádnou 
katastrofu nevidí, naopak zlepše-
ní. Vlaky podle něj plně nahradí 
autobusová doprava, která navíc 
bude jezdit až do centra obcí – pří-
mo k lidem. 

„Na jednom kilometru na této 
trati proděláváme kolem padesá-

ti korun. Proto vlaky nahrazuje-
me autobusovou dopravou, kde 
cena dopravního výkonu přijde 
na zhruba 30 korun za kilome-
tr. Autobusové linky, které vla-
ky nahradí, nebudou za každou 
cenu kopírovat dráhu. Snažíme 
se vést nové trasy tak, aby co 
nejvíce vyhovovaly občanům,“ 
vysvětloval zástupcům obcí Ja-
kub Jeřábek vedoucí oddělení 
dopravní obslužnosti. Jízdní řád 
má být koncipován tak, aby na 
důležité autobusové a vlakové 
spoje navazoval. 

„Ústecký kraj nechce zhoršit 
veřejnou dopravu, naopak, chce 

ji posílit, a k tomu je právě zruše-
ní prodělečných spojů nezbytné. 
Na trati Deštnice – Žatec jezdí 
minimum cestujících a Ústecký 
kraj na této trati prodělává mi-
liony korun ročně,“ objasňoval 
záměr kraje radní pro dopravu 
Milan Franc.

Proti tomu se rázně ohradi-
la starostka Deštnice Martina 
Bartošová: „Pokud u vás v Ústí 
napadne pár centimetrů sněhu, 
u nás je ho i půl metru, a  silni-
ce je nesjízdná. Žádný autobus 
náš kopec nevyjede. Podobná 
situace je i v Měcholupech. Vlak 
je za takových podmínek jedi-
ná jistota,“ varovala starostka 
před ukvapeným rozhodnutím. 
Radní M. Franc se holedbal, že 
to zařídí, aby byla silnice v době 
sněhových kalamit udržována ve 
sjízdném stavu.

(dokončení na str. 2)

Slavnostní jakubský průvod… Včele kráčí vroutecký patriot Jaroslav Molcar a hrdě 
třímá městský prapor, za ním vyfešákovaní hasiči, zástupci spolků a organizací, také ženský pěvecký 
sbor. Před kostelem je vítají slavnostní fanfáry. Kostel sv. Jakuba je zaplněn do posledního místečka. 
Starostka Marta Hessová vítá příchozí. Vypodobňuje historii místa, o němž byla první písemná 
zmínka učiněna 22. července 1227. Mluví o symbolice praporu, který vznikl ze staré pečeti. Zmiňuje 
důležité historické milníky od dob nejstarších po současnost, také stavbu trati a příchod nových 
obyvatel po válce. Děkuje všem občanům, kteří se aktivně zapojují do života města. Vyjadřuje naději, 
že se Vroutečtí k praporu budou chovat s úctou a pokorou a nenechají symbol práce předků nikdy 
padnout. Předstupuje místní  pěvecký sbor, kostelem se nese zpěv a zasloužený potlesk. Přichází 
také kněz a promlouvá o ochráncích města – o svatém Jakubovi, o svatém Benediktovi a o dalších 
mocných přímluvcích v nebi – svatém Fabiánovi a Šebestiánovi, ke kterým se lidé modlili, když 
Vroutek postihla morová rána. Kněz světí prapor. Lidé pak vycházejí na prostranství, aby mohli 
sledovat další program Jakubského léta.                                                                                                                     (toš)

Malé vroutecké 
desatero

Je sobota a město Vroutek 
slaví Jakubské léto. Vroutek 
mám ráda od první chvíle. 
Rekapituluji svá setkání. 

Návštěva první - potkávám 
RNDr. Antonína Pyška. Podle 
složení rostlinného krytu spo-
lehlivě určí nejen podloží, ale 
i přítomnost radioaktivních 
prvků, únik plynu či ropných 
látek. Smekám - drahé sondy 
jsou nahraditelné botanickými 
znalostmi. 

Druhé setkání. Kolegyňka se 
dotazuje starosty Jiřího Holu-
bičky, co nového u vás na vsi? - 
Dámo, tady nejste na vsi, tady 
je městečko! – ozývá se zdravý 
vroutecký patriotismus.

Setkání třetí – máje. Mlá-
dež v krojích, opentlené koň-
ské spřežení, muzika. Nad-
šená tetička zouvá botky 
a náruživě tančí s fešným ga-
lánem bosky.

Setkání čtvrté – eldéenka. 
Pacientka se mi dojatě svěřu-
je - je tu šťastná. Ve Vroutku 
totiž mají nadstandard. Per-
sonál se k pacientům chová 
s láskou. 

Setkání páté – novoroční. Ve 
starobylém kostele svatého Ja-
kuba stojí v půlkruhu sbor žen. 
Prostorem zní neškolené, o to 
srdečnější a přirozenější žen-
ské hlasy. Věčná škoda, že se 
tak málo zpívá.

Šesté setkání – králíkáři. 
Předseda organizace ochotně 
vyjímá z kotce nádherného  
chovného samce - šampiona. 
Zvíře se nevzpouzí, je to pánův 
mazel. Jak důležité je míti ko-
níčka, třeba v králičí podobě. 
Všechny ty spolky chovatelů, 
myslivců, zahrádkářů, rybá-
řů drží lidi nad vodou.

Setkání sedmé – heligonká-
ři. Sál kulturáku praská pod 
náporem parádně oblečených 
lidiček. Heligonkáři vyhrávají 
tu naši písničku českou, doja-
tí lidi tančí. Starostka Libuše 
Moravčíková se vrací až k rá-
nu, střevíčky protancované.

Setkání osmé – včelařské. 
Hájemství Josefa Marka 
voní včelami, medem, včelím 
voskem. Včelař při medovině 
odborně vykládá, jak dál pro-
ti varoáze.

Setkání deváté – hasičské. 
Pod lesem se odehrává oslava 
hasičského jubilea. Kolik asi ty 
vystavené historické stříkačky 
zažily, kolikrát zasahovaly? 
Akce je perfektně zorganizo-
vaná místními obětavci.

Setkání desáté – voříšková 
soutěž. Mladá maminka Ale-
na Picková z vlastní iniciativy 
připravila soutěž o nejkrásněj-
šího voříška. Do mysliveckého 
areálu se trousí děti se svými 
Bobíky, Maxíky, Dastíky a Lej-
dičkami. Velkolepá směsice 
dobře naladěných lidí, natě-
šených dětí a zvířat. 

Takový je Vroutek a za to ho 
mám ráda.

Květa Tošnerová
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celé léto jsme s vámi
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Auta a kamiony najíždějí do lamp

Ruzyňský vrah je z Podbořan

Žatecká nemocnice má od pátku ředitele

My takovou koncepci dopravy nechceme
Deštnice, Měcholupy a Holedeč brání osobní vlaky

Svatoanenská mše přivábila na 
Líčkov desítky věřících

LÍČKOV (toš) - V sobotu se na travnatém prostranství před zám-
kem Líčkov sešli věřící, aby se zúčastnili svatoanenské slavnosti. 
Příchozí  srdečně vítala zámecká paní Marie Brázdová, tradičně 
oděná celá v bílém.

PODBOŘANY (sih) - Firma 
Horský, která má v Podbořanech 
na starosti veřejné osvětlení, 
provedla kromě běžné údržby, 
jíž zajišťuje celý rok, přesunutí 
čtyř stožárů veřejného osvětlení 
na Náměstí T.G. Masaryka. Do 
stožárů při povoleném stání na 
chodníku před obchodním do-
mem Rubín najížděla auta a lam-
py byly poškozeny. Průměrný roč-
ní náklad na opravu se pohyboval 
okolo 30 tisíc korun, jejich přesun 

vyšel na 36 tisíc korun. Dále se 
firma Horský podílela na vypra-
cování projektové dokumentace 
na rozšíření veřejného osvětlení 
v obci Mory, ulici Komenského, 
Letovská, Vroutecká a osvětlení 
přechodů. V Nádražní ulici jsou 
stožáry veřejného osvětlení po-
škozeny prakticky všechny. Způ-
sobují to projíždějící a parkují-
cí kamiony. Situaci bude  řešit 
stavební odbor radnice v rámci 
rekonstrukce Nádražní ulice.

ŽATEC (toš) – Správní rada 
žatecké nemocnice zvolila no-
vého ředitele nemocnice. Od 
pátku 20. července je jím MU-
Dr. Zdeněk Bergl. „Správní 
rada vybírala ze dvou kandi-
dátů. Jeden však nesplnil po-
žadovaná kritéria. Dr. Bergl 
působil jako zástupce primá-
ře oddělení ARO nemocnice 
v Mostě,“ informuje žatecký 
starosta a člen správní rady 
žatecké nemocnice Erich Kno-

blauch. Odstupující ředitelka 
MUDr. Zdeňka Hauswirtová 
podepsala dohodu o ukončení 
pracovní činnosti. Předseda 
bývalé správní rady nemocni-
ce Jaroslav Hladký dal pod-
nět k přezkoumání správnosti 
rozhodnutí ohledně odvolání 
bývalé správní rady. Podle vy-
jádření ministerstva vnitra, kte-
ré se věcí zabývalo, však není 
důvod k pochybování o správ-
nosti usnesení.

Otec Vilém v sobotu na Líčkově sloužil mši k poctě sv. Anny 
pod širým nebem.

PODBOŘANY, PRAHA (sih) 
- Vrah z ruzyňského letiště, kte-
rý v minulém týdnu plnil titulní 
stránky novin, pochází z Pod-
bořan. Zde absolvoval základní 
školu a dodnes zde žije jeho ro-
dina. On sám několik posledních 
let žil v Praze. Petr Hanuš, dříve 
známý jako Petr Drápal, bru-
tálně ubil svou spolupracovnici 
Michaelu, se kterou pracoval 
na ruzyňském letišti. Tu několik 
let pronásledoval a vyhrožoval 

jí smrtí, proto se žena obrátila 
na Bílý kruh bezpečí, kde se jí 
snažili pomoci. Petr Hanuš byl 
odsouzen k 250 hodinám veřej-
ně prospěšných prací, ke kterým 
však nenastoupil, a proto mu byl 
trest změněn na 125 dní vězení. 
Ani k tomuto trestu nenastoupil 
a požádal o odklad ze zdravotních 
důvodů. Nakonec se žena tomuto 
muži neubránila, minulé úterý si 
na ni počkal před jejím domem 
a brutálně ji zavraždil.

Majitelka zámku pro své hosty 
pečlivě přichystala dlouhé řady 
židlí i občerstvení. Množství pří-
chozích by se do útlé zámecké 
kaple nevtěsnalo, proto se boho-
služba konala pod širým nebem.

Liběšický kněz, otec Vilém při-
pomněl biblický příběh, v němž 
manželé Anna a Jáchym dlouho 
čekali na toužené dítě a čelili 
zlobě a opovržení, než se narodi-
la Marie. „Člověk svými šrámy, 
trampotami a těžkostmi roste. 
Na splnění velikého přání si často 
musí počkat. Svatá Anna, babička 
Pána Ježíše, měla stejně jako my, 
obrovskou radost ze svých vnou-
čat. Babička představuje živoucí 

moudrost. Svatá Anna však roz-
dávala nejen moudrost, ale pře-
devším lásku,“ zněl nádvořím 
hlas mladého liběšického kněze. 
Právě v absenci lásky v rodinách 
vidí prapříčinu novodobého lid-
ského strádání a trápení i drog. 
„Dítě zdaleka nepotřebuje být 
obklopeno majetkem a posaze-
no před televizi. Dítě potřebuje 
nás - náš čas, naši lásku. Láska 
je pro ně skutečné štěstí a Bůh je 
láska. Přeji všem, abyste ji den-
ně zakoušeli ve svých srdcích,“ 
nabádal přítomné otec Vilém, 
zatímco se bělostné hábity jeho 
i ministrantů barokně nadouvaly 
v poryvem větru.
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DEŠTNICE (toš) – Ve středu 18. července se v Deštnici uskutečnilo 
setkání starostů (holedečského Karla Kadlece, měcholupské Do-
ris Černíkové a deštnické Martiny Bartošové) se zástupci Českých 
drah a s úředníky Ústeckého kraje. Jednalo se o rušení osobních 
vlaků v úseku Deštnice – Žatec. Ústecký kraj nabízí náhradou 
autobusovou dopravu, starostové autobusům nedůvěřují a vlaky 
vehementně brání.
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