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

vyhrála výběrové řízení na do-
dávky tělesa rotoru pro firmu 
Saurer Czech Republic s.r.o. 
V této souvislosti pořizuje nové 
obráběcí centrum od firmy Ma-
tsuura v hodnotě cca 10 mil. ko-
run. Termín zahájení dodávek 
nulté série bude již v druhé po-
lovině srpna roku 2007.
n BLŠANŠTÍ ZASTUPITE-

LÉ schválili jednu půjčku z fon-
du na podporu oprav, moderni-
zace a rozšíření bytového fondu 
ve výši 50 000 Kč. Druhému 
žadateli nevyhověli z důvodu 
pozdního doručení žádosti.
n  NOVÝ VÝROBNÍ zá-

vod společnosti Izopol byl 10. 
července slavnostně otevřen 
v Podbořanech. Továrna bude 
produkovat polystyreny pro 
stavebnictví a obaly pro spo-
lečnost Candy, která v Podbo-
řanech vyrábí ledničky. Závod 
firmy Izopol zaměstná ve třech 
směnách 56 lidí ve výrobě a dal-
ší 4 v administrativě. 
n  V ZÁVĚRU června byla 

zahájena veřejná sbírka na 
ulití a instalaci druhého zvonu 
v kostele sv. Jakuba Většího ve 
Vroutku. Potrvá do 20. červen-
ce 2008, a to prostřednictvím 
shromažďování příspěvků na 
bankovním účtu, sběracích lis-
tin označených Krajským úřa-
dem Ústeckého kraje a poklad-
niček v místech určených k při-
jímání příspěvků.
n ZUŠ ŽATEC chce využít 

objekt bývalé kotelny ve Vrch-
lického ulici k výuce taneční-
ho oboru. S takovou žádostí 
se obrátila na žateckou rad-
nici ředitelka školy Irena Ma-
rešová. Radní uložili odboru 
rozvoje města, aby zpracovalo 
kalkulaci nákladů, za kolik by 
bylo možné kotelnu pro po-
třeby školy přestavět. Zároveň 
uložili odboru zařadit tuto in-
vestici do rozpočtu města na 
příští rok.
n ZASTUPITELÉ MĚSTA 

Postoloprty uložili radě města 
zpracovat do 30. září seznam 
míst, které vyžadují bezbari-
érový přístup dle zákona. Re-
agovali tak na nedávnou akci 
Město bez bariér s účastí vo-
zíčkářů, kterou inicioval zastu-
pitel P. Říha. 
n  RADA MĚSTA Louny 

schválila poskytnutí příspěvku 
15 000 Kč Občanskému sdru-
žení Pomoc bližnímu v Lou-
nech. Z toho 10 tisíc korun 
na zálohy za energie a 5 tisíc 
na setkání seniorů. Také Ob-
čanské sdružení Most k naději 
v Mostě dostalo 20 000 Kč na 
činnost v roce 2007. Sjedno-
cené organizaci nevidomých 
a slabozrakých v Lounech bylo 
přispěno 6 tisíci korunami na 
ozdravný pobyt.

n  OBECNÍ ÚŘAD Hři-
vice rozšířil možnost třídit 
odpad pro občany ve všech 
třech obcích - Hřivicích, 
Touchovicích a Markvarci. 
Stávající kontejnery na sklo 
a plasty doplnily kontejne-
ry na papír. Ve Hřivicích je 
umístěn za obchodem Jed-
nota. V ostatních obcích zů-
stávají stanoviště stejná, jak 
jsou Hřivičtí zvyklí.

n  MLUVČÍ OBCE Hra-
diště je nyní Silvie Rouša-
rová, mluvčí obce Levoni-
ce je Alena Lovičová. I obec 
Vrbka má svou mluvčí – Evu 
Kuzmovou. 

n  PLYNOVOD V obci 
Hřivčice obstarává Severo-
česká plynárenská, a. s. Tep-
lice. Vodovody Radonice, Tel-
ce, Černochov a Hřivčice má 
na starosti Severočeská vodá-
renská společnost, a. s. Tepli-
ce. Prodej plynovodu a vodo-
vodů schválili na červnovém 
zasedání zastupitelé městy-
se Peruc.

n  OBEC VÝŠKOV po-
skytla bezúročnou půjčku ve 
výši 8 000 Kč p. Péterovi na 
získání řidičského průkazu 
„B“. Vyhověla dále žádosti 
o bezúročnou půjčku ve výši 
100 000 Kč manželům Va-
lentovým na opravu domu. 
Schválen byl také příspě-
vek místní organizaci Svazu 
tělesně postižených v ČR ve 
výši 20 000 Kč na bezbarié-
rový přístup. 

n  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Černčice od 1. září přijme 
učitele (učitelku) přírodopisu 
a chemie na částečný, případ-
ně i na celý úvazek. K dispozi-
ci je byt 4+1. Mateřská škola 
zase nabízí volná místa pro 
umístění dětí. 

n OBEC LÍŠŤANY vypsala 
výzvu k účasti v soutěži o za-
dání veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravu střechy 
hasičské zbrojnice. Konečný 
termín pro podání nabídek 
je dnes, 25. července.

Vody je málo, musíme s ní šetřit

Na dočesné 
vystoupí slavní
ŽATEC – Na jubilejním 50. 

ročníku Žatecké dočesné vy-
stoupí legendární německá  sku-
pina Alphaville. Do Žatce přije-
dou v tomto složení Martin Lister 
(klávesy), David Goodes (kyta-
ra), Mattes Leon (bubny) a Mari-
an Gold (zpěv). Skladbu Forever 
Young převzal od Alphaville v ro-
ce 1999 také český zpěvák Karel 
Gott, který má v Žatci rovněž zpí-
vat. Účast již přislíbil. Objevit by 
se měl v odpoledních hodinách 
na hlavním pódiu v prostoru ná-
městí Svobody.  Na akci dále vy-
stoupí například  Vladimír Hron, 
Pražský Výběr 2, AC/DC Revival, 
Tam Tam Orchestra,  Le Monde,  
Žatečanka s Josefem Zímou,   
Greenhorns, Rangers, KTO. Po-
drobnější informace o akci najde-
te na www.divadlozatec.cz nebo 
na www.docesna.cz

Pouťový program nevážný i vážný
Pro siláky hod sochorem, pro milovníky hudby 

noblesní koncert
CÍTOLIBY (toš) – Na pátek a sobotu připravil Sportovní klub Cíto-
liby spolu s cítolibskou radnicí Svatojakubskou pouť. Na své si při-
jdou jak milovníci zábavy nevážné, tak i příznivci hudby vážné.

Já to cítím stejně…

Žatec uctil památku obětí komunismu… 
Dne 18. července 1949 byli po krutém mučení na Pankráci 
popraveni členové protikomunistické skupiny Praha – Žatec: 
Bohuslav Hubálek, major Miroslav Jebavý, podplukovníci Josef 
Gonic a Vilém Sok Sieger  a kpt. Karel Sabela. Popravení mají 
pamětní desku v atriu žatecké radnice. Jejich památku uctili 
představitelé města, včetně starosty Ericha Knoblaucha, který 
zdůraznil, že položili životy za svobodu naší vlasti. Přítomni 
byli též početní zástupci Konfederace politických vězňů. Na 
setkání osobně vystoupila předsedkyně KPV ČR, paní Naděžda 
Kavalírová. Tato dáma se v padesátých letech rovněž stala obětí 
komunistického bezpráví, odseděla si trest za údajnou vlastizradu 
a špionáž. Je držitelkou řady ocenění, též Řádu T. G. Masaryka za 
vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity 
a lidských práv. „Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane a světlo věčné 
ať jim svítí...,“ zaznělo závěrem vzpomínkové akce.              (toš)

Učitelem je nejvzdělanější… V sobotu byla na 
páteckém zámku otevřena výstava  Madagaskar – laboratoř 
bohů. Výstavu spolu s peruckým úřadem a páteckým klubem 
žen připravil Jaromír Tlustý. 
Na slavnostní zahájení přišla autorka fotografií Jitka Stehlíková 
z Panenského Týnce spolu s tatínkem Josefem Stehlíkem. Stu-
dentka se zúčastnila šestnáctičlenné české výpravy na Madagas-
kar, nazvané Expedice Baobab a na ostrov letěla třináct hodin.
Na vernisáž výstavy fotografií přišla lidí jen hrstka, za což mo-
hou zřejmě nejen dovolené, ale i setrvalá vedra. Kdo se dostavil, 
rozhodně nelitoval. Čekaly ho velmi zajímavé fotografie ze života 
tamních obyvatel, ale také nejrůznějších živočichů včetně téměř 
portrétních fotografií poloopic lemurů, ale také rozličných rostlin, 
kterými domorodci dokáží vyléčit většinu neduhů. Na jídelníčku 
Malgašanů je nejčastěji rýže, nasládlé brambory batáty, ale i baná-
ny. „S oblibou konzumují smažené těsto na způsob našich koblih, 
avšak neplněné. Složité je to s pitnou vodou. Buď kupujete vodu 
balenou nebo je nezbytné do ní přidat „zpitňovač“. Mezi nejčastěji 
chovanými zvířaty na Madagaskaru je rohatý skot zebu, ale také 
psi a slepice. Zajímá-li vás školství, na domorodých vesnicích se  
učitelem automaticky stává nejvzdělanější z občanů,“ odpověděla 
nám na dotazy autorka výstavy Jitka Stehlíková.  Podrobnější 
přednášku o Madagaskaru chystá v páteckém zámku 4. srpna. 
Na snímku ukazuje návštěvnicím tamní bankovky s královnami 
a králi.                                                                                                                  (toš)

Plátci mohou využít 
elektronické daňové přiznání 

PRAHA (jb) - Celní správa České republiky uvedla od 1. červen-
ce do provozu elektronickou službu „Podání daňových přiznání 
ke spotřebním daním“. 

Devětatřicet nových 
stožárů u Výškova

ŽATECKO (red) – V minulých dnech byla dokončena výstavba 
rozvodny vysokého napětí 22 kV do průmyslové zóny Triangle, 
kam jsou zaústěna veškerá vedení 22kV související s zónou. „V 
závěru června probíhaly funkční zkoušky spolehlivosti všech sys-
témů a distribučního zařízení. Od července bude možné dodávat 
do průmyslové zóny požadovaný příkon 20 MW,“ řekl Filip Sec-
ký, ředitel úseku Obnova sítí z ČEZ Distribuce, a.s.
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Nevázané veselí bude mít své 
těžiště v areálu SK Cítoliby  na 
novém hřišti. „Pouťová veselice 
propukne na hřišti již v pátek 
27. července ve 20 hodin. Ná-
vštěvníkům zahraje ST& RS Li-
běšice a hned na začátku se usku-
teční soutěž – hod sochorem do 
dálky. Ten sochor má okolo dva-
cet kilogramů, našel jsem ho ve 
stodole. Hloubily se jím jámy 
a roztloukal beton,“ láká všech-
ny siláky na pozoruhodné klá-
ní vedoucí hráčů stolního teni-
su Miroslav Bartl. Za hezkého 
počasí se zábava jistě protáhne, 
takže pouť inteligentně pokraču-
je teprve, až se občané důkladně 
prospí – až po sobotním obědě - 
ve 14 hodin, kdy spustí country 
skupina Parťáci. Děti, ale i do-
spělí jistě uvítají vyhlídkové jíz-
dy koňským spřežením. „S poní-
ky přijede Zdeněk Fric ze Smolni-
ce,“ podotýká sportovec. Sehnat 
pouťové atrakce v tento čas neby-

lo pro sportovce právě jednodu-
ché. Ve stejném termínu se koná 
řada poutí včetně tradiční pouti 
ve Hřivicích. 

Úplně jiný kulturní soudek  se 
načne v sobotu 28. července úde-
rem hodiny sedmnácté v barok-
ním kostele svatého Jakuba Vět-
šího. „Koncert Jaroslava Koneč-
ného a Tomáše Najbrta „Musica 
da chiesa“ chce navázat na slav-
nou cítolibskou hudební tradici. 
Pro zájemce o klasickou hudbu to 
bude jedinečná příležitost uvidět 
dva české multiinstrumentalisty, 
kteří přivezou více než dvacet hu-
debních nástrojů. Návštěvníci tak 
například na vlastní oči uvidí, jak 
se „natahují moldánky“, nebo jak 
znějí „andělské šalmaje“.  Kon-
cert podpořil Městys Cítoliby 
a Děkanský úřad Louny. Jménem 
těchto institucí všechny zájemce 
co nejsrdečněji zvu,“ přibližuje 
ojedinělou kulturní akci její po-
řadatel David Hertl.

V rámci 1. etapy výstavby byla 
dokončena stavba dvojnásobné-
ho vedení velmi vysokého napě-
tí 110kV na trase mezi trans-
formovnami Výškov a Triangle. 
Délka trasy venkovního vedení 
je 9,3 km a má 39 stožárů. Další 
zrealizovanou stavbou je kabe-
lové vedení vysokého napětí 22 
kV umístěné v prostoru průmys-
lové zóny Triangle v délce trasy 
8,4 km, včetně tří betonových 
distribučních trafostanic. Na 
kabelové vedení byla rovněž 
připojena trafostanice závodů 

IPS Alpha a Hitachi.
Dosud byly vynaloženy na 1. 

etapu náklady ve výši cca 111 
milionů korun. 

V souvislosti s dalším rozvo-
jem průmyslové zóny Triangle 
se předpokládá výstavba dalšího 
zařízení velmi vysokého napětí 
– venkovního vedení a rozvodny. 
Předpokládaný celkový příkon 
pro průmyslovou zónu by měl 
činit 75 MW a náklady spojené 
s připojením nové průmyslové 
zóny jsou vyčísleny zhruba na 
220 milionů korun.

Služba umožňuje majitelům 
elektronického podpisu s bez-
významovým identifikátorem 
(tyto identifikátory spravuje mi-
nisterstvo práce a slouží k jed-
noznačné identifikaci majitele) 
vyplnění a následné elektronic-
ké podání daňového přiznání ke 
spotřební dani. Práci při elek-

tronickém zpracování výrazně 
usnadní dostupné číselníky a po-
mocné funkce. 

Podrobné informace k této 
nové službě lze nalézt na inter-
netových stránkách Celní správy 
ČR www.celnisprava.cz v sekci 
„Clo, daně, obchod“ pod odka-
zem „Spotřební daně“.

LOUNSKO - Městský úřad 
Louny, odbor životního prostře-
dí na základě podnětu správce 
povodí, tj. Povodí Ohře, s.p. 
Chomutov, ze dne 17. červen-
ce 2007, a v souladu s ustano-
vením § 109 zákona číslo 254/
2001 Sb., o vodách,  vydal dne 
18. července 2007 „Opatře-
ní při nedostatku vody“.  Tím-
to opatřením se zakazuje do 
odvolání odběr povrchových 
vod ve všech tocích a vodních 
nádržích vyjma vodního toku 
Ohře za účelem závlah a pro 
vyrovnání vláhového deficitu 
zemědělských plodin ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou 
působností Louny. Opatření se 
týká všech obcí, spadajících do 

správního obvodu obce s rozší-
řenou působností Louny.

Opatření je vydáváno v dů-
sledku mimořádné situace – ne-
vhodných klimatických podmí-
nek a deficitu srážkové vody. 
Vlivem této situace došlo k pře-
chodnému nedostatku povrcho-
vé vody v tocích, které může vést 
k vážnému ohrožení veřejného 
zájmu - ohrožení vodních eko-
systémů  a na nich přímo závi-
sejících suchozemských ekosys-
témů, dále kyslíkovému deficitu 
a k hygienickým závadám vyplý-
vajícím zejména z malého ředění 
vypouštěných přečištěných od-
padních vod.

Marie Nováková,
Městský úřad Louny
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Louny mají funkční kašnu. Či 
spíše kašničku, na níž kame-
ník Zdeněk Buk a jeho kolegové 
odvedli perfektní práci. Křído-
vý pískovec, používaný v kraji po 
staletí na ozdobné články staveb, 
je opracován přesně a čistě. Také 
trysky fontány se zdají být pro-
počteny tak, aby voda vytvářela 
uměřený prostorový dojem a při 
dopadu nevtíravě šuměla. 

Místo uprostřed nového náměs-
tíčka ve Vrchlického ulici bylo zvo-
leno dobře. Je pravda, že jdete-li 
Českou ulicí dolů, spatříte vodo-
trysk až ve východní pětině její 
délky, ale s tím se nedá nic dělat; 
tato dlouhá ulice tvoří oblouk se 
zprohýbanou osou. Ostatně, ve 
směru od Pražské ulice a z kři-
žovatky Osvoboditelů a Na Va-
lích kašničku objevíte také až 
na poslední chvíli, což, myslím, 
nevadí.

V 19. století bylo ve městě ka-
šen několik a sloužily zejména 
k veřejnému odběru užitkové vody. 
Poslední zdobnou kašnou bylo le-
gendární dílo kameníka Strašry-
by na náměstí. Po její kormutlivé 
demolici v 18. století se na rynku 
ocitly hned kašny dvě. Ta posled-
ní, se sochou medvěda (nebo lva 
?), byla prý nejošklivější. Vzala 
za své za starosty Bedřicha Se-
kery v roce 1861. 

Jedinou novodobou stavbičkou 
tohoto druhu byla keramická fon-
tána Pět pramenů, údajně podle 
návrhu akademického sochaře 
Josefa Šimůnka. Vznikla u za-

táčky dnešní ulice 17. listopadu, 
na okraji náměstí Kapitána Jána 
Nálepky. Měla nucený oběh vody 
a smůlu, že byl poruchový. Její 
design odpovídal době vzniku, 
ale rozhodně nebyl úplně oškli-
vý. Fontána měla nahradit vývěr 
pramene Mikulášky, zadušený při 
stavbě paneláků, a zároveň sym-
bolizovat výrony podzemních vod 
na území města.

Přiznávám, že fontánu Pěti 
pramenů jsem nikdy neviděl 
v činnosti. Zato jsem byl svědkem 
toho, když její napájecí okruh pro-
hlásili za neopravitelný, což vedlo 
k demolici celého zařízení. Škoda, 
Louny tak přišly o jeden ze stylo-
vě dobových objektů. Málem bych 
zapomněl na „stroječek“ hravé-
ho akademického malíře Václa-
va Jíry na Suzdalském náměstí. 
Nevím, zda jde o kašnu či fontá-
nu, v každém případě ozvláštňuje 
dva šeredné bazény. Mne osobně 
pohled na tu „příšerku“ vždycky 
rozveselí a utvrdí v přesvědčení, 
že součástí života města může 
být i rozvernost.

Rozvernost rozhodně neovládla 
autora návrhu výše zmíněné kaš-
ničky ve Vrchlického ulici a mrzí 
mne, že si nedal práci se způso-
bem jejího provedení. Pískovec pe-
ruckých vrstev je krásný materiál, 
ale jeho barva a „jaksi barokní“ 
styl kašničky mi neladí s dlažeb-
ní mozaikou ze světlého vápen-
ce a granodioritových pásů, vše 
v sousedství uměle žulových lavi-
ček. Nechť mi nemají odpovědní 

činitelé za zlé, ale tuto kombina-
ci kamenů a pakamenů považuji 
za nechutnou slátaninu. Kvali-
fikovaný úřední šiml by si toho 
ovšem jistě všiml...

Zatímco dlažba náměstíčka od-
povídá stylu většiny mozaikových 
chodníků ve městě,  prostoduše 
historizující provedení fontány 
z okrově zbarveného pískovce je 
ranou pěstí do oka. O to bolesti-
vější, že náměstí navíc obklopují 
zdobné a slohově poměrně čisté 
fasády domů z konce 19. a počát-
ku 20. století. Snad bych byl smíř-
livější, kdyby se jednalo o restau-
rovanou starou kašnu. Ale tady 
kašna nikdy nebyla, tady býval 
středověký hradební příkop.

No, co nadělám, kašnička už 
stojí, i když osobně bych v jejím 
případě volil vhodnější souhru 
slohů a materiálu. Nebo bych 
sem rovnou dal nějaký další 
„stroječek“ rozverného umělce. 
Takto mi nezbývá, než se připo-
jit k manželům Slezákovým, kte-
ří v minulém čísle tohoto týdení-
ku vystihli tytéž pocity, jaké mnou 
cloumají dnes. Přes všechny uve-
dené výhrady urbanistického lai-
ka, jakým nepochybně jsem, pře-
ji kašničce dlouhý život. Ale také 
trochu víc vody v nádrži. Při stá-
vající výšce její hladiny hrozí ve-
drem deptanému poutníkovi, že 
po hlavě spadne dovnitř, bude-li 
si chtít osvěžit alespoň ruce. Nebo 
je tam ta kašnička jenom proto, 
aby nějaká byla?

Antonín Hluštík 


