
Dalším úkolem společnosti, 
a to hlavně mimo odborné kru-
hy, je podpora veřejných akcí, 
konferencí o paliativní medicí-
ně a doprovázení k smrti, a tím 
dosažení porozumění a zlep-

šení  paliativního zabezpečení 
obyvatelstva v České republice 
a Německu. Těmito aktivitami 
se hodlá společnost představit 
široké veřejnosti a prezentovat 
důležitost smyslu a možnos-

tí paliativní medicíny a péče, 
jejímž mottem je idea důstoj-
ného a kvalitního života až do 
konce, jejím nástrojem – od-
borné tišení příznaků prováze-
jících umírání.

„Česko-německá společnost 
pro paliativní medicínu pod-
poruje humanistické zacháze-
ní společnosti s umírajícím a se 
smrtí, ve které se zrcadlí naše 
morální hodnoty pospolitosti 

a právního vědomí,“ říká Oto-
kar Löbl, jednatel společnos-
ti se sídlem ve Frankfurtu nad 
Mohanem.

Presidentem společnosti byl 
zvolen Dr. med. Michael Po-
pović z Hesenské lékařské ko-
mory a   vicepresidentem MU-
Dr. Martin Bojar CSc., děkan lé-
kařské fakulty UK v Praze. Více 
informací se dozvíte na adrese 
www.dtg-palliativmedizin.de.

Hned v počátku spolupráce 
jsme seznámili zástupce našich 
škol s paní ředitelkou školy v Le-
ubsdorfu. Ženy hned si padly do 
oka a rozvíjení kamarádství mezi 
školáky již nestálo nic v cestě. Vy-
vrcholením přátelství byl Meziná-
rodní dětský den, který děti v ro-
ce 2006 společně oslavily v Leub-
sdorfu. Tuto oslavu plně hradila 
německá strana, a jelikož letošní 
oslava dětského dne padla na náš 
mikroregion, začali jsme shánět 
finanční pomoc pro důstojné při-
vítání u nás.

Podařilo se nám uzavřít Smlou-
vu o financování projektu z Fon-
du malých projektů Interreg IIIA 
ČR – Sasko v regionu Krušnohoří 
se zájmovým sdružením Eurore-
gion Krušnohoří se sídlem v Mos-
tě. Název projektu zněl Setkává-
ní Mikroregionu Perucko a obce 

Leubsdorf.
S podporou tohoto projektu se 

nám podařilo realizovat několik 
akcí. Koncem května 2007 se 
mohl  Fotbalový klub Chlumča-
ny zúčastnit v Německu tradič-
ního turnaje pořádaného u pří-
ležitosti církevních jarních oslav 
pod názvem Pfingsten. Přibližně 
třicet účastníků tohoto dvouden-
ního zájezdu si odvezlo mnoho, 
nejen sportovních, zážitků.

Další akcí byl nezapomenu-
telný Mezinárodní dětský den, 
který se konal letos 1. června 
v Peruci a kterého se zúčastnilo 
kromě dětí z našich škol v Čern-
čicích, Peruci a Košticích 51 
školáků z Leubsdorfu a 5 dopro-
vázejících učitelů, a dále před-
stavitelé obce Leubsdorf v čele 
se starostou Ralfem Börnerem. 
Organizace celého dne se ujala 

perucká škola, která připravila 
pro děti velmi pestrý a zajíma-
vý program. V úvodu jsme měli 
možnost shlédnout vystoupení 
peruckých i leubsdorfských dětí 
v tělocvičně, potom si naši hosté 
prohlédli školu a děti si vzájemně 
předaly dárky. Po obědě navštívili 
Leubsdorfští Muzeum české ves-
nice a pak už všechny čekaly zá-
bavné soutěže tradiční dětské 
pouti na fotbalovém hřišti Soko-
la Peruc. Celý den byl velmi pěkný 
a i sluníčko se na nás smálo.

Akcí financovanou z tohoto 
projektu byl i již VII. ročník Me-
moriálu Stanislava Kučery – sou-
těž v požárním sportu 30. června 
ve Slavětíně. Německou delega-
ci vedl místostarosta Leubsdor-
fu pan Haustein a soutěže se 
zúčastnilo 30 německých hasi-
čů z obecních částí Leubsdorf, 
Schellenberg a Hohenfichte. 
Přijeli několika moderními ha-
sičskými vozy a naši hasiči jim 
určitě v koutku duše jejich per-
fektní hasičské vybavení závidě-

li. Němečtí přátelé zase naopak 
obdivovali s jakou vervou v sou-
těži závodili jak dospělí, tak i ti 
nejmenší naši hasiči.

Poslední akce podporovaná fi-
nancemi ze zmíněného projektu 
byl turnaj v kopané pod názvem 
Memoriál Říhy a Peterky kona-
ný v sobotu 4. srpna na hřišti FK 
Chlumčany. Kromě domácích se 
zúčastnilo mužstvo Sokol Cho-
žov, FK Černčice a z německé 
strany fotbalový oddíl SK Grün 
– Weiss Leubsdorfu. Atmosféra 
byla výborná – svým favoritům 
fandilo zhruba 150 sportovních 
fanoušků.

A nám nezbývá, než si přát, aby 
se přátelství s našimi německými 
sousedy nadále rozvíjelo, aby-
chom se stále více a hlouběji po-
znávali. Jenom nás mrzí, že si ne-
můžeme pořádně sousedsky „po-
kecat“. Bohužel, jazyková bariéra 
tady je, ale nastupující generace 
si s ní jistě poradí.

Helena Halamová,
Mikroregion Perucko

svobodný hlas                                                                                22. srpna 2007                                                                                            strana 3

stručně z obcí stručně z měst
n  MĚSTO ŽATEC vyzva-

lo Severočeskou vodárenskou 
společnost ke spolupráci na 
řešení odvodnění ulice Pod 
Střelnicí, aby se podobným 
rozsáhlým problémům, jako 
po nedávném dešti, předešlo. 
„K opravě ulice tak, aby byla 
průjezdná, dochází, termín za-
vršení prací je předběžně sta-
noven na 22. srpna. Komuni-
kaci nutně potřebujeme, zvlášť 
k dočesné, protože bude uza-
vřena Nákladní, takže v ostat-
ních ulicích doprava zhoust-
ne. Pokud by nebyla k dispozi-
ci i ulice Pod Střelnicí, situaci 
by to ještě ztížilo,“ uvedl mís-
tostarosta A. Kassal.
n RADA MĚSTA Podbořa-

ny schválila zvýšení nájemné-
ho z městských bytů dle záko-
nu o 11,4% za 1 m2 podlahové 
plochy u bytů bez snížené kva-
lity. U bytů se sníženou kvalitou 
o 18,7%.
n ZHRUBA O 80 korun více 

za měsíc budou příští rok pla-
tit nájemníci městských bytů 
v Žatci. Tamní radní zvýšili ná-
jemné v rozmezí, které jim ur-
čuje zákon. Navvýšení se týká 
450 bytů. Konkrétně budou lidé 
platit 17,32 Kč/m2, zatímco le-
tos ještě platí 16,13 Kč/m2.
n OD PRVNÍHO srpna pla-

tí provozní řád víceúčelového 
sportovního hřiště u trati v Po-
stoloprtech. Zrekonstruované 
hřiště, které provozuje Dům 
dětí a mládeže, je určeno k ak-
tivnímu odpočinku pro širokou 
veřejnost, zejména pak k míčo-
vým hrám. Hřiště je k dispozi-
ci zdarma duben - září od 9 do 
21 hodin, říjen - březen od 9 do 
17 hodin. 

n ROČOV ŽÁDÁ prostřed-
nictvím mikroregionu Lounské 
Podlesí o dotaci na opravu ko-
munikací. „Ne všechny však 
jsou v našem vlastnictví a pro-
to žádáme Pozemkový fond 
a Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o jejich 
bezúplatný převod na městys,“ 
uvedl starosta Václav Trylč. Le-
tos městys již požádal o tři do-
tace: na sportovní hřiště, pro-
tihlukovou stěnu u čistírny od-
padních vod v dolním Ročově 
a rekonstrukci parku na návsi 
v obci. „Bohužel, ani v jednom 
případě jsme nebyli úspěšní,“ 
konstatoval starosta.
n  STAVEBNÍ ÚPRA-

VY a přístavbu zázemí hřiš-
tě v Kněžicích provede DAPO 
Podbořany s.r.o. Práce včetně 
vodovodní, kanalizační a elek-
tropřípojky pro zázemí hřiště 
budou stát 1 707 605 korun.
n ZBOŘENIŠTĚ V Sýrovi-

cích pronajme město Podbořa-
ny fyzické osobě. Roční nájem 
činí 160 korun. Jedná se o za-
stavěnou plochu o výměře 194 
m2 a ostatní plochu o výměře 
cca 606 m2.
n KAREL KADLEC se vzdal 

mandátu člena zastupitelstva 
Holedeče na červencovém za-
sedání a byl odvolán z funkce 
starosty obce. Do této funk-
ce pak zastupitelé jmenovali 
Ing. Pavla Adamce. Do zastu-
pitelstva dosadili 1. náhradnici 
za volební stranu Rozvoj Martu 
Šrámkovou.
n V OBCI Mukoděly je nově 

umístěna značka na snížení 
rychlosti v této lokalitě. Dále 
je umístěna značka na snížení 
rychlosti v obci Vrbička v části 
náves - Lina.  

Kraj převzal pozemky za 
téměř dva miliony

LOUNY (in) - Dne 6. srpna Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Louny bezú-
platně převedl Ústeckému kraji další pozemky nacházející se pod 
komunikacemi II. a III. třídy. Celková účetní hodnota pozemků 
činí téměř dva miliony korun.

Česko-německá společnost pro paliativní medicínu založena
Podporuje humanistické zacházení s umírajícím a se smrtí 

Euroregion podpořil spolupráci Perucka s německým Leubsdorfem

Chuť na Starou 
mysliveckou roste 

Ústecká likérka kupuje nové sudy 
KRÁSNÉ BŘEZNO (mj) – Divize KB LIKÉR, která je součástí 
české nápojářské skupiny Drinks Union, zaznamenává neustá-
le rostoucí zájem o tradiční Starou mysliveckou. Aby společnost 
stačila pokrýt vysokou poptávku, musí ve svých sklepích insta-
lovat nové dřevěné sudy a kádě, do kterých se vejdou tisíce litrů 
Staré myslivecké. 

Cestujeme s knihovnou… Dětem i dospělým byla 
určena další prázdninová akce lounské knihovny, která se konala 
15. srpna. Cestovatelé se vydali vlakem na zámek do Libochovic. 
Prohlédli si interiéry zámku a zámeckou zahradu, kde se posilnili, 
pozorovali pávy a krmili kachny. Také si zahráli na rybáře a pyt-
láky. Někteří odvážlivci se ještě vydali do zámeckého sklepení, 
kde byla k vidění černá kuchyň, umývárna a ubytování pro služeb-
nictvo. Cestou zpět se zastavili v místní cukrárně a pak už rychle 
spěchali na vlak. Ve vlaku si vyprávěli pověsti o Libochovicích 
a nedaleké zřícenině hradu Hazmburku. Při loučení na nádraží 
každý cestovatel obdržel pamětní list.                                      (jh, lm)

Pracovníci ČEZu se 
učí, jak na psy

SEVERNÍ ČECHY (red) - Společnost ČEZ Měření ze Skupiny 
ČEZ eviduje na celém území Skupiny ČEZ již devět vážnějších 
úrazů svých zaměstnanců, které způsobili psi. 

Poslance zasmušil klášter a uchvátil kostel
Nejvíce Ročovské tíží doprava, školství a zdravotnictví

Zájem mladých 
o politiku vzrůstá

VROUTEK (red) - Novou nástěnku mají na náměstí ve Vroutku. 
Na ni mohou občané shlédnout například stínovou vládu ČSSD, 
či sledovat postoje strany k aktuálním společenským tématům. 

PERUC – V listopadu roku 2005 jsme při slavnostním aktu pod-
pisu Smlouvy o partnerství mezi saským Leubsdorfem a Mikro-
regionem Perucko netušili, jaké krásné přátelství se mezi námi 
vytvoří. Při vzájemných návštěvách jsme se oťukávali a čím dál 
tím více jsme zjišťovali, že jsme si blízcí.

LITOMĚŘICE (red) - Koncem června byla založena v Litomě-
řicích Česko–německá společnost pro paliativní medicínu. Její 
cílem je výstavba sítě paliativní medicíny a zajištění paliativní 
péče v České republice a Německu. Dále podpora v mezioboro-
vém dialogu českých a německých lékařů, právníků, filosofů 
a zdravotních ekonomů. 

K poslednímu případu v se-
verních Čechách došlo na Libe-
recku, kde pracovnici odečtové 
služby pokousal pes. Bylo to po-
ranění pravé ruky. Nejvíce ohro-
ženi jsou právě technici odečto-
vé služby.

Ve většině případů se jedná na-
štěstí pouze o drobná poranění 
končetin a zničené oblečení. Ale 
v některých případech, zvláště 
u větších plemen psů, se objevu-
jí i zranění vážná, která jsou ře-
šena jako pracovní úrazy. 

„Proto je určitě lepší nejen pro 
pracovníky Skupiny ČEZ, ale pro 
majitele psů především držet své 
čtyřnohé miláčky v odečtovém 
týdnu (který je zřejmý z faktu-
ry) mimo dosah odběrného mís-
ta,“ nabádá Soňa Hendrychová, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro sever-
ní Čechy. 

Vedení společnosti rozhodlo 
nenechat nic náhodě a pro své 

zaměstnance zajistilo potřeb-
ná školení. Kynologické kurzy 
– jak se chovat v případě napa-
dení psem, byly zajištěny ve spo-
lupráci s odborníky Střední vete-
rinární školy. 

Na školeních zaměstnan-
ci shlédnou instruktážní film, 
je jim vysvětleno chování psů 
s ohledem na rasu a různé situa-
ce. V praktické ukázce vidí mož-
nosti obrany a jak se zachovat 
v případě napadení. Účastníci 
si sami mohou zkratové situace 
vyzkoušet. Užitečná je následná 
beseda s odborníkem. 

„Většina našich techniků má 
se psy celou řadu dobrých i špat-
ných zkušeností. Vedení společ-
nosti předpokládá, že tento speci-
ální kurz bude přínosem pro prá-
ci zaměstnanců v terénu a omezí 
počet úrazů způsobených právě 
psy, a to nejen bojovými pleme-
ny,“ doufá S. Hendrychová.

ROČOV (pm) - Poslanec Parlementu ČR za okres Louny Josef 
Čerňanský navštívil ve čtvrtek 2. srpna městys Ročov. 

Nejdříve si v Dolním Ročo-
vě v doprovodu starosty Vác-
lava Trylče prohlédl zchátralý 
a neudržovaný objekt kláštera 
Nanebevzetí Panny Marie, kde 
má v současné době sklad die-
cézní charita. Vstup dovnitř mu 
umožnili pracovníci charity, 
kteří sem čirou náhodou přije-
li v okamžiku, kdy si poslanec 

prohlížel žalostný stav budovy 
zvenčí. Uvnitř viděl výsledek 
devastace objektu po neodbor-
ných stavebních úpravách a li-
kvidacích vybavení bývalých 
a současných vlastníků budovy. 
V současné době se zde nachá-
zí sklad materiálu zachráněného 
při povodních, a ten se postupně 
vrací zpět na svá původní mís-

ta. Charita objekt poté opus-
tí. O objekt měli zájem mnozí 
zahraniční investoři, kteří zde 
chtěli zřídit například plastic-
kou chirurgii. Všechny projekty 
se ale nakonec uskutečnily v ji-
ných zemích i kvůli odmítavému 
přístupu vlastníka objektu. 

V přilehlém kostele poslanec 
obdivoval zachovalý stav inte-
riéru a krásu stropních maleb 
včetně impozantních původ-

ních varhan, které jsou stále 
funkční. 

V Ročově se pak osobně pře-
svědčil o žalostném stavu tam-
ních místních komunikací. Pro 
zajištění financí pro jejich nut-
né rekonstrukce vyvíjí ročovská 
radnice maximální úsilí, bohu-
žel zatím bez úspěchu. Nadě-
jí je možnost čerpání peněz ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie v letech 2007-2013.
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„Jen za prvních sedm měsíců 
roku vzrostl prodej Staré mys-
livecké o 12 procent. Celkové 
naše prodeje pak dosáhly re-
kordních 31 tisíc hektolitrů. Ka-
pacita stávajících sudů a kádí se 
tak již postupně naplňuje, muse-
li jsme proto přistoupit k nákupu 
dalšího prostoru pro zrání,“ říká 
manažer marketingu KB Likér 
Jiří Pejša. 

Právě v těchto dnech bednáři 
dřevěné sudy a kádě sestavují ve 
sklepích likérky. „Pracují tradič-
ním bednářským způsobem. Při 
sestavování jednotlivých částí 
sudů používají jako těsnění rá-
kos. Sestavené sudy se postup-

ně zamáčí vodou, aby se dřevo 
roztáhlo,“ řekl vedoucí výroby 
KB Likér Petr Vítek. Kapaci-
ta nádob pro zrání se tak zvýší 
o 25 000 litrů.

„Vedle Staré myslivecké se na 
růstu podílela také Vodka 42 
s více než pětinovým nárůstem. 
Návrat zažívají i tradiční lihovi-
ny jako Griotte, jichž se proda-
lo více než za celý minulý rok 
dohromady,“ uvedl Pejša. Podle 
něj se daří také tradiční znač-
ce vyráběné od založení likérky 
Klášterní tajemství, jejíž prodej 
oproti loňsku také vzrostl. Na 
trhu si své místo vydobyl také 
pravý bílý rum Caribbean.
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Informace bude ve spoluprá-
ci s Petrem Mojžíšem z Podbo-
řan pravidelně aktualizovat Pe-
tra Cagašová, která místní or-
ganizaci zakládá a na nástěnku 
umístila i své kontaktní údaje. 
Jak nám sama řekla, ráda by při-
vítala mladé lidi, kteří se o poli-
tiku příliš nezajímají. „Doufám, 
že je přesvědčím o tom, že poli-
tika není o stranických schůzích, 
ale především o sdružování lidí, 
kteří mají stejné nebo podobné 
názory,“ říká 22letá Petra Ca-
gašová. 

Prozatím se Petra pravidelně 
schází s členy místní organiza-
ce v Podbořanech, jejíž předse-
dou je současný poslanec Josef 
Čerňanský. 

Vzrůstající zájem o regionální 
politiku dokazuje fakt, že řady 

Podbořanské organizace roz-
šiřují mladí lidé. „Ano, tento 
trend mohu potvrdit. Například 
začátkem září mezi námi přivítá-
me 18letou studentku a mladého 
muže, který nedávno oslavil 31. 
narozeniny,“ říká Petr Mojžíš, 
asistent poslance a člen podbo-
řanské ČSSD, kterému bylo 30. 
května 30 let.  „Loni se stali čle-
ny strany i mladí manželé Mar-
tin a Zdena Štorkovi. Do voleb 
šel Martin, a myslím si, že se 
mu podařilo uspět, byť se nako-
nec nedostal do zastupitelstva,“ 
dodal Mojžíš. 

Nejvýraznějšího úspěchu však 
dosáhl nový člen sociální demo-
kracie v Žatci Aleš Kassal. Novi-
náři okresního deníku se po loň-
ských volbách podařilo prosadit 
až na post místostarosty Žatce.

Jde o pět pozemků o celko-
vé výměře více než 30 tisíc m2, 
v katastru nemovitostí označe-
ných jako ostatní komunikace 
nebo silnice. Pozemky se na-
cházejí v katastrálních územích 
Holedeč, Hořetice u Žíželic, 
Počerady, Tatinná a Trnovany 

u Žatce. 
Příslušnost hospodaření s tě-

mito pozemky přešla na ÚZ-
SVM ze zákona, po zrušení 
Okresního úřadu Louny. ÚZ-
SVM převodem sjednotil majet-
kový vztah vlastníka pozemků 
a silničních komunikací.


