
Návštěvu zprostředkovala spo-
lečnost Invest Ukraine (obdoba 
CzechInvestu), která se zabývá 
podporou investic v zemi. Mezi 
hosty byli zástupci samosprávy, 
manažeři regionálních rozvo-
jových agentur a soukromých 
i veřejných organizací z oblas-
ti Chersonské a Chmelnycké, 
z měst Ivano-Frankivsk, Dni-
propetrovsk nebo Kyjev. Hosty 
přivítal starosta Radek Reindl 
spolu s místostarostou Karlem 

Honzlem a tajemníkem Marti-
nem Gutzerem. Ten prohlásil, že 
Ukrajinci jsou díky slovanskému 
jazyku když ne bratři Čechů, tak 
dozajista jejich bratranci.

Hosty zajímalo, za jaké pro-
středky začali v Podbořanech 
zónu stavět, kdo z investorů při-
šel první. Podbořanští vyjádřili 
obavu, že by někteří zahraniční 
investoři brzy mohli přenést vý-
robu zcela na Ukrajinu. Ukra-
jinci ale hostitele „uklidňovali“, 

že obavy jsou liché, neboť je v je-
jich zemi velmi složitá legislati-
va, korupce, nadbytek výrobních 
ploch, přebytek kvalifikované síly 
a velká síla kupní – a toho se in-
vestoři bojí. 

V Podbořanech je už teď nedo-
statek vlastní pracovní síly, pracu-
je zde asi 200 Slováků, 100 Ukra-
jinců, 50 Mongolů, Poláci.

„Zahraničím investorům už 
se nepodbízíme, můžeme si vy-
bírat a o rozšíření průmyslové 
zóny kvůli nedostatku pracovní 
síly už neusilujeme,“ vysvětloval 
starosta.

Do 3. kola programu Fond 
T-Mobile bylo pro okres Lou-
ny přijato celkem 119 žádostí 
o nadační příspěvek. Přihlásit 
se mohly neziskové organiza-
ce, místní samosprávy a pří-
spěvkové organizace, které se 
ve svých projektech zaměřily 
na zlepšení sociálního, kul-
turního a životního prostředí 
či na aktivity vytvářející alter-
nativní nabídku komunitních 
sociálních služeb. Maximální 
výše podpory byla stanovena 
na 100 000 Kč na jeden pro-
jekt, který musí být realizován 
v období od 1. července 2007 do 
30. června 2008.

Hodnotící komisí (mezi čle-

ny např. ředitelka žateckého 
muzea Radmila Holodňáková, 
lounská novinářka Dana Me-
zerová nebo zástupce místní 
samosprávy z Postoloprt Ro-
man Moravec) bylo navrženo 
k podpoře 32 projektů v celko-
vé výši 1 700 000 korun, z čehož 
projekt Města Louny „Město na 
kolech - 3. ročník“ byl podpořen 
formou adresného grantu.

Šeky na nejvyšší částku, sto 
tisíc korun, včera převzalo šest 
organizací. Centrum služeb pro 
zdravotně postižené v Lounech 
díky tomu zprovozní a vybaví in-
formační centrum pro zdravot-
ně postižené a seniory. Město 
Louny zajistí sportovně-kul-

turní akci Město na kolech, jež 
získala oblibu všech milovníků 
kol a koleček. Městysu Peruc 
stotisícový šek otevře cestu 
k obnově věžních hodin pátec-
kého zámku; okresní organiza-
ce Louny Svazu tělesně postiže-
ných v ČR rozšíří provozní dobu 
půjčovny kompenzačních po-
můcek a zkvalitní její nabídku 
pro lidi po úrazu. Ústav sociální 
péče Tuchořice si konečně může 
dovolit venkovní zdvíhací ploši-
nu pro handicapované uživatele 
ústavu a lubenečtí obětavci ob-
čanského sdružení Za záchranu 
kostela sv. Jiljí v Libyni, nava-
zující na tradici předválečných 
Okrašlovacích spolků, získali 
příspěvek na obnovu rozhled-
ny na vrchu Vochlice.

(Na toto téma čtěte i příště) 

Víc vyrábět? 
Víc šetřit!

Americký vědec v oboru 
ekologie Jesse Ausebel z Roc-
kefellerovy univerzity pub-
likoval před časem článek, 
který mnoha ekologistům tak 
trochu „nadzvedl mandle“. 
Stručně shrnuto, tvrdí se 
v něm, že obnovitelné zdroje 
energie nejsou vůči životní-
mu prostředí tak šetrné, jak 
se občas říká. Pouštět se do 
této debaty je vždycky těžké 
– zvlášť poté, co u nás dosta-
la dvoubarevný nátěr, zelení 
proti modrým, nebo naopak. 
Přitom jako by se zapomnělo, 
že svět není nikdy tak jednodu-
chý, aby bylo možné rozdělit ho 
jen na dvě strany. 

Ani obnovitelné zdroje ener-
gie, dnes propagované a pod-
porované, nejsou jen dobré. 
Škoda, že to ještě nedošlo té 
velké řadě zdejších starostů, 
kteří s vidinou peněz bezmyš-
lenkovitě souhlasí se stavbou 
větrných elektráren, aniž by 
se zamýšleli nad důsledky pro 
krajinu, nad jejich skutečným 
ekologickým přínosem, je-li vů-
bec nějaký. 

Nemusíte být zrovna ame-
rický vědec, aby vám při po-
hledu na houstnoucí lesy vě-
trných elektráren došlo, že 
tudy cesta nevede. Zvlášť, 
když vám pak technici těchto 
vrtulí na nohách řeknou, že 
pro obsluhu elektráren pou-
žívají proud nakoupený z ve-
řejné sítě, protože jim to vy-
jde levněji. Jako kdybyste byli 
pekaři a tvrdili, že váš chleba 
je křupavý a zdravý – ale pro 
svoji rodinu si kupovali boch-
ník v supermarketu, protože je 
to levnější. Onen americký od-
borník zkrátka jen spočítal, že 
pokud by skutečně měly alter-
nativní zdroje energie zasáh-
nout radikálním způsobem do 
její výroby, tak bychom, laicky 
řečeno, pro větrné elektrár-
ny neviděli kolem sebe, kvůli 
vodním elektrárnám bychom 
museli zaplavit plochy o veli-
kosti celých států a na pěsto-
vání biomasy bychom zabrali 
zbytek zeměkoule. 

Smutné je, že lidstvo jaksi 
nepočítá s jinou variantou, to-
tiž začít elektřinou radikálně 
šetřit. To by nám pak možná 
zbyly i kousky té přírody, kte-
ré mají všichni – slušně řečeno 
– plná ústa.

David Hertl
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Uvnitř 
čtěte:

Podmíněný 
trest má ukázat, 
zda to Emil 
s prací myslel 
vážně
str. 2

Černoušky 
z Tengenenge 
ze Zimbabwe 
potěší váš 
dárek
str. 2

Louny mají 
Letní lounské 
vábení,
Cítoliby
Koulení
str. 2

Lounsko

Koupí pohlednice 
podpoříte 
Mateřskou školu 
v Tengenenge 
v Zimbabwe

Cena 20,- Kč
V prodeji v redakci.

I vězení představuje 
střechu nad hlavou

LOUNY, HŘIVČICE (bal) – Třiapadesátiletý Vlastimil Drbohlav 
sice má v občanském průkaze bydliště Hřivčice, bydlet ale nemá 
kde. Proto byl minulou středu docela rád, když ho JUDr. Šilhan 
propustil z vazby nikoliv na svobodu, ale k výkonu trestu do vě-
zení. 

Příspěvky zkvalitní život a zkrášlí prostředí 
Společnost T-Mobile rozdělovala mezi organizace 1,7 milionu korun

Od soboty lounská 
doprava podraží

LOUNY (red) – V Lounech 
jsme po řadu let platili za jíz-
du městskou hromadnou dopra-
vou snad nejnižší jízdné v celé 
republice – pouhých pět ko-
run. Náklady na dopravu však 
vzrostly natolik, že již město 
nízké jízdné neudrží. 

Od soboty 1. září do konce roku 
už si budeme muset připravit šest 
korun, od ledna 2008 by to mělo 
být korun sedm. Pro představu - 
v Ústí nad Labem za jednu jízdu 
zaplatíte dvojnásobek – tedy ko-
run čtrnáct.

Sbírku zbraní ocenil soud osmnácti měsíci

Po uvítání na radnici Ukrajinci navštívili průmyslovou zónu. Na snímku ředitel závodu FTE 
automotive Czechia Podbořany Tomáš Jon (první zprava) ukazuje výsuvné ložisko spojky, 
jednu z automobilových součástek, které zde vyrábějí. Tlumočnice Olena Holíková se neza-
stavila – hosté se aktivně tázali a diskutovali.

Ukrajinská delegace na zkušené
Hosté se byli podívat, co obnáší průmyslová zóna 

Zastupitelé dali dva 
miliony na sídliště

ŽATEC (bal) - Uvolnění dvou milionů korun na pokračování re-
konstrukce sídliště Jih 2 schválili zastupitelé v Žatci. Obyvatelé 
by se díky tomu měli dočkat vylepšených chodníků, osvětlení, 
zeleně, hřišť pro děti.

Rodáci na Smolnici… O víkendu probíhalo historicky 
první velké setkání rodáků ze Smolnice. Lidé, kteří se dlouhá léta 
neviděli, přijížděli ze všech koutů republiky, objímali se s přáteli 
a plakali dojetím. Obrovskému zájmu se těšila pečlivě připra-
vovaná výstava dokumentárních pohlednic, fotografií a kronik, 
jíž přichystali zejména členové Spolku pro záchranu kostela sv. 
Bartoloměje. U pořadatelů mohli zakoupit výpravnou publikaci 
o Smolnici, jejímž autorem je lounský archivář Jan Mareš, ale 
i vkusné leporelo, jež vydal obecní úřad, nebo letecké pohlednice 
obce. V poledne se obcí vydal dlouhý průvod, aby uctil památku 
padlých. Děti a devadesátiletá Zuzana Součková (která na Smol-
nici přišla v sedmnácti letech na práci ze Slovenska a vdala se zde) 
se vezly v krytém voze, taženém koňmi. Na svého Oldřicha Lávič-
ku, který byl znamenitý hudebník a varhaník, vzpomínali rodáci 
vnuk Otakar Lávička spolu s Antonínem Kernerem. „Podchytil 
všechny kluky. Kdo nedokázal na jiný nástroj, tak hrál aspoň 
na buben,“ vzpomínal A. Kerner, kterého ještě s ostatními kluky 
O. Lávička vyučoval hře na housle u stodoly. Odpoledne před 
kulturním domem za nadšeného potlesku vystoupily mažoretky 
lounské ZUŠ. Rodáci si v kulturním domě povídali ještě dlou-
ho do tmy. Druhý den se sešli na mši v bartolomějském kostele. 
„Jsem nadšený. Nakonec dorazilo kolem 350 lidí. Moc mile mne 
to překvapilo,“ říká smolnický starosta Petr Šíma. Hlavní organi-
zátorkou setkání byla Jiřina Bartlová a spolu s obcí je připravoval 
hlavně Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje, celkem asi 
patnáct obětavých lidí.                                                                             (toš)
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LOUNY (bal) - Půldruhého roku ve vězení 
s ostrahou. S takovým rozsudkem odešel mi-
nulou středu od okresního soudu v Lounech 
Pavel Č. (44) za nedovolené ozbrojování. Po-
licisté našli u muže z Lounska více než deset 
pistolí, revolverů, malorážek a dalších zbraní. 

Doma měl také více než dva tisíce nábojů. Muž 
se hájil, že je sběratel. Zbraně ale kupoval na 
burzách, aniž by měl potřebný zbrojní pas. 
Zákonná sazba za tento trestný čin nabízí až 
pět let odnětí svobody. Středeční rozsudek je 
pravomocný.

LOUNY (red) – V úterý 28. srpna se v Zákaznickém centru společ-
nosti T-Mobile v Lounech slavnostně předávaly symbolické šeky or-
ganizacím podpořeným ve 3. grantovém kole Fondu T-Mobile.

PODBOŘANY (bal) - V pondělí do Podbořan dorazila více než 
dvacetičlenná ukrajinská delegace, aby si prohlédla zdejší prů-
myslovou zónu, odpoledne se vydala do Triangle. 
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Zastupitelé se kvůli tomu mu-
seli mimořádně sejít o prázdni-
nách, protože je tlačil termín 
přidělení dotace od ministerstva 
pro místní rozvoj. Kdyby se ne-
sešli v srpnu, šestimilionová do-
tace by propadla. Podmínkou 
ministerstva bylo, že město na 
projekt schválí i vlastní investici 

– zmíněné dva miliony.
Rekonstrukce bude stát cel-

kem jedenáct a půl milionu 
korun. Práce by měly začít 
v září a skončit ještě letos. Na 
sídlišti Jih bydlí několik tisíc 
lidí. V příštích letech bude re-
konstrukce pokračovat v jeho 
dalších částech.

Samosoudce se zabýval přípa-
dem z letošního ledna, kdy ob-
žalovaný přelezl v Husově ulici 
v Černčicích asi dvoumetrovou 
zeď soukromého domku. Byl však 
spatřen majitelkou a ze dvora ute-
kl. Drbohlavovi se tedy kladlo za 
vinu porušování domovní svobo-
dy. Usvědčili ho i další dva svěd-
ci. Muž nepopíral, že tam vlezl, 
nicméně se hájil tím, že „nevě-
děl, kde je“. 

Obžalovanému v červenci již 
uložil jiný soud za majetkové 
delikty trest odnětí svobody na 
20 měsíců ve věznici s ostrahou. 

V úvahu připadal trest úhrn-
ný. Soudce nakonec věc pouze 
projednal a od uložení úhrnné-
ho trestu upustil s tím, že již 
nařízený nepodmíněný trest je 
dostatečný. 

„Můžete mě poslat do výko-
nu, jestli je to možné?“ netrpěli-
vě se tázal odsouzený. Aby tomu 
nic nestálo v cestě, rozsudek na 
místě přijal. Práva odvolání se 
vzdal i státní zástupce. „Koukej-
te nějak žít. Vím, že hledáte sběr, 
že nemáte kde být, ale takhle to 
přece nejde,“ domlouval soudce 
odsouzenému na rozloučenou. 


