
Samotné natáčení bude probí-
hat ve dnech 9. a 18. září. 

V neděli 9. září se budou fil-
maři a herci činit na Náměstí 

svobody a v prostorách rad-
nice, kde se bude odehrávat 
vůbec největší scéna seriálu za 
účasti všech hlavních předsta-

vitelů. Osmnáctého září bude 
štáb pokračovat opět v samot-
ném centru města a také na 
autobusovém nádraží. Do Žat-
ce se pak filmaři v čele s reži-
sérem Viktorem Polesným vrátí 
na jeden den i v předvánočním 
období.

Obyvatelé okolních ulic jsou 
přesvědčeni, že ubytovna v této 
lokalitě může odpudit návštěvní-
ky z Čech i ze zahraničí a zvláště 
večer narušit důstojný poklid do-
minanty města. 

Mají zde bydlet zaměstnanci 
továren průmyslové zóny Alpka. 
„Noční klid byl prý již narušován, 
když zde nedávno probíhaly sta-

vební práce před šestou hodinou 
ranní. Občané žádali o pomoc 
i poslance Josefa Čerňanského. 
Ten vidí minimální šance na 
úspěch,“ říká  asistent poslance 
Petr Mojžíš.

Pokud totiž podnikatel spl-
ní zákonem stanovené stavební 
a hygienické podmínky pro pro-
voz, nebrání nic jeho vybudová-

ní prakticky kdekoliv na území 
města. Rozhodujícím verdiktem 
bývá stanovisko stavebního úřa-
du, který může odmítnout vydat 
stavební povolení. 

„Vzhledem k tomu, že práce na 
rekonstrukci objektu již začaly, 
nechtějí místní čekat a dopisem 
osloví starostu města. Požadu-
jí projednání věci na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města 
v září, kam se chystají i osobně,“ 
uvedl dále P. Mojžíš.

Putování za 
božským Kájou

Jubilejní Žateckou dočesnou 
jsem si nenechala ujít. K ces-
tě jsem jako stovky dalších 
občanů využila služeb Čes-
kých drah. Už v Lounech na 
nádraží to vypadalo hrozivě, 
když vypravili jediný vagó-
nek-motoráček. Průvodčí byl 
silná autorita a lidi tam našla-
pal. Ale za jízdenky inkasovat 
už nemohl, neboť bylo tělo na 
tělo. Sedm nešťastníků čekají-
cích v Březně to vzdalo. 

V Postoloprtech se přese-
dalo. Žel, ani přípoj nebyl 
posílen, jen davy na nástu-
pišti se povážlivě rozhoustly 
o postoloprtské občany. Od 
Mostu na Žatec přijely dva 
již obsazené vagónky a lidi se 
do nich rvali jako šílení s po-
křiky Mám uvnitř dítě! a My 
chceme Gotta!

Vlastně jsem nenastoupila, 
dav mne do útrob vlaku vne-
sl. Pokud by někdo omdlel nebo 
byl udušen, poznali by to až 
v cílové stanici. Na nástupišti 
v Postoloprtech jsme zanechali 
skupinku zuřících cestujících. 
Stála jsem v chodbičce a vůbec 
se nemusela držet. Pasažéři se 
dohadovali s průvodčí, kdo měl 
objednat další vagón. Pár dí-
vek duchapřítomně zalezlo na 
toaletu a my se díky tomu moh-
li už ne presovat, ale jen tísnivě 
na sobě spočívat a ze stěny se 
nám vysmívala reklamní tabu-
le Cestujte pohodlně s Českými 
drahami.

Nikdo víc už nenastoupil, 
a pokud chtěl vystoupit, tak 
ani to nebylo možné. Zasta-
vovalo se pouze symbolicky. 
V Lišanech vlak nechal de-
sítku pasažérů, dalších sedm 
v Dolejších Hůrkách, a když 
tu spoušť viděli Tvršičtí, rov-
něž houfně kapitulovali a šli 
raději pěšky. 

K nikomu z kompaktní 
masy cestujících se průvod-
čí nedostala a České dráhy 
o všechny peníze přišly. A co 
je asi ještě horší, díky tomu 
se tyhle stovky cestujících do 
žádné statistiky ani nedosta-
nou. A hejtman bude dál chtít 
vláčky rušit v domnění, že už 
jimi vůbec nikdo nejezdí.

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Městem na 
kole se vydala 
také Evička 
Kernerová. 
Zajímal ji hlavně 
rohlík str. 2

V. Drápal 
a V. Zemančiková 
pronesli své 
zralé ano v atriu 
lounské radnice 
str. 2

Nejstarší 
žadatelkou 
o grant T-Mobile 
je paní Miloslava 
Chloubová 
z Ročova str. 5

Koupí pohlednice 
podpoříte 
Mateřskou školu 
v Tengenenge 
v Zimbabwe

Cena 20,- Kč
V prodeji v redakci.

Školy po 
prázdninách startují
Nastoupilo více než osm set prvňáčků, někde chybí učitelé
OKRES LOUNY (bal) – S novým školním rokem začíná i školská 
reforma. Na školách by mělo přestat bezduché biflování a děti by 
měly naučené uplatňovat v životě a praxi. Ve způsobu výuky pocí-
tí největší změny žáci prvních a šestých tříd. Ti se od září začali 
povinně učit podle vzdělávacích programů, které si na základě 
rámcových programů jednotlivé školy samy vytvořily. V příštích 
letech se postupně budou přidávat ročníky další.

V přelidněném Žatci ožívaly legendy… Naporcovaný program padesátého 
ročníku Žatecké dočesné by vydal na několik desítek úžasných kulturních akcí. V pátek večer se 
do Žatce navalily davy příznivců Pink Floyd a Rogera Waterse, aby si vychutnaly unikátní projekt 
Filipa Benešovského Odvrácená strana měsíce. Tisíce účastníků si pochvalovaly perfektní vystoupení 
Pražského výběru 2, u letitějších bezpečně bodovala Žatečanka či symbol jejich mládí Pepíček Zíma. 
Milovníci ohníčku oblehli country scénu, aby nadšeně aplaudovali skupinám Greenhorns, Rangers či 
Pacifikům. Na hlavním pódiu si zamoderoval Vladimír Hron. Největšími magnety letošního ročníku 
byly živoucí legendy – skupina Alphaville, a samozřejmě Karel Gott. Zpozdil se o hodinu a objevil 
se na pódiu, když už jeho příznivkyně v nekonečně mase návštěvníků skoro omdlévaly a zhrzený 
dav začínal rozhořčeně pískat. Jakmile začal Gott zpívat, národ napěchovaný na Náměstí svobody, 
mu okamžitě odpustil, nadšeně hltal zpěv a z obrazovky i jeho charakteristickou mimiku a vystupo-
vání. Odhaduje se, že v této chvíli ho poslouchalo na 45 000 lidí. Když pak na obrazovce promítli 
ztraceného chlapečka v objetí městské policistky a nestárnoucí umělec jej vlídně konejšil, stovky lidí 
se dojetím rozplakaly. Gottovi fanouškové jistě uvítají, že umělec přijel do Žatce nejen zazpívat, ale 
tu vystavuje i své obrazy. Reprodukce jeho děl můžete v Křížově vile spatřit až do konce září.(toš)

Zebra se zaměří 
na chodce

LOUNY (js) – Dnes proběhne 
v Lounech dopravně preventivní 
akce s názvem Zebra, která bude 
zaměřena na kontrolu dodržová-
ní pravidel pro přecházení silnic. 
Policisté preventivně vyjdou do 
míst přechodů pro chodce a pře-
cházející lidé od nich dostanou 
drobný propagační dárek. Akce 
se uskuteční jak v ranních, tak 
i v poledních hodinách v blízkos-
ti škol, kdy přechody využívají 
hlavně děti. Právě na tyto malé 
chodce bude pozornost policis-
tů nejvíce zaměřena. Do akce 
budou ráno zapojeni i městští 
strážníci, v poledních hodinách 
se na přechodech objeví doprav-
ní policisté. Hlavním partnerem 
akce je Zdravotní pojišťovna MV 
a Česká rada dětí a mládeže.

Občané ubytovnu proti kostelu nechtějí

Natáčení Nemocnice na kraji města pokračuje

Soud s nebezpečnou 
zlodějkou pokračuje

LOUNY (bal) – Lounský soud v závěru srpna začal znova projed-
návat případ Edity Blahovcové (50). Na jaře 2005 ji okresní soud 
poslal na jedenáct let do věznice se zvýšenou ostrahou, krajský 
soud ale část rozsudku zrušil. Žena si nyní odpykává trest pou-
ze devítiletý.

PODBOŘANY (red) - Podbořanští se brání. Přestavbou bývalého 
archivu Teslamp má totiž vzniknout ubytovna přímo proti hlavní-
mu vchodu kostela sv. Petra a Pavla v ulici Na Kopečku. 

ŽATEC (al) – Plejáda známých českých herců se v příštích 
dnech bude pohybovat v Žatci. Vrátí se sem kvůli natáčení 
dalších záběrů pro třetí řadu seriálu Nemocnice na kraji 
města s podtitulem Nové osudy.
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Její zlodějský scénář, který 
úspěšně používala několik let, si 
možná pamatujete. Nejprve po-
žádala řidiče kamionu o svezení, 
pak ho uspala a okradla. Napo-
sledy v roce 2004 oloupila slo-
venského řidiče u Prahy a u Ra-
né pak maďarského řidiče, který 
poté, co mu nasypala omamnou 
látku do kávy, havaroval.

Soud v Lounech může trest 
pro Blahovcovou znovu pro-

dloužit na původních jedenáct 
let. „Výslech jednoho z okra-
dených, řidiče Milana Hasáka, 
nebyl zcela v souladu s trestním 
řádem. Dostali jsme za úkol ten-
to důkaz zajistit znovu,“ vysvětlil 
lounský soudce Petr Šilhan. Slo-
venský řidič ale do Loun nepřijel, 
takže soud jeho výpověď pouze 
přečetl. 

Hlavní líčení pokračuje 10. 
října.

ZŠ Lipenec – pasování na prvňáčky. Mezi nimi jsou i dvojčata 
Eva a Lucka Sulovy.
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V okrese Louny začalo navště-
vovat školu celkem 834 prv-
ňáčků. „Předběžný počet dětí 
ve všech ročnících škol je 7650 
žáků. Jedná se o běžné ZŠ i ZŠ 
pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami,“ uvedla Naďa 
Kocábková z kanceláře hejtmana 
Ústeckého kraje. 

„Počet tříd se nám nezměnil. 
I letos jich bude 27 a prvňáčků 
máme 72 – tedy tři třídy. Postrá-
dáme dva učitele druhého stup-
ně. Nejvíce nám schází češtinář, 
učitel dějepisu, fyziky, matema-
tiky a informatiky,“ informuje 
o aktuální situaci ředitel žatecké 
školy v Komenského aleji Zde-
něk Srp.

„Stav učitelů je plný, přijde ně-
kolik nových pedagogů. V tomto 
školním roce je připraven pro děti 
celoroční projekt „Škola 112“, 
který si sami žáci hlasováním 
vybrali,“ přiblížila lipenecká ře-
ditelka Zdeňka Jelińská. Základ-
ka v Lipenci přivítala letos 10 
nových žáčků a slavnostní začátek 
školního roku zde byl také vlastní 
– tentokrát v duchu projektového 
roku. Třídy se výjimečně tento den 

přejmenovaly na jednotky a z uči-
telů se stali policisté, zdravotníci, 
záchranáři.      

„Nastoupilo sedm nových prv-
ňáčků, ke změně počtu tříd ne-
dojde. Stav učitelů je v součas-
né době naplněn,“ hlásila Ivana 
Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ Pe-
trohrad. 

V Černčicích u Loun je letos 
11 tříd a dochází sem 270 žáků. 
V mateřské škole do naplnění 
kapacity zbývá 11 volných míst. 
„Otevřena je letos pouze jedna 
první třída, máme 27 prvňáčků,“ 
říká ředitel ZŠ a MŠ Černčice Jiří 
Richter. Přes veškeré snahy se mu 
nepodařilo najít učitele s aprobací 
chemie-přírodopis.

„V tomto školním roce otevírá-
me 25 tříd, tedy stejně jako v ro-
ce předchozím. Do prvních tříd 
nastoupilo 55 žáků. Stav učitel-
ského sboru je v současné době 
naplněný, pro příští školní rok 
však máme v plánu rozšířit a do-
plnit kolektiv o nové učitele pro 
výuku angličtiny, matematiky, 
fyziky a tělesné výchovy,“ přede-
sílá Daniel Syrovátko, ředitel Zá-
kladní školy Postoloprty.


