
n  S jakými problémy se na 
vás nejvíce lidé obracejí?

„Stejný význam má pro mně 
starost občana, kterému před 
garáží neustále někdo parkuje 
auto, přes vážné existenční pro-
blémy zemědělců při dlouhodo-
bém suchu až po pomoc různým 
neziskovým organizacím při rea-
lizaci zajímavých sociálních pro-
jektů, které přesahovaly regionál-
ní význam. Ne vždy bývá snaha 
završena úspěchem, což je pře-
vážně způsobeno především spe-
cifickým charakterem problému, 
který nechala odpovědná osoba 
mnohdy zajít příliš daleko.“
n Jakým způsobem spolupra-

cujete s obcemi?
„Již na začátku mého volebního 

období jsem slíbil, že se postupně 
chci setkat se starosty všech obcí 
na okrese Louny. Zatím se to daří 
plnit a dnes mohu říci, že jsem 
již navštívil zasedání všech mik-

roregionů a svazků obcí v okrese 
a zasedání zastupitelstev několi-
ka obcí.“ 
n  Na čem jste v prázdnino-

vém čase pracoval?
„Již delší dobu jsem usiloval o se-

tkání chmelařů se zemědělským 
výborem Poslanecké sněmovny. 
Toto pracovní setkání je připra-
veno na 13. září ve Chmelařském 
institutu v Žatci. Jedinou projedná-
vanou problematikou bude chmel. 
Členové zemědělského výboru pro-
jevili přání prohlédnout si sklizeň 
chmele na některém sklizňovém 
středisku, aby mohli porovnat 
doby, kdy většina z nich se zúčast-
nila sklizně jako brigádníci. Určitě 
si prohlédnou provozy na sklado-
vání a úpravu chmele a pokud to 
čas dovolí, zavítají také do chme-
lařského muzea.

Se Stavebním úřadem podbo-
řanské radnice právě probíráme 
novelu stavebního zákona a mož-

ná společně připravíme i nějaký 
pozměňovací návrh.“
n Nemáte v úmyslu také roz-

vod? Ve vaší straně jsou různé 
manželské rošády v poslední 
době oblíbené...

„Ne, rozchod s manželkou 
opravdu nechystám. Jsme spolu 
již 39 let a tak doufám, že nám to 
ještě dalších 39 let vydrží.“
n  Jak vás mohou lidé kon-

taktovat?
„Před osobní návštěvou dopo-

ručuji schůzku sjednat předem na 
pevné lince 415 710 160 anebo 
mobilním telefonu 604 858 066 
na mého asistenta Petra Mojžíše. 
V kanceláři jsem totiž k zastižení 
pouze každé pondělí, v ostatní 
dny velmi nepravidelně. Pracuji 
kromě schůzí sněmovny ještě 
v zemědělském výboru, podvý-
borech pro rozvoj venkova a pro 
potraviny, také jsem členem kon-
trolního výboru, a to vyžaduje 
mou častou přítomnost v Praze. 
Cestuji po okrese, nebo jsem na 
různých akcích i v rámci kraje.“
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stručně z obcí stručně z měst
n  RADNICE V Postolopr-

tech hledá vedoucího a refe-
renta odboru rozvoje města. 
Přihlášky v zalepené obálce 
je možno posílat do 14. září. 
Předpokládaný nástup na obě 
místa je od října. 
n  KAMERY UMÍSTĚNÉ 

na semaforech v ulici Osvobo-
ditelů v Lounech sledují husto-
tu provozu a případně upravují 
jeho režim spolu s řídící jednot-
kou. „Kamery instalovala firma 
Signalbau Huber CZ Praha. Sli-
bujeme si od toho, že provoz 
na těchto křižovatkách bude 
plynulejší a bezpečnější,“ řekl 
Václav Zlatohlávek z oddělení 
dopravy radnice.
n V PODBOŘANECH pro-

běhla rekonstrukce křižovatky 
ulic Husova a Přátelství, kte-
rou během prázdnin provádě-
la firma KAMO Žatec. Rekon-
strukci komunikace v ulici Na 
střelnici provedla firma Silni-
ce Žatec.
n  DVA NOVÉ 1. roční-

ky v oborech Agropodnikání 
a Ekologie a ochrana krajiny 
otevřela v pondělí Střední ze-
mědělská a ekologická ško-
la v Žatci. Do prvního oboru 
nastoupilo 32 studentů a do 
druhého 22. V tělocvičně ško-
ly nyní probíhá rekonstrukce 
za 22 mln Kč.
n ZASTUPITELÉ VROUT-

KU schválili žádost Luboše Jir-
ky o příspěvek na sport v hod-
notě 10 000 korun.
n  V ZAHRADNÍM městě 

v Lounech vznikl Park generá-
la Fajtla. Byl osazen dřevinami 
a nechybí zde ani prolézačka 
pro děti. Slavnostní křest par-
ku byl načasován na toto úterý. 
Na akci byla pozvána manžel-
ka našeho slavného letce, Hana 
Fajtlová s rodinou.

n  OBECNÍ ÚŘAD Do-
moušice adresoval minister-
stvu obrany žádost, aby mohl 
vytvořit v parčíku, kde je již 
pomník, připomínající založe-
ní republiky, pamětní desku 
slavného rodáka, pplk. Václava 
Bergmanna, který se v unifor-
mě RAF aktivně zúčastnil roz-
hodující Bitvy o Anglii.
n  V LÉTĚ byla opravena 

místní komunikace v Buškovi-
cích u Podbořan. Práce prová-
děla firma Silnice Žatec.
n V ZÁŘÍ probíhá konkurzní 

řízení na funkci ředitele/ky ZŠ 
Tuchořice. Od roku 1989 ško-
lu vedla Mgr. Jindřiška Rybáko-
vá, která již přesluhuje. O nové 
místo se uchází zejména Karel 
Folber, bývalý zástupce ředitele 
pro II. stupeň ZŠ Postoloprty.
n  ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

v Jimlíně funguje pro veřejnost 
od 15. srpna. Občané, kteří 
mají zájem o odběr obědů ze 
školní kuchyně, si je mohli při-
jít zaplatit již od 13. srpna.
n  V SOLOPYSKÁCH se 

uvažuje o využití současných 
hlinišť. Cihelna byla vrácena 
původnímu vlastníkovi, avšak 
nepatří mu dobývací prostor, 
který je částečně obce a čás-
tečně dalších vlastníků. „Uví-
tal bych nějakého solidního 
investora, aby těžba fungova-
la. V místě by tak přibyla pra-
covní příležitost,“ vysvětluje 
starosta Solopysk a Domoušic 
Zdeněk Kutner.
n DO KONCE září je v ne-

dostavěném gotickém chrámu 
s pozitivní zónou energie v Pa-
nenském Týnci naplánováno 
pozoruhodných jedenáct sva-
tebních obřadů.

Úřad řeší více než tisíc 
právních sporů

ÚSTÍ N.L. (in) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých (ÚZSVM) již pět let zastupuje stát před soudy. K 30. červnu 
Územní pracoviště Ústí nad Labem v rámci své působnosti evido-
valo 1063 právní spory, z toho se jednalo o 562 soudních sporů, 
216 dědických řízení a 285 správních jednání. 

Modřiny prý jsou od sportování
LOUNY (bal) – Lounský okresní soud v srpnu pokračoval v od-
ročeném hlavním líčení s Jiřím K.

V Německu nechyběl perucký 
hrnčíř ani lounský orchestr

LOUNY, ZSCHOPAU (bal) - Německé partnerské město Zscho-
pau pořádalo poslední srpnový víkend již třináctým rokem své 
tradiční Zámecké a střelecké slavnosti. Zschopau je malebné 
městečko s krásným historickým středem, které leží v Krušných 
horách, coby kamenem dohodil od hraničního přechodu Hora 
sv. Šebestiána. 

Hasiči na lanech… V neděli 19. srpna absolvovali 
členové Sdružení dobrovolných záchranářů v Žatci celodenní 
lezecký výcvik. Konal se již podruhé na 50 metrů vysokém 
mostě nedaleko Plas u Plzně se svolením Českých drah a firmy, 
která most rekonstruuje. Devítičlenná skupina záchranářů si tak 
mohla opět vyzkoušet slaňování z různých výšek i vylézt na most 
po pilíři či vystoupat po slanění zpět nahoru po laně. Na snímku 
Ludvík Kostka po úspěšném výstupu po laně na most.

(Zdenka Uďanová, SDZ Žatec)

Slavnost v zákaznickém centru T-Mobile
Společnost chce být nejen dobrým zaměstnavatelem, ale i sousedem

Na matčině zahradě 
pěstoval marihuanu

LOUNY (js) - Osmadvacetileté-
ho muže z Lounska stíhá komi-
sař hned z několika trestných 
činů. Čelí obvinění z nedovole-
né výroby a držení omamných 
a psychotropních látek a jedů, 
neboť na zahradě u domu své 
matky pěstoval marihuanu. 
Policisté zajistili celkem 307 
kusů této rostliny. 

Dále je stíhán ze zanedbání po-
vinné výživy, jelikož neplní vyži-
vovací povinnost na svoji dceru. 
K rukám matky dluží přes sedm 
tisíc korun. Komisař jej obvinil 
i pro trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Koncem 
července navštívil totiž své kama-
rády v obci na Lounsku, ve které 
má uložen okresním soudem zá-
kaz pobytu. V této obci navíc ří-
dil Škodu i přesto, že není drži-
telem řidičského průkazu. Proto 
byl rovněž obviněn pro trestný 
čin řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění. 

Na muže, který již byl v minu-
losti několikrát soudně trestán, 
uvalil soudce vazbu.

Kudy na poslance Čerňanského
Chmelaři se sejdou s poslanci a budou mluvit jedině o chmelu 

Stát pomohl ušetřit na 
zóně Triangle

ŽATEC (čtk) - Za vybudování průmyslové zóny Triangle u Žatce 
dá Ústecký kraj ze svého rozpočtu o 91,7 milionu korun méně, 
než původně předpokládal. Tyto peníze dostal totiž od minister-
stva průmyslu.

Na nádvoří zámku Wildeck 
jsou vždy při této události ro-
zestavěny dřevěné stánky, kde 
se prodávají upomínkové před-
měty, sladkosti, něco k zakous-
nutí a samozřejmě pivo. Slav-
nosti mají i svůj doprovodný 
program, kdy na pódiu vystu-
pují taneční a pěvecké soubory, 
a v sobotu se koná i tradiční prů-
vod městem. 

Starosta Loun Jan Kerner ve 
Zschopau nechyběl, neboť za 
léta společného partnerství zde 
má mnoho přátel včetně svého 
kolegy Klause Baumanna. „Při 
té příležitosti bylo předáváno 
pěti lidem čestné občanství. Lí-
bilo se mi, jaký důraz byl kla-
den na velmi podrobné zdůvod-

nění návrhu, který je předkládán 
zpravidla různými spolky a dob-
rovolnými sdruženími občanů,“ 
podotknul Jan Kerner. 

Již pátým rokem se do Zscho-
pau vydalo i Městské informač-
ní středisko Louny. V jednom ze 
stánků nabízelo návštěvníkům 
propagační materiály a upo-
mínkové předměty o Lounech, 
ale i lounské pivo. 

Společně s „Íčkem“ byl ve 
stánku i řemeslník Martin Říha 
z Peruce. „Ten ostatně svou prá-
ci předváděl za velkého zájmu 
diváků na svém prastarém me-
chanickém hrnčířském kruhu. 
Na pódiu Louny reprezentoval 
Jaroslav Klein se svým orches-
trem,“ dodal Kerner.

Osmadvacetiletý muž z Loun 
je obžalován z dlouhodobého 
týrání osoby žijící ve společně 
obývaném bytě. Jeho o tři roky 
mladší družka, s níž má i syna, 
na něj loni v říjnu podala trest-
ní oznámení. Se zlomenou če-
listí vyhledala pomoc na chirur-
gii a zdravotní sestra zavolala 
policistům. 

„Jednou jsem mluvila s panem 
K. Když jsem se ho ptala na mod-
řiny jeho družky, říkal, že žena 
sportuje a způsobila si je sama,“ 
uvedla u soudu posledně Ria Čer-

ná z odboru sociálních věcí loun-
ské radnice.

Podle znalců je mladá žena zá-
vislou osobností, muž naopak po-
třebuje někoho ovládat. „Je smut-
ným pravidlem, že tyhle dva typy 
lidí se k sobě vždy dostanou,“ ko-
mentovala vztah MUDr. Gabrie-
la Leblová, znalkyně z oboru psy-
chiatrie.

Rozsudek by mohl zaznít 17. 
září. V případě odsouzení obža-
lovanému hrozí vězení na dva 
až osm let.

Vybudování zóny stálo zhru-
ba dvě miliardy korun. Čtvrti-
na z této sumy měla jít z roz-
počtu kraje, zbytek by uhra-
dil stát. Tím, že ministerstvo 
financí souhlasilo s výjimkou 
z pravidel Programu na pod-
poru podnikatelských nemo-
vitostí a infrastruktury, bude 
nakonec příspěvek kraje téměř 
o pětinu nižší.

„O tuto sumu budeme při 
tvorbě rozpočtu na příští rok 
potřebovat pro Triangle méně, 
také například nezatížíme naše 
rozpočtové rezervy,“ uvedl 
hejtman Jiří Šulc.

Zóna Triangle o rozloze 364 
hektarů byla otevřena letos 
v červnu. Práci v ní má během 
několika let najít čtyři tisíce lidí, 
převážně dělnických profesí.
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Právní zastupování státu pat-
ří společně s ochranou státního 
majetku ke dvěma nejdůležitěj-
ším činnostem, kterými se ÚZ-
SVM zabývá už od doby svého 
vzniku. Úřad poskytuje právní 
služby také ostatním organizač-
ním složkám státu a zjednoduše-
ně lze říci, že funguje jako „státní 
advokatura“.

V souladu s právními předpisy 
ÚZSVM jedná v řízeních před 
soudy, rozhodci nebo stálými 
rozhodčími soudy, správními 
úřady a jinými orgány ve věcech 
týkajících se státního majetku. 
Jde o majetek, se kterým ÚZ-
SVM sám hospodaří, nebo ma-
jetek jiných organizačních slo-

žek státu. 
Právní zástupci ÚZSVM hájí 

zájmy státu v závažných a záko-
nem přesně vymezených přípa-
dech na území celé republiky. 
ÚZSVM například poskytuje 
obcím bezplatně právní pomoc 
spočívající v zastupování v říze-
ní před soudem, ve kterém je 
proti obci uplatněn nárok na ur-
čení vlastnického práva k nemo-
vitostem.

Ve významných nebo právně 
složitých věcech týkajících se 
majetku zpracovává úřad práv-
ní stanoviska, o která ho mohou 
požádat organizační složky stá-
tu, státní organizace a Pozemko-
vý fond ČR.

Doba burčáku se blíží… Zatímco v Chrámcích 
pěstují rané odrůdy vína a burčák už byl k mání koncem srpna, 
na chlumčanských vinicích jsou odrůdy klasické a na vinobraní 
se ještě čekalo. V neděli 2. září na svazích Blšanského chlumu 
proběhl předsběr vinných hroznů. Úderem deváté hodiny se 
na vinici sešly obětavé chlumčanské sokolky, ale i další ctitelé 
ušlechtilé plodiny, aby pomohli se sklizní. „Letošní úroda je kvůli 
výkyvům počasí a dva roky trvajícímu suchu spíše průměrná,“ 
hodnotí kvalitu bílých hroznů odrůdy Müller Thurgau chlum-
čanský vinař Miroslav Liederhaus.                                                    (toš)
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Ředitelka MŠ speciální Z. Neudertová přebírá dva šeky – na 
bylinkovou zahrádku a na světelný panel pro zrakově posti-
žené děti.

LOUNY (toš) – Ústřední filosofií společnosti T-Mobile je být nejen 
dobrým zaměstnavatelem, ale také dobrým občanem a sousedem. 
Mezi neziskové organizace, místní samosprávy a příspěvkové or-
ganizace letos rozdělila milion sedm set tisíc korun. Symbolické 
šeky organizacím naší oblasti se slavnostně předávaly v Zákaz-
nickém centru společnosti T-Mobile v úterý 28. srpna. 

Na slavnosti vystoupil lounský 
starosta Jan Kerner, který chvá-
lil iniciativu společnosti T-Mobi-
le a vyzdvihl fakt, že pro žadatele 
přidělením grantu práce nekon-
čí, ale začíná. Přítomným byl 
promítnut dokument, přibližují-
cí některé akce, realizované loni 
právě díky příspěvku společnos-
ti. Poté jednotliví zástupci orga-
nizací krátce přiblížili chystaný 
projekt a šeky s díky přebírali.

Mezi nimi byli například man-
želé Jitka a Richard Kantovi, 
zakladatelé občanského sdru-
žení Za záchranu kostela sv. 
Jiljí v Libyni. Pro šek s částkou 
100 000 korun přijeli až z Lu-
bence. Snaží se opravit na kop-
ci nad Libyní rozhlednu. „Velice 
děkujeme společnosti za peníze. 
Je vlastně naším prvním větším 
sponzorem,“ říká Jitka Kanto-
vá. Za obnovou zcela zchátralé 
rozhledny stojí tři obětaví lidé, 
kteří malebnou zříceninu opra-

vují ve svém volném čase. A na 
kolik částka vystačí? „Budou za 
ní schody,“ říká Richard Kanta 
a přemítá, kde sežene další pe-
níze – protože na opravu pilíře 
potřebují dva tisíce cihel. 

Tělocvikářka Zdena Kovářová 
ze ZŠ Postoloprty zase doká-
že s minimem finančních pro-
středků zorganizovat úctyhodné 
sportovní akce. Přinesla o tom 
celý fascikl dokumentárních fo-
tografií. Školáci pilně sportují 
a nemají na drogy ani pomyšle-
ní. Za peníze T-Mobile se budou 
moci zúčastnit mimoškolních 
sportovních aktivit také děti ze 
sociálně znevýhodněného pro-
středí, pro které jsou tyto akce 
velmi důležité.

Seznam obětavých lidí a vý-
čet projektů by byl velmi dlou-
hý, proto se jejich aktivitám 
a jednotlivým akcím věnujeme 
průběžně, až se začnou usku-
tečňovat.

ŽATEC (red) - Rok práce v Poslanecké sněmovně má za sebou 
poslanec za ČSSD Josef Čerňanský, který po šestnácti letech sta-
rostování v Podbořanech loni uspěl ve volbách.


