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n Nakolik se osvědčila nová 
městská vyhláška o pohybu 
psů?

Josef Pešek, 
starosta
města Blšany

„Obecně závazná vyhláš-
ka, kterou jsme stanovili 
pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství, ale 
také vymezili prostor pro 
volné pobíhání psů, platí 
od 20. července. Její přílohy 
tvoří i vymezení konkrét-
ních prostor, kde je volné 
pobíhání psů umožněno jak 
v Blšanech, tak i v jednot-
livých městských částech. 
Velká pozornost byla při 
zpracování věnována i ob-
lasti veterinární, zejména co 
nejmenšímu omezení psů 
tak, aby nedocházelo k tý-
rání zvířat. Už nyní mohu 
říci, že se vyhláška osvěd-
čila. Občané ji respektují, 
situace se výrazně zlepšila, 
a od doby její platnosti ne-
byla v tomto směru podána 
žádná stížnost.“
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V sobotu byli skvělí... Otevřen byl i lounský kostelík 
sv. Petra. Návštěvníci Dne evropského dědictví se zájmem z bez-
prostřední blízkosti prohlíželi a fotografovali originální sochy 
Matyáše Brauna, které původně trůnily v Cítolibech na kostelní 
zdi. Pozornost budil zejména vládce času Chronos, který je údaj-
ně nejpochmurnější sochou českého baroka. Od té doby, co má 
kostelík pod patronátem ZUŠ Louny, zde proběhlo hned několik 
koncertů. V sobotu se koncertovalo také. Ke kulturním zážitkům 
patřilo zejména klavírní vystoupení učitelky Ivany Derflerové 
s Vojtěchem Václavem Pourem (na snímku). Ve své premiéře za-
hráli Slovanské tance Antonína Dvořáka a povedly se jim opravdu 
mimořádně. (toš)

Projektanti a architekti připra-
vili studii nového koupaliště na 
žádost radnice. Obsahuje poža-
davky města i se zkušenostmi 
autorů. Současně zohledňuje po-
žadavky obyvatel, kteří se mohli 
k budoucí podobě koupaliště 
vyjádřit v červencové anketě. 

„Jestliže bazény chceme zcela 
jistě, u zimního stadionu se de-
finitivně nerozhodlo,“ uvedl na 
náš dotaz místostarosta Žatce 
Aleš Kassal. 

„Zařízení by si na sebe mělo 
vydělat. Naše bazény lákají ná-
vštěvníky 365 dní v roce,“ řekl 
Žatečanům Josef Jung z pro-
jekční kanceláře Wach. Zároveň 
je podle něj logické, aby město 
zahájilo stavbu jen v případě, 
dostane-li aspoň polovinu peněz 
z evropských dotací.

K financování chce radnice 
každopádně získat peníze z mi-
moměstských zdrojů. „V součas-
né době je možné získat na takový 

záměr až 85 % z cílové částky, re-
spektive z uznatelných nákladů,“ 
předpokládá A. Kassal. 

Autoři studie počítají, že by 
areál ve dvacetitisícovém městě 
navštívilo za rok zhruba 210 ti-
síc lidí. Při takové návštěvnosti 
by pak radnice vydělala ročně 
více než 30 milionů korun. Do 
současného areálu navrhli kry-
tou plaveckou halu, těsně vedle 
ní by ležel velký venkovní bazén 
a brouzdaliště. Za ní má být 
hřiště na minigolf a nedaleko 
ještě hrací plochy na plážový 
volejbal a badminton. Bazén by 
měl stát hned vedle parkoviště, 
u kterého by byl i případný zimní 
stadion.

Zda město nechá podle studie 

připravit projekt, rozhodnou 
radní do konce září. „O podobě 
areálu se bude hovořit již na 
příští radě,“ potvrdil minulý tý-
den místostarosta. Jak říká, před 
Žatcem a spádovým regionem je 
období rozmachu: „Průmyslová 
zóna Triangle a její pracovníci, 
obyvatelé Žatce, příslušníci ar-
mády i návštěvníci z tuzemska 
a zahraničí, to vše dohromady 
tvoří klientelu, která si podle na-
šeho mínění zaslouží a potřebuje 
mít v Žatci kvalitní relaxačně 
sportovní centrum.“

Současné městské koupaliště 
zůstalo letos zavřené kvůli špat-
nému stavu. I podle projektantů 
bazény jsou katastrofální a neo-
pravitelné.

n Vykradači plechů stínáni
LOUNSKO - Komisař zahájil 

trestní stíhání dvou obviněných 
pro krádež. V červnu-červenci 
odcizili ze 3 železničních mostů 
na trati mezi Louny a Postolo-
prty 207 ocelových ochozových 
plechů. Ty pak odevzdali do 
sběrných surovin na Mostecku. 
Svým jednáním způsobili škodu 
486 813 Kč.
n Napadl prodavačku

LOUNY – V neděli v prodejně 
Penny dva zlodějové ukradli al-
kohol za 500 Kč. Jeden napadl 
prodavačku (pak měla viditel-
nou podlitinu na ruce) a utekl. 
Vzápětí byl strážníky zadržen v ul. 
SNP u Luny 19letý mladík z Tep-
lic. Druhým podezřelým, kterého 
chytili u pokladny, byl 27letý muž 

také z Teplic. Oběma strážníci 
uložili blokovou pokutu.
n Problémový pacient

LOUNY - Na linku 156 v 6 
hodin ráno oznámili z nemocni-
ce, že mají na interním oddělení 
agresivního pacienta. 28letý 
muž z Loun jevil známky požití 
alkoholu a odmítal ošetření po 
epileptickém záchvatu. Nechtěl 
také odejít z ordinace. Na vyzvání 
strážníků prostory opustil. Poz-
ději požádala záchranka o spo-
lupráci při zklidnění agresivního 
pacienta v Husově. Jednalo se 
o vykázaného muže z nemocnice, 
bez zranění, s poruchami chová-
ní. Dostal uklidňující injekci. 
n Autem do sloupů 

LIBČEVEC – Zloděj odcizil 
360 m telefonního kabelu ve-
doucího na dřevěných sloupech 
do Charvatců. Pachatel nejprve 
vozidlem zpřelámal telefonní 

sloupy a poté kabel přestříhal 
a odcizil. Škoda vyčíslena na 
36 620 Kč.
n Ukradli Fabii 

BLAŽIM – Z neděle na pondělí 
neznámý pachatel odcizil zapar-
kovanou Škodu Fabia combi 
šedé barvy. Způsobená škoda 
vyčíslena na 150 500 Kč. V prv-
ním pololetí letošního roku bylo 
v okrese Louny ukradeno 94 aut, 
policie objasnila 9 případů.
n Krádež Renaultu 

ŽATEC - 12. září byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro trestný 
čin krádeže, kterého se dopustil 
neznámý pachatel tím, že odcizil 
v ul. J. Vrchlického Renault Clio 
stříbrné barvy. Způsobená škoda 
vyčíslena na 196 000 Kč.
n Benz bez šťávy 

LUBENEC – Kdosi na od-
stavné ploše u motorestu vylomil 
uzamčené víčko nádrže u náklad-

ního Mercedesu Benz a z nádrže 
odčerpal 250 l motorové nafty. 
Škoda činí 8000 Kč.
n Vykradená buňka

POSTOLOPRTY – Minulé 
úterý se neznámý pachatel vlou-
pal do expediční buňky firmy 
Písky - J. Elsnic. Vytlačil uzavře-
né okno buňky a uvnitř ukradl 
kovovou schránku pokladny s fi-
nanční hotovostí. Celková škoda 
odhadnuta na 5900 Kč.
n Stíhán za kabel

LOUNY – Komisař zahájil 
trestní stíhání pro krádež, které 
se obviněný dopustil 7. srpna 
– v areálu firmy ABL odcizil 
celkem 36 metrů vysokonapěťo-
vého kabelu. Způsobil škodu za 
9870 Kč.

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

„Hudba je odlesk nebe,“ uvedl 
Páter Werner Horák a měl prav-
du. Hudba se snášela z varhaniště 
do chrámové lodi a pomohla po-
chopit i nezainteresovaným na 
víře, jak velkou úlohu sehrála 
v dějinách církve. Podvečer 
započaly velebná varhanní Toc-
cata raně barokního Girolima 
Frescobaldiho a latinská píseň 
z 12. století De Sancta Maria 
od Hildegardy z Bingenu dopro-
vázená varhanní improvizací. 
Největší lahůdky z pera J. S. 
Bacha následovaly po Zelenkově 
Liber scriptum. Velkolepého ně-
meckého varhaníka připomněly 
slavná houslová melodie Air, 
varhanové probuzení Fantasie C 
– dur a strhující houslová Partita 
pro sólové housle č. 2 d-moll, na 
něž sešel Lukš dolů před oltář. 
Možná opravdu je nutí tato 
hudba pokorně pokleknout, jak 
nekompromisně vyžadují nepo-
hodlné kostelní lavice. 

Na Tři zpěvy o lásce osobně 
přítomného Václava Hálka 
sešly dolů i ostatní hudebníci. 
K písním použil skladatel texty 
laureátů Nobelovy ceny míru 

Matky Terezy, Thákura a Schut-
ze. Sólové housle hrály opět prim 
při interpretaci Paganiniho. 

Pak se hudebníci vrátili na 
nebesa a nabídli dva vrcholné 
okamžiky koncertu. Nejprve 
úžasnou, pro Mozarta netypic-
kou Fantasii KV 397 s překvapivě 
moderním zvukem, kde souhra 
mystických varhan a houslí byla 
kaskádovitě dramatická a záro-
veň temná a hluboká. Pak přišla 
skladba Louange a l´Immortalité 
de Jesus. Teprve před několika 
lety zesnulý Olivier Messiaen do 
dramatických varhan zakompo-
noval housle a skladbu vygrado-
val do velkého závěru. Tady už 
Ježíš nebyl nadpozemská bytost, 
ale trpící a umírající člověk, co se 
obětoval pro lidstvo. 

Nahozenou expresionitu pod-
trhlo – navzdory názvu – chybějí-
cí zmrtvýchvstání. To se dostavilo 
až se vznešenými barokními ári-
emi Georga Phillippa Telemana. 
A tak přítomní katolíci mohli 
úlevně vydechnout a spokojeně 
se rozejít do domovů s pocitem, 
že hudba nejen hory, ale i víru 
přenáší.

Parlamentu ČR. Hlavním dů-
vodem bylo výjezdní zasedání 
tohoto výboru, ke kterému byli 
přizváni i obchodníci a pěstitelé 
chmele, zástupci Chmelařského 
institutu, Úřadu práce i  Agrární 
komory, hostem byl i ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič. 

Setkání inicioval poslanec 
Josef Čerňanský a zrealizovat 
se mu ho podařilo po několika-
měsíčním úsilí. Zasedání mimo 
budovu Parlamentu se konají 
zřídka, poslední proběhlo před 
dvanácti lety.

Předseda Svazu pěstitelů 

chmele Bohumil Pázler uvítal 
členy zemědělského výboru, 
v čele s jejím předsedou Jiřím 
Papežem (ODS) a informoval 
o výsledcích letošního roku. Ře-
ditel Chmelařského institutu Jiří 
Kořen poděkoval za podporu, 
které se jim od zemědělského 

výboru dostává, a přednesl pre-
zentaci o chmelařském institutu 
a pokusném pivovárku. 

Tajemník svazu Zdeněk Rosa 
upozornil na tisíciletou tradici 
pěstování chmele na území Čes-
ké republiky. Přes 80% chmele 
je každoročně vyváženo, což 

nás řadí mezi největší světové 
producenty. „V Česku byla v po-
sledních letech podprůměrná 
sklizeň, letos se očekává ještě 
větší propad. Důvodem jsou 
tropické teploty, nevyrovnané 
srážky a sucho. Čeští pěstitelé 
tak nejsou schopni naplnit 
světovou poptávku po českém 
chmelu. Pokud nebude výroba 
chmele výrazněji podpořena, dá 
se očekávat další pokles ploch. 
Chmelařství je obor, který nyní 
bojuje o svou budoucí existenci,“ 
uvedl Zdeněk Rosa.

Mezi své priority chmelaři řadí 
obnovu chmelnic, budování vod-
ních zdrojů pro závlahy, zajištění 
pracovních sil pro sezónní práce 
ve chmelnicích, udržení plateb 
spojených s produkcí chmele a in-
vestice do technologií spojených 
s pěstováním a sklizní chmele. Po 
ukončení zasedání členové země-
dělského výboru měli možnost 
vidět cestu chmele od chmelnice 
až po výrobu piva. Poslanci si 
prohlédli průběh sklizně na stře-
disku ve Stekníku a přesunuli se 
do areálu Chmelařského družstva 
Žatec. Prošli pracoviště pro skla-
dování, moderní budovu s balící 
linkou a expedici. Návštěvu Žatce 
uzavřeli prohlídkou provozu Ža-
teckého pivovaru.

Ve Svobodném hlase č. 35 z 29. 
srpna jsme informovali o případu 
mladíka, odsouzeného za loupež 
a agresivní chování vůči chmelo-
vým brigádníkům ve Skupicích. 
Omylem jsme uvedli, že obžalo-
vaný měl spolupachatele – kom-
plice. Tento druhý mladý muž, 

Jaroslav Havrla, nebyl u soudu 
v roli obžalovaného, měl být 
pouze svědkem, ovšem nemohl 
se dostavit, protože byl v zahra-
ničí za prací. Za použití slova 
komplic a chybnou informaci se 
Jaroslavu Havrlovi omlouváme.

Redakce Svobodného hlasu

Nechyběla ani učitelka Věra 
Štumpfová, důstojná paní, která 
na slavnost přijela na kolečkovém 
křesle. Vzpomínala, jak na škole 
vyučovala od roku 1964 za ředi-
tele Lapky a vždy prý učila pá-
tou třídu, anebo Jiřina Lodlová 
– Hinkeová. Ta zde učila od roku 
1945. „To vám byla idyla, když tu 
byl řídícím Josef  Keller. O posví-
cení mi povídá: -Dnes je Pěkná, 
pusťte děti o desáté domů. Paní 
řídící vás zve na oběd a já pak 
půjdu s pantátama do hostince,“ 
vzpomíná s dojetím paní učitelka. 
Z Černčic do Panenského Týnce 
chodila pěšky anebo vlakem 
z Loun do Vrbna a odtud pěkně 
po svých. 

„Já byla nejvíc nadšená ze se-
tkání s paní učitelkou Svatavou 
Šroubkovou. Ona uměla všech-
no tak zvláštně podat, že jsme 
si to pamatovali po celý život. 
Všichni ostatní její žáci jí s úctou 
přišli podat ruku, včetně mého 

syna, kterého také učila. Když 
stonal, navštívila nás a přinesla 
mu Pohádky z mechu a kapradí,“ 
líčí Marta Pešková ze Žerotína.

Oslavy před vyzdobenou školou 
krátce po desáté zahájily posto-
loprtské mažoretky a písničky 
školního sboru Poškoláček. Pěk-
nou řeč pak pronesl starosta obce 
Václav Švajcr. Městysem se ubí-
ral velký průvod, seřazený podle 
jednotlivých ročníků. Došel až ke 
klášteru, kde probíhala další část 
kulturního programu. Odpoledne 
se v sokolovně konala školní aka-
demie, večer zábava. 

„Program nebyl nikterak sešně-
rovaný. Byl koncipován tak, aby 
si lidé v pauzách mezi vystou-
peními mohli v klidu popovídat, 
případně zajít na hřbitov. Za vše 
snad mluví fakt, že se vzpomína-
lo, hrálo a tancovalo do půl třetí 
do rána,“ uzavírá moderátorka 
akce a zároveň vedoucí školního 
sboru I. Vágnerová.

ÚSTÍ N.L. (lv) – Ve čtvrtek 
20. září se v ústeckém hotelu 
Vladimír koná krajské kolo 
druhého ročníku soutěží PX 
Firma roku 2007 a Makro Živ-
nostník roku 2007. Přihlásilo 
se 2237 účastníků, což je o 205 
více než loni. 

V soutěži Makro Živnostník 
roku 2007 postoupili do kraj-
ských kol živnostníci s nejorigi-
nálnějším podnikatelským příbě-

hem. V celostátním finále vybere 
nejlepšího živnostníka roku 2007 
veřejnost v sms hlasování.

Mezi finalisty krajského kola 
Makro Živnostník roku 2007 
jsou fotograf Antonín Svoboda ze 
Žatce a zubní lékař Peter Broďáni 
z Loun. Finalistou krajského kola 
PX Firma roku 2007 je též Ag-
rima Žatec, s.r.o. ze Staňkovic, 
specializovaná na prodej špičko-
vé zemědělské techniky.

Kam kráčíte, čeští chmelaři?
Ve čtvrtek třináctého se poslanci vydali do Žatce

Žatecké chmelaře navštívil také ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič (zcela vpravo)

ŽATEC (moj) - Do Chmelařského institutu v Žatci přijeli poslanci 
ze zemědělského výboru

Bude-li dotace, bude i bazén
V Žatci plánují velkolepé relaxační centrum

ŽATEC (bal) – Žatečtí zastupitelé i veřejnost se v minulých dnech 
seznámili se studií nového letního koupaliště, krytého bazénu 
s vodními atrakcemi, minigolfu a parku. Projektanty jsou  Ateliery 
Vystyd a firma Wach, které se v Evropě zabývají projektováním 
a výstavbou bazénů. Stavba v Žatci by stála 225 milionů korun. 
Pokud by město chtělo i zimní stadion, cena projektu by stoupla 
o dalších 150 milionů.

Narozeniny školy oslavily 
stovky lidí

PANENSKÝ TÝNEC (toš) - V sobotu se v Panenském Týnci kona-
la oslava sedmdesátých narozenin základní školy. Dopoledne se 
před školou sešly obrovské zástupy lidí – od dětí po seniory. 

Narozeniny školy oslavily zástupy bývalých žáků, ale i kantorů.
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Pavla Kšicová, Stanislav Lukš a Tři zpěvy o lásce.

Hudba i víru přenáší
Hudební odlesk nebe v Chrámu svatého Mikuláše

LOUNY (jvn) - Na konci Evropského dne památek a v předvečer 
posvěcení Chrámu svatého Mikuláše v něm proběhl výjimečný 
koncert. Operní pěvkyně Pavla Kšicová, houslista Stanislav Lukš 
a varhaník Josef Kšica v největším lounském kostele provedli ně-
kolik duchovních skladeb. 
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Naše živnostenská želízka v ohni
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