
„Naše cesta řešila účast 
v rámci projektu vzájemné-
ho setkávání People to people 
obou měst sloužícího k pre-
zentaci zájmových uskupení 
a uměleckých souborů a k pro-
hloubení partnerských vztahů 

obou měst.  Na slavnostech 
Kirmes 2007 vystoupily mažo-
retky ze ZUŠ a smíšený pěvec-
ký sbor Rubín. Naše návštěva 
měla dále za úkol doladit nále-
žitosti společně připravované-
ho projektu Naučných stezek 

v rámci budovaných cyklos-
tezek, u kterého se konkrétně 
jedná o umístění informačních 
tabulí ve vícejazyčných mu-
tacích a odpočívadel za pení-
ze z dotačního programu Cíl 
3. Obdobný projekt realizu-
je i německá strana. Výměna 
vzájemných zkušeností je ne-
docenitelná,“ vysvětlil hlavní 
body víkendové návštěvy sta-
rosta města Radek Reindl.
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stručně z obcí stručně z měst
n  MĚSTO LOUNY hos-

podařilo v prvním pololetí se 
schodkem 8,9 mln Kč. „Hos-
podaříme přitom lépe, než 
jsme předpokládali. Při schva-
lování rozpočtu jsme počítali se 
schodkem 28,4 milionu. V prv-
ním pololetí jsme dosáhli méně 
než poloviny této částky,“ infor-
movala tajemnice městského 
úřadu Renáta Čapková.
n RADA MĚSTA Postolopr-

ty schválila záměr rozšířit počet 
míst u městské policie. Musejí 
to ovšem ještě projednat za-
stupitelé, kteří zasedají 19. 
září od 17 hodin. Strážníků ve 
službách města je nyní sedm, 
měl by tedy přibýt osmý. 
n  TECHNICKÉ SLUŽBY 

v Žatci mají 55 zaměstnanců. 
Deseti pracovníkům na mzdy 
přispívá úřad práce, dalších 
15 technické služby zaměstná-
vají v rámci projektu EU. S úda-
ji se seznámili radní s tím, že 
příští rok čekají technické služ-
by změny. Zvažuje se, že by pře-
vzaly správu veřejného osvětle-
ní, navíc budou mít nový stroj, 
který ušetří zaměstnance při se-
kání trávy. Ředitel TS má nyní 
vypracovat návrh činnosti této 
příspěvkové organizace města 
v příštím roce s přihlédnutím 
k uvedeným skutečnostem.
n  MĚSTO PODBOŘANY 

rozhodlo prodat funkční stro-
je, které ještě zůstaly v býva-
lých kasárnách. „Pokud bude 
o jeden stroj stát více zájemců, 
prodáme ho formou dražby,“ 
uvedl podbořanský místosta-
rosta Karel Honzl.
n  VE VROUTKU přibyla 

značka zákaz zastavení v ulici 
Podbořanská od kina k parce-
le č.st. 4. Dále pak zastupite-
lé schválili umístění u vjezdu 
na náměstí zákazu vjezdu ná-
kladních automobilů s dodat-
kovou tabulkou dopravní ob-
sluze vjezd povolen.
n SBĚROVÁ SOBOTA v re-

žii firmy Likor CZ čeká Kryry 
a spádové obce Běsno, Stebno 
a Strojetice dne 29. září. Měst-
ský úřad nabádá občany, aby 
nebezpečný odpad (lednice, 
televizory, zářivky, olejové fil-
try, barvy, oleje) připravili ke 
stanovišti odpadových nádob 
ten den do 8 hodin.

n  VÝSTAVA ŽELEZNIČ-
NÍCH vozidel je naplánována 
v Blatně. V sobotu 29. září od 8 
do  17 hodin na železniční sta-
nici Blatno u Jesenice na pro-
gramu jízdy parních vlaků do 
všech čtyř směrů (Kryry, Jese-
nice, Žihle, Chýše), historické 
drezíny, prezentace motorové 
jednotky Reginovona, ukázka 
práce hasičů, prezentace krajů 
formou stánků s propagací. 
n  V DOMOUŠICKÉM po-

toce, ale i koupališti je násled-
kem suchého léta minimum 
vody. „Musíme udělat propoje 
a vodu tam přivést,“ říká sta-
rosta Zdeněk Kutner. Mělo by 
k tomu dojít nejspíše v příš-
tím roce.
n OBCE BLAŽIM i Deštni-

ce na svých úředních deskách 
zveřejnily nařízení mimořád-
ných veterinárních opatření 
k zamezení šíření katarální ho-
rečky ovcí. Nákaza byla zjiště-
na v Bavorsku a Krajská vete-
rinární správa do vymezeného 
pásma dozoru kolem ohniska 
nákazy zahrnula i území okre-
su Louny. 
n  OBEC BLŠANY u Loun 

hledá zaměstnance pro pro-
vozování hospody, nebo nabí-
zí místní hospodu do bezplat-
ného pronájmu. „K tomu je 
možno získat do šesti měsíců 
obecní byt,“ láká starosta obce 
Dobromil Konečný. 
n  V CÍTOLIBECH každé 

pondělí od 18:45 v tělocvičně 
základní školy se koná cviče-
ní aerobiku, zvou tam všech-
ny příznivce pohybu. Odměna 
lektorce činí 25 korun za oso-
bu. Každé úterý od 16:30 v jí-
delně mateřské školy se zase 
schází KLUB 6-99, zvou sem 
všechny, kdo mají chuť se ně-
čemu přiučit, nebo ostatní něco 
naučit.
n  ZASTUPITELÉ OBCE 

Holedeč jmenovali do funkce 
druhého místostarostu obce 
Petra Kubicu (prvním je Josef  
Kasík). Zároveň schválili od-
měny místostarostů od 1. září 
1500 Kč + 90 Kč za každou 
odpracovanou hodinu do výše 
6540 korun.

Ajaxův zápisník se opět rozejel. I pro děti v Lipenci.

Nenoste na krku klíče od bytu
LOUNSKO (pčr) - Minulé pondělí byly zahájeny preventivně in-
formační besedy policie pro druhé třídy. Nprap. Tomáš Krupička 
během týdne navštívil základní školy v Lipenci, Peruci a v Lou-
nech ZŠ Školní a ZŠ 28. října.

Vystoupení dívek ze ZUŠ Podbořany bylo přijímáno s nadšením.

Podbořanští v Německu dolaďovali nejen cyklostezky

Pohybovat se na vozíku není vůbec jednoduché. Přesvědčil 
se o tom i lounský starosta Jan Kerner.

Chybí peníze na specialisty
Centrum služeb pro zdravotně postižené představilo svou činnost

LOUNY (pj) - Ve čtvrtek se konal společný den otevřených dve-
ří Centra služeb pro zdravotně postižené a Svazu tělesně posti-
žených v ČR. Obě občanská sdružení prezentovala svoji činnost 
jak výstavou vyrobených předmětů, tak kompenzačními pomůc-
kami, které je zde možné zapůjčit. Vedle stánků s ručně vyro-
benými předměty byly také vystaveny vozíky, chodítka i sedačky 
do vany.

Kotle elektrárny postaveny v polovenkovním provedení. Pod-
laží jsou z ocelové konstrukce a z venku jen oplechována.

Počeradská elektrárna 
měla stát v Egyptě

V sobotu otevře brány, ráda by zaujala rodiče i děti
POČERADY (ota) – Den otevřených dveří pro celou rodinu na-
bízí tuto sobotu 22. září od 10 do 13 hodin Elektrárna Počerady. 
Můžete podniknout exkurze po elektrárně. O děti se vám tento-
krát postará Divadlo VeTři, které předvede svou velkou balónko-
vou show, přičemž pozvání přijal i mistr světa v práskání bičem. 
Každý návštěvník dostane malý dárek. Málokdo ví, že původně 
měla stát tato elektrárna v Africe. 

V apartním 
meruňkovém ohozu
LOUNY (mp) - Téměř po dvou 

měsících stavebních prací dosta-
la budova Městské policie Lou-
ny nový kabát barvy. Práce pro-
váděla po výběrovém řízení firma 
REKOS Žatec. Po rekonstrukci 
elektroinstalace v celé budově 
a vybudování nového plynového 
vytápění v roce 2004, nové stře-
chy v roce 2006 tak přibyla také 
nová fasáda domu.

Další politická 
kavárna 

s hudbou již 
tento pátek

LOUNY (red) – Lounské sdru-
žení Občanské demokratické 
strany pořádá tento pátek 21. 
září Politickou kavárnu. Hos-
tem ve velkém sálu hotelu Uni-
on bude tentokrát poslanec ev-
ropského parlamentu PaedDr. 
Ivo Strejček, člen Hospodář-
ského a měnového výboru Ev-
ropského parlamentu. Zabývá 
se ekonomikou, měnovými zá-
ležitostmi, mezinárodním ob-
chodem, finančními službami 
a bankovnictvím.

O příjemnou atmosféru se již 
tradičně postará lounský hu-
debník Jaroslav Klein se svými 
kamarády. 

Politická kavárna si klade za 
cíl alespoň dvakrát ročně or-
ganizovat setkávání lidí, které 
politika zajímá, s významný-
mi osobnostmi politické scény. 
„Můžete či nemusíte si přitom 
dát jídlo i pití, můžete se našich 
hostů ptát na cokoli nebo pros-
tě jenom poslouchat,“ zve před-
seda místního sdružení ODS Jan 
Kerner. 

V roce 2005 byla hostem po-
litické kavárny místopředsedky-
ně parlamentu Miroslava Něm-
cová a v roce 2006 na jaře teh-
dejší primátor Ústí nad Labem 
Petr Gandalovič. Na páté kavár-
ně v září 2006 se pak představili 
kandidáti ODS do komunálních 
voleb a akci moderoval dnešní 
starosta Podbořan Radek Re-
indl. V červnu 2007 do Loun 
opět zavítal Petr Gandalovič, 
tentokrát již ve funkci ministra 
zemědělství.

Sonda do jedné vršovické domácnosti… 
Ivana Brožová je soukromým zemědělcem od roku 1992, kdy si 
pronajala prvních 10 hektarů orné půdy. Protože nebyla resti-
tuentem, musela nakupovat potřebné stroje a budovy postupně. 
Nyní obhospodařuje 110 hektarů orné půdy.  „Zhruba polovina 
je naše, polovina v pronájmu. Budu muset pracovat do devade-
sáti let, abych všechno splatila. Máme i živočišnou výrobu, ale 
tu postupně redukujeme. Je to dřina bez nároku na volno,“ říká 
paní Brožová, zatímco vaří zelňačku a kečup. Pochází z Ústí nad 
Labem a do Vršovic se provdala. Její manžel je původním povolá-
ním letecký mechanik. „Mám pocit, že každému zemědělci dřepí 
za krkem deset úředníků a cucají mu krev. Preferovány jsou velké 
podniky, přitom na drobné zemědělce platí stejné nároky,“ ko-
mentuje podnikání své ženy pan Brož. Rodina už nebyla patnáct 
let na dovolené. „To leda když potřebujeme koupit nějaký stroj, 
tak naložím rodinu a jedeme přes půl republiky na výlet.“
„Chtěli jsme na vesnici, kde je zeleň a příroda, ale už je to o ně-
čem jiném. Požadavkem většiny lidí je mít vybetonovaný chodník, 
vykácet stromy a položit zámkovou dlažbu. Ty tam jsou časy, kdy 
se přes náves hnaly husy k řece. Dneska by přiběhl hygienik, 
veterináři a ochranáři,“ přibližuje realitu paní Ivana. „I přesto 
všechno nás práce těší, ale budoucnost je nejistá.“               (red)
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Žáci byli obeznámeni s policej-
ní institucí – jak vypadají policej-
ní uniformy, jak policisté pracu-
jí. Naučili se i praktické věci pro 
život – co znamenají telefonní 
čísla 150, 155 a 158, jak ohlásit 
nebezpečí a jak se chovat, pokud 
se ztratí. Přednáška byla zamě-
řena také na dopravní výchovu, 
problém šikany, návykových lá-
tek a na trestnou činnost. Vyu-
čování zakončil malý test, aby 
si žáci pamatovali důležitá tele-
fonní čísla.

Důležité je i toto policejní de-
vatero: 1. Nikam nechoď s ne-

známými lidmi. 2. Nenos viditel-
né klíče od bytu. 3. Cizím lidem 
neotvírej dveře od domu a bytu. 
4. Neodemykej sám dveře, když 
máš za zády cizího člověka. 5. Od 
cizích lidí udržuj odstup, aby na 
tebe nedosáhli. 6. Nesedej k cizím 
lidem do auta a nenech se ani na-
lákat k autu. 7. Od cizích lidí si 
nic neber. 8. Hlídej si své cenné 
věci. 9. Pokud ti někdo ubližuje, 
svěř se rodičům, učitelům nebo 
policii!

V tomto školním roce se do 
projektu Ajax zapojilo celkem 
23 škol lounského okresu.
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NĚMECKO (sih) - Zástupci podbořanské radnice spolu s ma-
žoretkami ze Základní umělecké školy a smíšeným pěveckým 
sborem Rubín byli o víkendu hosty v partnerském německém 
městě Ehrenfriedersdorf. Partnerství obou měst trvá již ně-
kolik desetiletí a vzájemná setkávání jsou tradicí. 
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„Provozní zařízení sice máme 
stejné jako jinde, tedy turbíny ze 
Škodovky a kotle z Vítkovic, ale 
jejich uspořádání je zcela jiné. 
Strojovny počeradských bloků 
jsou postaveny z  montovaného 
železobetonu a nejsou podskle-
peny. Vlastní turbíny a alterná-
tory jsou umístěny v samostat-
ných boxech, které jsou odděleny 
od ostatních turbosoustrojí. Kaž-
dý z boxů má dvě posuvné stře-
chy, přičemž nad boxy projíždějí 
dva portálové jeřáby umožňující 
montáž a demontáž turbín či al-
ternátorů. V tomto projektovém 
uspořádání tedy schází klasická 
hala strojovny jako mají ostatní 
tepelné elektrárny,“ přibližuje 
zvláštnosti počeradské elektrár-
ny Jiří Kulhánek, vedoucí odboru 
řízení provozu. Průtlačné kotle 
jsou pak postaveny v takzvaném 
polovenkovním provedení. „Veš-
kerá podlaží jsou z ocelové kon-
strukce a z venku od 15 až do 50 

metrů, pouze oplechovaná. Ple-
chové jsou i zauhlovací zásobní-
ky,“ dodal Jiří Kulhánek.

Proč má Elektrárna Počerady 
tak atypické řešení? Původně 
měla podle plánu stát v Egyp-
tě. Jenže z kontraktu Škody Pl-
zeň a Vítkovic pravděpodobně 
z politických důvodů sešlo. „A 
protože se koncem padesátých 
let uvažovalo  o nové elektrár-
ně i v Československu, využil se 
v rámci úspor již hotový afric-
ký projekt pro Počerady. V dů-
sledku to znamená, že v létě, 
jako bylo například to letošní, 
nám doslova subtropické poča-
sí nevadí. Technologie je tomu 
přizpůsobena a lidem v provoze 
díky „vzdušnosti“ staveb rov-
něž není tolik horko. V zimě 
ovšem musíme v kotelně, aby 
nezamrzla, vytápět prostory do 
výšky 15 metrů pomocí rozvo-
dů teplého vzduchu,“ vysvětlil 
Jiří Kulhánek.
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Akce se zúčastnili také staros-
ta Jan Kerner a místostarosta 
Jan Čermák, kteří zde diskuto-
vali o rozšiřování služeb a vyu-
žitelnosti dalších prostor. Před-
sedkyně Centra služeb pro zdra-
votně postižené Venuše Firstlo-
vá naznačila, že by do budouc-
na chtěla mimo asistenčních 
služeb rozšířit ještě oblast po-
radenství. Za Svaz tělesně po-
stižených vystoupila jeho před-
sedkyně Zdeňka Mocňáková. Ta 
mimo jiné otestovala zručnost 
pana starosty, který si vyzkou-
šel, jak je jízda na kolečkovém 
křesle obtížná.

„Vizi dnešní akce jsme měli 
už od letošního dubna, ale kon-
krétní příprava akce proběhla až 
včera. Především jde o zviditelně-
ní se ve společnosti a poděkování 
sponzorům. Vždyť třeba z grantu 

společnosti T-Mobile jsme získa-
li částku 100 000 korun. Právě le-
tos v souvislosti se zněním nové-
ho zákona doufáme, že dostane-
me vyšší přísun prostředků,“ vy-
líčila V. Firstlová.

Sektor pomoci tělesně po-
stiženým v začlenění do běžné 
společnosti je finančně náročný. 
Mimo dobrovolnických postů se 
musí přilákat odborníci s vyso-
kou kvalifikací. Ti ale bohužel 
ani přes dotovaná místa nemo-
hou souhlasit s prací za mini-
mální mzdu. Přestože klientela 
tvoří 130–150 lidí měsíčně, ne-
jsou peníze na zaplacení speci-
alistů ani na rozšíření prostor 
a služeb. Mezi nejvýznamněj-
ší sponzory patří Ústecký kraj, 
zmiňovaná společnost T-Mobile 
a Městské úřady Podbořan, Žat-
ce, Postoloprt a právě Loun.


