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stručně z obcí stručně z měst
n SKAUTI Z Kryr pořádají 

v sobotu 13. října od 9 hodin 
akci Sběr. „Budeme opět sbí-
rat   starý papír – noviny a ča-
sopisy (karton ne), a to v ja-
kémkoliv množství. Začínáme 
v Příčné ulici. Akce bude trvat 
po celý den, kdy budou pracov-
ní hlídky v ulicích. Nemůžete-li 
nám papír osobně předat, dejte 
jej před dveře či vrata a napiš-
te cedulku SKAUTI, sami jej 
pak odvezeme,“ vyzývají kryr-
ští skauti.
n OD ŘÍJNA TK Luna ote-

vírá taneční kurz pro dospělé, 
který se bude konat každé úterý 
od 19:15 do 21 hodin. „Kromě 
základních společenských tan-
ců zabrousíme i do country, 
salsy a dočkáte se i překvape-
ní,“ říká Jana Stehlíková z ta-
neční školy. Kurz bude zakon-
čen slavnostním Věnečkem. 
Výuka probíhá ve Vrchlického 
divadle v Lounech v učebně ta-
neční školy.
n PODBOŘANŠTÍ RADNÍ 

schválili mimořádný příspěvek 
32 000 Kč na dva mechanické 
vozíky pro Svaz tělesně posti-
žených v ČR v rámci dovyba-
vení půjčovny rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek. 
n  40 TISÍC korun pro vy-

pracování projektové doku-
mentace na 3 přechody pro 
chodce uvolnili žatečtí radní. 
Přechody mají být na žádost 
obyvatel a ZUŠ vyznačeny 
u hlavního vlakového nádra-
ží v Purkyněho a Roosevelto-
vě ulici a ve Studentské. „Do-
kumentace má určit, kde by 
měly přechody být konkrétně 
vyznačeny, aby byly bezpečné. 
U nádraží se počítá i s dalšími 
úpravami na silnici, například 
vodorovným značením,“ uvedl 
Jiří Dobruský, vedoucí odboru 
dopravy MÚ Žatec. 
n MĚSTO VROUTEK při-

spělo sponzorským darem na 
pořádání 1. ročníku obranář-
ského závodu, který se koná 
21. října, ve výši 100 Kč na 
občana Vroutku, který je čle-
nem kynologické organizace. 
Rozhodli o tom zastupitelé. 
Schválili také příspěvek druž-
stvu přípravky FK Vroutek ve 
výši 5000 Kč.

n  TŘINÁCTÉHO ŘÍJNA 
pojedou zástupci Mikroregio-
nu Lounské Podlesí na pozvá-
ní německých přátel do oblas-
ti Mildenau. „Budou tam slav-
nostně otevírat kulturní dům, 
který byl postaven v rámci do-
tačního titulu, jenž obec získa-
la díky přeshraniční spoluprá-
ci s naším mikroregionem,“ líčí 
předseda mikroregionu Zdeněk 
Kutner.
n  V SOBOTU 29. září se 

ve vinařické hasičské zbrojnici 
uskutečnilo slavnostní poseze-
ní. Hlavním tématem byla pří-
prava oslav kulatého hasičské-
ho jubilea. „Příští rok slaví ha-
siči 110. výročí založení sboru. 
Slavnost by se měla konat kon-
cem května. Už nyní víme, že se 
uskuteční soutěž v hasičském 
sportu, výstava dokumentů 
a fotografií,“ přiblížil Miroslav 
Janoušek, starosta Vinařic.
n MOŠTÁRNA V Krásném 

Dvoře je v prodeji. Obec ji na-
bídla v červnu za 250 tisíc ko-
run. „Zájemce o koupí si nyní 
vyřizuje úvěr,“ informovala 
místostarostka Hana Filková.
n  V LUBENCI zastupitelé 

rozhodli o umístění torza po-
mníku obětem 1. světové vál-
ky na kopci nad rybníkem. Po-
mník obětem 1. světové války 
byl (poněvadž obsahoval pře-
devším německá jména pad-
lých) po druhé světové válce 
Rusy zničen. Tři kusy pomní-
ku objevili chalupáři a navrhli, 
aby torzo bylo znovu postave-
no. „Pomník byl velkolepý, oko-
lo deseti metrů vysoký,“ uvádí 
starosta Bohumil Peterka. 
n  11. LISTOPADU od 

8 hodin v Touchovicích, Hřivi-
cích a Markvarci bude probí-
hat sběrová neděle pro všech-
ny druhy odpadů.
n  PODNIKATELKA NA-

DĚŽDA Kotková se rozhodla 
ukončit podnikání v prodejně 
kulturního domu Žíželice a na-
bídla odprodej vybavení svého 
obchodu obecnímu úřadu za 
55 000 Kč. Poslanci nabídku 
schválili.

Český Ročov se představil v německém Rotschau

Centrum Žatce díky 
realizaci projektu ožilo

Evropské peníze pomohly rozvoji města
ŽATEC (kas) - Již rok se může město Žatec pyšnit nově zrekon-
struovaným náměstím Svobody. Jen málokdo si dnes vzpomene, 
jak se téměř rok museli všichni vyhýbat výkopům, rozebraným 
chodníkům a vozovkám.

Rekonstrukce končí… Závěrem září skončila v Pod-
bořanech dvouletá rekonstrukce sídliště Velká Osada. Hlavním 
dodavatelem stavby byla společnost Vodohospodářské stavby 
Teplice a subdodavateli Silnice Žatec, firma Podhola a další. 
Druhá etapa si vyžádala přes 13 milionů korun, z čehož zhruba 
polovinu tvořila dotace ze státního rozpočtu.                             (sih)

Lounští zastupitelé neschválili 
návrh na prodej domů

LOUNY (red) – Zářijové jednání zastupitelstva bylo napjatě sle-
dováno zejména obyvateli bytových domů, které město hodlá 
prodávat.

Policisté našli ztraceného seniora 

Na nádvoří Nového Hradu byla otevřena i dílna Ajksnerových 
s českými lidovými řemesly. Výrobu perníčků si vyzkoušely 
Eliška Perníková a Anička Dvořáková ze Žatce. 

Návštěvníky neodradil 
ani silný déšť 

JIMLÍN (bal) - Zámek Nový Hrad otevřel své brány všem ná-
vštěvníkům k velké prohlídce svátečního dne 28. září. Nositelé 
jména Václav měli tento den vstup zdarma. I když vydatně pr-
šelo, už před desátou se na Nový Hrad sjelo kolem dvacítky zá-
jemců a první ze tří průvodců, Miroslav Černý, mohl začít s pro-
hlídkou. Zámkem dále provázeli kastelán Pavel Pilař a ředitel 
muzea Bedřich Štauber. 

Divadelníci mají pevnou půdu pod nohama
Herci Docela velkého divadla Litvínov to hned vyzkoušeli

Vinařičtí se mohou lépe 
domlouvat se světem

VINAŘICE (toš) – Nad obcí směrem na Dřevíč – Na rochlách 
– vyrostla základnová stanice mobilního operátora Telefonica 
O2. Koncem září úspěšně proběhla kolaudace stavby. 

Zastupitelům byl ke schválení 
předložen materiál, který stano-
vuje pravidla pro prodej byto-
vých a nebytových domů. Podob-
ně jako v případě Podbořan, jsou 
také lounští nájemníci přesvědče-
ni, že cena je přemrštěná.

„S prodejem nájemníci bytů 
samozřejmě nesouhlasí, protože 
cena je stanovená hodně vysoko. 
Není nám jasné, proč v některých 
bytech je cena pevná a někde 
bude záviset na obálkové metodě, 
což znamená při tržní ceně prode-
je bytů za byt 2+1 až 420 000 Kč! 
Město Louny  dostalo dotaci od 
Ministerstva financí na přístav-

bu, zateplení a nový výtah, takže 
byty nemůže 20 let prodávat. Ne-
jen, že se v Lounech nejhůře bydlí 
a žije, ale jsou zde prodávány byty 
za nejvyšší ceny v Ústeckém kra-
ji,“ uvádějí nájemníci domu 2279 
na Suzdalském náměstí v otevře-
ném dopise.

Nakonec však byl předlože-
ný materiál, týkající se prodeje 
bytových a nebytových domů, 
podroben kritice a schválen ne-
byl. Zastupitelé Michael Straka 
a Jan Růžek nabídli, že vypracují 
ekonomicky a právně lepší alter-
nativní variantu jako podklad pro 
další jednání.
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LOUNSKO (stř) - Policisté od 
středy pátrali po 85letém staříko-
vi z Vršovic, který po obědě ode-
šel ze svého bydliště na pravi-
delnou procházku a domů se již 
nevrátil. Středeční šetření v ob-
ci a okolí však nepřineslo žád-
ný výsledek. Proto se v pátrání 
pokračovalo i ve čtvrtek. Infor-
mace o pohřešovaném seniorovi 
byly poskytnuty i městské policii 
v Lounech a do pátrání se zapoji-
li i hasiči. Čtvrteční pátrací akce 
byla úspěšná. Policisté staříka 

nalezli sice vyčerpaného a pod-
chlazeného, ale živého. Objevi-
li ho v místech, kde by ho kvůli 
potížím s chůzí nejméně hledali 
– v blízkosti vršovického kopce, 
poblíž hřbitova. Ihned mu po-
skytli první pomoc a přivolali zá-
chranku, která nalezeného muže 
odvezla do lounské nemocnice. 
Úspěšná pátrací akce mohla být 
odvolána. I otrlí policisté neskrý-
vali při nalezení živého staříka ra-
dost a zaslouženě cítili uspokoje-
ní ze své práce.
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Útroby, fasáda i střecha se po-
stupně opravují, na zámku po-
kračují rekonstrukce. V součas-
né době pracují restaurátoři na 
obnově unikátních záklopových 
stropů ze 17. století. Jejich kon-
strukce i jedinečné malby byly 
v minulosti mechanicky poško-
zeny a narušeny častým zatéká-
ním. Restaurátorské práce na 
stropech by měly skončit letos 

v prosinci. Na právě probíhající 
práce dostal Ústecký kraj jakož-
to vlastník zámku dotaci 7,6 mi-
lionů korun z programu finanč-
ních mechanismů EHP/Norska. 
Kromě unikátních stropů má 
být za tyto peníze opravena také 
fasáda východního křídla, římsy 
a krovy.

Naposledy letos bude pro veřej-
nost otevřen zámek 28. října.

„Už máme dobrý příjem te-
lefonického signálu T-Mobile 
i Telefonica O2, nejde nám jen 
Vodafon,“ libuje si starosta Mi-
roslav Janoušek a dodává: „Rád 
bych poděkoval stavební firmě 
Isfin s.r.o. Písek, jejíž pracov-
níci zajišťovali stavební část, 
přívod kabelů a zpevnili ces-

tu. Oceňuji jejich vstřícnost. 
Když přívalový letní déšť spla-
vilo povrch cesty, zástupce fir-
my Ing. Ivan Švec ihned přijel, 
vyhodnotil situaci a navíc vybu-
dovali 34 metrů kanalizace, tři 
kanalizační vpusti a vykopali 
strouhu. Jsme s jejich přístu-
pem velice spokojeni.“

Dnes náměstí žije běžným ži-
votem, slouží jako shromažďo-
vací prostor a nabízí občanům 
města i jeho návštěvníkům boha-
tý kulturně-historický zážitek.

Pamětní deska umístěná 
v dlažbě nedaleko Sloupu milé-
nia připomíná, že zde v letech 
2005 až 2006 probíhal projekt 
Regenerace městské památkové 
rezervace pro rozvoj cestovního 
ruchu – I. etapa – Podloubí. Na 
tento projekt přispěla Evropská 
unie finančními prostředky ve 
výši 6,5 mil. Kč. Cílem projek-
tu bylo zlepšení stavu Městské 
památkové rezervace formou 
celkové rekonstrukce komu-
nikací v podloubí na náměstí 
Svobody.

Díky realizaci projektu došlo 
k průlomové investici, která na-
startovala oživení centra města, 
neboť na projekt navázaly další 
úpravy náměstí. Byly zrekon-
struovány veškeré komunika-
ce na náměstí Svobody, dopl-
něn městský mobiliář a plocha 
byla obohacena o Sloup milénia 
a novou kašnu. 

Revitalizované náměstí 
v Městské památkové rezervaci 
Žatec významně přispělo k ob-
nově kulturně historického dě-
dictví města i regionu a pod-
pořilo rozvoj cestovního ruchu 
v této oblasti. Každý, kdo na-
vštíví žatecké náměstí Svobody, 
si s sebou zaručeně odnáší neza-
pomenutelný zážitek.
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ROČOV, ROTSCHAU (km) - Již tři roky trvá přátelství Ročova 
na Lounsku s německým Rotschau (čili také Ročovem) v saském 
Vogtlandu. Představený německé obce Rotschau Veit Bursian na-
bídl našemu Ročovu možnost prezentovat se na největší slavnosti 
našich příhraničních sousedů, Saských dnech.

Tato slavnost se střídá každým 
rokem v jiném městě a zúčastňu-
je se jí celé Sasko. Letošní 16. 
ročník uspořádalo město Rei-
chenbach, centrum saské oblasti 
zvané Vogtland. Slavnost je po-
jata velkolepě v rozmezí tří dnů, 
letos od 7. do 9. září. 

Možnost představit se širší ve-
řejnosti v sousední zemi se ne-
nabízí často, pozvání bylo přija-
to a začaly přípravy. Byly zhoto-

veny tři panely informující o Ro-
čovu a přidružených obcích Úlo-
vicích a Břínkovu, připraven pro-
pagační materiál k Mikroregionu 
Podlesí, byla získána ukázková 
zkušební várka žateckého piva, 
do příprav se zapojil Ročovský 
pěvecký sbor K. Chlouby. 

Ročov reprezentovala dele-
gace ve složení starosty Václa-
va Trylče, místostarosty Lukáše 
Hossingera, člena zastupitelstva 

Karla Mareše a tlumočnice Lud-
mily Grossenové. 

Navzdory špatnému poča-
sí proběhly Saské dny úspěšně, 
podle německých zdrojů se jich 
zúčastnilo 290 000 návštěvníků. 
Už v pátek 7. září na jednom ze 
slavnostních pódií vystoupil Ro-
čovský sbor, po celé tři dny byly 
zájemcům poskytovány infor-
mační materiály. 

Kromě prezentace byla důleži-
tá setkání s významnými saskými 
politiky. Starosta Trylč byl přijat 
starostou Reichenbachu panem 
Kießlingem, saským minister-
ským předsedou Georgem Mil-

bradtem a setkal se s poslancem 
Bundestagu za FDP Joachimem 
Güntherem. Přínosné také bylo 
setkání s místostarostou Chebu 
panem Pospíšilem, který zastu-
poval své město spojené družbou 
a spoluprací s Reichenbachem.

Vyvrcholením slavnosti byl ne-
dělní tříhodinový závěrečný prů-
vod. Ročov zastupovali staros-
ta a místostarosta v historických 
krojích v čele průvodu Karel IV. 
se svým dvorem. Panovala ve-
lice přátelská atmosféra, díky 
dřívějším návštěvám se Ročovští 
setkali s řadou už známých tváří 
z Rotschau.

Roman Štolpa na jevišti nestál deset let a teď se k tomu vrací. „Na scéně 
si dovolím blbnout, když to v seriálu nejde,“ zvažuje herec.
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POSTOLOPRTY (bal) - V divadle J. K. Tyla vzniklo nové jeviště. Staré pó-
dium se už propadalo. Bylo kdysi udělané nekvalitně, z různorodého mate-
riálu a nebylo upevněno, svým způsobem to bylo „plovoucí jeviště“ a drželo 
jen silou vlastní vůle. 

Výroby toho nového se 
ujalo truhlářství Ctibora 
Šindara z Nehasic u Žat-
ce. Spolu s mistrem Šin-
darem na výrobě nového 
podia se podíleli Vladimír 
Hlavačevský a Jan Žižka. 
Trámy jsou smrkové, plo-
cha pódia 42 m2. „Přírod-
ní dřevo je nejstabilnější 
a nejodolnější vůči vib-
racím. Navíc jsme každý 
trám samostatně ukotvi-
li do obvodového zdiva,“ 
prozradil Šindar. Nový 
zátěžový koberec zůstal 
v téže barvě, totiž purpu-
rově červený. 

Nové jeviště minulou 
středu jako první vyzkou-
šeli herci Docela velkého 
divadla Litvínov i s hos-
tujícím filmovým, diva-
delním, muzikálovým 
hercem a scenáristou 
Romanem Štolpou (zná-

mý ze seriálu Rodinná 
pouta nebo filmu Vůně 
vanilky). Na nových po-
stoloprtských prknech 
zahráli Kabaret aneb ve-
čer s doktorem Liškou – 
představení plné humoru 
a písniček. 

„Vím, jak důležitá je pro 
divadelníky „půda pod no-
hama“. I když jste rozbili 
na tři roky rozpočet, dob-
ře jste udělali, že postavi-
li nové pódium,“ směje se 
Roman Štolpa v krátkém 
rozhovoru před předsta-
vením. 

Na Postoloprty rád 
vzpomíná: „Studoval jsem 
herectví na JAMU a v roce 
1986 jsme zde hráli chme-
lové divadlo brigádníkům, 
na 14 dní jsme sem zajeli 
s koňmi a bryčkou a hráli 
jsme tu krásnou komedii 
Hadrián z Římsů.“


