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dopisy

n Jak jste spokojena s pon-
dělní dražbou městských 
objektů a pozemků?

Renáta
Čapková,
tajemnice 
Městského 
úřadu Louny

„Upřímně řečeno, jsem zkla-
mána. V případě první auk-
ce, kdy se dražily tři budovy 
v Zahradním městě, byli dva 
zájemci, ale zvolili vyčkávací 
taktiku a do dražby vůbec 
nezasáhli. Ve druhém pří-
padě neprojevil zájem žádný 
dražitel a ve třetím případě 
byl jeden zájemce, kterému se 
však nakonec zdál les v Brlo-
hu příliš mladý. Avizovaných 
zájemců o všechny aukce 
bylo poměrně hodně. Podle 
zájmu a na základě upravo-
vaných vstřícných podmínek 
jsme očekávali, že se alespoň 
něco prodá. Bohužel, snad 
příště.“
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Pátečtí mají nové sportoviště... Již před lety chtěli 
Pátečtí ve své obci hřiště pro volejbal a tenis. S novým vedením 
Městyse Peruc oprášili starý projekt a v prostoru mezi fotbalovým 
hřištěm a železniční tratí vzniklo sportoviště pro využití volného 
času místních obyvatel. Úřad městyse uvolnil 800 tisíc korun a ve 
výběrovém řízení vybral dodavatele stavby VHS Chomutov. Na 
připraveném místě vznikla asfaltová plocha s potřebným zařízením 
a vysokým oplocením. Hřiště bylo slavnostně otevřeno v sobotu 
20. října. Za účasti zastupitelů městyse, zástupců Sokola Pátek, 
ředitele VHS a mnohých obyvatel přestřihl pásku starosta Antonín 
Lanc a předal hřiště k užívání. Novou plochu vyzkoušeli pozvaní 
tenisté, ale již před několika dny si ji našli mladí z Pátku a hrají zde 
nohejbal. Hřiště bude přístupné všem zájemcům, kteří jej budou 
jistě hojně využívat a i se o nové sportoviště společně starat.

(Miroslav Blažek)

Do studie totiž vedení města 
chce ještě nechat zapracovat ně-
které detailní požadavky, k nimž 
se v těchto dnech má sejít pracov-
ní skupina. Až poté bude studie 
schválována a město může zadat 
zakázku na zhotovení projektové 
dokumentace k budoucí stavbě.

Studie předložená chebským 
Ateliérem Vystyd obsahuje ná-

vrh na venkovní koupaliště, ale 
i krytý bazén s tribunou pro di-
váky. Zastupitelé měli ke studii 
připomínky i další požadavky. 
Například podle Břetislava Frý-
by by měl být venkovní bazén 
vyhřívaný. „Také nevím, jestli 
je nezbytně nutné mít u bazénu 
tribunu pro 150 lidí,“ dodal. 

Na schůzi zastupitelů zaznělo, 

že by se měla k projektu také 
vyjádřit veřejnost. Své náměty, 
připomínky k podobě městského 
koupaliště mohou Žatečané do 
čtvrtka 25. října mailovat radni-
ci, která nákres areálu se dvěma 
bazény a různými atrakcemi zve-
řejnila na webu.

Přestavba koupaliště, kterou 
město chystá, je podmíněna 
získáním dotace, příspěvku od 
státního nebo evropského fondu. 
Investice má přesáhnout 200 mi-
lionů korun.

n Zmizela vapka a plaťák
LOUNY - Pachatel odcizil 

z výrobní haly podniku v Posto-
loprtské ulici vysokotlaký čistící 
stroj - vapku, nízkozdvižný vozík 
- plaťák a plastovou popelnici na 
komunální odpad. Celková škoda 
činí 49 000 Kč. 
n Nafta z kombajnu 

VELKÁ ČERNOC - Neznámý 
zloděj vnikl do haly seníku na 
farmě a z odstaveného kombajnu 
odcizil 130 litrů motorové nafty. 
Dalších 120 litrů paliva odčerpal 
z nálevky agregátu. Škoda byla 
vyčíslena na 5987 Kč. 
n Úvěr získal podvodem

ŽATECKO - Kriminalisté 
stíhají 58letého muže, který při 
uzavírání úvěrové smlouvy uvedl 
nepravdivé údaje o zaměstna-
vateli a výši platu. Na základě 
lživé informace mu brněnská 
společnost poskytla úvěr, který 

nesplácí. Dluh činí 15 000 Kč. 
Nyní čelí obvinění z úvěrového 
podvodu.
n Okradl spící matku 

LOUNY - Policisté sdělili 
podezření ze spáchání krádeže 
18letému mladíkovi. Ten v noci 
spící matce odcizil z ložnice mo-
bilní telefon za 1500 Kč. Mladík 
byl za podobný čin odsouzen. 
n Nejen stravenky z kantýny 

PETROHRAD - Do kantýny 
v obci se vloupal zloděj. Po vy-
páčení sklepního okna vlezl do 
budovy a ve vyvařovně ukradl 
cigarety, nabíjecí kupóny do 
mobilních telefonů a stravenky. 
Škoda činí 37 820 Kč. 
n Měď stále vábí 

LOUNY - Do rozestavěné 
haly firmy v průmyslové zóně 
vnikl zloděj, který odcizil 6 ba-
líků měděných trubek o celkové 
délce 600 metrů a několik sto-
vek elektrokabelu. Škoda činí 
85 260 Kč.

n Zmizelo zboží za sto tisíc
ŽATEC – Poberta se vloupal 

do skladu u západního nádraží 
ČD v Herbenově ulici. Přisvojil 
si sportovní zboží a elektroniku 
celkem za 100 000 Kč. 
n Reklamní trička pro recidi-
vistu

LOUNY - Koncem srpna vnikl 
do objektu bývalé reklamní agen-
tury v ul. 28. října 20letý mladík 
z Loun. Ukradl trička určená 
k potisku za víc než 5000 Kč. Již 
je ve vazbě pro sériovou majetko-
vou trestnou činnost.
n Výlohu rozbil opilec

LOUNY – Policisté zjistili, že 
výlohu za 6.000 korun u lékárny 
sv. Mikuláše neúmyslně rozbil 
20letý mladík, když na ni v opi-
losti spadl. Věc se projednává 
jako přestupek. 
n Dva odnesl, jeden zničil 

VIDHOSTICE - Do vodárny se 
vloupal zloděj. Ze závlahové sta-
nice odcizil dva funkční elektro-

motory, další poškodil. Způsobil 
škodu za 150 450 Kč. 
n Odešel v balíku 

NEPROBYLICE - 28letého 
muže z Chomutovska stíhá ko-
misař z krádeže. Ve vsi na Podbo-
řansku z rodinného domu odcizil 
v nestřeženém okamžiku peníze. 
Jednalo se o částku 110 000 Kč, 
kterou si přisvojil z volně odlo-
žené krabice, když byl v domku 
na návštěvě. Policisté jej zadrželi 
až ve Zlíně. 
n Úřadovali ve skladu ČD

ŽATEC - 20letý mladík z Karlo-
vých Varů ještě s dvěma mladist-
vými má na svědomí vloupání 
do skladu v objektu Českých 
drah v Herbenově ulici. Ukradli 
sportovní zboží a elektroniku za 
100 000 Kč. Nejstaršího z nich je 
již trestně stíhán, je vypracován 
podnět k uvalení vazby.

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Společnost T-Mobile podpořila 

festival již druhým rokem. Letos 
prostřednictvím Nadace Eurore-
gion Labe přispěla částkou 45 
tisíc korun. „Celkový rozpočet na 
akci činí zhruba 145 tisíc korun,“ 
doplnila Kateřina Frondlová, ře-
ditelka zařízení sociálních služeb 
města Žatec Kamarád Lorm. 
„Divadelní festival sbližuje svět 
postižených a zdravých a pod-
poruje oboustrannou úctu a to-
leranci,“ říká Martina Kemrová, 
manažerka firemní komunikace 
T-Mobile. 

První dvě dopolední festivalová 
představení v Žatci si zamluvily 
školy, odpolední představení 
bylo určeno pro veřejnost. O den 
později proběhla v Lounech další 
dopolední představení pro školy. 
Diváci zhlédli hudební vystoupe-
ní společnosti pro komplexní péči 
o zdravotně postižené Arkadie 

Teplice, kankán lehce korpu-
lentních Boubelek ze stacionáře 
Louny na motivy písně hudební 
skupiny Koule Nejsem vůbec 
špatná. Lounští dostali na konci 
vystoupení od studentů Střední 
odborné školy technické Louny 
živý dárek - zakrslého králíka 
jménem Šmudla. 

„Nacvičovali jsme dva a půl 
měsíce a to téměř denně,“ uvá-
dí duše lounského představení 
Olga Bartošová. Nadchlo ji, že 
se v rámci dobrovolné sbírky 
vybralo 1120 Kč, které poslouží 
na nákup materiálu pro výrobu 
vánočních výrobků.

Herci z Ústavu sociální péče 
Tuchořice zahráli Malou po-
hádku o veliké řepě a velké 
rodině, která ji tahala, tahala, 
až vytáhla. „Z našeho zařízení 
se zúčastnilo devět herců, kteří 
spolu se zaměstnankyněmi Kvě-
tou Janzovou a Libuší Benešovou 

Malou pohádku nastudovali. Na 
festivalu se nám jako každý 
rok velice zamlouvala celková 
atmosféra. Byli jsme naprosto 
spokojeni, jak s organizací, tak 
z celým průběhem. Naši herci 
již plánují vystoupení na příští 
ročník,“ uvádí vedoucí oddělení 
základní výchovné péče ÚSP 
Tuchořice Pavel Uhlíček.

Jednotlivá vystoupení trvala 
nejdéle 18 minut. Po oba dny 
byla hlediště plná.

„Ze všech lidí, co se účastnili, 
z pracovníků ústavů i z jejich 
klientů nadšení a chuť do práce 
přímo sálala. Nikdo nebyl otrá-
vený, nikdo se nenudil. A to se, 
myslím, přeneslo i na publikum, 
které se dobře bavilo. Obdivuji 
všechny, co dokázali uvést v ži-
vot tak prospěšnou akci,“ sdělil 
své bezprostřední dojmy Jan 
Vnouček z Vrchlického divadla 
v Lounech.

n Hořce se smát či hořce plakat?
„Člověk by neměl jezdit na delší dovolenou. Po návratu totiž obvykle 

zaslechne nebo čte nějakou jobovku. Pro mne jí letos bylo odvolání 
ředitelky žateckého muzea PhDr. Radmily Holodňákové. O důvodech 
tohoto rozhodnutí městské rady v Žatci vím zatím jen to, co bylo 
zveřejněno: zastaralá expozice, zaprášené vitríny, malá návštěvnost, 
chybějící koncepce a nedostatek manažerských schopností. Pokud se 
odvolání ředitelky Holodňákové opravdu opírá o tyto argumenty, pak 
ti, kteří hlasovali „pro“, o činnosti vlastního muzea a o situaci v muze-
ích obecně nevědí vůbec nic. Věci znalý člověk má pak na vybranou: 
hořce se smát nebo hořce plakat.

Věřím, že nejsem jediný, kdo považuje uvedenými argumenty zdů-
vodňované odvolání za ránu pod pás. Ředitelku Holodňákovou znám 
mnoho let a v muzejní praxi také nejsem žádný začátečník, pročež 
s klidným svědomím prohlašuji, že paní doktorka řídí Regionální mu-
zeum K. A. Polánka naprosto profesionálně a s invencí. Můj názor 
může zvrátit jen důkaz o nějakém nezákonném jednání či dokonce 
o trestném činu. Pokud takový důkaz není a uvedené argumenty jsou 
je zástěrkou pro jiné důvody, pak bych nerad svěřil papíru představy, 
jaké se mi v této souvislosti honí hlavou.

Město Žatec, ten věčný kverulant severozápadních Čech, by mělo 
být na odborníky typu dr. Holodňákové hrdé. Doufám, že zastupitel-
stvo města brzy zjedná v celé věci jasno. Nejen pivem je totiž člověk 
živ a z přemíry chmelinek se prý také blbne.“ 

S pozdravem „Žatci zdar!“ naštvaný muzejní kurátor
Antonín Hluštík

Ke kause odvolání PhDr. Radmily Holodňákové dorazil do redakce 
formou mailu i tento sarkastický přípodotek: 
n Také by mne odvolali!

„Fuj, to jsem si oddychl! Jediné štěstí, že muzeum Zkamenělý les 
nepodléhá žateckým radním! To by mne ihned odvolali z předsed-
nictví sdružení Araukarit. V úleku jsem si uvědomil, že máme ještě 
podstatně starší exponáty... než v Žatci.“          Bořek Zasadil, Louny

Buší-li vaše srdce 
pro Koštice

KOŠTICE - Obec Koštice zve 
všechny své příznivce a rodáky 
na výstavu Den historie, která 
se koná tento víkend 27. - 28. 
října. Zahájena bude starostou 
obce Jaroslavem Vlasákem tuto 
sobotu ve 14 hodin. Prohléd-
nout si budete moci kroniky 
obce a spolků, velké množství 
historických fotografií a spousta 
dalších dokumentů. „Pokud si 
chcete zavzpomínat a setkat se 
s dávnými přáteli, přijeďte se po-
dívat!“ srdečně zve za obec nejen 
rodáky Petra Karfíková.

V hluboce prožitém dokumentu 
se jeho autor Michael Buerk vra-
cí do země stižené hladomorem 
a zkoumá, kdo všechno stál za 
humanitární pomoci, která před 
dvaceti lety spojila lidi z vyspě-
lých států Evropy a Ameriky. Ka-
mera ale zachycuje i začarovaný 
kruh, v němž se obyvatelé země 
s negramotností dosahující 60 % 
v důsledku své závislosti na vnější 
pomoci ocitají.

Protože jediným řešením této 
neutěšené situace je zlepšení 
přístupu ke vzdělání pro eti-

opské děti, realistické záběry 
bídy a chudoby byly vystřídány 
krátkým filmem zachycujícím 
nové školní budovy, postavené 
výhradně ze sbírek pořádaných 
v České republice. Peníze jsou 
vybírány v rámci projektu Po-
stavme školu v Africe, jež po-
řádá společnost Člověk v tísni 
a Junák – svaz skautů a skautek 
ČR. Tato akce již běží čtvrtým 
rokem a návštěvníci filmového 
klubu také mohli přispět svou 
troškou do mlýna, protože 
v promítací místnosti byly 

umístěny kasičky na finanční 
příspěvky. 

Milým hostem setkání byla 
slečna Petra Poncarová, koor-
dinátorka projektu Postavme 
školu v Africe pro Louny a Most. 
Její vyprávění se týkalo přede-
vším podoby vzdělávání v Etiopii, 
způsobu života tamních obyvatel 
a historie země. Kromě zajímavé 
debaty připravila Petra Poncaro-
vá také tradiční africké jídlo „puf 
puf“ a čaj.

Návštěvníci filmového klubu 
tedy nejen okusili trochu z jiné, 
vzdálené kultury, ale mohou se 
pochlubit i tím, že přispěli na 
dobrou věc.    

Tereza Cajthamlová

Po studentském přednesu ně-
kolika Julišových básní následo-
vala beseda. Lounský antikvář si 
ke stolu pozval výtvarníka Jiřího 
Kubového, Julišova překladatele 
do němčiny Eduarda Schreibera 
a básníka a publicistu Václava 
Vokolka. Kubový přiblížil anabá-
zi ilustrování autorského výboru 

Pod kůží (Dubbuk, 2007), který 
však vyšel až posmrtně, a oci-
toval z několika dopisů a básní. 
Německý bohemista Schreiber 
označil Juliše za velikého české-
ho básníka. Vokolek vzpomínal 
na společné zážitky a objevování 
taoismu. 

Pak mimo scénář přečetl Vi-

lém Vránek nekrolog od Dr. Jo-
sefa Hlaváčka, díky němuž se 
někteří přítomní poprvé dozvě-
děli, že Juliš hrával i ochotnic-
ké divadlo. „Byl Pygmalionem 
české poezie,“ zaznělo také. 
Příjemný neformální pořad 
zakončil Vejrážka rozhodným 
slovem: „Všem nám přeju, aby, 
až umřeme, stálo taky pár přáte-
lům za to sejít se a zavzpomínat 
na nás.“ 

A Julišův básnický a životní 
mýtus tak může konečně – přes 
všechnu Vejrážkovu ironizující 
dikci – spokojeně bujet! 

Jan Vnouček

Zrakově postižení 
rokovali

LOUNY (toš) - Ve čtvrtek 18. 
října se v restauraci Slavia 
v Lounech sešli členové lounské 
pobočky Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých 
(SONS). Pobočka má určit 
kandidáta do výboru a repub-
likové rady SONS. 

Diskuse se rozvinula při vyjas-
ňování kompetencí nové terénní 
pracovnice Tyflocentra, která by 
měla nevidomým radit a prak-
ticky pomáhat. Zazněla zpráva 
o hospodaření, velkým problé-
mem pro organizaci je obsazení 
funkce pokladníka. 

Schůze se zúčastnila také ředi-
telka Městské knihovny Dagmar 
Bahnerová, která zdůraznila, 
že každé první a třetí úterý má 
organizace SONS v knihovně 
úřední hodiny. 

Předseda lounské pobočky 
Jaromír Matějka poděkoval za 
spolupráci Městskému úřadu 
Louny, který členům přispěl na 
rekondiční pobyt.

Hlavně nesmí býti smutno... zpívaly společně mi-
nulou středu odpoledne děti z Dětského domova v Žatci a choť 
prezidenta republiky Livia Klausová. V nedávno opravené budově 
domova v Pražské ulici se na první dámu těšily desítky jeho obyvatel. 
Přivítali ji květinou a domácími koláčky, předali jí drobné dárky 
a s poděkováním od ní přijali veselé hrnky do kuchyně a portrét 
na památku – s autogramem. Malí hostitelé ukázali, co dovedou 
v krátkém programu. Zazněla báseň městu Žatci, poezie z vlastní 
tvorby, písničky a scénka. Paní Klausová se ptala dětí, jestli umí 
vařit, mýt nádobí, uklidit, zda ovládají angličtinu – to si i vyzkou-
šela. Prohlédla si i jeden z pěti krásně opravených bytů, kde dětí 
bydlí. „Seznámila se s naší výchovnou koncepcí – máme ještě šest 
rodinných skupin v samostatných bytech ve městě. Livia Klausová 
u nás byla poprvé. Dojem z její návštěvy je pro nás všechny nezapo-
menutelný. Je veselá, živá, zajímá se o všechno, co se týká dětí. Ví, 
jaké máme problémy my, kteří o ně pečujeme. Podala ruku všem 
zaměstnancům, s nimiž se setkala. Děti pomalu ztrácely ostych, 
protože si s nimi i zazpívala. Jsem ráda, že velmi zřetelně vnímá 
realitu ústavní výchovy, kterou mnohá média zkreslují. Nakonec 
se neúplné informace obrací v neprospěch dětí,“ řekla ředitelka 
dětského domova Jaroslava Kohoutová. Nadační fond Beruška 
manželů Klausových pomáhá dětem odejít v 18 letech z dětského 
domova. Z projektu dostalo příspěvek asi 15 žateckých dětí. Peníze 
mohou použít k zaplacení prvních nájmů při samostatném bydlení 
nebo získání řidičského průkazu. (bal)
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Náš svět 2007 zaplnil hlediště divadel 
v Žatci i Lounech 

Když už moderní bazén, tak vyhřívaný
ŽATEC (red) - Žatečtí zastupitelé v říjnu posoudili archi-
tektonickou studii o budoucí podobě koupaliště ve městě 
a okolního areálu. Její schválení ale na poslední schůzi 
zatím odložili.

Gymnazisté viděli, slyšeli a chutnali Afriku
Studentský filmový klub se tentokrát zaměřil na Etiopii

LOUNY - Studentský filmový klub na Gymnáziu Václava Hlava-
tého v Lounech o sobě dal ve středu 17. října opět vědět. Tento-
krát organizátoři seznamovali diváky s problematikou hladomoru 
v Etiopii.

Vzpomínání na Pygmaliona české poezie
LOUNY - Na podnět Městské knihovny v Lounech uspořádal 
antikvář Pavel R. Vejrážka 21. října vzpomínkové odpoledne 
na Emila Juliše (1920-2006). Básníkovi přátelé a obdivovatelé 
si mohli v sálku prohlédnout některé jeho knihy, bibliofilie, sa-
mizdaty, překlady do cizích jazyků, koláže, básníkovu nedopitou 
láhev rumu a jiné „relikvie“. Pak byl promítnut film z roku 1992, 
stylizovaný hudbou a střihem do lehce groteskní polohy, kde Kvě-
ta Tošnerová ověnčila básníkovy šediny vavřínem. 


