
Na závody dorazilo okolo 25 
účastníků z celého regionu. Nej-
dále to měli závodníci z Duchco-
va, Plzně, Chodova u Karlových 
Varů, Chomutova nebo Košťan. 
Na takové soutěži se hodnotí 
chůze u nohy, povely, odložení 
psa, aport, ale i zdolávání překá-
žek, štěkání na povel a také ovla-
datelnost psa. U každé kategorie 
byly pro nejlepší připraveny hod-
notné ceny. Kromě pohárů a di-
plomů pro páníčky, také obrov-
ské pytle s krmením pro čtyřno-
hé kamarády. 

U laické veřejnosti panuje ná-

zor, že soutěží pouze taková 
plemena jako je německý ovčák 
nebo doga. „To vůbec není prav-
da, kromě německého nebo bel-
gického ovčáka tady máme bor-
der kolii, zlatého retrívra, chod-
ského psa nebo trpasličího špice. 
Zkrátka platí, že cvičit můžete ja-
kékoliv plemeno. Vždy záleží na 
pánovi. Hloupý pes není, to může 
být pouze majitel. Pokaždé platí, 
že základ se musí naučit pán a po-
tom to učí psa. Je to o spoluprá-
ci mezi pánem a zvířetem a o hře. 
Toto je sportovní kynologie a pej-
sky to musí bavit. Vždy musí do-

stat nějakou odměnu, ať je to 
jeho oblíbený míček nebo paml-
sek. Pejsek musí mít pocit, že si 

s vámi hraje. A vynaložená píle se 
vrátí, protože nejvděčnější zvířa-
ta jsou psi,“ přibližuje Eva Sar-
közyová z organizačního výboru, 
sama velice úspěšná vítězka ně-
kolika závodů.

Jako většina podobných spolků, 
i kynologové z Kryr si své cvičiště 
vybudovali svépomocí a prostřed-
ky shánějí kde se dá. Jsou vděčni 
za každou finanční nebo jinou po-
moc. Přesto jak sami říkají – ne-
měnili by. Nejobětavějšími duše-
mi jsou manželé Martina a Pavel 
Gábovi, kteří pejskům věnují kaž-
dou volnou chvilku.

„Rádi mezi sebou uvítáme nové 
zájemce. Může mezi nás přijít 
každý, kdo má zájem o sportov-
ní kynologii, s jakoukoliv rasou,“ 
uzavírá Eva Sarközyová.

Dnes známe směs těchto 
a křesťanských tradic pod ná-
zvem Halloween, který se slaví 
31. října v podvečer a večer. Kaž-
dá země si do těchto oslav vnes-
la svůj specifický prvek. Všichni 
však kupují velké oranžové dýně, 

vyřezávají z nich různé strašidel-
né tváře a dovnitř umisťují svíč-
ky, čímž vznikají lucerničky, 
zdobící domovy, školy, obchody 
i zahrady.

Již popáté pořádá občanské 
sdružení Učitelé pro Žatec oslavu 

Halloweenu pro děti všeho věku. 
Říjnový večer plný strašidel a ma-
gických světel bude letos vypadat 
trochu jinak. Ve středu 31. října 
v 17 hodin bude Halloween zahá-
jen na náměstí Svobody před ža-
teckou radnicí. Odtud půjde v 17:
30 průvod strašidelných masek 
s lampiony městem za doprovodu 
Dechového orchestru ZUŠ Lou-
ny do letního kina, kde všechny 
čeká možnost občerstvení. Zde 
bude oslava pokračovat soutěží 
o nejhezčí dýni. 

Do ní budou zařazeny vydla-
bané dýně, které soutěžící pře-
dají do Základní školy praktic-
ké, speciální a logopedické v Žat-
ci v Dvořákově ulici v pondělí 29. 
října a v úterý 30. října vždy od 8 
do 16 hodin a ve středu 31. října 
do 15 hodin. Přítomné pak v let-
ním kině pobaví interaktivní, po-
hybový a zvukový projekt Show 
The Robots. Vstupné je dobro-
volné. Na oslavy Halloweenu 
jsou všichni srdečně zváni!

Ludmila Hronková
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stručně z obcí stručně z měst
n SAUNA V Žatci by moh-

la být na přelomu listopadu 
a prosince otevřena pro veřej-
nost. „Saunu řeší dle zadání 
rady města technické služby. 
Zadání je takové, aby do zimy 
byla otevřena pro veřejnost. 
Jsme do značné míry závislí 
na povolení hygienika, pro-
tože to je u takového zařízení 
nezbytností a časově to určuje 
otevření právě do zmíněného 
termínu,“ uvedl místostarosta 
Žatce A. Kassal.
n  VE STŘEDU 24. října 

od 17 hodin se koná veřejné 
zasedání zastupitelstva měs-
ta Podbořany. Na programu 
jednání zastupitelů je mimo 
jiné vyhlášení grantu na Pod-
bořanské letní slavnosti 2008 
nebo návrh rozpočtu města na 
rok 2008.
n  TAKÉ V Postoloprtech 

dnes od 17 hodin se koná ve-
řejná schůze zastupitelů. Jed-
nat mají mimo jiné o vyjádře-
ní města k územnímu řízení 
zkapacitnění obchvatu na sil-
nici R7 nebo o návrzích řeše-
ní bezbariérových přístupů ve 
městě.
n  ZA KORUNU odkoupí 

město Louny více než kilometr 
nepoužívaného horkovodu, kte-
rý vede od firmy Praga Louny 
k nemocnici. Horkovod vede 
částečně nad zemí, a protože 
není využívaný, nechce radni-
ce, aby kazil vzhled Rybalkovy 
ulice. Při její rekonstrukci rad-
nice v příštích letech rozvod 
tepla zlikviduje.
n MĚSTSKÝ ÚŘAD Vrou-

tek schválil žádost tamní zá-
kladní školy o převod finanč-
ních prostředků v částce 
137 507 Kč z fondu rezervní-
ho do fondu investičního pro 
nákup interaktivní tabule. Ta 
slouží žákům pro názorné vy-
učování. 
n KAŽDÝ PÁTEK se opět od 

5. října scházejí v tělocvičně ZŠ 
Postoloprty na Draguši členové 
Volejbalového klubu Sokol Po-
stoloprty. Začátek tréninku je 
vždy v 19 hodin.

n OBECNÍ ÚŘAD Velemyš-
leves vyhlásil veřejnou výzvu na 
obsazení pracovního místa sa-
mostatná účetní. Člověka pro 
tuto funkci hledá na dobu ne-
určitou. Nastoupit by měl nej-
později 1. prosince. Adepti, 
přihlášky zasílejte na Obecní 
úřad Velemyšleves nejpozději 
do 29. října. 
n  V PANENSKÉM Týn-

ci bude 3. listopadu od 8 do 
21 hodin místní referendum 
o stavbě bioplynové stani-
ce místo kravína. Otázka zní: 
„Souhlasíte s tím, aby zastu-
pitelstvo městyse Panenský 
Týnec schválilo výstavbu elek-
trárny na bioplyn v areálu kra-
vína?“  
n  JEŠTĚ DO konce letoš-

ního roku zahájí firmy práce 
na výstavbě mimoúrovňové-
ho křížení silnic z Chomutova 
do Prahy a z Mostu do Plzně 
u průmyslové zóny Triangle na 
Žatecku. Křižovatka, která by 
měla zbezpečnit nynější „kři-
žovatku smrti“, přijde zhruba 
na 210 milionů korun.
n KRÁSNÝCH ŠEDESÁTI 

let se v tomto roce mimo ji-
ných dožily hned tři osobnos-
ti, které na Vinařicku působí. 
Jednak starosta Vinařic Miro-
slav Janoušek, dále vedoucí vi-
nařického střediska František 
Pázler z Divic a nelze zapome-
nout ani na hajného z Obo-
ry, Václava Říhu, který bydlí 
v historické hájence, jíž obýval 
významný znalec českých lesů 
Jan Chadt-Ševětínský.
n  PODZIMNÍ ČAJOVÝ 

dýchánek se pro občany Petro-
hradska koná dne 25. října od 
18 hodin v zasedací místnos-
ti OÚ Petrohrad. Pořádá ho 
kulturní komise ve spolupráci 
s Obcí Petrohrad.
n OBORŠTÍ ZASTUPITE-

LÉ schválili rozvojovou strate-
gii obce pro rok 2007 – 2013. 
„Jde především o nový územní 
plán, rekonstrukci komunikací, 
veřejného osvětlení a rozhlasu, 
vybudování dešťové kanalizace 
pro starou část obce, generální 
opravu stavidel v protipovodňo-
vé hrázi, revitalizaci tůní a vý-
stavbu dětského hřiště,“ upřes-
nil hlavní body starosta Obory 
Jiří Kafka.

Žatecký Halloween s dýněmi, lampiony a muzikou

Modely větroňů 
dobývaly ranské nebe

RANÁ (bal) - Zhruba půl stovky pilotů maket a polomaket větro-
ňů se sešlo na kopci Raná předminulý víkend. Od pátku do neděle 
se zde konal druhý ročník setkání příznivců nejrůznějších mode-
lů bezmotorových strojů. Převážná většina RC větroňářů dorazi-
la už na páteční létání. Na travnaté ploše letiště Raná probíhaly 
aerovleky a létalo se na blízkých svazích. „Sjeli se příznivci ae-
rovleků z celé republiky. Hodně je oslovil samotný ranský kopec, 
kde jsme v pátek díky příznivému větru létali na svahu. V sobotu 
přijeli i přátelé z Chemnitz,“ přiblížil jeden z organizátorů Libor 
Kolman z Prahy. 

Letos rozkopanou ulicí 
klopýtat nebudeme

Záchranářka zachraňovala záchranáře... horkým čajem

Vánkovatění s Vlastimilem Řebcem… Základ-
ní umělecká škola Louny spolu s Vlastimilem Řebcem uspořádala 
poetický večer Vánkovatění s přáteli, který se konal v kostele sv. 
Petra v Lounech v úterý 16. října. Vlastní verše recitoval Vlasti-
mil Řebec (na snímku) a spolu s ním  Vladimír A. Hons, který 
zároveň celým podvečerem provázel. Pozvání přijala také Jana 
Švýcarová, která poutavě přednesla několik svých veršů. Poezii 
večera podtrhla hudba, kterou na klavír hrála Ivana Derflerová. 
V závěru přišla dvě překvapení. První bylo pro Vlastimila Řebce 
– malý dárek mu zahrál žák 4. ročníku Ivany Derflerové Jiří Hons. 
Druhé překvapení bylo opět pro Vlastimila Řebce, ale i pro di-
váky, kdy Vladimír A. Hons vyzval pana Řebce, aby také sám na 
piano zahrál. Hrál na piano svou improvizaci. Diváci účinkující 
odměnili dlouhým potleskem.                          (Jindřiška Riedlová)

Kraj ušetří za dopravu
Změny v autobusové dopravě do Triangle a v Dolním Poohří 

OKRES LOUNY (red) - Od 15. října jsou dočasně zredukovány 
autobusové spoje na linkách Žatec - Most a Louny - Chomutov, 
zajišťované Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova. Jedná 
se o spoje, které byly do jízdních řádů zavedeny kvůli dopravě za-
městnanců do závodů společností IPS Alpha a Hitachi.

Investoři v zóně si nyní svoz 
zaměstnanců objednávají u jiné 
firmy, jimi placené spoje přepra-
vují výhradně jejich zaměstnan-
ce. Rozhodnutím rady Ústeckého 
kraje jsou z jízdních řádů uvede-
ných autobusových linek vyjmuty 
spoje, které v podstatě jezdily ve 
shodných časech s touto dopra-
vou a které zaměstnanci, dopra-
vující se do Triangle, využívali jen 
zřídka. Tímto rozhodnutím ušet-
ří Ústecký kraj letos 484 tisíc 
korun. Představitelé kraje však 
dodávají, že spoje na uvedených 
linkách budou do jízdních řádů 
vráceny poté, kdy v zóně zahá-
jí činnost další investoři a náro-
ky na počty přepravovaných za-
městnanců vzrostou. 

Krajští radní dále schválili nový 
koncept obsluhy oblasti Dolní Po-
ohří, který bude zajišťovat spo-
lečnost ČSAD Slaný. Společnost 
v této oblasti nasadí i nové vozy 
Mercedes, splňující přísná kri-
teria pro kulturu a ekologičnost 

provozu. Změny se týkají zčásti 
i oblasti Loun. Projekt spočívá 
v úpravě zejména jízdních řádů 
autobusových linek, jejich ve-
dení a návazností na drážní do-
pravu. „Návrhy předložené radě 
kraje byly projednávány s obce-
mi během září. Na většině se-
tkání obce s navrhovanými změ-
nami souhlasily nebo souhlasi-
ly s menšími výhradami,“ uvádí 
tisková zpráva kraje. 

Realizace změn je předpoklá-
dána k 9. prosinci. „Jejich cílem 
je nabídnutí dopravní obslužnosti 
hrazené krajem, která bude lépe 
odpovídat současnému vytížení 
spojů a linek, spádovým přeprav-
ním proudům a s vyloučením zby-
tečných souběhů s dráhou,“ píše 
se ve zprávě. Koncept zavádí 
nové přestupní body z autobusů 
na železnici v Bohušovicích nad 
Ohří, Libochovicích a Peruci, 
jenž jsou skloubeny se skuteč-
ným jízdním řádem osobní vla-
kové dopravy pro rok 2008.

POSTOLOPRTY (bal) - V le-
tošním roce měla být zahájena 
rekonstrukce povrchů Armádní 
ulice v Postoloprtech.

Rekonstrukce byla naplánová-
na společně s opravou kanaliza-
ce a vodovodních přípojek v této 
ulici. Severočeská vodárenská 
společnost však své práce na 
kanalizaci zahájí až začátkem 
nového roku. Z tohoto důvodu 
proběhne rekonstrukce povrchů 

Armádní ulice také až v jarních 
měsících příštího roku. 

„Aby se občané v Armádní ne-
museli v období vánočních svát-
ků potýkat s rozkopanou ulicí, 
byla tato investiční akce měs-
ta přesunuta na první polovinu 
roku 2008,“ upřesnila tajemni-
ce městského úřadu Jana Fiše-
rová. Oprava komunikace při-
jde město na zhruba tři milio-
ny korun.
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Třináctiletý David Mach (na 
snímku) „létá“ již tři  roky, 
s modelem Cessna zatím jen 
měsíc. Mezi nejzkušenější mo-
deláře patří třiašedesátiletý Jin-
dřich Stejskal z Rokycan. Jeho 
Racek 3 „Mrkev“ – přesná ma-
keta větroňů z roku 1935 s roz-
pětím křídel 7,6 metrů je sku-
tečnou raritou. „Váží 26 kilo, 
originál je v Národním technic-
kém muzeu v Praze. Létám již 

52 roků,“ říká pan Stejskal. 
Během sletu byl jen jeden ka-

rambol. „Model při přistávání 
neukázněností pilota najel do 
jiného stojícího. Jinak žádné ko-
lize a při veliké účastí to je věc 
nevídaná!“ pochvaluje si Libor 
Kolman.

V sobotu 20. října se pak na 
Rané konala soutěž rádiem říze-
ných větroňů na svahu pořádaná 
LMK ČSA Praha.

ŽATEC - Halloween je starobylá slavnost, která úzce souvisí s osla-
vou konce keltského roku, jenž připadá na 1. listopad. Toto datum 
pro Kelty znamenalo konec vlády boha Slunce i závěr „období léta 
– života“. Také to byl čas, kdy pociťovali obavy z nastupujícího 
„období zimy – smrti“. Staří Keltové věřili, že blikající plamen 
a světlo domácího krbu zažene temnotu a nepohodu zimy a udrží 
štěstí a teplo jejich domovů během zimních měsíců.
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ŽATEC (zu) - Po prázdninové přestávce se opět naplno rozjely 
schůzky Kolektivu mladých záchranářů při Sdružení dobrovol-
ných záchranářů v Žatci. Děti a mládež zde mají možnost se vy-
řádit  a přitom se naučit i něco užitečného z první pomoci. 

„Stále však pro schůzky mlá-
deže nemáme žádné vlastní 
prostory, i když jsme o ně měs-
to žádali,“ svěřil se ředitel SDZ 
Žatec Slavomil Jurnečka. Mlá-
dež pro začátek tohoto škol-
ního roku dostala azyl a s ním 
i možnost scházet se v budově 
žatecké zdravotnické záchranné 
služby. „Moc bych chtěl ředite-
li záchranné služby poděkovat. 
Letos je však dětí hodně a neve-
jdou se často ani do těchto pro-
stor. Za pěkného počasí jsme 
tak hlavně na čerstvém vzduchu 
a hry nejen se zdravotnickou té-
matikou se konají tam,“ doplnil 
Jurnečka.

I když dvouhodinové schůzky 

mládeže probíhají každý čtvr-
tek od 16 hodin, sešla se mlá-
dež i minulou neděli. Na řádě 
byl další z výcviků dobrovolných 
záchranářů, a tak měla mládež 
možnost předvést své herecké 
umění a zahrát si na zraněné 
i s namaskovanými poranění-
mi. „Výcvik členů trval celý den 
a všem figurantům patří podě-
kování. Díky nim se dospělí čle-
nové mohli opět zdokonalovat ve 
svých dovednostech. Vrchní se-
stře ze žatecké záchranky se nás 
po celodenní námaze zřejmě zže-
lelo a přinesla nám do parku, kde 
jsme cvičili, konvici horkého čaje 
na zahřátí,“ dokončil s úsměvem 
ředitel SDZ.
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Pes musí mít pocit, že si s vámi hraje
Kryrští kynologové uspořádali nejen obranářský závod

Nejmladší účastnice závodu 
devítiletá Markéta Longauero-
vá přijela z Kadaně a soutěžila 
zároveň s nejmenším psem 
– malým špicem Rebekou. Ve 
své kategorii získali 37 bodů.

KRYRY (sih) - Český kynologický svaz v Kryrech o víkendu uspo-
řádal 1. ročník obranářského závodu. Tato organizace funguje 
pátým rokem a mladí kynologové se scházejí na místním cvičiš-
ti třikrát týdně. Jsou ale i tací, kteří sem se svým psem dochá-
zejí denně. 
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