
„Naši strážníci slouží dle dané-
ho početního stavu ve směnách. 
Od soboty je zaměřena denní 
kontrolní činnost na hřbitovy 
v Lounech. Provádí se také kon-
troly v nočních hodinách. Zatím 
naštěstí nebyla oznámena žádná 
krádež, výtržnost či poničení 
náhrobku,“ říká zástupce ředi-
tele Městské policie Louny Mi-
loslav Malý. 

„Kontroly hřbitova provádí-
me během celého roku formou 
namátkových kontrol. V období 
Dušiček jsou kontroly častější. 
Posílení hlídek je v nynějším po-
čtu strážníků nemožné. Případy 
krádeží nebo poškozování na 
hřbitovech zatím nemáme. Pou-
ze občané nás občas informují 
o pohybu podezřelých osob na 
hřbitově. To okamžitě prověřu-

jeme,“ uvedl velitel postoloprt-
ských strážníků Aleš Tallowitz. 

Dušičky v květinářstvích
O Dušičkách se také zvedají trž-

by většině květinářství v okrese. 
Lidé tradičně nakupují dušičko-
vé vazby - aranžované květináče, 
mísy a zejména věnce. „Vyrábíme 
věnce šiškové, staticové a zelené 
z chvojí. Nejdražší je klesťový 
věnec o průměru jeden metr, 
ten stojí okolo sedmi set korun, 
nejlevnější pak malé věnečky 
k urnám, ty vás přijdou na 15 
až pětadvacet korun,“ informu-
je aranžérka Zahradnictví Ipser 
Markéta Řezáčová. 

„K nám zákazníci chodí zejmé-

na pro ovocné stromky a okrasné 
dřeviny. Na výrobu dušičkového 
zboží zatím specializováni ne-
jsme, ale do budoucna o tom 
uvažujeme. Pokud měli naši zá-
kazníci zájem, výrobu věnců jsme 
na základě poptávky zprostředko-
vali. Před Památkou zesnulých šly 
nejvíce na odbyt listopadky čili 
chryzantémy, zájem byl i o červe-
nou formu statice,“ doplňuje Jiří 
Zahradníček z firmy Zahradníček 
v lounských Benátkách. 

Mnozí starší lidé podnikli vý-
pravy do lesa na chvojí, ale také 
na vlastní zahrádku, kde pěstují 
stříbrné smrčky, statici, mochyni 
a mahon. Dokoupí už jen svíčky 

a umělé květiny a z úsporných 
důvodů si zhotovují dušičkové 
kytice a mísy sami. 

V Lounech má hlavní hřbi-
tov otevřeno od 8 do 17 ho-
din, v Žatci - od 7 do 20 hodin. 
Městský hřbitov v Postoloprtech 
je otevřen ještě 31. října od 7 do 
20 hodin, od 1. listopadu pak od 
8 do 18 hodin. Pod správou Tech-
nických služeb města Postoloprty 
je i hřbitov ve Skupicích. „Hřbi-
tov v Podbořanech je možné ofici-
álně navštívit od 8 do 18 hodin,“ 
informuje Josef Zerner, vedoucí 
odboru místního hospodářství 
a služeb Městského úřadu Pod-
bořany.

Na dveřích učebny je rozvrh 
s přesným rozpisem hodin, kdy 
která třída moderní pomůcku 
využívá. Zodpovědnou pracov-
nicí, která se stará jak o rozvrh, 
tak o tabuli, je učitelka matema-
tiky a fyziky Helena Přibylová. 
Sleduje, aby byla učebna nanej-
výš účelně využívána. Navštívili 
jsme hned první pondělní hodi-
nu, kdy mají tabuli k dispozici 
žáci 6. B spolu s učitelkou Len-
kou Cvešprovou.

Tabule svými ikonami připo-
míná zvětšený displej počítače, 
který však na člověka reaguje. 
Místo počítačové myši stačí dotek 
ukazováčku. Před očima třídy se 
otevírají a zavírají učebnice nebo 
i cvičení, která si pedagog připra-

ví doslova na míru pro tu kterou 
hodinu a třídu. Tabule poslou-
chá učitelku i děti. Mluví, hraje, 
spouští naučné filmy. Píše se na ni 
speciálními „elektronickými kří-
dami“. Děti podtrhávají a krouž-
kují správné odpovědi, a pokud se 
spletou, nevadí. Jediným dotekem 
elektronické houbičky chybný zá-
pis nadobro zmizí. 

Děti právě procvičují podstatná 
jména. Pouhým prstem přesouva-
jí jména do správných přihrádek, 
odůvodňují ten který jev. A proto-
že všechno určily správně, tabule 
jim za odměnu zahraje. 

V další části hodiny procviču-
je Mgr. Cvešprová psaní velkých 
a malých písmen. Věty si pře-
dem připravila, za svou dlouho-

letou praxi ví, v čem se nejvíce 
chybuje. Jedna věta je správně, 
druhá s chybami. Děti určují, 
která je gramaticky správně. 
I přes obtížnost látky to všechny 
očividně baví.

„Byla jsem v květnu na jednání 
asociace ředitelů základních škol. 
Tam nám bylo předvedeno, co 
všechno interaktivní tabule umí, 
jaké nabízí možnosti. Nadchla 
mne. Své nadšení jsem přenesla 
i na učitele. Na úkor jiných kabi-
netních pomůcek jsme zakoupili 
interaktivní tabuli od AV Media 
a učebnice pro druhý stupeň od 
nakladatelství Fraus. Stali jsme 
se dokonce jeho partnerskou 
školou. Za to, že poskytujeme 
firmě zpětnou vazbu a připo-
mínkujeme programy, máme 
určité výhody a můžeme zdarma 
zkoušet novinky,“ přibližuje Věra 
Benešová. 

Nově zakoupili programy na 
český jazyk, přírodopis, zeměpis, 
fyziku. O školních prázdninách se 
zde konalo školení pro učitele, jež 
mají o tento druh moderní výuky 
zájem.

„Mám radost, že se tabule ují-
má. Děti si velmi rychle zvykají, 

výuka těší i ty nejslabší,“ libuje si 
paní ředitelka. 

Na ZŠ Louny Školní vyučuje 
33 pedagogů. Školu navštěvuje 
400 dětí, z toho 150 žáků dojíždí 
celkem ze 31 obcí. Ti všichni nyní 
mají šanci moderní přístroj využít 
ke svému vzdělávání.

O chytré 
horákyni

Když to nepůjde po dobrém, 
tak to půjde jinak. A skutečně. 
Vtip a lišácký kousek nelze 
podbořanské radnici odepřít. 
Řeč je o vysilujících mnoho-
hodinových jednáních měst-
ského zastupitelstva v Pod-
bořanech, která vždy trvala 
pozdě do noci.

Jednání, které se konalo mi-
nulou středu, skončilo v 19:45! 
Jinými slovy za pouhé dvě a tři 
čtvrtě hodiny, což byla dosud 
nevídané. A stačila k tomu 
jednoduchá věc. Vzít přenos-
né mikrofony, které doteď 
ležely u každého zastupite-
le, a zajistit mikrofon jediný 
– u pultíku v rohu místnosti. 
V praxi to znamená, že kaž-
dý, kdo chtěl něco říct, se mu-
sel přihlásit a k pultíku přijít. 
A tato „maličkost“ způsobila, 
že ti, kteří se dříve ke každé-
mu bodu zdlouhavě vyjadřova-
li, najednou mlčeli. 

Jak velký se ukázal rozdíl 
mezi tím, zvednout ruku, vzít 
mikrofon před sebou a začít 
povídat, a nebo se přihlásit 
a před celým plénem odcu-
pitat k pultíku a teprve po-
tom začít mluvit? Odpověď 
je jednoduchá, schůze trvala 
polovinu obvyklého času. Po 
její skončení zastupitelé po-
stávali před radnicí, jako by 
nemohli uvěřit, že mohou jít 
po necelých třech hodinách 
domů a že to skutečně není 
teprve přestávka. 

„Přenosné mikrofony, které 
jsme měli na jednáních, to ne-
vydržely, nebyly uzpůsobeny na 
tolikahodinový provoz. Techni-
ka nám to prostě nebrala. Pro-
to jsme museli přejít k tomuto 
kroku, kdy je jeden mikrofon 
a každý, kdo chce mluvit, 
musí jít k němu. Myslím, že 
je to takhle běžné i v jiných 
městech,“ vysvětluje starosta 
města Radek Reindl. 

Při odpovědi se však vý-
znamně usmívá a zmínka 
o chytré horákyni je zde více 
než na místě.

Simona Hejdová

t ý d e n í k  l o u n s k a ,  p o s t o l o p r t s k a ,  ž a t e c k a  a  p o d b o ř a n s k a  n  3 1 .  ř í j n a  2 0 0 7  n  r o č n í k  1 7  n  c e n a  6  k č  n  č í s l o  4 4

Uvnitř 
čtěte:

Města i vesnice 
uctila státní 
svátek položením 
kytic a věnců 
k pomníkům
str. 2

Pojedete-li z Loun 
do Rakovníka, 
možná budete 
mít štěstí na 
Regionovu
str. 3

Rusko bylo, 
je a bude 
obrovskou zemí 
obrovských 
paradoxů
str. 4

Hřbitovy o Dušičkách ožívají 
I při vzpomínání buďme obezřetní a opatrní na své věci

Výuka, která baví i slabší žáky
Interaktivní tabule nadchla svět učitelů i dětí

Kde se rodí strašidla… Knihovna ve Vršovicích u Loun se v pátek po 17. hodině proměnila na dílnu. 
Při akci Strašák-Vršovičák tady vznikala strašidýlka. Nadpřirozené bytosti tu vyřezávalo a dlabalo z dýní, cuket, 
patisonů i dubových pařezů na dvě desítky dětí a jejich rodičů a prarodičů. „Tato haloweenská akce je předeta-
pou rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční 8. prosince. Jsou tu i děti z okolí, Chožova, Třtěna. Jsem 
ráda, že jich přišlo tolik, že daly přednost tvůrčí práci před vysedáváním u počítače,“ usmívá se organizátorka 
Lenka Princlíková, předsedkyně kulturně-sociální komise ve Vršovicích a zároveň učitelka. Na snímku šestiletá 
Adélka Vegnerová a sestry Michala a Nikola Gregerovy s čerstvě vytvořenými strašidláčky. Večer všichni dýňoví 
Vršovičáci idylicky poblikávali na návsi. (bal)

Zastupitelé finančně 
podpoří elektronický orloj

Minulý víkend byl 
milosrdný

Strážník zachránil 
tonoucího

ŽATEC (jš) – V pátek 26. října 
přijali žatečtí strážníci telefonické 
oznámení, že ze železného mostu 
u restaurace Zlatá labuť skočil do 
řeky starší muž. Na místo nepro-
dleně vyjely dvě hlídky městské 
policie, přivoláni hasiči a RZS. 
Po spatření muže v řece, které-
ho unášel proud, se strážník D. 
Burian vrhl do řeky, k muži do-
plaval a tonoucího dopravil ke 
břehu, kde byl předán k ošetření 
lékaři RZS. Svým rychlým, od-
vážným a profesionálním jedná-
ním strážník Burian 66letému 
muži zachránil život. Muž trpí 
dlouhodobou nemocí a svým 
jednáním chtěl vyřešit složitou 
životní situaci.

U nás čtete                           o sobě

Diskutujte s námi, zajímají nás Vaše názory
www.svobodnyhlas.cz
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LOUNY (toš) – Co to je, když se řekne interaktivní tabule? Tuto 
otázku nám pomohla zodpovědět Věra Benešová, ředitelka ZŠ 
Louny Školní 2426, když nás pozvala na hodinu českého jazy-
ka.

OKRES LOUNY (bal) – Tisíce lidí i z našeho okresu vyráží nyní 
na hřbitovy. V pátek 2. listopadu si totiž připomínáme Památku 
všech zesnulých. V římskokatolické církvi se tento den lidé modlí 
za mrtvé. Slaví se od 10. století. Pozůstalí na místa posledního 
odpočinku svých blízkých přinášejí svíčky, květiny či dušičkové 
věnce. Městští strážníci se snaží zabránit krádežím jak na piet-
ních místech, tak na přilehlých parkovištích. 
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OKRES LOUNY (pčr) 

- Minulý týden se v okre-
se Louny událo celkem 
23 dopravních nehod. 
Jedna osoba utrpěla leh-
ké zranění. Škoda byla 
vyčíslena na 1 059 000 
Kč. O víkendu bylo hlá-

šeno 10 dopravních ne-
hod bez zranění. Škoda 
765 000 Kč. Nejčastější 
příčiny – pětkrát nepři-
měřená rychlost,  dva-
krát nedání přednosti, 
dvakrát zvěř, jednou al-
kohol.

POSTOLOPRTY (bal) 
– Věžním hodinám kos-
telu v Postoloprtech svitla 
naděje. Zastupitele města 
minulou středu odsouhla-
sili, že připraví rozpočtové 
opatření pro příspěvek na 
pořízení nových hodin. 
Předcházela tomu schůz-
ka zdejšího katolického 
faráře Rudolfa Preye se 
starostou města Mirosla-
vem Hylákem, na které 
děkan nabídl, že by se far-
nost postarala o uhrazení 
50 procent nákladů na 
elektronický stroj a město 

by přispělo zbývající část-
kou. Děkan již oslovil fir-
mu, která by nový stroj in-
stalovala. „Pan děkan toho 
dělá opravdu hodně, už má 
svůj věk a maximálně se 
snaží, pomozme mu,“ na-
bádal zastupitel Petr Říha. 
„Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie je v propagačních 
materiálech města, i on je 
naší vizitkou,“ podpořil ce-
lou záležitost také starosta. 
Nakonec zastupitelé byli 
jednohlasně pro. Miroslav 
Hylák pak všem poděkoval, 
i za pana děkana.


