
Vedení města tyto vleklé pro-
blémy přiměly k vydání nové 
vyhlášky města o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných 
tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků k zajištění ve-
řejného pořádku.

Schválení nové obecně závazné 
vyhlášky, jak ji navrhli radní, po-
stoloprtští zastupitelé na říjnové 
schůzi však zatím odložili. „Dle 
mého názoru jsou tam spleteny 

dvě věci dohromady, a to vyhláš-
ka o veřejném pořádku a vyhláš-
ka na pořádání kulturních akcí. 
Dosavadní formulace by dělala 
největší problém našim příspěv-
kovým organizacím. Například 
pokud by v divadle pořádaly od 
rána pro děti představení, tak by 
dle předložené vyhlášky musely 
pokaždé žádat městskou radu, 
aby se pro děti vůbec mohlo 
hrát,“ dal se slyšet zastupitel Ja-
romír Vápeník. 

Dále z navrženého znění vy-
plývá, že pořadatel jako nájemce 
musí předložit smlouvu o tom, že 
má na akci od někoho pronajatý 
pozemek. „I ústní dohoda má své 
právní opodstatnění. Tím, že by 
organizace či jedinec nepředložil 
písemnou smlouvu, porušoval 
by vyhlášku,“ míní J. Vápeník, 
který však připouští, že dodržo-
vat určitá pravidla je nezbytností 
a jejich nedodržování by mělo být 
potrestáno.

Městská rada uložila Školské 
kulturní a sportovní komisi, aby 
novou vyhlášku formulovala lépe 
a výstižněji.

O víkendu se událo sedm do-
pravních nehod, při kterých byly 
dvě osoby usmrceny, jedna těžce 
zraněna a pět lehce. Příčiny – ne-
přiměřená rychlost a nesprávný 
způsob jízdy.

Poté, co minulé úterý přejel 
u Žatce řidič Formanu staršího 
muže, který na následky zranění 
zemřel, se udály další dvě tragické 
nehody uplynulou sobotu. 

K té první došlo ráno mezi os-
mou a devátou hodinou na silnici 
II. třídy mezi Vroutkem a Podbo-

řany. Osobní vůz Škoda Fabia se 
střetl s dodávkovým vozidlem Re-
nault Trafic. K nehodě došlo poté, 
co 62letý řidič Fabie vjel ve smě-
ru od Vroutku do protisměru, kde 
pravou přední částí vozu narazil 
do levého předku dodávky. Sráž-
ku vozidel odnesl bohužel řidič 
Fabie smrtelným zraněním. S těž-
kou újmou na zdraví byla letecky 
přepravena do ústecké nemocnice 
jeho 59letá spolujezdkyně. V Re-
naultu, který řídil 50letý muž, byli 
lehce zraněni čtyři spolucestující, 

mezi nimiž bylo tříleté dítě. Neho-
du dále vyšetřují kriminalisté.

K druhé nehodě se smrtelným 
zraněním došlo ten samý den 
navečer u Loun. 21letý řidič vo-
zidla Renault Clio srazil 46letého 
chodce. Ke střetu došlo na silnici 
č. 28, v místě křížení s účelovou 
komunikací vedoucí k prodejně 
Elops. Řidič, jedoucí směrem 
na Louny, zřejmě nepřizpůsobil 
rychlost jízdy a přehlédl chodce, 
který přecházel vozovku od síd-
liště Louny - západ k prodejně 
Elops. Chodec těžkému zranění 
na místě podlehl. I tato nehoda 
je předmětem dalšího šetření 
lounských kriminalistů.

Sochařina
V zasedací síni žatecké 

radnice byla během podzi-
mu umístěna druhá busta 
druhého československého 
prezidenta Edvarda Beneše. 
Vedení města několik týdnů 
zvažovalo, kam s originálem 
busty, jejíž replika od léta 
stojí na Kruhovém náměstí. 
Nakonec se rozhodlo pro za-
sedací sál. Státník tak ze zdi 
němě přihlíží smršti poutavých 
výroků, jež zaznívají při jedná-
ní zastupitelstva.

V červnu bylo poprsí téhož 
prezidenta odhaleno při velké 
slavnosti právě na náměstí za 
účasti představitelů města, Vo-
lyňských Čechů, válečných ve-
teránů a bojovníků za svobodu. 
S iniciativou přišly organizace 
Volyňských Čechů, kteří chtěli 
vyjádřit úctu prezidentovi, jenž 
po válce pomohl k návratu de-
setitisíců krajanů z tehdejšího 
Sovětského svazu do původní 
vlasti.

Druhá busta Edvarda Bene-
še, ta originální, byla na rad-
nici instalována již v tichosti. 
A proč je vlastně v Žatci najed-
nou tolik prezidentů Benešů? 
Jaký vztah měl prezident Be-
neš k našemu kraji? 

Benešovou bustou byla uspo-
kojena velká část potomků vo-
lyňských Čechů, kterých je na 
Žatecku hodně. Beneš ovšem 
zároveň podpisem stále dis-
kutovaných dekretů po válce 
přispěl k rozsáhlé obměně oby-
vatelstva v tomto regionu. Děti 
sudetských Němců by mu po-
mník v Žatci ani kdekoli jinde 
nejspíš nepostavily.

Sochy jiných prezidentů 
z našich dějin si v Žatci nevy-
bavuji, Edvard Beneš se ujal 
vedení o dva góly. Jeho soch je 
možná v Žatci víc, než v jeho 
rodišti – nedalekých Kožla-
nech. Koneckonců dost možná, 
že i víc než v Benešově u Prahy 
či Benešově nad Ploučnicí.

Alla Balkovska
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Uvnitř 
čtěte:

Halloween 
opanoval okres, 
v Podbořanech 
trval celý
týden
str. 2

Evička, Vašík, 
Agátka, Arnošt, 
Klárka, Víťa 
a jejich
ručičky
str. 3

Mistr světa 
Jiří Zubrický 
vyměnil
činky za psí 
hotel
str. 5

Milan Pipal už 
nechce být 

zastupitelem
ŽATEC (bal) - Osmapadesáti-
letý Milan Pipal (KSČM) byl 
zastupitelem města Žatce ne-
přetržitě od roku 1994. Ke 31. 
říjnu podal rezignaci. 

„Jednak chci dát prostor mlad-
ším a jednak z osobních důvodů. 
Zemřela mi sestra a já bych se 
rád více věnoval výchově svého 
11letého synovce,“ odpověděl M. 
Pipal Svobodnému hlasu. Pohy-
bovat se v místní politice hodlá 
i nadále, členem zastupitelstva 
však v tomto volebním období 
už být nechce. 

Jeho nástupkyní by se měla stát 
operátorka Jaroslava Gajdůšková 
(36). „Znám ji už prostřednictvím 
jejího otce, se kterým jsme spolu-
pracovali. I ona se angažuje v na-
šich akcích. Je vdaná, má  dítě 
a bydlí na náměstí, takže může 
nahlížet do kuchyně radnice,“ 
říká odcházející zastupitel. Jako 
největší nedostatek Žatce vnímá 
dlouhodobou neschopnost ko-
munikace.

„Podstatné pro město je, pokud 
získáte lidi pro společnou práci, 
ale tady se nikdy nepodařilo do-
mluvit priority. Každý si hlídal 
svůj píseček,“ želí M. Pipal. Od 
roku 1974, kdy dokončil studia, 
se prakticky neustále pohybuje 
mezi lidmi.

Černý týden na silnicích okresu
Tři lidské životy měly na svědomí dopravní nehody v uplynulém týdnu 

Od 10. června 
tohoto roku 

se pohřešuje 
známý lounský 

bezdomovec Jiří 
Jiřina. Pokud jste 

pana Jiřinu po 
tomto datu viděli, 
sdělte to prosíme 
Policii ČR anebo 

příbuzným na tel. 
723 337 456.

Ruské krásky si podmanily publikum… 
Členky moskevského souboru ruského tance Umělicy se po roce 
vrátily do Vrchlického divadla v Lounech, kde vystoupily minulé 
úterý. Během dopoledního koncertu, jenž pořádala Česko-ruská 
společnost Louny, předvedly dívky 13 tanců, mimo jiné i tanec 
se lžícemi, s řehtačkou – tradiční ruské lidové umění. Tancem 
a vyzpěvováním strhly diváky natolik, že leckdo nadšeně podu-
pával do rytmu. „Koncert byl krásný. Zvláště pak poslední polka 
na motivy české písničky Škoda lásky, to bylo něco báječného,“ 
libuje si Libuše Šplíchalová z Loun.                                               (bal)

Vábení je příliš 
velkou porcí pro 

jednoho
LOUNY (toš) - Komise Letního 

lounského vábení seznámila rad-
ní s konečným vyúčtováním celé 
akce. Plánovaný rozpočet činil 
přibližně 1,16 milionu korun. 
Město Louny uhradilo 760 000 
korun, prostředky od EU se po-
hybují ve výši 140 000 Kč a na 
účet města teprve dorazí. K nej-
štědřejším sponzorům patří 
společnost Drinks Union, která 
uhradila 160 000 za vystoupení 
skupin Support lesbiens a Be-
atles Revival. Komise Letní-
ho lounského vábení již začíná 
s přípravou dalšího ročníku – po 
stránce programu. 

Nově bude na úřadě působit 
pětičlenná pracovní skupina, 
která městskou slavnost zajistí 
po stránce organizační. „Tento 
úkol zajišťoval Michal Ovšonka, 
ale akce již nabyla takového roz-
sahu, že to nejde nechat na jedno-
ho,“ vysvětlila lounská tajemnice 
Renáta Čapková.

Komise připraví příhodnější znění 
Vyhláška o pořádání kulturních akcí se setkala s výhradami

Pro letošek zdrávi dorazili… V sobotu 3. listopadu uspořádal Klub českých turistů Louny tradiční zamykání Červeňáku. 
Do Ejemovy chaty s rozhlednou na Stříbrníku, zvaném Červený vrch, po celý den přicházeli turisté a přijížděli cyklisté. S letní sezónou 
se loučily například lounské turistky Anna Němcová, Milena Králíčková a Bohumila Slámová. „Došly jsme sem poctivě pěšky, a teď už 
máme druhé pivo,“ smály se ženy. Přišli i spřátelení turisté z Mostecka. „Právě prohlížíme unikátní mapu vytěženého starého Mostu. 
Tudy jsem chodil na průmyslovku,“ nostalgicky komentoval předseda lounských turistů Tomáš Chaloupek. V lidovém tónu dospělým 
vyhrával harmonikář Karel Plecháč, turistického mládí se ujal nezdolný Karel Sláma s bublinovou, vlaštovkovou či kamínkovou sou-
těží. Mezi nimi jsme zastihli Matěje Slámu, Milana Nguyena a Lucku Metličkovou ze Žatce, která dorazila na rozhlednu s maminkou 
a sourozencem v kočárku. Přišla pěšky od Luny z Loun, kam dojeli ze Žatce autobusem. Nechyběl ohýnek a vůně buřtíků.            (bal)
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OKRES LOUNY (pčr) - Policisté lounského okresu vyjížděli minu-
lý týden ke 24 dopravním nehodám. Tři lidé při nich přišli o život, 
jedna osoba byla těžce zraněna a devět lidí utrpělo lehčí újmu na 
zdraví. Hmotná škoda byla odhadnuta na 1 533 000 Kč. 

POSTOLOPRTY (bal) – Problémy s hlukem, rušením klidu a vý-
tržnostmi zejména v okolí postoloprtského parčíku na Marxově 
náměstí, ale i Bažantnice, nebo v době diskoték v Pivovarské Baš-
tě si žádá řešení.
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