
ZUŠ Žatec nezahálí ani o víkendu… Před týdnem žáci literárně dramatického 
oboru pobývali v Žihli a nacvičovali představení na přehlídku Dradidlo, která proběhne v Litvínově 
tento víkend. Od pátku až do neděle byli zpěváci obou školních sborů na soustředění v Poustkách 
a připravovali adventní a vánoční repertoár. Počasí jim přálo, došlo i na soutěž o nejvtipnějšího sně-
huláka a zasněženým lesem zněly koledy a rolničky. Většina dětí ze sboru Klíček odjela od rodičů 
úplně poprvé v životě, ale zpěváčci byli natolik zaměstnáni, že na slzičky nebyl čas. Na snímku 
členové pěveckého sboru Klíček a Camerata ZUŠ Žatec u svého sněhuláka.      (Anna Urbancová)
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stručně z obcí stručně z měst
n V RÁMCI projektu s gymná-

ziem v Barendrechtu odjíždí sku-
pina studentů lounského gymná-
zia 26. listopadu do holandského 
Barendrechtu. Pětidenní návště-
vy se zúčastní studenti ze 4., 5. 
a 6. třídy osmiletého gymnázia 
spolu s pedagogy Mgr. Z. Tybur-
covou a Mgr. M. Guse.
n DNES OD 17 hodin se koná 

zasedání Zastupitelstva města 
Postoloprty. Na programu jed-
nání mj. návrh rozpočtu na rok 
2008, zpracování studie proti-
povodňových opatření v Březně, 
přesunutí finanční částky na zho-
tovení projektové dokumentace 
zasítění parcel v ulici Větrná do 
rozpočtu města na příští rok.  
n SOŠT a SOU Louny za při-

spění Nadace ČEZ zahájila pro-
jekt Vzdělávání seniorů. Studen-
ti oboru management techniky 
administrativy a strojírenství se 
ve svém volném čase stanou po-
mocníky dříve narozeným při vý-
uce PC. Bývalým zaměstnancům 
školy, členům Senior klubu Lou-
ny a dalším zájemcům obohatí 
aktivně jejich odpočinek. Společ-
ně se budou podílet na atmosféře 
předvánočního posezení.
n  LOUNŠTÍ ZASTUPITE-

LÉ schválili odkoupení 1,1 km 
parovodu v úseku od areálu Pra-
ga Louny po vrátnici nemocni-
ce za symbolickou 1 Kč od sou-
časného vlastníka - společnos-
ti Praga Louny CZ. „Podzemní 
část se ponechá, poněvadž ne-
překáží. Nadzemní část čeká 
demolice, která přijde město na 
150 000 korun. Konečně to hnus-
né potrubí zmizí,“ doufá starosta 
Loun Jan Kerner.
n V PODBOŘANECH vyhod-

notili činnost přestupkové komi-
se. „Evidováno bylo 278 nově 
došlých přestupků a 46 případů 
z roku 2006. Z celkového počtu 
324 přestupků bylo 107 případů 
odloženo a 22 postoupeno míst-
ně příslušné přestupkové komi-
si. 4 přestupky byly řešeny ulo-
žením pokuty a 162 přímo pře-
stupkovou komisí s následným 
rozhodnutím. K dořešení zbývá 
33 přestupků,“ říká Dana Rů-
žičková, předsedkyně přestup-
kové komise.
n  ŽATEČTÍ RADNÍ schvá-

lili vypsání poptávkového řízení 
na zhotovitele drobných oprav 
místních komunikací v Žatci 
pro rok 2008, včetně textu výzvy 
a okruhu zájemců, kterým bude 
výzva zaslána.

n DNE 1. prosince proběhne 
v obci Blatno a Malměřice sběr-
ná sobota. Nebezpečný odpad, 
jako jsou lednice, televizory, ná-
doby od barev a olejů, zářivky, 
olověné akumulátory, je nutno 
připravit ke stanovišti odpado-
vých nádob do 8 hodin ráno, vy-
zývá občany obecní úřad a fir-
ma Likor CZ. 
n V BRLOHU budou mít již 

třetí domovní čističku odpad-
ních vod. Příspěvek 25 000 Kč 
na její vybudování byl městem 
tentokrát přiznán manželům 
Parmovým.
n  OD 1. listopadu zahájil 

svoji činnost nový nájemník 
v hospodě v Košticích. Kvůli 
předávání hospody a malování 
bylo několik dní zavřeno.
n V KRÁSNÉM Dvoře po-

stupně vyměnily vadné venti-
ly, topná tělesa a rozvody to-
pení v 3 panelových domech 
o 6 vchodech. Jsou instalová-
ny termoventily, aby nájemní-
ci mohli regulovat přísun tepla 
do bytu. V minulých dnech se 
opravy dokončovaly. 
n  V MINULÉM čísle se 

v této rubrice vinou překlepu 
objevilo, že líšťanští zastupite-
lé schválili finanční příspěvek 
místnímu občanu V. Baňkovi 
ve výši 10 000 Kč na kanali-
zační přípojku. Správně mělo 
být neschválili.
n  TĚŠÍTE SE na Vánoce? 

Tuto anketu zadal občanům 
Obecní úřad Měcholupy na 
svých webových stránkách. 
Ze 208 hlasujících nejvíc jich 
bere Vánoce jako každý volný 
den (40 hlasů), 38 responden-
tů se na Vánoce těší moc, 35 
lidí nemá rádo Vánoce, 34 jich 
nesnáší ani blázinec okolo, 34 
osoby se těší vyloženě na Štěd-
rý den a jen 27 lidí rádo uklízí 
a kupuje dárky.  
n OBECNÍ ÚŘAD v Domou-

šicích nabízí k pronájmu od 1. 
ledna 2008 parcelu o výměře 
1125 m2. „Jedná se o zahradu 
v areálu bývalého zámku,“ sdě-
lil starosta Zdeněk Kutner.

Pracovníci města 
udržovali pořádek

PODBOŘANY (sih) - Od počátku roku bylo při Městském úřa-
dě v Podbořanech zaměstnáno osm stálých veřejně prospěšných 
pracovníků, od března dalších pět od Úřadu práce Louny a de-
set od Vzdělávací společnosti EDOST Chomutov. 

Nová tvář mezi zastupiteli 

Z křižovatky smrti kruhák… Křižovatka silnic I/7 
Praha – Chomutov a I/27 Most – Plzeň je již téměř přestavěna 
na kruhový objezd. Zmizelo klasické křížení silnic, auta už jez-
dí okolo středního kruhu z navezené zeminy. Přestavba má být 
dokončena tento měsíc. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za to 
zaplatí čtyři miliony korun. V brzké době tu má vzniknout kři-
žovatka mimoúrovňová. Státu se podařilo vyvlastnit potřebné 
pozemky, nyní probíhá výběrové řízení na firmu, která křižovatku 
postaví. „Předpokládá se, že stavba vyjde na 210 milionů korun 
a bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2009,“ uvedl Václav 
Filip, náměstek pro výstavbu ŘSD Chomutov.                         (red)

Kam po 
ukončení 
základky

LOUNY, ŽATEC (red) – Tradič-
ní propagační výstavu Vzdělá-
vání 2008 pořádá Střední ško-
la zemědělská a ekologická 
v Žatci ve spolupráci s Úřadem 
práce a Institutem trhu práce 
v Lounech. 

V Lounech proběhne v úterý 
27. listopadu od 10 do 16 hodin 
v Domě kultury, v Žatci v budově 
Střední školy zemědělské a eko-
logické v ulici Svatopluka Čecha 
1180 se uskuteční ve čtvrtek 29. 
listopadu, rovněž od 10 do 16 
hodin.

Informace o možnostech studia 
v učebních a studijních oborech 
poskytnou Střední školy a učiliš-
tě z regionu Louny a okolí. Výsta-
va je určena především žákům zá-
kladních a speciálních škol, kteří 
končí povinnou školní docházku. 
Výstava bude spojena s worksho-
pem a praktickou ukázkou prací 
učňů a studentů.

Poradci pro volbu povolání 
z úřadu práce v Lounech vám 
poskytnou informace o středních 
školách a učilištích celé České re-
publiky.

Strážníci se zaměřili 
na pejskaře

LOUNY (mm) - Po dobu dvou týdnů zaměřili lounští strážníci 
pozornost na dodržování vyhlášky O pohybu psů na území měs-
ta Loun. Celkem bylo řešeno 63 přestupků.

Nešťastné místo… Ve čtvrtek 15. listopadu v 18:37 
došlo na R7 na obchvatu Loun k dopravní nehodě dvou osobních 
vozů. Havárie se stala u výjezdu na Louny, v místě, kde jsou již 
dva pomníčky. Na místě nehody byla jedna těžce zraněná žena 
a jeden muž lehce. Zasahovala jednotka Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje z Loun, záchranka a policie.            (red)

Paroubek si prohlédl areál v Triangle

Důstojné schodiště k Ohři… Po osmi letech byla definitivně ukončena rekonstrukce 
schodů podél lounské radnice. Probíhala ve dvou etapách. Nyní byla zbourána vysoká zeď, která 
schodiště oddělovala od parku. Opět se dostanete k řece přímo z náměstí. Původní schodiště bylo 
celé vybouráno a objevilo se nové, opatřené zábradlím a lampami veřejného osvětlení. Schodiště je 
dílem firmy N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, přišlo na 2,3 milionu korun.        (toš)

Starosta přednášel 
studentům

PODBOŘANY (sih) - Minu-
lý týden navštívil starosta měs-
ta Radek Reindl Střední od-
borné učiliště a Střední odbor-
nou školu v Podbořanech, kde 
studentům nástavbových studií 
přednášel o státní správě a sa-
mosprávě. Po své lekci, která 
se setkala s velkým zájmem stu-
dentů, starosta čelil řadě dota-
zů týkajících se ekologie, fun-
gování města, městského úřadu, 
rozpočtu nebo investičních akcí. 
Studenti měli možnost setkat se 
s někým přímo z praxe, namísto 
teorie z učebnic. „Dotazy stu-
dentů směřovaly k praktickému 
chodu města, ve kterém žijí. Na-
příklad se zajímali o nutnost re-
konstrukcí přechodů pro chodce 
a další věci,“ uvedl Reindl.

Čertovské trhy
Žáci pomocných tříd Speciál-

ní základní školy v Lounech si 
vás dovolují pozvat na tradiční 
Čertovské trhy. Připravili jsme 
výrobky, které mohou v čase nej-
krásnějším, Vánočním, ozdobit 
váš domov. Trhy budou konat 
jen jeden den - v pondělí 26. lis-
topadu od 8 do 15 hodin přímo 
v prostorách naší školy (vstup 
bočním vchodem). Na vaši ná-
vštěvu se velice těšíme a předem 
děkujeme za vaši pomoc. Z vý-
těžku trhů bychom chtěli s dět-
mi na konci školního roku jet na 
výlet, případně zakoupit DVD 
přehrávač. 

Mgr. Ludmila Jirotková
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„Činnost těchto pracovníků 
směřuje hlavně do úklidu chod-
níků v zimním období, dále údrž-
by zeleně v Podbořanech a míst-
ních částech, tj. sekání trávy, 
stříhání živých plotů včetně 
úklidu ostatních ploch, kte-
ré nejsou obsaženy ve smlou-
vě s firmou Bouška,“ říká Josef 
Zerner, vedoucí odboru místní-
ho hospodářství a služeb.

Průběžně byly opravovány po-
škozené lavičky, chodníky, čiště-
ny kanalizační vpusti, odvážen 

odpad od popelnic, likvidovány 
černé skládky, například u Buš-
kovic. Veřejně prospěšní pracov-
níci zajišťovali chod svozového 
dvora včetně skládky u kafile-
rie, kde probíhá kompostování 
a štěpkování dřevin. Dále uklí-
zeli dlaždice a rozebírali chod-
níky před rekonstrukcemi.

Z větších akcí byla dokončena 
oprava obvodové zdi na hřbito-
vě v Letově a zrekonstruována 
autobusová zastávka v Dukel-
ské ulici.

ŽATEC (red) - Zastupitelkou 
města Žatce za KSČM se sta-
la Jaroslava Gajdošíková, která 
předminulý čtvrtek složila slib 
do rukou starosty města. Pra-
cuje jako telefonní operátorka 
a nahradila Milana Pipala, který 
ke 31. říjnu ze zastupitelstva od-
stoupil z osobních důvodů. Prv-
ním náhradníkem KSČM podle 

výsledků loňských komunálních 
voleb byl Jozef Kupčík, ale ten 
se místa zastupitele vzdal s od-
voláním na časovou vytíženost. 
Druhou náhradnicí byla Jaro-
slava Gajdošíková, která man-
dát přijala. Zastupitelstvo v Žat-
ci má 21 členů. V sedmičlenné 
radě města ODS spolupracuje 
s ČSSD a KSČM.

Dle této vyhlášky mimo chova-
telé nesmí vodit své psy na dět-
ská hřiště, pískoviště a do prostor 
hřbitovů. Na veřejných prostran-
stvích je každý chovatel povinen 
psa vodit na vodítku. Volné po-
bíhání psů je mimo označených 

prostor zakázáno. Chovatel také 
musí dbát, aby jím chované zví-
ře neznečišťovalo veřejné pro-
stranství a v případě, že k tomu-
to dojde, je povinen neprodleně 
odstranit zvířetem způsobenou 
nečistotu.
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ŽATEC, LOUNY (pm) - Předseda ČSSD a poslanec za Ústec-
ký kraj Jiří Paroubek navštívil 12. listopadu v zóně Triangle 
u Žatce areály firem Hitachi a IPS Alpha. Ocenil nejmoder-
nější hi-tech technologie obou výrobců i vytvoření více než 
dvou tisíc pracovních míst. 

„Jde o první investory v této 
největší zóně Ústeckého kra-
je, kde je dlouhodobě jedna 
z nejvyšších mír nezaměstna-
nosti v zemi. Nezanedbatelné 
jsou v této souvislosti i stami-

lionové investice obou produ-
centů plochých LCD obrazovek 
a plazmových televizorů,“ řekl 
Jiří  Paroubek. Areál v prů-
myslové zóně si s ním prohlé-
dl i předseda ústecké krajské 

ČSSD Petr Benda, jenž upo-
zornil na potřebu co nejrych-
lejší rekonstrukce a rozšíření 
rychlostní komunikace R7, kte-
rá zónu spojuje z jedné strany 
s Prahou a z druhé s hranicemi 
s Německem. 

Vznik průmyslové zóny Ús-
teckého kraje Triangle, inici-
ovala podle Jiřího Paroubka 
právě ČSSD.


