
„Firma nás znovu kontakto-
vala a požádala o souhlas. Pro-
to se opakuje,“ vysvětlila zapi-
sovatelka v šestičlenné komisi 
Ivana Šubrtová. V komisi byli 
tři pro výstavbu a tři se odmítli 
vyjádřit.

Referendum začalo ve 13 ho-
din a během hodiny se ke stav-
bě vyjádřilo již 30 lidí. Například 
Luděk a Jana Kosovi jsou pro vý-
stavbu, která přinese obci pení-
ze. 53letá paní, která šla volit 
s vnoučátkem, byla rázně pro-
ti: “Nechci elektrárnu, nechci 
kazit dětem životní prostředí, 
za bavory, které shrábne někdo 
úplně jiný,“ uvedla. 

70letá Marie Voláková byla 
pro, ale jenom proto, že je pře-
svědčena, že by se větrná mon-
stra postavila stejně. „Pouze už 
by z toho neměli mladí žádné 
peníze,“ zvažuje. 

„Hlasoval jsem pro, ale pře-
dem jsem své stanovisko nikde 
nezveřejňoval, abych nikoho ne-
ovlivnil,“ říká starosta Miroslav 
Protiva. „Když jedete do Vídně, 
potkáte větrníky všude. Zásah do 
krajiny to je, ale zvyknete si,“ je 
přesvědčen starosta. 

Pro byl i 61letý Miroslav Vachl 
a jeho manželka Hana, stejně 
jako její maminka Petra Kulíko-
vá. Téměř třiaosmdesátiletý Vác-

lav Baňka se rovněž rozhodl, že 
se referenda zúčastní. Nebyl však 
zcela rozhodnut. „Pan Hertl ten 
článek ve vašich novinách dob-
ře napsal. Na druhou stranu, 
peníze jsou moc zapotřebí,“ 
zvažoval pan Baňka. To 24letý 
středoškolák Jakub Formánek 
byl pro ihned. „Bude elektřina 
a ještě peníze,“ dal se slyšet. 
Sedmnáctiletý Ondřej Čapek se 
ještě referenda zúčastnit nemohl, 
ale hlasoval by pro. Podle něj je 
podstatné, že to není elektrárna 
jaderná. 

„Referenda se zúčastnila méně 
než polovina oprávněných voli-
čů. Je tudíž neplatné a platí vý-
sledky toho, které se konalo před 
dvěma lety. Můžeme však uspo-
řádat referendum nové,“ uzavírá 
starosta Miroslav Protiva.

„Tento den nemohu zajistit 
standardní podmínky pro výchov-
ně vzdělávací činnost, nelze vyu-
čovat podle mimořádného rozvr-
hu, nemohu zajistit pedagogický 
dozor nad žáky školy,“ uvedl při 
pondělní uzávěrce ředitel gymná-
zia Milan Rieger.

Hlavním důvodem k účasti za-
městnanců GVH Louny ve stáv-
ce jsou obavy o úroveň vzdělávání 
v naší společnosti, které vycházejí 
z neřešené krize na Ministerstvu 

školství a z navrženého rozpočtu 
kapitoly školství. Cílem je zvýšení 
finančních prostředků na zajištění 
kvalitního vzdělávání ve školách, 
zvýšení finančních prostředků pro 
školy na nákup moderních učeb-
ních pomůcek, udržení a zlepšení 
kvality provozu škol v materiální 
a personální oblasti, zvýšení platů 
zaměstnanců školství.

Ke stávce se připojilo také 
gymnázium v Žatci. „Zapojí se 
všichni provozní a valná většina 

pedagogických pracovníků. Vy-
učování v tento den odpadá v pl-
ném rozsahu,“ uvedl v předvečer 
ředitel školy.

“Žádáme rodiče i širokou ve-
řejnost o podporu. Jde nám 
přece všem o budoucnost naší 
společnosti!“ vyzývala rodiče 
předsedkyně odborů Základní 
školy Žatec, nám. 28. října Sil-
vie Svobodová. 

Taky Střední škola zemědělská 
a ekologická v Žatci stávkovala. 
“Zaměstnanci školy se přidali ke 
stávce a žáci mají tudíž ředitelské 
volno,“ řekla v pondělí ředitelka 
Eva Klímová. (dokončení na str. 2)

Přijďme pobejt
V sobotu a neděli probíhalo 

množství kulturních a spo-
lečenských akcí. Mnohde se 
konaly vánoční trhy, v lec-
kterých obcích byl slavnostně 
nebo i méně okázale rozsvěcen 
vánoční strom. Jedno měly ty 
akce společné – jedni lidé je 
obětavě zorganizovali a dru-
zí opustili bašty svých do-
movů a přišli. Města a obce 
zázračně ožily.

Já se nejdřív vypravila na 
vánoční trhy do lounského 
muzea. Úderem desáté prše-
lo, ale stejně tu hrstka občanů 
trpělivě vyčkávala, až přijdou 
vyfešákovaní trubači a slav-
nostními fanfárami trhy za-
hájí. A řeknu vám upřímně, 
po všech těch komerčně míře-
ných podbízivých vánočních 
odrhovačkách, co znějí lidem 
v supermarketech už od října, 
byla tahle živá hudba pro duši 
učiněný balzám.

Pak jsem se vydala do Dob-
roměřic, do kostela sv. Matou-
še a prohlédla na sto padesát 
betlémů rodiny Poncarových. 
Snad i to nejokoralejší srdce 
musí pocítit obdiv k obětavosti 
a péči, jakou věnují svým nád-
herným betlémům. 

Vracela jsem se opět přes 
trhy. Tkadlenka Milena Po-
láková navzdory nevalnému 
zdravotnímu stravu obětavě 
mrzla v průjezdu nad svými 
šálami. Perníkáři Ajksnerovi 
dodávali trhům vůni koření, 
na odbyt šly vánoční vazby, 
paličkářka se činila. Chyběli 
lubenečtí manželé Kristina 
a Karel Folprechtovi, a jejich 
svébytný humor. Ale zase tu 
byla dívka s korálkovými oz-
dobami, pořídit jste mohli 
všelijaké kouzelné cetky a vý-
robky hrnčířské, košíkářské. 
Kovář Marcel Vejvoda přijel 
do Loun potřinácté. Exce-
lentní byl výjev z čertírny, já 
být děcko, tak při pohledu 
na tu garnituru pekelníků 
s chrtem, snad v životě už ne-
zazlobím. 

Kdo mi učaroval, byl Pa-
vel Čermák, řečený Homb-
ré, bývalý žatecký spolužák 
novohradského kastelána 
Pavla Pilaře. Přijel z Hradce 
Králové, aby demonstroval 
zapomenutý zvyk lití olova. 
Podivoval se, že se některé 
ženy obávaly olovo lít. 

„Samozřejmě je to hra, ale 
červíček hlodá. A každý si 
ten tvar vyhodnotí sám pod-
le svého,“ říká Hombré a je 
přesvědčen, že navzdory mo-
bilům a internetu nynější lidé 
ze všeho nejvíc postrádají pří-
mou komunikaci a její osobní 
kouzlo. „Je důležité, aby lidi 
spolu pobyli a potom, až se ro-
zejdou, aby v jejich srdci něco 
člověčího zůstalo,“ zvažuje.

I já si to myslím. Babička 
darmo neříkala, že sdělená 
radost, dvojnásobná radost 
a sdělená bolest, poloviční 
bolest. Člověku nejlíp pomů-
že zase jenom člověk. A tak, 
bude-li jenom trochu možné, 
přijďme spolu pobejt.

Květa Tošnerová

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  5 .  p r o s i n c e  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 9

Uvnitř 
čtěte:

Rozsvícení 
vánočního 
stromečku 
umocnili 
i tanečníci 
z Luny str. 2

Žatecké 
muzeum láká 
návštěvníky 
nejen na 
třpytivou krásu 
str. 4

Nakreslit ruku 
není legrace. 
Václav Šlajch 
by o tom mohl 
vyprávět
str. 5
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HOTEL „ZLATÝ LEV“
v Lounech, Na Valích 620 

Nabízíme: Ubytování v 9 pokojích a 2 apartmánech.
Širokou nabídku jídel v restauraci. 

Množství kvalitních vín v našem vinném sklípku. 
Možnost rezervace rodinných a firemních oslav

Otvírací doba:
Po-Čt                           10:30-22:00
Pá                                  10:30-24:00
So                                  12:00-24:00
Ne                                 12:00-22:00
Restaurace tel.: 415 655 533

R e c e p c e  h o t e l u  t e l . :  4 1 5  6 7 7  6 7 7

Nastal advent, čas přemýšlení a těšení… O víkendu probíhala v kostele sv. 
Matouše v Dobroměřicích výstava betlémů rodiny Poncarových. Vystaveno bylo více než 150 betlémů. 
„Cennými přírůstky jsou dva betlémy ústeckoorlické. Tam je významná betlémářská oblast. Jsou 
specifické v tom, že zobrazují místní přírodu. Nově máme i betlém přímo z izraelského Betléma, který 
nám věnoval jeden cestovatel,“ říká Petra Poncarová. K vidění byly i čtyři reklamní betlémy ze 30. 
let 20. století a betlém zhotovený ubrouskovou technikou na kamenných valounech. Pokud jste se 
do Dobroměřic vypravit nestihli, druhá výstava se koná tuto sobotu a neděli v Cítolibech, v kostele 
sv. Jakuba - od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou kromě betlémů z vosku, skla či drátu těšit 
i na betlémářskou klasiku a kompletní katalog sbírky doplněný fotografiemi. „Těšíme se na všech-
ny návštěvníky a přejeme klidné prožití adventní doby,“ vzkazují Jana, Petr a Petra Poncarovi. Na 
snímku manželé Alice a Pavel Šnajdrovi z Dobroměřic, kteří se vypravili na výstavu betlémů spolu 
se synkem Dominikem a půlročním Petříkem. Ten akci absolvoval v kočárku.                                  (red)

Vběhla pod kola sanitky

Kdo přišel do knihovny, nelitoval 
LOUNY (bal) - Celostátní akce Den pro dětskou knihu se v so-
botu uskutečnila ve všech prostorách lounské knihovny, stejně 
jako v knihovně v Žatci. 

Vzácní a vítaní hosté 
Nového Hradu

JIMLÍN (red) - Odbor evropských projektů Krajského úřadu Ús-
teckého kraje pořádal včera slavnostní ukončení projektu Obno-
va a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně, 
který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP. Akce se uskuteč-
nila dopoledne na zámku.

Malá slavnost v lounské nemocnici

Referendum o výstavbě je neplatné
Tentokrát byl větší počet občanů pro výstavbu větrného parku

Školství je popelka
Ke stávce se připojila gymnázia i některé školy základní

Záměrem celého projektu bylo 
podchycení havarijního stavu 
budovy a záchrana významného 
kulturního dědictví. Jednalo se 
o zajištění statiky objektu, opravu 
říms a krovu, restaurování fasád 
východního a severního průčelí 

východního křídla zámku a ob-
novu dřevěného záklopového 
stropu v jedné z místností.

Nový Hrad v Jimlíně spravuje 
Oblastní muzeum Louny, které 
je krajskou příspěvkovou orga-
nizací.

V Lounech se účastníci soustře-
dili na předvánoční tvoření v ate-
liéru s Jitkou Andrlovou. V dět-
ském oddělení si mohli poslech-
nout napínavou četbu. Koupit jste 
si mohli ale i knížky, encyklopedie 
a kalendáře rodinného knihku-
pectví Pergamen. „Je zájem ze-
jména o Ottovu encyklopedii, ry-
bářskou literaturu, o příručky pro 
kutily,“ řekla Vladimíra Fišerová 
z rodinného knihkupectví, která 
nabízela knihy spolu s kolegyni 
Petrou Jíšovou. 

Konalo se i finále Velkého vě-
domostního zápolení. Bylo urče-
no žákům středních a základních 
škol. „Soutěžící se velmi dobře 
připravili na otázky z literatury 
a znalosti lounského regionu. 
Některé přišli podpořit rodiče, 

kamarádi i učitelé,“ informova-
ly knihovnice M. Millerová a J. 
Hrbková. 

A jak soutěž dopadla? V katego-
rii 1. stupeň ZŠ 1. místo získala 
ZŠ Peruc, 2. místo ZŠ J. A. Ko-
menského, 3. místo ZŠ Prokopa 
Holého. V kategorii 2. stupeň 
ZŠ a odpovídající ročníky více-
letých gymnázií získalo 1. místo 
Gymnázium Louny, 2. místo ZŠ 
J. A. Komenského, 3. místo ZŠ 
Přemyslovců. V kategorii střed-
ních škol získalo 1. místo Gym-
názium Louny, 2. místo SOU 
a SOŠ, SČMSD Žatec a 3. místo 
SOŠT Louny. Na soutěž přispě-
la kulturní komise města Loun 
a knihkupectví Tony, takže byli 
soutěžící odměněni kvalitními 
knižními cenami.

PODBOŘANY (tk) – Ve čtvr-
tek v 17.20 hodin došlo v Podbo-
řanech v Dukelské ulici k doprav-
ní nehodě. Řidiči Rychlé záchran-
né služby vběhla pod kola 15 me-
trů za přechodem mladá žena. Jak 
ji řidič spatřil, ihned začal brzdit 
a strhl řízení vlevo na střed vozov-
ky, ale žena na kluzkém povrchu 

vozovky upadla přímo pod jedou-
cí sanitní vozidlo. Osádka ihned 
poskytla lékařské ošetření. Na 
místo nehody byla přivolána další 
sanitka RZS Žatec. Žena utrpěla 
těžké zranění a v bezvědomí byla 
RZS Žatec transportována na 
heliport nemocnice Žatec, kde 
již čekal vrtulník LZS Praha.

OKRES LOUNY (red) - V úterý 4. prosince byla celý den uzavřena 
budova Gymnázia Václava Hlavatého Louny. Stávkovala převáž-
ná většina zaměstnanců školy, stejně jako zaměstnanci gymnázia 
v Žatci. Ke stávce se připojily další střední a základní školy. 

LÍŠŤANY (toš) – V Líšťanech se 30. listopadu uskutečnilo druhé 
referendum, v němž se občané vyjadřovali k výstavbě větrných 
elektráren poblíž obce. Ze 375 oprávněných voličů se zúčastnilo 
166. Z nich se 100 občanů vyslovilo pro výstavbu a 66 proti. 

LOUNY (hv) - Dnes v 10 ho-
din bude v lounské nemocnici 
slavnostně podepsána smlouva 
o spolupráci mezi městem Lou-
ny a Nemocnicí sv. Alžběty v Lou-
nech. Za město Louny ji podepíše 

starosta Jan Kerner a za nemoc-
nici ředitel Petr Landa. Dalším 
z aktů ceremonie bude slavnost-
ní předání invalidních vozíků do 
užívání nemocnice, určených pro 
imobilní návštěvníky.
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Luděk Kos je pro výstavbu větrníků, která prý přinese peníze.


