
„Po odkřovení a pokosení trá-
vy jsme staré stromy doplnili 
o vysokokmeny starých odrůd 
hrušní (Solanka, Špinka, Pstruž-
ka, Máslovka, Clapova, Červená 
role), jabloní (Florina, Dub-
let, Prima, Golden Star) a třeš-
ní (Granát, Napoleonova, Velká 

černá chrupka, Tropprichterova, 
Gemerdorfská, Doupovská čer-
ná). Byl tak založen genofond 
starých tradičních odrůd, který 
bude dále využíván při získávání 
roubů a na zapěstování nových 
stromků,“ přibližuje Jiří Bělo-
houbek.

Český svaz ochránců příro-
dy již několik let podporuje zá-
chranu starých krajových odrůd 
ovocných dřevin v rámci celé 
republiky. Cílem je zmapování 
krajových odrůd v jednotlivých 
regionech a zanesení informa-
cí do centrální databáze, ucho-
vání genofondu starých a kra-
jových odrůd v genofondových 
sadech, údržba významných sta-
rých sadů, stromořadí a jedinců 

a populariza-
ce vysazová-
ní, pěstová-
ní, ošetřování 
a praktického 
využívání sta-
rých odrůd 
ovoce.

P ř e d k o -
vé vyšlechtili 
odrůdy ovo-
ce, které byly 
přizpůsobené 
p o d m í n k á m 
v jednotlivých 
krajích. Ně-
které odrůdy 
byly vhodnější 
na závin, jiné 
do knedlíků, 
další vydrže-
ly bez újmy 
uskladnění do 
dalšího léta. 

Původní od-
růdy nená-
vratně z příro-
dy mizí. Vol-
ně rostoucí 

ovocné stromy poskytují úto-
čiště živočichům, také estetický 
význam v krajině je nesporný. 
Staré ovocné stromy doceňuje 
velké množství ptáků (sýkory, 
drozdi, brkoslav, sýček), hmyz 
(zlatohlávci, krasci, páchníci) 
i další živočiši (zajíci, veverky, 
netopýři, pavouci).

„Rozptýlená zeleň byla ne-
přítelem při zcelování pozem-
ků. Přesto má v krajině nespor-
ný význam pro koloběh vody 
v přírodě, teplotní režim, kvali-
tu půdy, druhovou rozmanitost, 
přirozenou ekologickou rovno-
váhu krajiny a potlačuje vodní 
i větrnou erozi. Proto se snaží-
me poslední zbytky těchto dře-
vin zachovat, namnožit a spo-
lečně s původními druhy volně 
rostoucích dřevin je navracet 
zpět krajině, kam patří,“ říká J. 
Bělohoubek.

Přestože plnou plodnost lze 
očekávat až po letech, věří, že 
první ochutnáme už v příštím 
roce.

Projekt byl finančně podpořen 
z programu péče o krajinu Mi-
nisterstva životního prostředí. 
Aktivně na něm také spolupra-
covali místní obyvatelé – členové 
Občanského sdružení za kvalitní 
žití v Lipenci. Poděkování patří 
firmě Lostr v Lounech, která na 
akci zapůjčila cisternu s vodou 
na zálivku vysazených stromů 
jako sponzorský dar,“ uzavírá 
Mgr. Bělohoubek. Podrobnější 
informace na www.hasina.cz.

Součástí okresní výstavy je 
i 1. Česko–Saská výstava králí-
ků, holubů, drůbeže a exotů re-
gionu Krušnohoří, na které bu-
dou vystavovat také chovatelé ze 
Saska. Výstava je vyústěním pří-
hraniční spolupráce, která byla 
zpracována do projektu a před-
ložena se žádostí o dotaci Ev-
ropskému fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Iniciativy Spole-
čenství Interreg III A. A protože 
se projekt žateckých chovatelů 
líbil, byl přijat ke spolufinanco-
vání. Při realizaci projektu zís-
kali chovatelé ze Žatce informa-
ce o činnosti chovatelů na saské 
straně Krušných hor a budou je 
využívat nejen pro další zajištění 
kvalitních zvířat, ale především 

pro výměnu zkušeností, pro za-
jištění volnočasových aktivit dětí 
a mládeže i pro další rozšíření fo-
rem spolupráce.

Vystaveno má být celkem 450 
králíků, 320 holubů, v 95 volié-
rách 280 ks drůbeže a přes 230 
exotů. Počtem zvířat a svým roz-
sahem půjde o největší výstavu 
v regionu za posledních 10 let.

Výstava je otevřena v pátek 7. 
prosince od 9 – 18 hod. a v sobotu 
8. prosince od 8 – 16 hod. Budete 
si moci zakoupit chovná zvířata, 
ale i pobesedovat o chovatelství 
s chovateli našeho regionu.

Srdce jim sádlem neobrostou… Úterní a stře-
deční podvečery v tělocvičně základní školy v Postoloprtech v ulici 
Komenského patří maminkám s dětmi, které zde pravidelně cvičí 
pod vedením Jany Klöpschové. Jde o zájmový kroužek Domu dětí 
a mládeže Postoloprty. Uplynulý pátek se navíc sešli k mikulášské 
besídce. Na snímku Jana Blážová se synem, Simona Lokajíčková 
s dcerou a Hana Götzlová se synem zakončují spolu s vedoucí 
kroužku Janou Klöpschovou hodinu cvičení závěrečným vzájem-
ným pomazlením, pusou. Právě láskyplné dotýkání mezi členy 
rodiny vytváří pro děti pocit harmonie a bezpečí, tolik potřebný 
pro zdravý vývoj osobnosti.                                                                    (bal)

Přichystejte se na 
Vánoce… Vánoční 
Ježíškova dílna v ZUŠ Po-
stoloprty měla v loňském 
roce velký úspěch a tak 
pokračuje i letos. Již ten-
to pátek, 7. prosince, od
15:30 si maminky, babičky 
i tatínkové se svými ratolest-
mi mohou společně s učitel-
kou výtvarky a keramiky 
Mirkou Folberovou vyrobit 
dárek nebo vánoční dekoraci. 
Další dílna proběhne v pátek 
14. prosince a pak ještě před-
vánoční středu 19. prosince. 
„I ty nejmenší děti si mohou 
za pomoci dospělých vytvo-
řit pěknou ozdobu, kterou si 
odnesou domů. Letos jsme 
přidali práci s keramickou 
hlínou,“ říká M. Folberová. 
Minulou středu ve vánoč-
ní dílně činily například 
maminka Petra Coufalová 
s dcerou Petruškou. V těch-
to dnech se rozšiřují pro-
story pro keramickou dílnu, 
takže ZUŠka bude moci 
nabídnout lepší podmínky 
ještě více zájemcům. (bal)
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stručně z obcí stručně z měst
n LOUNŠTÍ RADNÍ schvá-

lili finanční příspěvek Zeisovu 
nadačnímu fondu v roce 2008 
na komplexní analýzu přírodní-
ho léčivého zdroje Luna v Lou-
nech ve výši 30 tisíc – z toho 25 
tisíc plyne z letošních prostřed-
ků finančního výboru a 5 tisíc 
z prostředků roku 2008.
n  V DOBĚ od 6. do 23. 

prosince se v Žatci u obchodů 
Tesco a Kaufland budou pro-
dávat vánoční stromky, klestí 
a jmelí. U Kauflandu se navíc 
smějí od 19. do 24. prosince 
ve stánku prodávat také ryby. 
Příslušné výjimky z tržního 
řádu schválili minulý týden ža-
tečtí radní.
n DEVĚTAPADESÁT PŘE-

STUPKŮ z celkového počtu 
324, které řešila v tomto roce 
přestupková komise v Podbo-
řanech, mají na svědomí mla-
diství. Nejčastěji jde o chlapce 
z Výchovného ústavu mládeže 
Pšov a Buškovice. 
n ZASTUPITELÉ V Posto-

loprtech schválili rozpočtové 
opatření ve výši 50 tisíc korun 
na opravu sochy sv. Šebestiána 
na Mariánském sloupu ve měs-
tě. Tuto částku na opravu městu 
darovala Nadace ČEZ.
n  ZASTUPITELÉ V Kry-

rech na podzim projednáva-
li návrh ceny stravenek v Do-
mě s pečovatelskou službou 
Kryry na rok 2008. Usnesli se 
na hodnotě stravenky ve výši 
36 Kč/ks.
n  PRODEJ VÁNOČNÍCH 

stromků v Postoloprtech letos 
je na dvou místech, a to u Po-
travin Mráz a na Mírovém ná-
městí p. Nemethová. Prodej 
kaprů se uskuteční na Míro-
vém náměstí 22. a 23. prosin-
ce v době 9-13 hodin.

n V ŘÍJNU byla jako ředi-
telka mateřské školy Libče-
ves vybrána Irena Vodičková. 
Do funkce nastupuje 1. ledna 
2008. 
n OBECNÍ ÚŘAD Měcholu-

py je od 26. listopadu přestěho-
ván do budovy bývalé družiny 
v obci u základní školy.
n  DNES NAVŠTÍVÍ děti 

v mateřské škole v Blatně Mi-
kuláš. Mateřinka a základka 
také nacvičují básničky, pís-
ničky a tanečky pro vystoupe-
ní v kulturním domě, které se 
bude konat tento pátek od 17 
hodin.
n  OBEC BLŠANY u Loun 

nabídla k prodeji zbytek po-
zemků „Na křižovatce“, které 
jsou prodávány po dvou sou-
sedních (určených původně 
na řadovou výstavbu) pro in-
dividuální výstavbu. Dále obec 
prodala stavebně neprodejný 
pozemek, na kterém se vysky-
tl starý vrt s pramenem, rodině 
Konečných jako zahrádku. 

Občané nahlašovali požár… V sobotu v odpoled-
ních hodinách si lidé všimli požáru a ihned jej šli nahlásit do 
požární zbrojnice. Vzplál stoh na okraji Podbořan, v areálu za 
koupalištěm. Na místo vyrazila jednotka profesionálních hasi-
čů a hned za nimi Výjezdová jednotka města Podbořan. Hasiči 
museli stoh zabezpečit a v podstatě ho nechat dohořet, protože 
jej požár zachvátil v takovém rozsahu, že se s ním nedalo už nic 
dělat. eoficiální verze hovoří o tom, že stoh zapálily děti, které si 
zde neuváženě hrály se zábavnou pyrotechnikou. Konečné slovo 
však bude mít vyšetřovatel. Stoh dohoříval až do neděle a ještě 
v sobotu večer občané chodili a nahlašovali požár. Po celý víkend 
Výjezdová jednotka města Podbořany držela pohotovost a situaci 
monitorovala. Majiteli stohu, Alexandru Kastlovi, který byl na 
místo přivolán, vznikla škoda v řádech desítek tisíc korun. (sih)

Uvidíte přes tisíc zvířat
Žatečtí chovatelé zvou na největší výstavu za posledních deset let

Poezie těší a zušlechťuje
SLAVĚTÍN – Na křídlech poezie se vznášel recitátorský podve-
čer, který proběhl v sobotu 24. listopadu v Muzeu K. Biebla a Ga-
lerii ve Slavětíně. Autorské pásmo Jany Švýcarové se konalo ve 
Slavětíně již podruhé. Básnířka si pozvala Radku Váňovou a Ja-
na Princlíka. Působivou recitaci doprovázela klavíristka Lenka 
Princlíková.

Návrat původních ovocných odrůd
Ochránci přírody obnovili ovocnou alej u Lipence

Představily se desítky škol… Třináctý ročník 
výstavy Vzdělávání 2008 proběhl v úterý 27. listopadu v Domě 
kultury v Lounech a ve čtvrtek pak i v budově Střední školy země-
dělské a ekologické v Žatci. Výstava, které se zúčastnilo 29 škol 
a učilišť, je určena žákům končícím základní školní docházku 
a jejich rodičům. Pomáhá při rozhodování o budoucím povolá-
ní. Snahou akce je podat zájemcům ucelený přehled o školách 
a školských zařízení a informovat o možnostech uplatnění. Nově 
se na výstavě objevili i zaměstnavatelé. Velký shluk zájemců se 
v Lounech zdržoval například u expozice profesionálních hasičů 
z Počerad, ale také u předvádění dovednosti kadeřníka či kos-
metičky, ale i u cukrářů. Na snímku stánek Integrované střední 
školy Jesenice, vlevo zástupkyně ředitele Eva Tomková a žákyně 
2. ročníku oboru cukrářské práce Jana Kounovská zhotovuje 
marcipánové figurky.                                                                                  (toš)

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A
FO

TO
 S

IM
O

N
A 

H
E

JD
O

V
Á

ŽATEC (pj) - Vyvrcholením sezóny chovatelů okresu Louny je 
Okresní soutěžní výstava drobného zvířectva, která se uskuteč-
ní ve dnech 7. – 8. prosince v Chovatelském areálu žatecké orga-
nizace Českého svazu chovatelů. Soutěžit budou jednotlivci i cho-
vatelské organizace okresu Louny o tituly nejlepší kolekce králíků, 
drůbeže, holubů a titul nejlepší vystavený papoušek.

V pásmu se střídaly básně me-
ditativní, „moralistické“, milost-
né, z úst J. Švýcarové i žertovné. 
Na účinkujících bylo znát, že své 
verše recitují s chutí a potěšením 
a pro pozvané vytvořili opravdu 
příjemnou atmosféru. 

Po skončení přednesu podve-
čer pokračoval – hosté si mohli 

prohlédnout výstavu Jany Švý-
carové a Kláry Mašanské Po-
odhalení duše a Radky Váňové 
Křídla. Přitom byly nabízeny 
zákusky a preclíky, které na-
pekli místní občané. Poděko-
vání zaslouží jak účinkující, tak 
organizátoři!

Dana Janušová, Louny
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Ochránci přírody obnovují původní ovocnou alej u Lipence.
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LIPENEC (čsop) – Členové základní organizace ČSOP Hasina 
v Lounech vysázeli letos 60 ovocných stromků v obnovené aleji 
U Váhy podél polní cesty z Lipence do Skupic. K posledku ji tvo-
řilo několik přestárlých hrušní.
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