
Tím, že vlak od 9. prosince 
nezastavuje v železniční zastáv-
ce Sádek, musejí tamní obyva-
telé buď vážit cestu po silnici 
– což obnáší dva kilometry na 
autobus, anebo si krátit cestu 
ještě nebezpečněji a jít na auto-
busovou zastávku půl kilometru 
po kolejích.

„Když uvážíme, že obě varian-
ty jsou pro provoz chodců nepří-
pustné a kolem domu, ve vzdá-
lenosti cca 30 m projíždí denně 
několik osobních vlaků, je tato 
situace přinejmenším absurd-
ní,“ uvádí Ing. Adamec.

Upozornil i na fakt, že na za-
sedání krajského zastupitelstva 
předal již druhou petici Vele-
tických občanů, neboť na první 

nikdo nereagoval. 
„Možná je to pro někoho de-

tail, ale občané z těchto obcí, 
konkrétně Holedeč, Holedeček, 
Veletice, Stránky, Dobříčany, 
železniční stanice Sádek u Žat-
ce a v kraji jich bude další řada, 
se v sobotu a v neděli jinak než 
autem nebo taxi službou, ne-
mohou dostat do zaměstnání 
(snad každému je jasné, že se 
pracuje i v sobotu a neděli), na 
úřady. Tato situace je pro naše 
občany silně diskriminační,“ 
uvedl starosta. 

Dle zákona je základní do-
pravní obslužností zajištění při-
měřené dopravy po všechny dny 
v týdnu. To znamená, že i v sobo-
tu a v neděli.

Starosta upozornil krajský 
odbor na souběh veřejné osob-
ní dopravy v obci Měcholupy, 
respektive na nedovolené finan-
cování jiného druhu souběžné 
veřejné osobní dopravy.

„Tímto vám předkládám ná-
vrh na zabezpečení dostup-
nosti služeb ve veřejné drážní 
osobní přepravě a informuji vás 
o špatných místních přepravních 
podmínkách a potřebách ve ve-
řejném zájmu obyvatel obce,“ 
uvádí dále Ing. Adamec.

V případě, že nedostane z Kraj-
ského úřadu uspokojivou odpo-
věď, holedečský starosta chce 
oslovit media, televizi. „Od 9. 
prosince, kdy začal platit nový 
jízdní řád Českých drah, lidé 
ze Sádku - železniční stanice 
se opravdu bezpečně nemohou 
dostat žádným způsobem do ci-
vilizace,“ zdůraznil.

Poškození zdiva se ukázalo 
větší než původně řešil projekt 
firmy, takže se musel přizvat 
ještě jeden odborník – statik, 
který určil další nutné akce, a to 
stahování kostelní věže. Navíc se 
ještě stále řeší situace vstupního 
vchodu a předsíňky kostela, kde 
také značně poškozeno zdivo 
v důsledku narušené statiky. 

Zejména této záležitosti, ale 
i celkovému stavu a termínu 
dokončení I. etapy oprav bylo 
určeno jednání přímo v Leneši-
cích v závěru listopadu za účas-

ti zástupců firem, generálního 
vikáře a stavebního ředitele 
Biskupství Litoměřice, starosty 
obce Lenešice a postoloprtské-
ho děkana. Kostel v Lenešicích 
totiž patří do správy Děkanství 
Postoloprty. 

Na jednání se dostavil jenom 
stavební ředitel Biskupství Li-
toměřice Ivo Fiedler, který měl 
pověření od firmy Ing. Buřta. Po 
shlédnutí stavu statiky se zástup-
ci farnosti a děkanem z Postolo-
prt a po vzájemné diskusi bylo 
konstatováno: firma Statik z Li-

toměřic provede stahování věže 
kostela, aby se nerozpadla, v pro-
sinci nebo začátkem roku 2008. 
Firma Ing. Buřta má zakrýt taš-
kami bobrovkami otevřenou stře-
chu kostela a zabezpečit vstupní 
dveře, aby nemohlo dojít ke krá-
deži, a to buď zabednit je dřevěný-
mi trámy nebo zazdít. Bylo také 
dohodnuto, že firma Ing. Buřta 
zajistí ochranná síta do okének 
ve věži, aby tam nemohli létat ho-
lubi, odveze napytlovaný holubí 
trus z věže a vyúčtuje provedené 
práce na odstraňování poruch 
Obecnímu úřadu Lenešice.

„Kostel sv. Šimona a Judy má 
v této době střechu dokrytou, 
vstup zabezpečen, pytle s tru-
sem byly odvezeny. Stahování 

věže bude provedeno aplikací 
helikálních táhel a včetně mon-
táže a demontáže lešení ji bude 
zajišťovat firma PCP - Prestige 
Care Products, Ústí nad Labem, 
kterou zastupuje pan Touš. Vzhle-
dem k vytíženosti kapacity bude 
firma dle svého sdělení schop-
na realizovat zajištění věže dle 
teplotních podmínek v lednu až 
březnu 2008. Všechny tyto práce 
ovšem mají pouze zpevnit věž. Po 
provedení táhel bude rozhodnuto 
o dalším postupu,“ uvedl v pon-
dělí Ivo Fiedler. 

Další akce na statických poru-
chách věže kostela je záležitostí 
dalších posudků statiků a hlavně 
zajištění většího množství finanč-
ních prostředků.

Divadlo má 
svůj balet

Vždycky jsem šéfku taneční 
školy Janu Stehlíkovou obdi-
vovala, že dokáže všechny ty 
malé zběsile migrující taneč-
níky a tanečničky ukučírovat 
a  dovést je k často náročné-
mu výkonu. Říkala jsem si, 
mít tak její nervy, to by se mi 
žilo. Vždycky jsem však vše-
chen ten její ansámbl brala 
spíše jen jako smysluplnou 
a kvalitní výplň volného času 
rozjívených pohybově nada-
ných muzikálních díteček.  

Když jsem tuto neděli vyběh-
la fotografovat předvánoční vy-
stoupení Taneční školy Luna, 
čekala jsem obvyklý pelmel 
líbivých melodií, kotel všeliké 
pestrosti, kořeněný roztomi-
lostí andělských mrňat a do-
spívajících krásek.

Ale byla jsem zvědavá – co 
asi obnáší druhá část pořadu 
– Evangelium jako volné ta-
neční zpracování biblického 
příběhu. Přišlo mi to příliš 
vážné téma. Jak se s něčím 
takovým asi poperou a vypo-
řádají. 

A pak už jsem jenom seděla 
jak přibitá, a už jsem přesta-
la myslet na to, že mám málo 
času a že chci mizet. Ono se mi 
nechtělo mizet. Přede mnou 
se skutečně odehrával příběh 
Ježíše Krista. Defiloval tu Jan 
Křtitel, Herodes a Herodiada, 
Salome, Pilát Pontský, Panna 
Maria, Marie z Magdaly, ukři-
žování. Ukřižování ve Vrchlic-
kého divadle, i vzkříšení.

Nějak se nemohu vzpamato-
vat, že si nejen troufli, ale že 
to i dokázali. A co víc, udrželi 
pozornost zaplněného jeviště, 
které se zjevně přišlo bavit. 
A za vším ta drobná urputná 
ženička Jana, co po večerech 
vymýšlela a šila kostýmy, a pár 
obětavých nadšenců… a  můj 
nehynoucí obdiv.

Květa Tošnerová
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Václav Špilar odchází 
z funkce předsedy ČSSD
PETROHRAD (r) - Předseda Okresního výkonného výboru ČSSD 
Louny Václav Špilar na úterní výroční schůzi OVV rezignoval na 
svou funkci. Současně odstoupil i z funkce člena Krajského vý-
konného výboru ČSSD Ústeckého kraje. 

Velká rodinná besídka… Mateřská škola speciální v Lounech uspořádala 4. prosince 
odpoledne vánoční akademii ve Vrchlického divadle. Tančící vločky, padající sníh, košatá vrba, 
sáňky, strašící čertíci za chaloupkou, koledníci, ale i balony, obrázky – to vše bylo součástí 
vystoupení dětí a jejich obětavých učitelek. Vládla pohodová rodinná atmosféra. Jiříka Trhlíka 
v saních doprovázela na pódium kromě paní učitelky Ivany Koptové i jeho maminka, spolu 
s dětmi zpívala koledy ředitelka školky Zdeňka Neudertová se svou dcerkou v náručí. Jednotlivá 
vystoupení odměňoval nadšený potlesk diváků - hlavně rodičů, příbuzných, blízkých.      (bal)

Komu žatecký grál?
Letos oceněno třináct dobrovolníků

ŽATEC (bal) - Kolem 70 lidí se zúčastnilo vyhlášení držitele le-
tošního Žateckého grálu. Cena, kterou již pátým rokem vyhlašuje 
organizace Handicap Žatec, je určena pro lidi, kteří dobrovolně 
a bez nároku na odměnu pomáhají tělesně postiženým občanům, 
lidem s jiným zdravotním problémem či v sociální nouzi nebo se 
věnují jiné veřejně prospěšné činnosti. 

Při opravě památky nastaly komplikace
Lenešický kostel sv. Šimona a Judy je nadále v ohrožení

Starosta brání zájmy obyvatel
Úředníci vlakem většinou nejezdí, problém nechápou

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

LENEŠICE (red) – Statika kostela v Lenešicích zůstává ohrože-
na. Původně smluvený srpnový termín dokončení opravy nebyl 
stavební firmou Ing. Vladimíra Buřta z Horního Jiřetína dodr-
žen. Podle sdělení této firmy, během opravy nastaly neočekáva-
né komplikace.

HOLEDEČ (red) – Starosta Holedeči Pavel Adamec adresoval 
Odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje do-
pis, ve kterém znovu upozorňuje na neutěšenou dopravní situ-
aci v jeho obcích.
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Hlavními důvody tohoto roz-
hodnutí byla vysoká časová ná-
ročnost vzhledem k množství vy-
konávaných funkcí a především 
neuspokojivý zdravotní stav, jež 
nedovoloval věnovat se naplno 
své stranické práci. Špilar na-
dále zůstává členem krajského 
zastupitelstva Ústeckého kraje 
a zastupitelem domovské obce 
Petrohrad. Funkci předsedy 
OVV by měla dočasně vykoná-
vat současná místopředsedkyně 
Mgr. Jana Zenáhlíková z Posto-
loprt, a to až do zářijové volební 
konference, na které se zvolí celé 
nové vedení OVV. 

„Za všechny členy výboru i za 
řadové členy z místních organi-
zací ČSSD celého okresu bych 
rád tímto poděkoval za práci, 
kterou Václav Špilar mnoho let 
obětavě a s maximálním úsilím 
vykonával, a přejeme mu pevné 
zdraví,“ uvedl Petr Mojžíš, nový 

člen lounského OVV, jež nedávno 
nahradil ve funkci rovněž časově 
zaneprázdněného Ing. Josefa Čer-
ňanského, poslance Parlamentu 
ČR z Podbořan. RNDr. Špilar se 
podle jeho vlastních slov i přes re-
zignaci nepřestane zajímat o dě-
ní v politice, a hodlá se i nadále 
účastnit jednání OVV, avšak již 
jen jako krajský zastupitel. 

„Pana Špilara si velmi vážím, 
o to víc mě jeho rezignace mrzí. 
Lidí jeho kvalit je nemnoho, na-
sadil vysokou laťku a pro jeho 
nástupce nebude jednoduché jí 
takto vysoko udržet. Je i váže-
ným pedagogem na podbořan-
ském gymnáziu, kam stále ještě 
coby kantor dojíždí a vyučuje 
několik hodin týdně tři předmě-
ty, což je vzhledem k jeho věku 
a především zdravotnímu stavu 
obdivuhodné,“ uvádí k jeho re-
zignaci asistent poslance Josefa 
Čerňanského Petr Mojžíš.

Na sobotní akci vystoupilo na 
čtyřicet dětí ze žatecké ZUŠ, 
k tanci a poslechu hrála skupina 
Formát. 

V letošním roce Handicap Žatec 
ocenila 13 dobrovolníků, ale ne 
každý se mohl vyhlášení zúčast-
nit - pro nemoc nebo zdravotní 
stav. „Mimo oceněnou paní Zdeň-
ku Sochorovou jsme poděkovali 
za dobrovolnickou práci dalším 
dobrovolníkům organizace - Mi-
ladě Vodrážkové, Libuši Pospí-
šilové, Marii Pecinkové, Vilému 

Englišovi, Dagmar Kůrkové, 
Martině Holečkové, Bohumile 
Šťastné,“ jmenuje předsedkyně 
dobročinné organizace Světlana 
Smočeková. Tito a další obě-
tavci pomáhají v kontaktu mezi 
členskou základnou a výborem 
organizace. 

Handicap Žatec se momentál-
ně potýká s nedostatkem finan-
cí. O pomoc žádá také žateckou 
radnici. Problémům organizace 
se budeme detailněji věnovat 
příště.

Zdeňka Sochorová přebírá ocenění od Rudolfa Smočeka 
z Handicap Žatec a Jaromíra Matějky z lounské pobočky SONS.
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