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černá kronika

n  Jak to aktuálně vypadá 
s novým nábytkem pro 1. 
stupeň ZŠ? 

Daniel
Syrovátko, 
ředitel
ZŠ Postoloprty

„Dodavatel nábytku pro učeb-
ny na 1. stupni, konkrétně na 
žákovské lavice a židle byl vy-
brán ve výběrovém řízení již 
v listopadu. V současné době 
je podepsána kupní smlouva, 
podle které budou žákovské 
lavice a židle do školy do-
dány ještě před vánočními 
prázdninami, nejpozději 
však v době mezi svátky. 
Takže to pro naše děti bude 
buď předčasný školní dárek 
k Vánocům, anebo novoroční 
překvapení.“
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n Zemřela na autobusovém 
nádraží 

ŽATEC – Minulé úterý kolem 
desáté hodiny dopoledne ze-
mřela na autobusovém nádraží 
73letá žena. U nástupiště číslo 
2 žena zavrávorala a upadla na 
zem. Přivolaný lékař už jen mohl 
konstatovat smrt. Cizí zavinění 
předem vyloučil. Zdravotní pitva 
by měla objasnit příčinu smrti. 
Na případu pracují žatečtí kri-
minalisté.
n Loupež v Penny Marketu

LOUNY – Minulou středu brzy 
ráno se do Penny Marketu vlou-
pal neznámý zloděj. V prostoru 
nákupních vozíků rozbil výlohu, 
vnikl dovnitř a odcizil cigarety 
různých značek včetně kovových 
stojanů. Způsobená škoda před-
běžně vyčíslena na 100 000 Kč. 
n Kasírtašku ubránil, ale…

LOUNY - Kasírtašku s penězi 
chtěl ukrást neznámý pachatel 
v restauraci na náměstí B. Rejta. 

Když číšník odešel na toaletu, 
pokusil se mu ji za barovým 
pultem odcizit. Jenže to nestihl, 
protože se stačil barman vrátit 
a peněženku ubránit. Zloděj ute-
kl. Následně však číšník zjistil, že 
mu z kasírtašky ubylo  1700 Kč. 
n Stotisícová škoda 

ČERNČICE - V minulých 
dnech se neznámý poberta „vy-
řádil“ na cizím vozidle Nissan 
Primera. Auto, zaparkované 
na Václavském náměstí, znač-
ně poškodil. Urazil u něj obě 
zpětná zrcátka, rozbil přední 
a zadní světla, promáčkl přední 
kapotu, rozbil čelní sklo a auto 
poškrábal. Majitel škodu vyčíslil 
na 100 000 Kč. 
n Vánoční shon nahrává zlo-
dějům 

ŽATEC - V pátek dopoledne 
došlo v Kauflandu ke krádeži 
volně odložené kabelky, ve které 
byly peníze, dva mobilní tele-
fony, doklady a platební karta. 
Třiapadesátiletá poškozená tak 
přišla o celkem 23 800 Kč. Poli-

cie nabádá občany, aby si na své 
věci dávali pozor a nenechávali je 
bez dozoru!
n Nabourala do mostu

LOUNY - V parku T.G.Ma-
saryka zaslechla hlídka stráž-
níků o půl desáté večer silnou 
ránu od restaurace Bahno, kde 
spatřila havarované auto, které 
zřejmě vlivem nepřiměřené rych-
losti nevytočilo zatáčku směrem 
na Louny a nabouralo do zdiva 
mostu. Strážníci na místo ihned 
přivolali záchrannou službu 
a hasiče, neboť z vozidla vycházel 
kouř. 22letá řidička z Loun byla 
zraněna v obličeji. Záchranná 
služba ji převezla do lounské ne-
mocnice. Nehodu šetří PČR.
n Kinder čokolády ve velkém 

VELKÁ ČERNOC - Do přívěsu 
Lamberet, zaparkovaného v obci, 
se o víkendu vloupal neznámý 
pachatel. Odcizil z něj celkem 
76 krabic s mléčným řezem 
Kinder. Škoda byla odhadnuta 
na 30 400 Kč.

M. Malý, MP Louny
J. Střelcová, PČR Louny

V lounské knihovně můžete 
ještě v sobotu 22. prosince 
do 12 hodin navštívit v hlavní 
budově oddělení pro dospělé, 
studovnu, dětské a hudební 
oddělení.

V Postoloprtech městská 
knihovna bude pro veřejnost 
uzavřena od soboty 22. prosince 
do úterka 1. ledna 2008.

Městská knihovna v Podbo-

řanech letos naposledy bude 
otevřena v pátek 21. prosince 
od 12 do 18 hodin, a to oddělení 
pro dospělé. Oddělení pro děti 
– ve čtvrtek 20. prosince od 12 
do 17 hodin.

To knihovna ve Staňkovicích již 
pro veřejnost je zavřena od 10. 
prosince kvůli revizi knihovního 
fondu. Své dveře otevře 4. ledna 
2008 v 10 hodin.

S počátkem tohoto zvyku 
se pojí pověst o mladíkovi 
z Florencie, který se vydal na 
křížovou výpravu do Palestiny. 
Viděl mnoho válečného utrpení 
a slíbil, že se domů vrátí s hořící 
svící zapálenou v místě Kristova 
narození. Dostál svému slibu a po 
dvou letech putování se skutečně 
vrátil s plaménkem Betlémského 
světla.

V roce 1986 bylo v Rakousku 

této myšlenky využito při pořádá-
ní sbírky na pomoc nevidomým 
lidem. Světýlkem byl obdarován 
každý, kdo se zapojil. Symbolem 
míru a lásky se světýlko stalo při 
příležitosti shromáždění předsta-
vitelů různých náboženství, které 
svolal Jan Pavel II. S nápadem 
zapálit Betlémské světlo v rozhla-
sovém studiu tenkrát přišli redak-
toři v Linci. Každý návštěvník si 
mohl světýlko vzít s sebou domů. 

V následujících dnech budou 
mít kurýři z lounských skaut-
ských oddílů plné ruce práce. 
Spolu s přáníčkem nebo drob-
ným dárkem budou rozdávat 
Betlémské světlo na Mírovém 
náměstí (v sobotu 22.12 od 16 
do 17 hod. a v neděli 23.12. od 
15:30 do 16:30). Na Štědrý den 
si můžete zapálit světýlko na 
hřbitově (od 14:30 do 15:30).

Všechny, kdo si odnesou Bet-
lémské světlo a budou jej po 
čas Vánoc opatrovat, spojuje 
snaha potěšit a rozdávat radost 
a lásku. 

Tereza Cajthamlová

Bohoslužby 
o vánočních 

svátcích 
n Kostel sv. Mikuláše Louny 
24. prosince - Štědrý den (pon-
dělí): 8:00 Mše svatá
20:30   Vánoční vigílie (půlnoční 
mše) - vystoupí Dívčí chrámový 
sbor paní učitelky Macháčkové 
s výběrem koled;
25. prosince - Hod Boží vánoční 
(úterý): 
8:30      Slavná bohoslužba - Chrá-
mový sbor: Ed. Marhula - Česká 
mše Vánoční, lidové koledy; 
26. prosince - svátek sv. Štěpá-
na (středa): 
8:30      Mše sv. se zpěvem lido-
vých písní
15.00   Vánoční koncert Dívčího 
sboru a dětí - řídí Mgr. Macháč-
ková, na varhany doprovází paní 
Podaná; Vstup na koncert volný. 
Jsou zváni rodiče s dětmi.
30. prosince - svátek Svaté Ro-
diny (neděle): 
8:30 Mše sv. bude s příležitostí 
pro obnovu manželských slibů 
- vánočním zpěvem doprovodí 
Musica Optika 
31. prosince - památka sv. Sil-
vestra (pondělí): 

16:30 Slavná bohoslužba 
- ukončení občanského roku - 
Chrámový sbor provede Českou 
mši vánoční Hej Mistře Jana 
Jakuba Ryby 

1. ledna 2008 - Matky Boží 
Panny Marie (úterý): 

9:00 Slavná novoroční boho-
služba - sólové koledy; 
n Cítoliby

Kostel sv. Jakuba 24. prosince 
v 15:00 první vánoční bohosluž-
ba 
n Dolní Ročov

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 24. prosince ve 23:00 
vánoční bohoslužba, zpívá Ro-
čovský sbor, řídí Karel Chlouba 

1. ledna 2008 v 10:30 Nový rok 
- slavnost Matky Boží - poutní 
mše sv. 
n Opočno

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 25. prosince v 10:30 - 
Hod Boží vánoční

31. prosince v 10:00 - na sv. 
Silvestra 

6. ledna 2008 v 10:30 novoroč-
ní bohoslužba - Tři Králové 
n Vinařice

Kostel sv. Jiljí 25. prosince ve 
14:00 - Hod Boží vánoční 

26. prosince ve 14:00 - na 
sv. Štěpána - slavnostní koncert 
Ročovského sboru, vede Karel 
Chlouba

6. ledna 2008 ve 14:00 novo-
roční bohoslužba - Tři Králové 
n Lipenec

Kostel sv. Václava 
26. prosince v 10:30 - vánoční 

bohoslužba
13. ledna 2008 v 10:30 hod. 

novoroční mše sv. 
Církev československá husit-

ská v Lounech
Husitský kostel 24. prosince 

ve 23:00 půlnoční bohoslužba 
(vystoupí chrámový sbor)

25. prosince v 10:00 (vystoupí 
chrámový sbor)

30. prosince v 9:00
31. prosince v 17:00 poděková-

ní za uplynulý rok

n Největší podíl má Miroslav
Reakce na článek Divadlo má svůj balet (Svobodný hlas 50, který 

vyšel 12. prosince) 
„Článkem jste mi udělali obrovskou radost, ale musím se bránit. 

Tolik chvály nezasloužím. Za Evangeliem nestojím jen já, vlastně jsem 
šila jen kostýmy. Ale nápad, scénář, choreografie, nastudování, nervy 
s tanečníky a všechno, co s tím souviselo, má na svědomí můj syn 
Miroslav Stehlík.“                                 Jana Stehlíková, TK Luna Louny

LUBENEC (bal) - Ve spolu-
práci s obecním úřadem se na 
podzim lubenečtí rybáři pustili 
do rekonstrukce bývalých kabin 
u rybníka v Lubenci. Prostory, 
které byly dlouho nevyužívané, 
totiž obec nabídla k pronájmu 
a přidala finanční příspěvek 40 
tisíc korun na jejich úpravu. 
O kabiny projevili zájem právě 
místní rybáři. 

Stavební úpravy prostor pro-
vádějí formou sobotních brigád. 
A tak vzniká nová klubovna 
pro rybáře, s kuchyňkou a skla-
dem. Do konce ledna má být 
rekonstrukce hotova a začátkem 
příštího roku zde rybáři plánují 
výroční členskou schůzi se slav-
nostním zahájením. 

„Velký dík patří našim členům 
organizace z řad důchodců, kteří 
se aktivně podílejí na úpravách 
klubovny. Ačkoliv si mohou uží-
vat předvánoční pohody v teple 
domova, i přes nepříznivé počasí 

přikládají ruku k dílu a odvádějí 
slušný kus práce,“ říká Jan 
Čečrdle z místní organizace 
rybářů. 

Co se děje u lubeneckých rybá-
řů, ale i atlas ryb nebo rybářskou 
kuchařku najdete na stránkách: 
www.rybarilubenec.estranky.cz

Děti nejvíce upoutal Santa 
Claus, který přijíždí ze Sever-
ního pólu na saních, tažených 
soby, v čele se sobem Rudolfem 
s červeným nosem. Ten jim svítí 
na cestu v mlze a sněhu. Santa 
vstoupí do domu komínem, na-
plní punčochu dárky (zlobivým 
dětem nadělí uhlím) a zase dům 
potichu opustí, nikým nezpo-
zorován. To se odehrává v noci 
z 24. na 25. prosince. 

Ráno děti nemohou dospat 
a hned z postýlky běží ke krbu, 

jestli mají v punčoše nějaké dár-
ky. A protože jsou Vánoce, tak i ty 
neposlušné děti nakonec najdou 
dárky! Po snídani se jde rodina 
projít nebo navštíví mši v kostele 
a také se často navštěvují přátelé, 
příbuzní a známí. 

V pozdním odpoledni začíná 
slavnostní jídlo, krůta s výbor-
nou nádivkou, šťouchané nebo 
sladké brambory, zeleninové 
a ovocné saláty, sváteční pu-
ding, dýňový nebo jablečný 
koláč a doma pečené sušenky. 

Všechny ty lahůdky jsou vět-
šinou připraveny společnými 
silami dopředu, aby maminka 
nemusela ve sváteční den stát 
dlouhé hodiny u plotny. 

Děti byly vyprávěním nadšené. 
Patricia jim ukázala na mapě, kde 
je Severní pól a hned malovaly 
Santu se sobem Rudolfem. Nau-
čily se také pár nových slovíček. 
Se staršími dětmi probíhala jako 
vždy konverzace, tentokrát na 
téma návštěvy Patricie v Kanadě 
u právě narozeného vnuka a na 
téma cesty letadlem. 

Alexandra Suková,
učitelka anglického jazyka

dopisy

Vánoční dílny a jarmark… Minulý týden postolo-
prtští žáci 1. stupně spolu s učiteli a rodiči uspořádali vánoční 
dílny a poté jarmark svých výrobků. Vyráběli věnečky, svícny 
a další milé vánoční drobnosti. „Vloni se akce moc líbila a děti 
se na tu letošní už těšily. Výtěžek z prodeje výrobku použijeme 
na nákup potřebných pomůcek, her do tříd,“ říká zástupkyně 
ředitele školy pro 1. stupeň Jiřina Šlégrová. Na snímku učitelka 
Liana Laudinová s nadšenými malými tvůrci. (bal)
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n Lounští gymnazisté v Barendrechtu
„Ve dnech 26. - 30. listopadu se vybraní žáci kvarty, kvinty a sexty 

Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech opět zúčastnili výměnného 
pobytu s partnerskou křesťanskou školou Calvijn v holandském 
Barendrechtu v rámci společného výukového projektu. Ten z české 
strany organizuje katedra anglického jazyka lounského gymnázia za 
instruktáže profesorů Michala Guseho a Zinaidy Tyburcové, z holand-
ské strany profesoři Christelijke Scholengemeenschap Johannes Cal-
vijn Henk Slaa a Hugo Langendoen. Obě strany pod záštitou svých 
městských radnic, které poskytly i dárky a upomínkové předměty.

Při návštěvě vládla přátelská atmosféra a my měli možnost seznámit 
se s výukou a tamními poměry ve škole. Navštívili jsme Rotterdam, 
městskou plaveckou halu, absolvovali okružní jízdu historickým 
i nově vystaveným Barendrechtem na kolech - národním dopravním 
prostředku, pláž u Severního moře a expozici o vesmíru a kosmických 
lodích Space Expo v přímořském Katwijk an Zee a večer před ná-
vratem domů jsme si o všem mohli popovídat v čínské restauraci 
v Ridderkerku. 

Na autentičnosti přidával fakt, že každý žil ve „své“ přidružené 
rodině. Louny přivítají holandské studenty pravděpodobně začátkem 
příštího školního roku, v září 2008.“                             M. Guse, Louny

n Učitelky, díky vám...
„Velké poděkování patří učitelkám z MŠ v Lounech na Fügnerově 

ulici, v čele s paní ředitelkou Jaroslavou Hajmovou. Se svými malými 
svěřenci nacvičily a připravily vánoční setkání ve Vrchlického divadle 
v Lounech pro rodiče a blízké.

Asi hodinový program dětí s vánoční a zimní tématikou začal 
ukázkou pohádky nacvičenou dramatickým kroužkem. Poté vystou-
pily jednotlivé třídy od malých capartů až po předškoláky se svými 
vánočními příběhy a písničkami. Na malou chvíli se tak jeviště 
proměnilo v zasněženou zahrádku, kde poletují vločky a s dlouhými 
červenými nosy dovádějí neposední sněhuláci. 

Bylo to hezké zastavení v předvánočním shonu a důkazem toho byl 
velký potlesk zaplněného divadla malým umělcům.“

Alena Petuellyová
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Společné foto na schodech v Rotterdamu.

Jak mají knihovny 
otevřeno přes Vánoce

OKRES LOUNY (bal) – Městské knihovny v Lounech a v Žatci 
budou přes vánoční svátky zavřené. Pro návštěvníky se uzavřou 
22. prosince, otevřeno bude až 2. ledna.

Jaké Vánoce mají malí Kanaďané
LIPENEC - Kanaďanka Patricia Chalmers znovu zavítala do 
hodin anglického jazyka na ZŠ v Lipenci. Žákům čtvrté třídy 
vyprávěla o vánočních zvycích v Kanadě. 

Poselství Betlémského světla dorazí i do Loun
LOUNY - Předvánoční čas je pro lounské skauty už tradičně ve 
znamení roznášení Betlémského světla. Tento symbol spolupráce 
a porozumění nejdříve letecky putuje z Jeruzaléma do Vídně, aby 
jej pak mohly vlaky dopravit postupně do 25 zemí Evropy. Do 
Loun má Betlémské světlo dorazit v sobotu 22. prosince.

Lubenečtí rybáři sobě

Lubenečtí rybáři (zleva) Miroslav Vukliševič, František Kraus, 
Stanislav Liška, Milan Zetka, Eduard Sándor, Jaroslav Dolejš 
a Josef Čečrdle při úpravách klubovny.

Mezinárodní Vánoce… Do Dětské-
ho domova Žatec zavítali před týdnem učitelé 
a žáci Mezinárodní školy v Praze, kde studují 
děti zahraničních rodičů, pracujících v ČR. 
Vedení dětského domova využilo nabídky ke 
spolupráci v rámci výměnných pobytů a navá-
zání přátelství s vrstevníky ze třech kontinentů 
světa. Žatecký domov navštívilo 62 zástupců 
školy. Jídelna dětského domova se zaplnila do 
posledního místa. Za doprovodu vánočních 
koled kluci ve věku 12 let Andre z Polska 
společně se Stephanem z Izraele se poprvé 
seznámili s vykrajováním vánočních motivů 
z těsta a pečením v troubě. Slečny stejného 
věku z Kanady, Velké Británie, USA, Koreji 
a Dánska zdobily vánoční perníčky. (ste)FO
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