
V důsledku neodborného po-
kusu o rekonstrukci této vodní 
plochy na počátku 80. let 20. 
století tomuto rybníku málem 
„odzvonili“. Odborníci z cíto-
libského Státního statku jím 
totiž nechali několik let proté-
kat Smolnický potok, což jej 
definitivně zdevastovalo náno-
sem potočního bahna včetně 
nezbytných příměsí komunál-
ního i jiného odpadu, které se 
obratem stalo velmi úrodným 
semeništěm plevelných rostlin 
i oblíbeným hnízdištěm komá-
rů. V poslední době byl rybník 

označován jako „dlouhodobě 
vypuštěný“.

Statek v Oboře s přilehlým 
rybníkem leží na levém břehu 
Smolnického potoka před jeho 
zaústěním do řeky Ohře. Víme, 
že staří hospodáři nikdy nic ne-
ponechávali náhodě a tak ani 
tato vodní plocha nebyla budo-
vána pro parádu. Akumulační 
schopnost rybníka jako zdro-
je vody pro závlahy zeměděl-
ských pozemků byla tehdy zále-
žitostí zcela přirozenou. Záměr 
obnovy rybníka vycházel tedy 
z nutnosti navrátit tuto krajinu 

do stavu, formovaného lidskou 
činností před sto i více lety.

Jako zdroj závlah zeměděl-
ských pozemků byla původně 
využívána Ohře, ale po výstavbě 
vodního díla Nechranice došlo 
k výraznému ochlazení vody ve 
vegetačním období a voda z řeky 
je pro přímou závlahu plodin ne-
použitelná. Využít nelze v tom-
to ohledu ani Smolnický potok. 
Akumulačních schopností obno-
veného rybníka je však naopak 
možno využít nejen jako zdroje 
užitkové vody pro závlahy okol-
ních zemědělských pozemků, 
ale i k stabilizaci režimu hla-
diny podzemní vody. Retenč-
ní schopnost rybníka může být 
částečně prospěšná i k přibrzdě-
ní povodňových průtoků Smol-
nického potoka.

Během realizace projektu, 

který předpokládá rozšíření 
přirozených krajinných prvků, 
bylo odtěženo přes dva tisíce 
metrů krychlových sedimentů 
tuhé konzistence. Dno obno-
veného rybníka bylo utěsněno 
zhutněnou vrstvou nepropust-
ných jílů, břehy nasvahovány 
a stabilizovány kamenným po-
hozem. Projekt nezapomněl ani 
na obnovu jižního břehu rybní-
ka včetně výsevu a výsadby mok-
řadní vegetace. Stavba odběrné-
ho a výpustného objektu včetně 
potrubí je už samozřejmostí.

Rybník v Oboře vstal z mrt-
vých. Kolik devastovaných vod-
ních ploch však máme ještě v řa-
dě míst našeho okresu, kolik od-
vážných mladíků, kteří se chopí 
revitalizace, bychom asi tak po-
třebovali…

Pavel Koukal

LOUNSKO (red) – Do 31. 
prosince musejí řidiči, kteří 
vlastní řidičský průkaz z roku 
1993 a starší, jej vyměnit. Ji-
nak přestane jim platit a ne-
budou moci jezdit. Ke konci 
listopadu zbývalo v Lounech 

vyměnit 1974 řidičských prů-
kazů, kterým skončí platnost 
v tomto roce. 

Ve čtvrtek 20. a 27. prosince 
jsou úřední hodiny pro příjem 
žádostí o řidičský průkaz na 
Městském úřadu v Lounech 

rozšířeny od 8 do 14 hodin.
„Předpokládáme, že 50% ři-

dičů z tohoto počtu výměnu již 
nechce. V tom případě ale musí 
přijít a vyplnit jednoduchý for-
mulář, že se řidičského opráv-
nění vzdávají. Řidičům, kteří 

již nechtějí řídit, pokutu dávat 
nechceme,“ upozorňuje vedou-
cí správního odboru Městského 
úřadu Louny Jana Dvořáková. 

Výměnu zajišťují městské 
úřady v Lounech, Podbořanech 
a Žatci.

n Hodláte s kurzy pokračovat 
v novém roce?

„Naším hlavním cílem není 
zvyšování počtu akcí, ať už kul-
turních či sportovních. Smys-
lem čehokoliv, co ve spolupráci 
s místními spolky tvoříme, je „dá-
vání lidí dohromady“, jedno, zda 
jde o práci nebo zábavu. Všem ří-
kám, že taneční kurzy pro dospě-
lé v roce 2007 byly prvním kro-
kem v dlouhém maratónu. K cíli, 
ve kterém by si někteří občané 
měli uvědomit důležitost mezi-
lidských vztahů a fakt, že naše 
obce budou tak malebné, jak 
velkým dílem jejich občané sami 
přispějí, je ještě daleko.

Přestože zájem o účast na kur-
zech v roce 2007 byl velký (25 
párů), mysleli jsme si, že by bylo 
vhodné taneční kurzy pořádat 

ob rok. Abychom měli pro řád-
né rozhodování podklady, zadali 
jsme na obecní webové stránky 
anketu. Výsledkem je hlasování 
79 občanů, z nichž více než 67% 
hlasovalo PRO pořádání v roce 
2008. To bylo zřetelným impul-
sem pro pořadatele. Výsledkem 
jednání Sokola je podpora a po-
řádání tanečních kurzů pro do-
spělé 2008“. 
n  Frekventanty kurzů mo-

hou být pouze vaši občané, 
nebo může přijít kdokoliv, kdo 
si chce zatancovat?

„Bydliště nerozhoduje, máme 
zájemce například i z Prahy.“
n Jak a kdy se mohou zájem-

ci přihlásit?
„Tady asi nejlépe platí rčení - 

kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
První hodina kurzu bude probí-

hat v sobotu 12. ledna 2008 od 
18 hodin ve hřivické sokolovně. 
Z důvodů omezené kapacity sálu 
je nutné se v co nejbližším ter-
mínu závazně do kurzu přihlá-
sit. Možnosti registrace vážných 
zájemců jsou emailem (mistosta-
rosta@hrivice.cz) nebo posláním 
přihlášky poštou na OÚ Hřivice, 
439 65 Hřivice, heslo „Taneční 
2008“. K přihlášce prosím uvá-
dějte vždy telefonický kontakt. 
Všechny správně došlé registra-
ce vám budou obratem potvr-
zeny.“
n Bude ten kurz vhodný pro 

začátečníky, nebo už to je zá-
ležitost pokročilých z prvního 
kurzu?

„Po dohodě s vedením TJ Sokol 
Hřivice bude taneční kurz v roce 
2008 uspořádán pro začátečníky. 
Jistě mezi účastníky budou i ab-
solventi uplynulého ročníku, kte-
ří si kurz rádi zopakují.“
n Nač se výuka soustředí le-

tos?
„Výuka by měla probíhat kaž-

dou sobotu od 18 do 20 hodin. 
Termíny Prodloužených a zá-
věrečného plesu budou účast-
níkům včas oznámeny. A jaké 
tance se budou vyučovat, to je 
spíše otázka na mistry tance: Pe-
tru Hajmovou a Martina Kotase. 
Předpokládám, že program bude 
obdobný - standardní a latinsko-
americké tance. Mohu-li prozra-
dit, vyučovat se bude také tanec 
Zuzana (na závěrečném ple-
su v březnu 2007 sklidila velký 
úspěch).“ 
n Zúčastníte se také?
„Ano, rád si se svou ženou 

zatancuji. Na závěr mi dovolte, 
abych jménem OÚ Hřivice využil 
této možnosti a poděkoval všem 
těm, kdo pro občany obcí Hřivice, 
Touchovice a Markvarec činí co-
koliv pozitivního a dobrého. Přeji 
vám krásné svátky a mnoho zdra-
ví pro rok 2008!“
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stručně z obcí stručně z měst
n K POSLEDNÍMU prosin-

ci končí smlouva mezi městem 
Postoloprty a Komerční ban-
kou o obhospodařování portfo-
lia. Jako nového správce port-
folia města zastupitelé zvolili 
společnost Conseq Investment 
Management, a. s.
n  VEDENÍM ODBORU 

životního prostředí radnice 
v Podbořanech je prozatím po-
věřen František Jurča. Rada 
města totiž nevybrala žádného 
zájemce z řad uchazečů o post 
vedoucího. Odbor dosud vedla 
Martina Bláhová, která odchází 
na mateřskou dovolenou.
n PRAKTICKÁ LÉKAŘKA 

Marta Worschová oznamuje, 
že ve čtvrtek a pátek 27. a 28. 
prosince bude v ordinaci v Bl-
šanech přítomna pouze zdra-
votní sestra. Akutní pacienty 
ošetří MUDr. Petra Rychlá ve 
svých ordinačních hodinách. 
Pozor! Dne 31. prosince změ-
na ordinačních hodin - od 7 
do 12:30.
n  RADA MĚSTA Žatce 

schválila pořízení cisternové 
automobilové stříkačky CAS8 
pro jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů Žatec. Rozpočto-
vou změnou z rezervního fon-
du uvolnila na nákup 250 ti-
síc korun.
n V ZÁKLADNÍ škole v Kry-

rech došlo ke změně začátku 
vyučování na 7:55 hodin a tím 
i posunu času celého provo-
zu školy až do dřívějšího kon-
ce výuky (14:50 - 8. hodina). 
„K tomuto kroku nás donutila 
změna jízdního řádu ČD plat-
ná od 10. prosince,“ řekl ředitel 
školy Kamil Kraus. 
n LOUNŠTÍ ZASTUPITE-

LÉ schválili návrh rozpočtu na 
příští rok. Rozpočet bude v roce 
2008 schodkový ve výši 395,5 
milionů korun. Schodek ve výši 
27 milionů bude pokryt zůstat-
kem fondu rezerv a rozvoje.

n SOCHA SV. Josefa v Se-
ménkovicích u Postoloprt se 
dočkala opravy. Dar na její re-
staurování ve výši 50 tisíc ko-
run poskytla Nadace VIA. Ta 
podporuje činnost neziskových 
organizací v regionech.
n  OBEC BLATNO počítá 

v příštím roce s vyrovnaným 
rozpočtem. Jak celkové příjmy, 
tak výdaje mají činit 5 milionů 
535 tisíc korun. Takto se v pro-
sinci usnesli tamní zastupitelé. 
Mimo jiné schválili uvolnění 
15 000 korun na zakoupení 
tomboly na Obecní bál, který 
se koná 2. února 2008.
n V CÍTOLIBECH ruší sys-

tém známek za odpad, tzv. li-
korek. „Od 1. ledna již znám-
ky nebudou v prodeji. Jednot-
livé svozy je možné hradit za-
koupením jednorázových pytlů 
a ty umístit do popelnice,“ říká 
starosta Petr Jindřich. Způsob 
svozu odpadu pomocí pytlů 
bude možné využívat do 30. 
dubna, kdy skončí smlouva 
s firmou Likor CZ. Vypovězení 
spolupráce určil Mikroregion 
Lounské Podlesí, jenž jako ce-
lek vypíše výběrové řízení na za-
jištění vývozu a likvidace odpa-
du ve všech sdružených obcích 
najednou. Mikroregion sdružu-
je Cítoliby, Domoušice, Hřivice, 
Jimlín, Líšťany, Opočno, Pnět-
luky, Ročov, Zbrašín a Brodec. 
Ve všech obcích zajišťuje svoz 
odpadu Likor CZ.
n V HOLEDEČI je oprave-

no sociální zařízení u kultur-
ního domu. Práce si objednal 
obecní úřad, který část peněz 
získal díky dotaci od státu. Vý-
sledkem jsou moderní toalety 
splňující nové parametry včet-
ně přístupu pro vozíčkáře a za-
teplení. Celková investice činí 
700 tisíc korun, obecní úřad 
z toho zaplatil 280 tisíc.

Virtuos Bedřich Jaroš 
není zapomenut

Slavný radonický rodák má svoji pamětní desku
RADONICE (pla) - Církev československá husitská odhali-
la v Radonicích 7. prosince pamětní desku rodáku Bedřichu 
Jaroši, violoncellistovi, členu Ondříčkova kvarteta, koncert-
nímu mistrovi České filharmonie a profesoru Pražské kon-
zervatoře u příležitosti 30 let od jeho úmrtí.

Výstava po čertech krásná… V žatecké čajovně 
Altán si až do 9. ledna dala dostaveníčko čertovská čeládka. Čerti 
pyskatí, paťatí, nosatí a ušatí, ale taky legrační, nervózní, naštvaní 
nebo i oheň dštící pekelníci tu hledí ze zdí. Čertí portréty nakres-
lili, poskládali z papíru a vytvořili z hlíny žáci žatecké ZUŠ pod 
vedením učitelky Ester Polcarové. Jiný je čert devítileté Natálie 
Diviakové, jiný osmiletého Jana Řivnáče, jinak si představuje 
čerta sedmiletý Jan Veselý. Celkem vystavuje téměř sedmdesát 
dětských tvůrců ve věku od 6 do 12 let. „Již ve středověku v ro-
mánském slohu se různí démoni a ďáblíci zobrazovali, a to i ve 
výzdobách katedrál, snad aby byli zahnáni démoni skuteční. Má 
to něco do sebe, udělat si i dnes z těch svých ďáblíků legraci,“ 
říká Ester Polcarová.                                                                                 (red)

Řidiči mají poslední šanci k výměně

Kamery by mohly 
dopomoci k pořádku

PODBOŘANY (sih) - Po novém roce se chce radnice v Podbo-
řanech pustit do tvrdého boje s udržováním pořádku ve městě. 
Neustále přeplněné a povalené popelnice a kontejnery, zejména 
na Náměstí T. G. Masaryka a přilehlém sídlišti, jsou pravidelným 
tématem jednání podbořanských zastupitelů. Radnice se o udržo-
vání pořádku snaží seč může, ale na neurvalou mládež to nestačí. 
Centrum města vypadá jak po nájezdu hordy chuligánů. I proto 
radnice změní svůj přístup.

Restituent zachránil zapomenutý rybník
Dlouhodobě vypuštěný bude po letech opět napuštěný

Do víru tance a společenského života
Hřivičtí se rozhodli zopakovat taneční kurzy pro dospělé

„Začneme jednat s jednotlivými 
společenstvími vlastníků a bude-
me požadovat, aby si navýšili 
nádobu (popelnici či kontejner) 
do té míry, aby si byli schopni 
udržet v okolí svého domu po-
řádek. Jestliže je kontejner ob-
sypán odpadem, je vidět, že jim 
jedna nádoba nestačí. Lidé tam 
házejí to, co tam vůbec nepatří. 
Vždyť máme svozový dvůr. Tam 
mohou občané zdarma odvézt 
všechen nadměrný a nebezpeč-
ný odpad, který do běžných po-
pelnic nepatří. Oni však vezmou 
starou sedačku nebo lednici a po-
staví ji vedle kontejneru. Dokud 

ji neuklidí naši veřejně prospěšní 
pracovníci, tak tam bude stát půl 
roku a lidem to nevadí,“ nechá-
pavě kroutí hlavou starosta měs-
ta Radek Reindl.

S tím souvisí i úmysl radnice 
instalovat na Náměstí T. G. Ma-
saryka kamerový systém, který by 
měl významně pomoci k udržení 
pořádku v centru města.

„Jedná se o systém pěti kamer, 
které pokryjí celé náměstí. Bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Po no-
vém roce radnice vstoupí do jed-
nání s Policií České republiky, sa-
motná instalace by měla proběh-
nout v květnu,“ uzavírá Reindl.
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HŘIVICE (toš) - Zajímavý kulturní počin uskutečnila počátkem 
roku obec Hřivice ve spolupráci se sokoly. Taneční kurzy pro do-
spělé v sokolovně se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Budou 
mít reprízu? Ptáme se hřivického místostarosty Václava Madla.

Nehostinný prostor za stodolou se proměnil.

OBORA - Vlaštovky sice už dávno odlétly do teplých krajin, ale 
v Oboře u Loun jedna z nich už asi přeci jen zůstává natrvalo. 
Tedy - pokud za příslovečnou první vlaštovku v rámci „operač-
ního projektu zemědělství“ uznáme obnovu málem zapomenu-
tého stoletého rybníka, k níž se za podpory Evropské unie vcel-
ku odvážně odhodlal restituent Markupova statku, soukromý 
zemědělec Marek Rucký. 
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Na místo se vrací původní rybník, příznivý pro lokalitu.
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Po silném odpoledním dešti 
před domem čp. 119 sešlo na 
třicet hostů. Vedle radonic-
kých obyvatel přijeli i hudeb-
níkovi příbuzní rodina Mun-
čova a Hruškova a radonická 
rodina Suchomelova. Mezi 
přítomnými byl i žák profeso-
ra Jaroše, violoncellista Evžen 
Rattay. Pietní chvíle zahájil de-
chový kvintet ZUŠ Louny pod 
vedením pana Laxy a modlit-
ba pana faráře Šimůnka. Po-
děkoval v ní  bohu za umě-
ní a pedagogické schopnosti 
vzácného člověka. V dalším 
programu zazpíval komorní 
kvartet lounského pěveckého 
sboru Kvítek. 

V hlavní řeči vysvětlil pan 
farář Šimůnek vznik myšlen-
ky na odhalení desky a stručně 
popsal působení rodiny Jarošo-
vy v Radonicích a poté v Praze. 
Při přípravě oslav 100 let vy-
svěcení místního kostela našel 
v dokumentech základní infor-
mace o umělcově narození. 

Rodina bydlela v č. 14, které 
má novostavba. Původní sta-
vení bylo totiž před lety urče-
no k demolici a úřady přenes-
ly jeho popisné číslo do sou-
sedství. Pan farář slíbil, že po 
úplné rekonstrukci statku se 
nad jeho vraty opět číslo 14 
objeví. Známý violoncellista 
se zde narodil 2. února 1896. 

Rodina Jarošova poté provo-
zovala místní hostinec a malý 
Bedřich jezdil do Loun k panu 
Tréglovi na housle. 

Jarošovi se po několika le-
tech odstěhovali  do Prahy 
a jejich syn pokračoval ve 
svém hudebním vzdělávání. 
Byl skvělým žákem a již jako 
mladý byl virtuosem. Spolu 
s kamarády, významnými só-
listy, založil ve 30. letech On-
dříčkovo kvarteto, ve kterém 
působil 40 let. Tento špičko-
vý soubor často vystupoval 
v Českém rozhlase, který má 
dodnes ve svých archivech zá-
znamy jeho koncertů. Bedřich 
Jaroš se stal předním koncert-
ním mistrem České filharmo-
nie a profesorem Pražské kon-
zervatoře.  Vychoval mnoho 
úspěšných violoncellistů, ale 
i dalších hudebníků i dirigen-
tů, kteří dodnes těží z jeho pří-
stupu k výuce a práce. I o tom 
všem mluvil přítomný Evžen 
Rattay, který byl vyzván k od-
halení pamětní desky. 

Církev československá husit-
ská v Radonicích pomáhá kul-
turnímu a společenskému živo-
tu v této malé obci na Perucku 
a i tato pietní vzpomínka s od-
halením pamětní desky ukazu-
je, že v každé části naší krásné 
země lze navazovat na místní 
tradice a práci předků.


