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čtěte:

Herečka Táňa
Fišerová
zazpívala
na koncertu
Svatopluka
Karáska str. 3

Po letech
jsme navštívili
kamarády
z velké rodiny
z Ostrova
str. 4

Holanďané vzkřísili
proslulý hotel Zlatý lev

Podzimem voní
předvolební guláš

Na lipenecké základce
tečou nervy proudem

Léto se rozloučilo i s Postoloprty…

V sobotu se Postoloprtští tradičně loučili Ahoj
léto! U budovy 1. stupně ZŠ dopoledne probíhalo Sokolení, které pořádala župa Sladkovského.
„Sokol akci pořádal k 90. výročí vzniku republiky. Přidali jsme se k loučení s létem. Nejmladším
vítězem v sokolských disciplínách se stal teprve čtyřletý Adam Pivec,“ řekl starosta české obce
sokolské v Postoloprtech Jiří Elsnic. Dopoledne proběhla soutěž hasičů O pohár starosty města
a Memoriál Antonína Gobla. Počasí nevyšlo jako v minulých letech, proto odřekli účast i stánkaři.
Původním přáním organizátorů bylo, aby se stěžejním bodem programu stala přehlídka mažoretek. „Letos jsme měli přihlášeno pět souborů, bohužel přijely jen tři. Doufáme, že se postupně
účast zvětší, aby mohla děvčata porovnat své síly v silnější konkurenci,“ podotkla ředitelka KZMP
Dana Poštová. Ozvláštněním Ahoj léta bylo oblékání do mýdlových bublin Matěje Kodeše a pohádka ZUŠ O modrém drahokamu a zelené Gizele. I přes nepřízeň počasí se odpoledne nakonec
sešlo lidí dost. Velkému zájmu dětí se těšila venkovní výtvarná dílna ZUŠky (na snímku). (bal)

Starosta vytkl odkrytou žumpu a nepovolený
automat, ředitelka složila funkci

LIPNO (toš) - Ve čtvrtek večer se na jednání zastupitelstva na
Obecním úřadu v Lipně sešlo na padesát občanů. Přišli, aby se
zorientovali v situaci na Základní škole Lipenec. Zřizovatel školy, Obec Lipno, totiž vypsala výběrové řízení na nového ředitele.
„Omlouvám se za nedostatek vybavení, starosta argumentoval
židlí, ale víc jich tu na úřadě tím, že bagety nepředstavují pro
nemáme,“ zahájil jednání sta- děti právě zdravou výživu a přírosta Lipna Jiří Novotný. Větši- tomností jídelního automatu ranu zúčastněných tvořili rodiče pidně poklesl počet vydávaných
žáků zdejší školy nebo její za- obědů. Dále vytýkal nesrovnaměstnanci, nebo, jako v případě losti ohledně pohybu školníka
Mgr. Zdeňky Jelinské, obojí.
po budově ještě před podpisem
Starosta vyzbrojen zákony a vy- pracovní smlouvy.
hláškami argumentoval, že obec
Ředitelka s výtkami nesouhlajako zřizovatel do školy během sila a po dalším jednání dne 12.
uplynulých tří let investovala září z funkce ředitelky odstoutři a půl milionu korun a vedení pila. Jako hlavní důvod uvedla
školy se svěřenými prostředky arogantní jednání starosty vůči
zacházelo ne vždy ekonomicky její osobě, odlišné názory na chod
a efektivně.
školy a grantovou politiku.
Poté zrekapituloval události poZe stížností rodičů však vyplýsledních dní, kdy počátkem září vá, že hlavní příčinou krize v linavrhl ředitelce snížení osobního penecké škole ani zdaleka nebylo
ohodnocení o 1500 korun. Jako jednání paní ředitelky, jako nepahlavní důvody snížení platu uve- třičné výchovné praktiky jednoho
dl, že na škole byla po dobu ně- z členů pedagogického sboru. Nakolika měsíců nezakrytá žumpa, víc se ukazuje, že se někteří zadále že se bez svolení zřizovatele, městnanci školy vůči zřizovateli
tedy obce, ve škole objevil jídel- nechovali právě loajálně.
ní automat s bagetami. Zatímco
Starosta závěrem jednání ujistil
paní Jelinská se snažila vysvět- přítomné, že udělá maximum, aby
lit, že automaty na soudobých škola opět normálně fungovala
školách patří ke standardnímu k plné spokojenosti dětí i rodičů.

Dneska proběhne jednání
o pamětní desce

FRANKFURT, POSTOLOPRTY (bal) - Další jednání o pamětní
desce, která by v Postoloprtech připomínala poválečné násilnosti
na německém obyvatelstvu, má proběhnout dnes v budově postoloprtské radnice. S tímto cílem do města znovu dorazili předseda spolku přátel města Žatce v Německu Otokar Löbl a manželé
Uta a Adalbert Reiffovi. Paní Uta Reiff zažila poválečné události
v Postoloprtech jako malá.
V Postoloprtech bylo krátce německého krajanského spolku
po skončení druhé světové vál- a postoloprtské radnice proběhky při hrůzném masakru zabito la letos v únoru. „Další jednání
763 lidí, mezi nimi i ženy a dě- v Postoloprtech proběhne na
ti. První schůzka týkající se pa- schůzi městské rady 24. září
mětní desky mezi představiteli v budově radnice. Zúčastním se

společně s manžely Reiffovy,“
upřesnil v předvečer jednání pro
Svobodný hlas Otokar Löbl.
Nadační spolek města Žatce
(Saaz) v Německu sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Nyní usiluje o umístění nějaké formy připomínky poválečných hrůz v Postoloprtech, na radnici se k tomuto
tématu staví opatrně. Podle představitelů města je otázka pamětní
desky stále příliš citlivá, obávají
se reakce veřejnosti.

Večer jako ze špatného filmu

LOUNY - Ve čtvrtek 18. září zhruba hodinu před půlnocí byli
strážníci požádáni pracovníky dispečinku záchranné služby
o spolupráci. Šlo o případ tepenného krvácení u loutkového divadla v Husově ulici.
Strážníci u divadla spatřili 21le- mována byla i Policie ČR.
tého mladíka z Ročova, který silně
Při prohledávání břehu řeky
krvácel z ruky. Sdělil, že jej poře- spatřili strážníci 33letého muže
zal neznámý muž, který se nachá- z Loun, který krvácel z nohy
zí poblíž u řeky. Zraněného ihned a tvrdil, že si zranění přivodil
převzala záchranná služba, infor- sám, když zakopl. I tohoto muže

Staňkovická rodačka
získala v Pekingu
olympijský bronz

záchranka ošetřila.
O 100 metrů dále objevili
strážníci dva přístřešky, ve kterých se nacházeli tři muži a dvě
ženy. Ukázalo se, že byl to jeden
z nich, 50letý muž, kdo oba muže
napadl nožem. Strážníci mu nasadili služební pouta. Případ dále
šetří Policie ČR.
Miloslav Malý, MP Louny

Novým starostou města je Pavel Cagaš
VROUTEK (sih) - Město má skoro po dvou měsících nového starostu.
Stal se jím zastupitel Pavel Cagaš ze
strany „Jsme tu pro vás“. Bývalá starostka Marta Hessová odstoupila na
konci července z osobních a zdravotních důvodů.
Pavel Cagaš je podnikatel a byl prakticky jediným průchozím kandidátem
po dvouměsíčním jednání koaličních
stran. Jeho volba byla veřejná a byl
zvolen nejtěsnější většinou - šesti hlasy z jedenáctičlenného zastupitelstva.

Dva opoziční zastupitelé při jeho volbě
na protest demonstrativně odešli.
„Děkuji všem, kteří mě volili a dali
mi důvěru, děkuji i těm, kteří odešli.
Věřím, že se nám podaří dostat Vroutek někam dál,“ řekl při svém úvodním představení ve funkci starosty
Pavel Cagaš.
Spokojen byl i místostarosta Jaromír Kubelka, jenž věří, že s Pavlem
Cagašem budou pokračovat v práci
pro město, kterou s bývalou starostkou započal.
Bývalá ředitelka Z. Jelinská se snaží objasnit svá stanoviska.
FOTO KVĚTA TOŠNEROVÁ

FOTO SIMONA HEJDOVÁ

STAŃKOVICE (sj) - Ve středu
24. září v zasedacím sálu Obecního úřadu Staňkovice starosta Jan
Bartoň slavnostně přivítá reprezentantku ČR v lukostřelbě Mirku
Černou. Tato staňkovická rodačka
v Pekingu se svými týmovými lukostřelkyněmi získala v napínavém
boji nádhernou paraolympijskou
bronzovou medaili.
„Všichni Staňkovičáci Ti gratulují
a jsou na Tebe pyšní! Děkujeme!“
blahopřála Mirce za spoluobčany Sylvie Jahelková. Obec se na
úspěšnou sportovkyni již těší.

ŽATEC (red) – Ve čtvrtek 25. září v poledne se po dlouhých letech oficiálně otevře hotel Zlatý lev v Žatci. Po rekonstrukci bude
hotel, jehož tradice sahá do 19. století, otevřen kompletně. Nabídne 27 lůžek v několika pokojích různé velikosti včetně krásného apartmá.
Pravidelné taneční večery ve vyklých pochoutek pro gurmány,
sklípku hotelu začaly již v červ- a to díky dvěma kvalitním kuchanu. Nizozemská společnost řům se zaměřením na speciality.
Matthan Immo, která je majite- Hotel Zlatý lev v Žatci byl vyhlálem hotelu a rekonstruovala ho, šený již za první republiky. V 90.
tím chce obnovit někdejší tradi- letech byl však uzavřen, klesal
ci. Taneční večery byly ve Zla- zájem hostů, měnili se majitelé,
tém lvu velmi oblíbené. Možnost objekt potřeboval rekonstrukci
si zatančit a příjemně strávit večer a nákladné investice. Tu zajistila
návštěvníci mají právě tento pátek zahraniční společnost Matthan
26. září, kdy se ve sklípku koná Immo.
slavnostní večer.
Dům prošel rozsáhlou opra„Od 19 hodin bude hrát sku- vou. V přízemí byla před někopina Aquarius, vstup je zdarma lika lety otevřena drogerie, ve
a všichni jste srdečně zváni,“ sklepení je umístěna restaurace.
říká Olga Dunajevska, ředitelka Sklípek měl v pronájmu Žatecký
hotelu.
pivovar, nyní se provozu ujala
Restaurace chystá i řadu neob- sama společnost Matthan Immo.

FOTO ALLA BALKOVSKA

Tak už nám to, paní Milerová, zase začíná, řekl by Josef
Švejk a zapukal by významně
ze své faječky. Krajem se rozvoněly předvolební guláše a sliby.
Tváře kandidátů se vyrojily snad
odevšad a systematicky zahlcují
naše obzory.
Skoro až polekal gigantický
obličej Miroslava Hyláka, který
zabral půl domu v Táboritské
ulici, jedna jeho uměřenější tvář
defiluje také u hřbitova pod nápisem Kamenictví. Oproti tomu
s rovněž postoloprtským kandidátem Jaromírem Vápeníkem
jsme se setkali ponejvíce v životní velikosti - například na krajských dožínkách, kde ve středověkém odění vyučoval žactvo střelbě z kuše, nebo v Žatci, kde oblékl
image doktora Pichlera a osobně
rozdával předvolební letáky.
V Lounech na Mírovém náměstí na nás s patra z okna
sociálně demokratické místnosti shlíží také Marcel Chládek. Kampaň vede důmyslně
už od léta, kdy mi od mluvčího
sociálních demokratů ve třicetistupňových vedrech dorazil
úsměvný článek, že v některých
místech okresu zavládl příjemný
Chládek a podělil ženy růžemi.
Také Jan Kerner je obrovsky
pracovitý a létá nejen na billboardu za Plusem. Často teď
vídáme jeho polepený mikrobus
a potkat ho můžete snad na
všech akcích. Minulou sobotu
jsem ho zastihla na krajských
dožínkách, kde se stal součástí alegorického vozu, pak odejel
do Cítolib na Memoriál Zdeňka
Havla (kde jsem letmo spatřila
našeho dalšího kandidáta, Radovana Šabatu), načež se pan
Kerner odebral na Smolnici
na výstavu paní Molovčákové,
poté na Peruc na setkání starostů a den ukončil na koncertu souboru Mladota ensemble
v chrámu sv. Mikuláše.
Tvář komunistického kandidáta a blatenského starosty
Václava Beneše zatím pouze
disciplinovaně pokryla plakátovací plochy ve společnosti
chartisty Svatopluka Karáska,
který se na svém plakátu pohodově ubírá loukou. Byla jsem
na Karáskově předvolebním
koncertu. Jeho vystoupení umocněné zpěvem Táni Fišerové bylo
sondou do hlubiny lidství a připomínalo všechno jiné, jenom ne
lítý předvolební boj.
Každý má pro každého jinou
cenu. Proto bedlivě sledujme,
co se děje, a dobře važme, koho
a proč chceme. Květa Tošnerová

Nečtěte nalačno
aneb patnácté
narozeniny
restaurace
U Žida
str. 5

