
Je předsedou okresního výboru 
Českého svazu tělesné výchovy., 
prezidentem mezinárodní han-
dbikové organizace European 
Handbike Circuit. 

Na Lounsku je známý jako ne-
únavný propagátor sportu a mno-
haletou obětavou prací pro mlá-
dež a handicapované. Jako sená-
tor by prosazoval přímou volbu 
prezidenta, zasadil by se o uzná-
ní a ocenění práce dobrovolníků 
a aby občan mohl rozhodovat, 
kam půjde část jeho daní.

O kandidatuře Šabatu pře-
svědčil současný senátor a záro-
veň starosta Jiřetína, jenž zastá-
vá myšlenku, že by Senát měl být 
nadstranickou organizací. „Sou-
časného senátora Miloslava Pelce 
jsem viděl pouze na dvou či třech 

akcích. Podle mne by senátor měl 
především chodit mezi lidi, na-
slouchat jim, znát jejich starosti 
a prosazovat jejich potřeby,“ říká 
Šabata, jehož životní heslo zní: Je 
mi ctí pracovat pro druhé.

„Jezdím hodně do Slovenska, 
a tam právě se mne ptají, copak 
jste nesvéprávní? Nemůžete si 
zvolit svého prezidenta přímo? 
Takže určitě budu prosazovat 
přímou volbu, ať už starosty, 
hejtmana či prezidenta.“

Má současné společnosti 
za zlé, že práce dobrovolníků 
a dobrovolnických organizací je 
naším státem brána jako samo-
zřejmost a nemá patřičné ohod-
nocení ani prestiž. „Společnost 
z jejich práce nepokrytě těží, 
dobrovolníkům chybí odmě-

na a uznání,“ mrzí kandidáta.
Představoval by si, že občan 

by mohl rozhodovat o dvou pro-
centech ze svých daní – zda jimi 
podpoří například obec či něja-
kou dobročinnou organizaci.

Kampaň si vede sám. Kandido-
vat do Senátu může kdokoliv, kdo 
složí na krajském úřadu 20 tisíc 
korun. Pokud získá méně než pět 
procent voličských hlasů, částka 
propadá. 

„Za to, že vylepí můj plakát 
v každé obci, bych zaplatil 65 ti-
síc korun. Vylepuji tedy plakáty 
sám. Napřed jsem obeslal obec-
ní úřady žádostí, kam plakáty 
mohu vylepit a dostalo se mi re-
akce, že je to vůbec poprvé, co se 
někdo ptá, kam propagační ma-
teriály umístit,“ říká překvapený 
Šabata, který zjistil, že kandidá-
ti velkých stran navštěvují pouze 
sídla s vysokým počtem potenci-
álních voličů, kdežto malým ob-
cím, jako je například Běsno, se 
vyhýbají.

Spolu se starostkou Kounova 
rokovali o tom, že senátor by ne-
měl být vázán na politickou stra-
nu (která za kandidáta dostává 
950 000 ročně), ale měl by být 
nezávislý.

Pokud by byl Radovan Šabata 
zvolen, je ochoten práci senáto-
ra vykonávat i jen jako čestnou 
funkci. Peníze by raději vložil do 
fondu senátora, podporující ak-
tivity a vzdělávání talentů z řad 
mládeže.

I sloupek se hodí… Poslední zářijové pondělí byli 
lounští strážníci před 10. hodinou dopoledne telefonicky 
upozorněni na muže a ženu, kteří na parkovišti U Stadionu 
odcizili okrasný sloupek a vezou ho na káře do ulice Pod 
cukrovarem. Strážníci zastihli v Říční ulici 39letou ženu 
a 50letého muže, oba z Loun, kteří měli na káře naložený 
litinový okrasný sloupek. Sdělili, že sloupek našli u kon-
tejneru a chtěli dát do sběru, protože potřebovali peníze. 
Protože hodnota předmětu mohla být vyšší než 5000 Kč 
a bylo podezření, že osoby sloupek násilím vyvrátily, byla na 
místo přivolána hlídka PČR, která si případ převzala. (mm)

Srazily se tři vozy… Ve středu 1. října odpoledne se 
stala dopravní nehoda tří vozidel u Žíželic na silnici I třídy č.27 
směrem ze Žatce na Most. V úseku, kde prováděla odborná fir-
ma frézování vozovky a provoz byl tam řízen kyvadlově, došlo 
v odpoledních hodinách ke srážce dvou osobních a jednoho 
malého nákladního vozu. Dvě zraněné osoby převezla záchran-
ná služba do nemocnice v Žatci, na místě zasahovala jednotka 
hasičů z Žatce, která na místě zajistila vozidla proti vzniku po-
žáru a řídila dopravu. Nehodu šetřila též PČR Louny. (mh)
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stručně z obcí stručně z měst
n MĚSTO BLŠANY obdrže-

lo výzvu ČEZ distribuce a.s. ke 
kácení a okleštění stromoví a ji-
ných porostů. Důvodem je za-
bezpečení provozu rozvodného 
zařízení, zajištění bezpečností 
lidí, kvality dodavky elektřiny 
a snížení ztrát v sítích na zá-
kladě zákona o ochraně pří-
rody a krajiny. Okleštění dře-
vin majitel a uživatel pozemků 
musí provést v terminu od 1. 
října do 15. listopadu.  
n  SAUNA NA koupališ-

ti v Žatci je od 1. října opět 
v provozu. Sauna je otevřena 
pro veřejnost v úterý až čtvrtek 
od 15 do 21 hodin, v pátek od 
14 do 22 hodin a sobotu od 11 
do 19 hodin. Masérna je k dis-
pozici v úterý až čtvrtek od 17 
do 21 hodin, v pátek od 16 do 
22 hodin a sobotu od 14 do 19 
hodin.
n V AMBULANCI oční lé-

kařky v Postoloprtech nově 
ordinuje také logopedka - 
Mgr. Marie Heidenreichová, 
a to ve čtvrtek od 7:30 do 14:
30 hodin. Oční doktorka přijí-
má pacienty v úterý od 7:30 do 
11:30 a v pátek od 7:30 do 11 
hodin. S podnájemní smlou-
vou předtím souhlasili zastu-
pitelé města, které vlastní bu-
dovu polikliniky.  
n JAN MAREŠ byl lounský-

mi radními jmenován do funk-
ce předsedy komise cestovní-
ho ruchu, místopředsedkyní je 
Anna Haluzová. V současnosti 
se v infocentru objevilo DVD 
propagující Louny. Radní do-
poručili prodejní cenu 99 Kč. 
„Pořizovací cena činí 120 Kč, 
ale chceme, aby se materiál 
dostal mezi lidi,“ uvedla měst-
ská tajemnice Renáta Čapko-
vá. Veřejnosti bude k dispozici 
1100 kusů tohoto DVD.
n PODBOŘANŠTÍ RADNÍ 

schválili záměr odprodat někte-
ré tělocvičné náčiní Základní 
školy Podbořany – Husova uli-
ce. Jedná se o odrazový můs-
tek, dvě žíněnky a švédskou la-
vici, nejvyšší nabídce.
n  V SOBOTU 18. října od 

17 hodin pořádá Město Vrou-
tek s kulturní komisí již 24. Se-
tkání heligonkářů v Kulturním 
domě ve Vroutku. Zakoupit si 
vstupenky můžete již nyní na 
MěÚ ve Vroutku v pracovní 
dny u paní Marie Fialové.

n POŠTA V Blatně u Podbo-
řan má od 1. října změnu hodin 
pro veřejnost. Pošta je otevře-
na od pondělí do pátku v době 
od 8 do 8 hodin a od 14:30 do 
16 hodin. 
n  NOVOU POSILOVNU 

mají na ZŠ v Měcholupech. 
Byla vybudována svépomocí 
zaměstnanci základky a vyba-
vena za přispění obce Měcholu-
py. Umístěna je v suterénu ško-
ly a vybavena čtyřmi posilova-
cími stroji a dalším pomocným 
nářadím. V areálu posilovny 
jsou též šatny, WC, hygienická 
kabina a automat na prameni-
tou vodu. Měcholupští žáci 
mají k dispozici hřiště na pe-
tangue, na tenis a košíkovou, 
hřiště na nohejbal, stolní tenis 
a za školou se dokončuje krás-
ný minigolf.
n SBĚROVÁ SOBOTA ne-

bezpečného a objemového od-
padu se v Jimlíně koná 11. říj-
na. Odpad je třeba umístit před 
dům do 8 hodin. Druhy sbíra-
ného nebezpečného odpadu: 
autobaterie, nádoby od barev 
a olejů, zářivky, znečištěné tex-
tilie od olejů, olejové a palivové 
filtry, autobaterie, plasty, staré 
léky, lepenka. Druhy sbírané-
ho objemového odpadu: ná-
bytek, železný šrot, lino, ko-
berce, hadry, papír (papír bere 
i ZŠ Zeměchy). Z veřejných 
prostranství před domy nebu-
dou odváženy lednice, pračky, 
myčky, mrazničky, mikrovlnné 
trouby, televizory, rádia a pneu-
matiky. Toto zboží mohou lidé 
předat na sběrných místech - 
na dvoře u OÚ v Jimlíně a na 
dvoře u budovy obecního úřa-
du v Zeměchách.
n JEDENÁCTÉHO ŘÍJNA 

se v Siřemi uskuteční posezení 
s důchodci. Na akci, která se 
bude konat na místním hřišti, 
zve městský úřad v Blšanech.
n  VÝSTAVU HISTORIC-

KÝCH fotografií Petrohra-
du připravuje kulturní komise 
obce. Výstava bude umístěna 
v budově obecního úřadu. Ma-
teriály poskytli občané, výstava 
by měla začít příští týden.
n RYBÁŘI LUBENEC za-

čínají s rekonstrukci rybní-
ka Struhař. V plánu je hlav-
ně zpevnění hráze rybníka 
a úprava okolí. Nyní probíhá 
rekonstrukce čepu a výpusti. 
Do rybníka nevede téměř žád-
ný přítok, zavodňuje ho pou-
ze dešťová voda. Je výjimečný 
tím, že je zde možné chovat 
určité speciální druhy ušlech-
tilých ryb. Rekonstrukce bude 
financována z prostředků EU 
za účasti Občanského sdru-
žení  Mosty. S rekonstrukcí 
hráze by se mělo začít na jaře 
roku 2009.

Svatý Václav přijel 
do Želevic na koni 

ŽELEVICE (red) – V Želevicích se rozhodli obnovit tradici 
Svatováclavského posvícení. Za vším je agilní kulturní komise 
Obecného úřadu Koštice. Zajímavá akce se uskutečnila opět 
zhruba po třiceti letech, v neděli 28. září. Po dlouhé době byla 
otevřena zvonička zasvěcená sv. Václavu a zavítal sem i sám sva-
tý Václav s družinou, aby přiblížil svůj životní příběh.

Sám sebe propaguje, sám 
sebe věší a vylepuje

Radovan Šabata se pustil do předvolebního boje s větrnými mlýny

Studenti lounského 
gymnázia na Expedici
LOUNY - Ve dnech 23. - 28. září se skupinka studentů Gym-
názia Václava Hlavatého (E. Bubňaková, K. Matějová, M. Jir-
kovská a J. Mulák) zúčastnila E.ON Expedice Eurorebus, která 
byla hlavní cenou 13. ročníku zeměpisné soutěže Eurorebus. 

Kulturní akce ZŠ 
Lipenec pokračují 
Besedovat přijedou herečky Květa 

Fialová a Naďa Konvalinková 
LIPENEC (pr) – Škola na obci byla odedávna nositelkou vzdělá-
ní, ale i kultury. Základní škola Lipenec se s touto tradicí ztotož-
ňuje, což dokazují rozmanité akce pořádané i pro rodiče, přátele 
školy, ale také pro širokou veřejnost. 

                                  „VÝSLEDKY PRÁCE JSOU URČUJÍCÍ“

                VÁCLAV BENEŠ
                                                   55 let, starosta obce Blatno, kandidát 
                                                   KSČM do Senátu ve volebním obvodu 
                                                   č. 6 Louny-Rakovník, kandidátka č. 4

Budu podporovat vše, co přispěje k zamezení vylidňování 
venkova. K tomu patří i zachování malotřídních 

škol, dostupnost dopravy za zdravím, zaměstnáním 
a vzděláním, dobudování potřebné infrastruktury.

„PŘIJĎTE K VOLBÁM – VOLTE ZMĚNU SLOŽENÍ SENÁTU“

„Expedice” byla organizována 
jako poznávací zájezd se speci-
álním programem, který byl za-
měřen na současný ekonomic-
ký, kulturně-historický i přírod-
ní rámec střední Evropy a sever-
ního alpského prostoru.

Studenti měli možnost dozvě-
dět se něco o přírodních ener-
getických zdrojích (návštěva 
vodní přečerpávací elektrár-
ny Walchensee), poznat něco 
z kultury, historie a přírody na-
vštívených zemí (Německo, Ra-
kousko, Švýcarsko).

Za nejzajímavější body nabi-
tého programu bychom určitě 
mohli považovat návštěvu po-
hádkového zámku Neuschwan-
stein, města Regensburg (Řez-
no), Kostnice a hlavně Mnicho-
va, třetího největšího německé-

ho města. Zde jsme absolvova-
li prohlídku fotbalové Allianz 
Areny, olympijského areálu z r. 
1972 a budovy slavné německé 
automobilky BMW.

Neméně zajímavá byla vy-
sokohorská túra v oblasti alp-
ského ledovce Hintertux, kde 
jsme měli možnost si již v září 
užít sněhu.

Celou expedici završil výlet na 
květinový ostrov Mainau upro-
střed Bodamského jezera a ná-
vštěva Rýnských vodopádů na 
území Švýcarska.

Závěrem lze říci, že tato expe-
dice se opravdu vydařila a byla 
skutečnou odměnou všem sou-
těživým zeměpiscům.

Markéta Jirkovská,
Jiří Mulák,

studenti GVH Louny

Scénku o zavraždění sv. Vác-
lava připravila místní mládež, 
členové skupiny Tepelgurth. 
Odpoledne probíhaly soutěže 
pro všechny věkové kategorie 
- v pojídání posvícenských ko-
láčů, páce, různé souboje, k po-
slechu hrála country kapela Par-
ťáci z Loun.

„Bylo to velice pěkné. Podě-
kování zaslouží též manželé 
Saskovi z Vojnic, kteří zapůj-
čili na akci koně. Počasí přálo, 
sešlo se na osmdesát lidí,“ in-

formuje starosta Koštic Jaro-
slav Vlasák.

Další zajímavou akcí byl noč-
ní sedmikilometrový pochod na 
Házmburk, kterého se uplynulý 
pátek zúčastnilo okolo sedm-
desáti lidí nejen z Koštic, ale 
i Lkáně či Klapého, šly celé ro-
diny s dětmi a lampiony. Tvůr-
čím způsobem pomáhali koš-
tičtí hasiči, kteří podávali pout-
níkům občerstvení v podobě 
teplého čaje a nakonec účastní-
ky rozvozili domů.
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veřejnost. Dosud se však pořá-
daly přímo ve škole. V zájmu roz-
šíření působnosti, většího pohod-
lí pro občany a dostupnosti bude 
Základní škola Lipenec pořádat 
ve spolupráci s Obecním úřa-
dem Lipno v Kulturním domě 
Lipno pravidelné kulturní akce, 
při kterých se představí umělci. 

Hned 29. října v 19 hodin při-
vítá Lipno dvě ženy, které jsou 
známé nejenom svým hereckým 
uměním, ale také životní moud-
rostí – Květu Fialovou a Naďu 
Konvalinkovou. V listopadu po-
baví divadlo Klouzák z Postolo-
prt představením Severočeský 
buchaři. Akce se uskuteční 21. 
listopadu od 18 hodin. Jako po-

slední před Vánocemi bude pořad 
To je život! S Janou Rychterovou 
a divoce dravým, ale i něžným 
houslistou Ladislavem Pecháč-
kem. Bude to večer plný písniček 
a povídání o radostech i strastech 
života. Určitě se 16. prosince od 
17 hodin v předvánočním shonu 
máme na co těšit. 

„V novém roce bychom rádi 
pozvali Petru Černockou, Ha-
linu Pawlowskou s Michalem 
Vieweghem, který již v naší škole 
byl a moc se mu u nás líbilo. Těší-
me se, že představíme i talentova-
né žáky naší školy a rodiče potěší 
i naši nejmenší.

Srdečně vás zveme!“ uzavírá 
učitelka Alexandra Suková.
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Radovan Šabata nahlíží pod pokličku předvolebních bojů.
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LOUNY (bal, toš) - „Jsem don Quijote, bojující s větrnými mlýny,“ 
představil se novinářům Radovan Šabata, kandidující do Senátu 
za nezávislé kandidáty (SNK Evropští demokraté). 


