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Jan Novotný
z žateckého
Infocentra
převzal
ocenění
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Tomáš Töpfer
byl hlavním
hostem politické
kavárny
v Lounech
str. 3

Nejúspěšnější kurýři
převzali ocenění

S přáním úspěchu

FOTO JAROSLAV TOŠNER

V

čínském kalendáři se
odehrává dramatický rok
Tygra, který přeje odvážným,
je nositelem rychlého sledu
událostí a překotných změn.
Změny nastaly po volbách
parlamentních, můžeme je
očekávat i nyní, při volbách
komunálních. Svědčí o tom
i neklidný čas předvolební,
plný vzájemného osočování
a naddimenzovaných slibů.
Největší devizou našeho
okresu je fakt, že až na naprosté výjimky nekandidují
letití dědi, ale řada nadějných mladých lidí. Právě
těm přeji, aby okusili jednání v zastupitelstvech, aby se
učili odpovědně rozhodovat,
diplomaticky prosazovat své
názory a získali tvrdé, avšak
o to cennější zkušenosti z práce s lidmi.
Těm volebním uskupením
a politickým stranám, které
se prostřednictvím našeho
týdeníku zviditelnily a přiblížily se tak voličům, za jejich
inzerci děkuji.
Zvolení přeji všem, kteří
nekandidují kvůli politické
kariéře nebo osobnímu prospěchu. Všem, kteří chtějí,
aby jejich město či obec dobře fungovaly.
Zvoleným pak mohu slíbit,
že o jejich práci já i mí kolegové budeme psát v rámci dostupných informací objektivně
a co možná nejpravdivěji.
S přáním volebního úspěchu Ing. Květa Tošnerová,
vydavatelka

Jaké byly
životní osudy
hrdinných
sovětských
parašutistů
str. 5

V žateckém Klokánku se konaly volby o nejhezčí obrázek, vpravo Vladímíra Slachová.

Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb

OKRES LOUNY (jt) - Během Týdne sociálních služeb, který probíhal v uplynulém týdnu, se na okrese uskutečnilo hned několik
zajímavých akcí, jichž se mohla účastnit také veřejnost.
Jedním z nich byl Den ote- penzačních pomůcek a zároveň
vřených dveří, jenž uspořádalo prodejní výstavka prací postižeCentrum služeb pro zdravotně ných. Svaz tělesně postižených
postižené Louny, o.s., a Svaz tě- v Lounech působí již dvacet let.
lesně postižených v ČR, okresní Zaměřuje se na sociálně aktiviorganizace Louny. Akci navštívi- zační služby a sociální poradnu.
li představitelé města Jan Kerner Když začínalo, mělo k dispozici
a Jan Čermák, též zástupci soci- pouze vozíky, které obdrželo
álního odboru. Venuše Firstlo- z Holandska. Postupně se však
vá za sociální služby a Zdeňka rozrůstalo a získávalo další poMocňáková za postižené. Byla můcky, které nyní půjčuje všem
představena činnost, nabídka potřebným. Poslední pomůcky,
služeb obou organizací a umož- z nichž část byla vystavována,
něna prohlídka prostor Centra. byly zakoupeny za 1 400 000
V areálu Svazu tělesně postiže- Kč.
ných proběhla výstavka komSvaz má v okrese ještě dvě

občan Kryr Dušan Krivský ze
Skalice. Ten je doslova kryrskou ikonou a zná se ve městě
takřka s každým. Právník a především cestovatel, který projel
kus světa, sám autor knihy Keď
na chmel, tak do Krýr.
„Do Kryr jsem začal jezdit v roce 1968 na chmel. Nejprve jako
student, voják, koncipient, advokát. Trvalo to celých třináct let.
Poté, co jsem se oženil, jezdím
sem i se svým synem. Po vydání
mé knihy začala širší spolupráce
mezi oběma městy. Jsem členem
zastupitelstva Skalice, takže zde
byl i náš primátor, Kryrští byli na
oplátku u nás, na Skalických
dňoch. Velice si vážím čestného

byla jako nejúspěšnější kurýr vyhodnocena paní Vilemína Svobodová, která oslovila dalších
105 seniorů. Následovala ji paní
Ludmila Lacková a paní Jaroslava Černá. V Žatci poblahopřáli
místostarosta tamního úřadu pan
Aleš Kassal a preventista lounské
policie por. Bc. Tomáš Krupička
paní Boženě Tumpachové, paní
Hedvice Hrdličkové a také paní
Jaroslavě Panské, kterou na invalidním vozíku doprovázel její
čtyřnohý ochránce.

Na jedno volné místo připadá
šestatřicet uchazečů

LOUNY (red) – Úřad práce v Lounech evidoval k 30. září 5 731
uchazečů o zaměstnání. Je to o osmdesát uchazečů méně než
v předchozím měsíci. Aktuální míra nezaměstnanosti v okrese
tedy činí 11, 1 %.
Nejvíce uchazečů eviduje Žerotín 7,77%, Želkovice 7,89%
Úřad práce v Louench (2 774), a Blšany u Loun 8,26%.
nejméně Úřad práce v PodbořaNejvíce uchazečů je ve věku
nech (1 006). Nejvyšší míra ne- od 20 – 24 let (780), průměrný
zaměstnanosti – 13,26% je na věk uchazeče 30,2 roku. NejvíŽatecku.
ce uchazečů má základní vzděMezi obcemi s nejvyšší mírou lání (2 133), nejméně doktorské
nezaměstnaností vede Velemyš- vzdělání (4).
leves se 34,43%, dále Opočno
Na jedno volné místo připadá
26,67%, Kozly 25,53%, Chožov 35,6 uchazeče.
24,69% a Brodec 24,24%. Mezi
Nejčastěji poptávané profese:
obce s nejnižší mírou nezaměst- kuchař, číšník - servírka, svářeč
nanosti patří Chlumčany se kovů a páječ, zahradník, strážný
4,15 %, následují Vršovice 6,16%, a operátor skladů.

pracoviště, v Postoloprtech
a Podbořanech. Právě v Podbořanech proběhla obdobná akce
předcházející den.
Ve stejný den probíhal Den
otevřených dveří též v žateckém
Klokánku. Ten působí ve městě
rovněž dvě desetiletí a sídlí v něm
Fond ohrožených dětí (FOD).
Každého, kdo přišel, se pracovnice Klokánku, včetně vedoucí
zařízení, paní Miroslavy Hrdličkové vlídně ujaly a provedly prostorami. V přízemí byla nainstalována výstava dětských prací ve
dvou kategoriích se společným
tématem Klokánek. Každý, kdo
přišel, mohl dát svůj hlas obrázLÍŠŤANY (stř) - Lounští poliku, který ho zaujal.
cisté šetří nešťastnou událost, ke
které došlo v pátek odpoledne při
myslivecké akci. Jistý myslivec vyobčanství Kryr a toto městečko střelil z legálně držené opakovací
považuji doslova za svůj druhý kulovnice na lišku, která vyběhdomov. I letos jsem alespoň pět la z kraje neposekané kukuřice.
dní strhával chmel,“ vypráví Du- Výstřel však lišku minul a pravděpodobně odražená střela zašan Krivský.
Důkazem jeho slov je fakt, že sáhla do oblasti břicha dalšího
při našem rozhovoru, se takřka z myslivců, jež stál u kraje kukukaždý příchozí návštěvník k pa- řičného pole, vpravo od směru
nu Krivskému vrhal a srdečně
se objímali.
Křest proběhl slavnostně a velPODBOŘANSKO (pčr) - Ve
kolepě. Kryrští opět ukázali, že čtvrtek dopoledne se na silnici
zde se kulturnímu a společenské- mezi obcemi Krásný Dvůr a Němmu životu vždy dařilo. Kniha je čany odehrála tragická dopravní
k zakoupení na Městském úřa- nehoda, při níž zemřel člověk.
dě a jak řekl starosta Miroslav K havárii osobního vozu ŠkoBrda, neměla by chybět v žád- da Forman došlo poté, co řidič
né domácnosti, minimálně té v mírné levotočivé zatáčce nekryrské.
přizpůsobil rychlost jízdy stavu

Střílel na lišku, trefil kolegu

Velkolepý i srdečný křest: kniha o Kryrech ozdobou každé domácnosti

KRYRY (sih) - Minulý týden měly Kryry velký den. Ve zdejším
kulturním domě, který byl zaplněn do posledního místečka, proběhl křest knihy Cesta 1945-2010, která pojednává o životě v tomto městečku. Nápad i samotný zrod knihy je zcela originální a na
svědomí ho mají občané Kryr, kteří se do tohoto projektu zapojili.
Na knize se podílelo 37 autorů, svoje připomínky, zážitky, vzpomínky i fotografie, však dodalo mnoho dalších lidí.
„Letos je tomu 690 let, kdy o dění v našem městě za pobyla naše obec prvně písemně sledních 65 let,“ uvedl starosta
zmíněna. Od té doby se také města Miroslav Brda.
datují její dějiny. U příležitosti
Slavnostním večerem nemohl
tohoto výročí se naše město roz- provázet nikdo jiný, než dobrá
hodlo vydat knihu o minulosti duše kulturního života v KryKryr. Ne o jejich historii dávné, rech, ředitel zdejší základní škoale o té, o níž se jako o historii ly Kamil Kraus. Ten je i autorem
ještě málem zdráháme hovořit. valčíku Kryrská rozhledna, kteOd dosud žijících pamětníků rý si sál zapěl před slavnostním
a z kronik města, spolků a pod- křtem. Kromě představitelů obce
niků, jsme připravili výňatky zde nemohl chybět ani čestný

ŽATEC (stř) - V pátek 1. října
v lounském divadle a ve středu 6.
října na Městském úřadu v Žatci
proběhlo předávání cen nejúspěšnějším kurýrům v rámci projektu
Senioři sobě. Jak jsme již informovali, jedná se o preventivní
projekt zaměřený na samotné
skupiny seniorů a tělesně postižených. Tyto vytvořené skupiny
jsou odborně proškoleny policistou a poté poskytnuté informace,
rady a letáky rozšiřují mezi další
seniory ve svém okolí. V Lounech

výstřelu, ve vzdálenosti asi 100
metrů. Sedmatřicetiletý muž
utrpěl poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a následnou
hospitalizaci v ústecké nemocnici. Jeho stav je stabilizovaný. Ani
u jednoho z uvedených myslivců
nezjistili policisté požití alkoholu. Všechny okolnosti, jakož
i příčina a způsob této nešťastné
události jsou předmětem dalšího
šetření kriminální policie.

Smrt v hořícím automobilu

a povaze vozovky, vyjel vpravo
mimo silnici a čelně narazil do
stromu. Vozidlo se po nehodě
vznítilo a začalo hořet. Padesátiletý řidič v něm bohužel zůstal zaklíněn a uhořel. Na místě
oheň likvidovali podbořanští hasiči. Nehodu dále vyšetřují lounští
kriminalisté.

Město Louny a Poliklinika a. s. podepsaly společné prohlášení

9 771210 723003

váno zdravotnické informační
centrum v prostorách recepce
polikliniky. Má dojít k podstatnému zkvalitnění technického
stavu budovy i úrovně služeb,
poskytovaných zde pacientům.
Postupné má být rozšiřován
počtu hodin ambulantní pohotovostní péče, zajišťované
v areálu polikliniky, stejně tak
má být rozšířena nabídka ambulantních specializací v areálu
polikliniky a konečně vytvořeny
prostorové a další podmínky pro
případný návrat akutní lůžkové
péče do Loun.
Podepsaní konstatují, že tento
postup považují za svůj společ-

ný cíl, a pro jeho naplnění budou
aktivně činit další kroky.
Odkoupení akcií městem
bude předloženo ke schválení
zasedání zastupitelstva města
při schvalování rozpočtu města
na rok 2011.
K prodeji 5% akcií by mělo
dojít s tím, že by město rádo
každoročně navyšovalo svůj
podíl ve společnosti Poliklinika
Louny a.s., čímž získá možnost
vlivu na provoz polikliniky a vynasnaží se, aby budova polikliniky nadále sloužila potřebám
zdravotnictví a aby nedošlo
k její přeměně v byty či obchodní centrum.
Předseda Polikliniky a.s. a starosta Loun podepisují prohlášení.
FOTO JAROSLAV TOŠNER

LOUNY (jt) - Dne 20. září byla zapsána do obchodního rejstříku společnost Poliklinika Louny a.s. Toto byl další krok v rámci
spolupráce města s majiteli polikliniky, dříve Retarder a.s. Rada
města odsouhlasila dne 6. října majetkový vstup města Loun do
společnosti Poliklinika Louny a.s., a to v podobě odkoupení 5%
akcií společnosti městem Louny za kupní cenu 3 miliony Kč
s možností dalšího navyšování majetkového podílu ve společnosti.
V pondělí dne 11. října pode- Louny a.s. s tímto obsahem:
psali starosta Loun Jan Kerner
Cílem majetkového vstupu
a předseda představenstva Poli- města Loun do společnosti je poklinika Louny a.s. Oldřich Pasty- stupné zkvalitňování zdravotní
řík Společné prohlášení města péče v městě Louny a jeho spáLouny a společnosti Poliklinika dové oblasti. Eliminováno má
být riziko případné změny užití
41
objektu polikliniky na nezdravotnické účely, případné změny
vlastníka objektu polikliniky bez
souhlasu města. Má být vybudo-
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PRAHA - Zástupci lounské TOP 09 se setkali s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09) v jeho pracovně na ministerstvu
v Praze. Během více než hodiny konstruktivní debaty byla řešena
otázka poskytované zdravotní péče na Lounsku i budoucnost vývoje v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
Ing. Michal Kučera, lídr kan- je na zdravotním odboru Úsdidátky TOP 09 v Lounech, teckého kraje. Shoduje se tedy
představil panu ministrovi s programovým prohlášením
podobu poskytované péče na TOP 09 Louny aktivně jednat
Lounsku i palčivé problémy, s krajem i dalšími orgány, včetkteré trápí občany. Následnou ně lékařské komory či minis-

ale i v okolních nemocnicích.
Dříve poskytovaly malé nemocnice plný servis služeb občanům
města. Důvody jejich postupného
úpadku lze shrnout do několika
bodů. Medicína neuvěřitelně
technologicky pokročila. Tento
technologický a pacientovi prospěšný pokrok s sebou ovšem
nese neobyčejné náklady nejen
na špičkové vybavení, ale i na

Emergency středisek je v dnešní
době rozsáhlá a rychlá doprava
pacienta dostatečná, není tedy
důvod provozovat extrémně
technologicky i finančně náročná pracoviště každých dvacet
kilometrů.
Úlohu malých nemocnic, a tedy
i lounské „nemocnice“ či pohotovosti, lze najít ve dvou směrech.
Je to péče o chronicky nemocné
či následná péče a ambulantní
středisko. Oboje lze provozovat
na špičkové úrovni, s nepřemrštěnými náklady a k plné spokojenosti občanů. Tato zařízení plní
úlohu nejen zdravotnickou ale
i sociální.
Pokud tento trend uplatníme
na Louny, je prioritou TOP 09
Louny fungující mechanismus
akutní pomoci v koordinaci
s Ústeckým krajem, Záchrannou
službou, okolními nemocnicemi.
Budova Pohotovosti musí sloužit
jako ambulantní středisko, které
je schopno řešit lehčí úrazy, kontroly, méně závažné problémy.
To vše bez hospitalizace a nákladných investic na špičkové
chirurgické technologie.
Dále chceme spolupracovat
na vytvoření skutečného centra
chronicky a dlouhodobě nemocných, centra evropského stylu,
kde je starším občanům poskytována vlídná, odborná péče
a aplikována špičková paliativní
medicína.
Náš záměr je zcela realistický
a fungující, neslibujeme vzdušné
zámky, ale ucelenou strategii
budoucí podoby zdravotní péče
v Lounech.
Ing. Michal Rybář,
kandidát TOP 09 do
zastupitelstva města Louny

FOTO JAROSLAV TOŠNER

Ministr Heger: Utlumení činnosti lounské
nemocnice nesmí ohrozit dostupnost
zdravotní péče pro občany

Hubertova jízda… V sobotu 9. října v Opočně na hřišti

vedle sokolovny krátce po jedenácté hodině nastoupilo 15 jezdců
s koňmi. O zajímavou akci projevili zájem místní občané, takže
se na hřišti sešla i spousta diváků. Jízdu zahájili Křivoklátští
trubači, poté starosta Opočna Jaroslav Richter přivítal zúčastněné a popřál hezkou jízdu. Lounský vikář P. Werner Horák
požehnal koním i jezdcům a myslivci z místního mysliveckého
sdružení nabídli jezdcům přípitek a koním oves. Poté se skupina
vydala na trasu, která vedla přes Touchovice a Hořany k Ročovu
a zpět okolo Hořan do Opočna. Vedle hospody „Myslivna“ se
všichni občerstvili a vydali k domovům. Akce se vydařila, a to
i díky pěknému a slunečnému počasí. (Bohuslava Novotná)

komunální volby se blíží

n Prohlášení MS ODS Žatec

Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. října budete mít možnost v komunálních volbách
ovlivnit svými hlasy budoucnost našeho krásného města. V těchto
řádcích se chceme ohlédnout zpět a také Vám nastínit cíle a směr,
který se pokusíme se vší odpovědností k Vám občanům v následujícím
Zástupci lounské TOP 09 jednají s ministrem o otázkách zdravotnictví v Lounech.
období naplnit.
Chceme především navázat na dosavadní práci z minulého volebnídiskusi lze rozdělit do dvou terstva zdravotnictví, a nastavit vzdělaný a kvalitní personál.
ho období, kdy se nám podařilo splnit řadu více či méně viditelných
částí. Co je třeba okamžitě udě- dostatečnou úroveň péče pro Poskytovaná péče je dnes na
cílů. Byla téměř dokončena výstavba Chrámu chmele a piva, který se
lat a řešit a jaký je trend vývoje občany. Zároveň vidí prostor vysoké úrovni, ale zároveň s tím
přes počáteční skepsi občanů stává atraktivní dominantou našeho
bývalých tzv. malých městských pro vedení města v realizaci slu- se mimořádně zdražuje.
města. Po velmi strastiplné cestě byla zahájena rekonstrukce městnemocnic. Obě části spolu velice žeb, které kraj neposkytuje. Je
Malé nemocnice nemohou fiského koupaliště a městského divadla. Byl nastolen právní pořádek
úzce souvisí, a je zodpovědností to lékařská pohotovost ve spo- nančně ani odborně konkurovat
v soudních sporech města a zrušena řada nevýhodných smluv, což
vedení města vytvořit jasnou lupráci s místními praktickými větším celkům, které dokážou
přineslo našemu městu nemalou úsporu v řádech desítek milionů
představu o potřebě zdravotní lékaři či místními specialisty, využít své kapacity daleko efekkorun.
péče pro občany.
zajištění dopravy do okolních tivněji a na profesionální úrovni.
V příštím volebním období nehodláme dopustit návrat běžných
Ministr Heger zcela jasně lékařských zařízení pro sociálně Samozřejmě je zcela pochopraktik v nakládání s majetkem města, jako například odkládání
deklaroval, že zodpovědnost slabší občany, poskytnutí plného pitelný strach občanů, kteří
splátek z kupních cen nemovitostí, či dokonce jejich následné oda povinnost poskytovat zdra- informačního servisu o dostupné o středisko nejakutnější pomoci
pouštění z ne zcela transparentních podmínek a důvodů. Stejně tak
votní péči lounským občanům zdravotní péči nejen ve městě, přijdou. Na druhou stranu síť tvz.
nedopustíme spolupráci soukromých firem s městem na základě pro
město nevýhodných dlouhodobých smluv s tím, že tyto smlouvy znamenaly v minulosti řadu výhod pro okruh místních podnikatelů, kdy
mnozí z nich v době uzavírání těchto smluv působili jako představitelé
města. V uplynulém volebním období jsme se zasadili o rovný přístup
ke všem občanům města bez ohledu na to, kdo má jakou přátelskou
VROUTEK (red) - Předvo- na opravu piana a nákup nových
vazbu na toho či onoho představitele města, vedeni zásadou rovného
lební boj vrcholí a politici se hraček. Je to jistě velmi hezké
přístupu pro všechny.
snaží naklonit si voliče všemi a pro děti potřebné, takových
I přes téměř hysterický a hlavně nepochopitelný odpor některých
případů se před volbami objevilo
možnými způsoby.
současných i bývalých představitelů města jsme prosadili naši půTak například vroutecký zastu- několik. Otázkou zůstává, nakovodní myšlenku zahájit rekonstrukci městského koupaliště s úmyspitel Otta Bureš se rozhodl věno- lik jsou dary před volbami dary
lem zlepšit pro naše občany život v jejich městě a konečně upustit od
vat mimořádnou odměnu ve výši od srdce a nakolik předvolebním
investičních praktik města v neustálém opravování chodníků.
deseti tisíc korun, kterou obdržel gestem. A také, zdali by tyto dary
Jsme přesvědčeni o tom, že s podporou Vašich hlasů prosadíme
od městského úřadu, místní ma- byly poskytnuty, aniž by byly volv příštím období pokračování v nastoupeném trendu tím, že se
teřské školce. Ta peníze využije by na obzoru. Kdo ví…
zasadíme o další rozvoj městských sportovišť, zejména o zahájení
výstavby zimního stadionu a vybudování in-line dráhy.
V poslední době se na naše hlavy snášela i spousta kritiky, neboť
jsme byli původci nepopulárních změn. Tuto kritiku vnímáme s tím,
že jsme si vědomi toho, že kritika, změny či dokonce konflikt znamenají vždy krok kupředu. Změn bylo mnoho, že tolik jich město
Oblastní muzeum Louny oznamuje, že akce „Den otevřených
nezaznamenalo za celé desetiletí.
dveří“, která se měla konat ve čtvrtek 28. října, se z technických
Našimi kandidáty jsou lidé, kteří nevnímají veřejnou službu obdůvodů nekoná. Děkujeme za pochopení.
čanům jako zdroj vlastního užitku nebo obživy. Je mezi nimi řada
Veronika Škuthanová, dokumentátor OM Louny
úspěšných občanů, kteří mnohé dokázali a dokonce poskytují stovky
pracovních příležitostí pro své spoluobčany. Uvědomují si odpovědnost a složitost úkolů, které je čekají. Chtějí se společně s Vámi zasadit
o vyšší kvalitu života v našem městě.
Rada MS ODS Žatec
LOUNY (red) - V Lounech se bude 19. – 23. října natáčet film
ODS - Odvaha, důslednost, systém. Náš program stojí na těchto
z druhé světové války - Barkovskij. Filmaři hledají komparsisty zásadách.
– ženy a muže ve věku od 15 – 70 let, je nutné mít volno po celý
natáčecí den. Odměna činí 700 Kč/den.
Muži nemohou mít dlouhé cast.cz a uvedou 1. do kolonky
vlasy a nemohou být dohola. „předmět“: „LOUNY- žena“,
V případě zájmu o natáčení ať se nebo „LOUNY – muž“ 2. svůj
nestříhají, vlasy upraví maskér. věk, 3. aktuální fotografii (obŽeny nemohou mít vlasy krátké ličej a celou postavu) 4.Telefo- LOUNY (pčr) - Na své jedná- nětí svobody, vypátrali policisté
Podzimní kvítek v agility… V sobotu se na kynolo- nebo moderně barevné. Kos- nický kontakt. Pokud si vás režie ní doplatil dvacetiletý mladík v jednom bytě. Zadržení nebylo
týmní zkoušky proběhnou 17. vybere, bude vás telefonicky z Loun, když mařil služební jednoduché. Proti zakročujícím
gickém cvičišti v Lounech konala tradiční oblíbená soutěž v agipolicistům se postavil již zmíříjna od 10:30 h v hotelu Union kontaktovat 3 - 5 dní před na- zákrok policejní hlídky.
lity Podzimní kvítek. Rozloučení se sezónou proběhlo za hojné
něný rodinný příslušník, který
K
incidentu
došlo
na
Tyršově
v
Lounech.
táčením.
Kontakt:
J.
Kočí
tel.:
účasti diváků. Na snímku jedna z hlavních organizátorek, paní
Zájemci o natáčení nechť zašlou 774 443 377, M. Vašata – tel.: náměstí v Lounech, kde poli- hledaného všemožně bránil,
Vlaďka Komůrková, se svou šeltií. (jt)
cisté prováděli zadržení osoby hlídce nadával a dokonce vymail na adresu: procast@pro- 774 443 388.
v celostátním pátrání. Hledané- hrožoval zabitím.
Za nebezpečné vyhrožování
ho mladíka, na kterého Okresní
černá kronika dě, kde roli sehrál alkohol, vyjíž- lounští policisté. Tržba v hodno- tím způsobil škodu přesahující 35 soud v Lounech vydal příkaz trestní zákoník ukládá odnětí
děli policisté v neděli na silnici ve tě cca 15 000 Kč zmizela údajně tisíc korun, zatímco ve sběrně,
k dodání do výkonu trestu od- svobody až na jeden rok.
směru od Senkova na obec Zbra- v pondělí dopoledne, během ně- kde jeho lup zřejmě skončil, utržil
n Kluci zapálili stoh
LÍŠŤANY - Dlouhou chvíli si šín. Zde havaroval s motocyklem kolika minut, kdy řidič vykládal částku v řádu stokorun.
zřejmě krátili dva chlapci do 15 Suzuki 31-letý řidič. Při průjezdu na parkovišti u prodejny Penny n Těžce zraněný cyklista
LOUNY - K dopravní nehodě,
let z Mostecka a z Lounska, kte- zatáčkou v táhlém klesání vyjel Market zboží. Auto nechal neří v katastru obce zapálili stoh z vozovky a narazil do betonové uzamčené a peněženku volně při které byl těžce zraněn 62-letý
POSTOLOPRTY (stř) - V mi- Stejný den pachatel využil
slámy. K události došlo v sobotu propusti. Utrpěl lehčí újmu na odloženou v kabině vozidla. cyklista, došlo v sobotu dopoledne
v Rakovnické ulici. K jeho střetu nulých dnech se kdosi vloupal chvíle, kdy v bytě nikdo nebyl,
odpoledne. Dle jejich výpovědi zdraví a byl převezen do mostec- Zmizely i osobní doklady.
s osobním vozidlem Ford Focus do panelových bytů na Jirás- a vypáčil uzamčenou plechovou
se nejednalo o úmyslné zapálení, ké nemocnice. Dechová zkouška n Do dvora pro kovy
ŽATEC - V minulých dnech za- došlo poté, co 29-letý řidič vozi- kově náměstí. V pondělí časně skříň, ze které zmizely čtyři lochlapci se k činu doznali. Požár vykázala 1,56 promile alkoholu
lokalizoval Hasičský záchranný v dechu. Škoda byla odhadnuta vítal do areálu firmy v Čeradické dla nedal cyklistovi přednost při ráno vnikl do přízemního bytu vecké zbraně: kulovnice, maloulici nezjištěný poberta. V zadní vjíždění na kruhový objezd. Při otevřenou ventilací v době, rážka a dvě brokovnice, včetně
sbor Louny a dobrovolní hasi- na 82 tisíc korun.
či z Líšťan.
n Řidič vykládal, zloděj kradl části objektu nejprve prostříhal nehodě byl cyklista těžce zraněn. kdy jeho obyvatelé spali. Z ku- munice. Dále se z bytu ztratily
Jaromíra Střelcová, chyně vzali kabelku s doklady zlaté šperky a další věci za bezLOUNY - Nahlášenou krádež plot a poté ze dvora odcizil různý
n Opilý motocyklista
Policie ČR, Louny a mobil. Škoda činí 6 500 Kč. mála 60 000 Kč.
LOUNSKO - K dopravní neho- peněz z vozidla Citroën šetří kovový materiál. Poškozené firmě

Volby se blíží, politici
hýří dary

Oznámení

Filmaři hledají komparsisty

Postavil se policistům
na odpor

Byty terčem zlodějů: mizí
zbraně i zlato

svobodný hlas

Termín podání žádosti
o stipendia končí 15. října
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stručně z obcí

Herec Tomáš Töpfer byl nedělním hostem politické kavárny.

Podvečerní káva
s Tomášem Töpferem

LOUNY (jt) - Ve velkém sále
hotelu Union v Lounech se sešli v nedělním podvečeru nejen členové ODS ve 14. politické kavárně, jejímž hostem byl
herec, principál a také senátor
za ODS, Tomáš Töpfer. Pořad
moderoval starosta města Jan
Kerner a nešlo jen o politiku.
Po téměř dvě hodiny odpovídal Tomáš Töpfer na otázky
z řad návštěvníků kavárny, které směřovaly do všech oblastí
jeho činnosti. Kromě těch politických (a ty byly v menšině)
směřovaly většinou na jeho činnost hereckou. Když došly do-

tazy, přidal ještě několik „historek z natáčení“ a protože se mu
filmové role většinou vyhýbaly,
tak z byly z divadelního prostředí, ale i každodenního života.
Na závěr se Tomáš Töpfer zapsal do pamětní knihy města
a neopomněl pochválit město,
které se v průběhu let, po které sem přijížděl coby herec, velice změnilo a zkrásnělo. Před
vlastní kavárnou si našel dostatek času, aby si naše město
prohlédl i v jeho ulicích. Návštěvníci 14. politické kavárny
se rozcházeli do večerních ulic
příjemně naladěni.

ÚSTÍ NAD LABEM (red) - Středoškoláci, kteří bydlí na území Ústeckého kraje, mají posledních několik dní, aby si mohli zažádat
o stipendium a příspěvky na dojíždění. Nabízenou finanční podporu může využít každý, kdo splní krajem předepsané podmínky.
Pro středoškoláky jsou určené chemie. Výše stipendia se odvíjí
dva programy – příspěvek na do- od navštěvovaného ročníku. Žáci
jíždění a stipendium pro podpo- vybraných oborů tak mohou zísrované učební a technické obory. kat za 3 roky studia 12 000 Kč,
Příspěvek na dojíždění může čer- při vyznamenání až 21 000 Kč.
pat každý žák, který do školy jezdí
Oba programy jsou určené pro
buď do jiné obce, nebo do jiného střední školy na území Ústeckéokresu v rámci Ústeckého kraje. ho kraje. Žádost musí být v obou
V prvním případě činí příspěvek případech podána do 15. října na
100 Kč měsíčně, ve druhém pak Odbor školství, mládeže a tělový200 Kč za měsíc.
chovy Krajského úřadu ÚsteckéStipendium se týká oborů, je- ho kraje. Podrobnější informajichž absolventů je na trhu prá- ce o stipendiích a příspěvcích
ce v našem regionu nedostatek poskytne střední škola, kterou
- čalouník, instalatér, klempíř, žák navštěvuje, nebo je zájemci
obkladač, pokrývač, tesař, řez- najdou na webových stránkách
ník – uzenář, zámečník/strojní Ústeckého kraje www.kr-ustecmechanik, zedník a aplikovaná ky.cz.

Významné ocenění pro
Infocentrum v Žatci
ŽATEC (nov) - V celorepublikové anketě Asociace turistických

informačních center hodnotili návštěvníci, které infocentrum je
nejlepší v daném kraji. Žatecké infocentrum zvítězilo při konkurenci 37 infocenter z Ústeckého kraje a připojilo se tak k vítězům
z dalších třinácti krajů ČR.
Nejen toto ocenění jsou důka- např. radniční věž, Chmelařské
zem, že město Žatec má rozhod- a Regionální muzeum a Křížoně co turistům nabídnout. Již vu vilu. Navíc jsou nyní spušod roku 2001 je Žatec v rámci těny první dvě etapy projektu
na domácích i zahraničních tr- Chrám Chmele a Piva, který má
zích prezentováno pod mottem: předpoklady přilákat další turishistorie-chmel-pivo-atmosféra. ty do regionu.
Všechny tyto atributy dotvářejí
V letech 2001-2010 zajistilo
jedinečnost města i regionu, kte- TIC informace a služby pro cca
rý zatím nepatří k nejnavštěvo- 80 000 návštěvníků, servis mnovanějším tradičním cílům jako je ha dalším zájemcům byl poskytnapř. Kutná Hora, Český Krum- nut také telefonicky, e-mailem,
lov, nebo Olomouc, ale rozhod- nebo poštou. Z celkového počtu
ně už nabízí ucelené produkty zájemců o turistické informace
cestovního ruchu. Zakoupením v Žatci tvoří asi 75% Češi, z cislevové turistické 3K karty, kte- zinců převládají hlavně Němci,
rá opravňuje držitele k volným Holanďané, Slováci, dále Rusové,
vstupům do více než třicet turis- Belgičané, Poláci, ale také turisté
tických cílů, lze v Žatci navštívit z USA, Austrálie a Japonska.

stručně z měst

FOTO JOSEF ŽMOLIL

n V PETROHRADĚ připravil obecní úřad výstavu fotografií z kulturních akcí v obci,
na říjen je naplánován Country
candrbál, v listopadu pak setkání se sv. Martinem a v prosinci
se tamní děti a rodiče mohou
těšit na adventní zájezd.
n VE RVENICÍCH je dočasně odstaveno veřejné osvětlení. Veřejné stožáry v obci nesvítí od 8. října a potrvá to do
pátku 15. října. V rámci výměny části osvětlení v obci jsou demontovány konzole na domech
a veřejné osvětlení tak je prozatímně odstaveno.
n VE VÝŠKOVĚ budou dokončeny práce kolem zahrady
u Grobiána – vyroste tu živý
plot a objeví se značka zákazu
vjezdu. Také zde přibude další
bezpečnostní kamera. Obecní
úřad tak chce zajistit kvalitní
průběh kulturních a společenských akcí, které na zahradě
probíhají.
n ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Černčice i letos pořádá sběr starého papíru. Ten probíhá od pondělí do
pátku od 6 do 15 hodin u plechových vrat kotelny, v případě
nepřítomnosti pana školníka je
možné papír složit před vraty.
Starý papír se netřídí, proto je
třeba odevzdávat v dobře svázaných balících. Ve škole také
sbírají staré baterie, použité baterie třídí. Žáci je mohou odevzdávat do krabice v prostoru
u sborovny v I. podlaží.
n RYBNÍK V Radíčevsi, a také strouha, která do něj přivádí
vodu od Čeradic, budou vyčištěny. Žatečtí radní uvolnili 276
tisíc korun na vypracování dvou
projektových dokumentací, které to v Radíčevsi mají řešit. Nádrž uprostřed Radíčevsi je hodně zabahněná. Ještě před několika lety ji využívali jako chovný
rybník žatečtí rybáři, od chovu
kaprů v nádrži pro okolní sportovní revíry právě kvůli jejímu
zanesení upustili.
n V LIBOČANECH bude
měřit rychlost projíždějících
aut radar. Jeho nákup od firmy
Bártek v září schválili libočanští zastupitelé. Radar na měření rychlosti je umístěn v Kadaňské ulici.
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Kdo na Roháče přišel, nelitoval...Ve středu

večer nepochybně zaplesala trampská srdce všech, kteří se
neváhali vypravit do kavárny Vrchlického divadla v Lounech.
Z Lokte dorazila a pohodu přivezla trampská kapela Roháči ve
složení Tonda Vyšehradský, Miloš Rybář, Jitka Melicharová, Olga
Mašková, Ivan Bartoň a Lubomír Ríša Melichar. A věřte nevěřte,
kapela slaví letos slaví již 35 let vzniku! V Lounech se představili zdaleka nejen s trampským repertoárem, ale potěšili a také
trochou folku, country a dokonce i spirituálem. Na závěr vystoupení pozval přítomné diváky Ríša Melichar do Lokte. „Přijeďte
se k nám podívat! Město je krásně opravené, do vedení města
se dostali ti správní lidé, kteří investují tam, kde je potřeba, také
do kultury. V Lokti hrajeme na hradě, žijeme si tam v té správné
symbióze město – Roháči, Roháči – město.“ Závěrečnou písničku
Toulavej si s chutí zazpívali také mnozí z přítomných společně
s Roháči. Ti slíbili, že se do Loun na jaře opět vrátí. (rud)

n KOSTEL SV. Petra na náměstí Benedikta Rejta v Lounech bude nově osvětlen. Řemeslníci tam instalují sedm
světelných bodů tak, aby bylo
dosaženo co nejrovnoměrnějšího světelného pokrytí. Realizaci provádí firma Eltodo–citelum, práce by měly skončit
do 18. října.
n TELEVIZE PRIMA
v těchto dnech uvádí soutěž
CS má Talent. Své zástupce
zde bude mít i město Žatec.
Zasláním svého hlasu můžete
v semifinále soutěže podpořit dvojici Brejkdens Bradrs.
Hlasy zasílejte na telefonní
číslo 9060213 ve tvaru 9971.
Podrobnější informace můžete najít na www.brejkdensbradrs.cz .
n KINO V Blšanech letos
hospodaří s rozpočtem 250
tisíc korun. „To zahrnuje provoz, promítače, elektřinu, ale
i další údržbu. Letos budeme také více opravovat. Kino
se snažíme udržet, pořádají
se tu i další kulturní akce,“
uvedla vedoucí kina v Blšanech Renata Jesinková. Návštěvnost hodně ovlivňuje počasí a samozřejmě nabídka filmů. „Průměrně do kina chodí
25 až 30 diváků, máme své stálé,“ doplnila vedoucí.
n ŽATEČTÍ ZASTUPITELÉ schválili prodej přetlakové haly Tělovýchovné jednotě Šroubárna Žatec za částku 3 594 000 Kč. Kupní cena
bude uhrazena formou sedmi
ročních splátek.
n V MATEŘSKÉ škole
v ulici Bratří Čapků v Podbořanech se dnes, 13. října,
v 15 hodin, uskuteční ve III.
třídě berušek veřejná prezentace nově zakoupené interaktivní tabule Smart board 660.
Kolektiv MŠ srdečně všechny
zve na tuto prezentaci.
n NA VÍCE než 630 tisíc
korun včetně DPH přijdou
stavební úpravy v laboratoři na žatecké poliklinice. Na
základě výběrového řízení
bude dodavatelem firma Rekos v. o. s.

FOTO JAROSLAV TOŠNER

Návštěva
holandských
studentů

Strážník Městské policie v Lounech, Martin Svoboda je jedním z těch, který se stane
obsluhou MKDS. Jedna z kamer je na římse speciální ZŠ (nahoře).

Kamerový systém před spuštěním
LOUNY (jt) - Po dlouhé době, během které byla napadána
výběrová řízení, se konečně blíží den D, kdy bude spuštěn
městský kamerový dohlížecí systém. Ten je plně financovaný městem a dodala jej společnost BEST s.r.o.
V současné době dochází z kamer budou z počátku arke změně umístění kamery chivovány dva týdny, později
na Tyršově náměstí a pak už pak jen týden. Pokud obsludojde k předání. V obsluze se ha zaznamená něco neobzacvičují dva strážníci včetně vyklého, vydá pokyn strážnívelitele Městské policie Zdeň- kům, kteří mohou okamžitě
ka Valeše. Pro používání ka- zasáhnout, u závažnějších simer jsou velmi přísná pravi- tuací je okamžitě informovádla. Ve městě je umístěno cel- na státní policie. Záběry pokem devět kamer a je pokryta řízené kamerami mohou být
zhruba 1/12 města. Záznamy použity jako důkazní mate-

riál v případě trestné činnosti. „Hlavním posláním kamerového systému je prevence“
říká velitel Městské policie
v Lounech, Zdeněk Valeš. „Po
delší době používání systému
zjišťujete, že se v podstatě nic
neděje, a to je právě cílem kamerového systému.“
Městský kamerový systém,
který město stál téměř 3 mil.
Kč, bude do plného provozu
spuštěn zhruba do 10 dnů.
Občané budou na tuto situaci upozorněni.

LOUNY (red) - Také tento rok se
ve dnech od 19. do 24. září konal výměnný pobyt studentů Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech a Gymnázia
Groene Haart z partnerského města
Barendrecht.
Do České republiky úspěšně dorazilo
11 holandských studentů se dvěma učiteli. Celkem 14 českých studentů z lounské
sexty a septimy si do svých rodin hravě rozdělilo všechny holandské studenty. Pedagogický doprovod – Hugo a Henk - byl v péči
předmětové komise anglického jazyka.
Návštěvní program byl velice pestrý a zajímavý, Holanďané poznali za čtyři dny tolik zajímavostí, kolik někteří Češi neviděli
za celý život. Studenti zavítali do Chmelařského muzea a Chrámu chmele a piva
v Žatci, poznávali krásy Prahy, sestoupili
společně do Koněpruských jeskyní, prohlédli si hrad Křivoklát (s anglickým výkladem průvodce), také hráli florbal.
„Každý den nám program oficiálně končil nejdříve kolem čtvrté hodiny. Ani pak
nikdo nezůstával doma. Hodně jsme se
snažili vymýšlet další a další společné aktivity. Holandský učitel Hugo určitě nezapomene na oslavu svých narozenin, kterou
jsme pro něho přichystali,“ říká studentka
Bára Suchanová.
Náročný, ale krásný týden plných nových
zkušeností, utekl jako voda. Projekt přinesl nové přátele a zážitky a navíc lounským
studentům výrazně zlepšil komunikační
schopnosti v angličtině.

Vzpomínkový akt, věnovaný památce
padlých parašutistů na Mělcích
Věnováno památce výsadkářů vyslaných ze
sovětského svazu a padlých dne 17. října
1944 v boji s německými fašisty
V. Morgunovová, V. Jastremski,
M. Kosenkov
Tak zní přesný nápis na pomníku, který byl
odhalen dne 15. září 1946 v místě zvaném
na Mělcích. Cílovým místem seskoku bylo
původně okolí Šumavy, ale po napadení letadla německým dělostřelectvem byli parašutisté donuceni k seskoku blízko Loun.
Uctění památky a položení věnců proběhne
dne 15. října 2010 v 10 hodin
u pomníku na Mělcích.
Nikdy nezapomeneme!
Jan Kerner
starosta města
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Koštická škola prokoukla

kam za kulturou

n Neočekávaný dýchánek

LOUNY (red) – Dnes v 19 hodin se bude konat Neočekávaný
dýchánek v kavárně Vrchlického divadla v Lounech. Kapela s tímto
názvem se od svého založení v roce 1992 věnuje výhradně vlastní
tvorbě. Po odchodu zakladatele kapely a hlavního tvůrčího ducha
Míši Hrubého v roce 1995 se vůdčím elementem v kapele stává
zpěvačka a posléze takřka výhradní textařka Zuzana Groschupová-Hanzlová, hudební základy kapele dodává většinou akordeonista
Michal Šmíd. Aranžmá písní je pak dílem celé kapely, každý z členů
skupiny tak mimoděk otiskuje do dýchánkovských písní svůj hudební
background. Pro lounské posluchače bude jistě „bonusem“, že kytaru drhne a zakládajícím členem je Tonda Houštím, lounský rodák
a občan. Přes svou dlouhou existenci skupina vystupuje v Lounech
teprve podruhé, v tomto století poprvé!

Vodácký výcvik na Berounce

n Klášterečtí ochotníci budou Nesmrtelní

POSTOLOPRTY - Tak, jako v minulých letech, jsme s našimi
žáky zakončili léto jednodenním vodáckým výcvikem v krajině
Oty Pavla na řece Berounce.
Centrum sportu při ZŠ Posto- patří instruktorům z řad učitelů
loprty uspořádalo tento zájezd (i těch bývalých), kteří ochotně
23. září a i když se na nás počasí předávali své zkušenosti bucelé září spíše mračilo, tak toto doucím vodákům (Ilja Bouček,
datum vyšlo na jedničku - po celý Vlastimil Hubert, Monika
den nás hřálo příjemné sluníčko Schubertová, Zdeněk Pištora).
babího léta.
Všichni účastníci si dosyta užili
Vyrazili jsme od Skryjského vodáckých radovánek. Někteří
mostu, naším cílem bylo tá- samozřejmě i okusili, jak chutná
bořiště „U Jezzu“. Příjemná nedobrovolné vykoupání, které
zastávka nás čekala ve známé zajisté ke kanoistice patří.
hospodě „U rozvědčíka“. ZáSnad tento vydařený zájezd
jezdu se zúčastnilo 27 žáků přispěje k dalšímu zájmu o příští
za spíše symbolickou cenu 60 vodácký výcvik, který se uskukorun. Přibližně polovina z nich teční v červnu 2011. Těšíme se
seděla v kanoích poprvé, ale na zkušené vodáky i na další
již po prvních lekcích vodácké nováčky a všechny zdravíme vozručnosti to skoro nebylo znát. dáckým ahóóóóój...
Ti zkušenější, kteří se vodáckého
Zdeněk Pištora,
kurzu už zúčastnili, se výborně
učitel Tv a vedoucí Centra
zhostili role zadáků. Velký dík
sportu při ZŠ Postoloprty

LOUNY (jvn) - Bistro aneb Nesmrtelní. Tak se jmenuje nové
představení ochotníků z Klášterce nad Ohří. Jejich scénickou
grotesku uvidí lounské Vrchlického divadla ve čtvrtek 14. října.
Autorem a režisérem hry je Pavel Fiala, zakladatel a umělecký
šéf slavného ústeckého Kladivadla. Bistro zaujalo soubor Klas
natolik, že ho za posledních deset let inscenuje již potřetí (2000,
2006 a 2010). Pokaždé s omlazeným obsazením a pokaždé s velkým úspěchem. V hlavních rolích klášterecké hvězdy Jan Milota
„Nepůjdeš do jedenadvacítek?“
a Zdeňka Nyklíčková.
- zeptal se mne minulý týden
kamarád z vedlejšího vchodu.
n Longital aneb to nejlepší ze Slovenska
„V sobotu tam pořádají první
LOUNY (vd) - Longital jsou tři zvukoví cestovatelé: Shina (zpěv, taneční večer a hraje tam Čenda
basová kytara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec) a virtuální Spousta.“ Šli jsme.
elektroničtí spoluhráči (laptop, Lemur Jazz Mutant, organická
Klub 21 sídlí na Náměstí Beneelektronika, zvuky prostředí, loopy, sample). Léčivá hudba Daniela dikta Rejta. Ono v Lounech není
Salontaye a Shiny je silná a srozumitelná. Elektronické písničkářství kam moc za zábavou, konkrétně
s jakoby přivřenýma očima: ještě ne sen, ale už ne ani bdělá realita. na tanečky pro střední generaci.
Texty ve slovenštině přinášejí poetiku z cest a z kopce Longital nad Kulturák nefunguje, Imperium je
Dunajem, kde Dano a Shina žijí a tvoří. Koncert se koná ve Vrch- pro mladé, Dobroměřice trošku
lického divadle ve středu 20. října v 19 hodin.
z ruky a spíš pro ještě ty starší...

KOŠTICE - V září byl zahájen nový školní rok v koštické Základní
a mateřské škole. Na školu se těšilo 13 dětí, z toho 5 prvňáčků,
školky se nemohlo dočkat 17 dětí.
Během prázdnin došlo díky zaměstnanců školy i obecních
iniciativě ředitelky Yvety Mi- pracovníků se dílo povedlo.
kulové a vstřícnému přístupu Současnému starostovi obce
pana starosty k řadě změn. Jaroslavu Vlasákovi za velmi
Obě učebny byly vymalovány vstřícný přístup ke koštické škozářivými barvami, na podlaze le a školce náleží velký dík. I za
se leskne nové lino, chodba to, že osobně přiváží každý den
i schodiště dostaly novou barvu, děti z Radonic a podporuje školu
byl přestavěn nábytek a celý pro- v různých aktivitách. Věříme, že
stor školy působí veseleji a pro- spolupráce školy s radnicí bude
storněji. Změna stála nemalé trvat i nadále a že spokojených
úsilí, ale díky finanční pomoci dětí bude jen přibývat.
obce a pracovnímu vypětí všech
Petra Karfíková

D

louholetá členka zastupitelstva města
a rady za ČSSD a její zakládající členka
a dlouholetý člen zastupitelstva města za
ČSSD se loučí s komunální politikou a děkují všem svým voličům a prosí je, aby společně s nimi v nadcházejících komunálních
volbách podpořili celou kandidátní listinu
ČSSD v Lounech.
Zastupitelé za ČSSD jako jediní v minulosti bojovali proti privatizaci lounské nemocnice a nyní jako jediní nabízejí reálné
řešení, jak zlepšit nabídku zdravotní péče
v Lounech.

MUDr. Marie Rašková,
MUDr. Vladimír Eminger

Byl jsem zvědav, kolik přijde na pivo, ani bychom to nevěděli. plápolal oheň, obsluha perfektní,
lidí. Začínalo se od 19 hodin, Letáčky, upozorňující na sobotní Čenda Spousta a jeho kolega na
klávesy byli skvělí. A na tanečním
parketě stále hodně místa, což je
ovšem u tanečního večera na škodlouho skoro nikdo. Až tak ko- taneční večer, byly položené jen du. Škoda malé návštěvnosti. Ale
lem desáté se sešlo několik párů na stolech v klubu. Možná byl snad se to rozkřikne a doufejme,
a parta tří dívek. A lepší už to nepříliš šťastně zvolen den. Lou- že to vedení Klubu 21 od pořás návštěvností nebylo. Čím to, ňáci raději chodí na tanečky v pá- dání dalších tanečních večerů
přemítali jsme? Pravdou je, že tek a sobotu si spíše vychutnávají neodradí. Obzvláště proto, že
na plakátovacích plochách akce večer doma. Asi za to může téměř lidé žehrají, že ve městě není se
vylepena nebyla a kdyby přítel nulová propagace. Prostředí bylo jít povyrazit. Byla by to škoda.
v týdnu nezašel do Klubu 21 vynikající, v krbových kamnech
V. O.

Snad si lidé cestu najdou

dopisy a reakce

n Každému, co jeho jest

Reakce na článek Obrázky obyčejného života malíře Lubomíra
Fárky ze Želče (SH č. 39 z 29. září 2010):
„Přečetl jsem si, a nejenom já, článek Lidé raději brblají a hartusí…
Četl jsem se zaujetím až k odstavci, který jsem nevěřícně přečetl hned
několikrát. Totiž, jak pan Lubomír Fárka obnovil tradici masopustu, poutí, a jak se snaží, aby byl v Želči život. Fakt? Čtenář neznalý
poměrů v Želči si řekne: -No podívejme, takhle to v té vsi, kde končí
silnice, je! Stačí jeden člověk a hned je tam živo. Tak všechno to, co
se píše na webových stránkách Želče je výplod fantazie?!
Ale protože jsem poměrů znalý, tak nestačím zírat. O historii
obnovy kulturního života v Želči totiž klidně mohu psát celý dlouhý
seriál: jak to všechno začalo, jak se slečna Lenka Vlčková, V. Hanzal
a spousta dalších obětavých lidí zasloužila, aby z návsi v roce 2006
zmizel staticky nevyhovující dům a na jeho místě vyrostlo dětské
hřiště. To vše mohou dosvědčit občané Želče, OÚ Měcholupy,
sponzoři a další. Oslava dětského dne 2. června 2007 dala impuls,
aby se příští rok v Želči konala Svatojánská pouť, následovaly další,
včetně letošní. Poutě se v Želči staly tradicí, ale o jejich obnovu se
zasloužili úplně jiní lidé. Mohu s klidným svědomím uvést, že mezi ně
patřím i já, ale že by se o tyto tradice zasloužil pan Fárka? V blízkých
Měcholupech, jak je v článku uvedeno, „...nechal v místech starého
kostela instalovat oltářní stůl a kříž...“ Oltářní stůl ano, to je pravda.
Ale kříž? Ten dřevěný kříž jsem zhotovil a postavil já (s instalací mi
pomohli pánové A. Polcar a L. Podroužek), a to na podkladě požadavku starostky OÚ Měcholupy paní Doris Černíkové, která mne
o to požádala již na podzim roku 2009!
V žádném případě panu Fárkovi nechci upírat zásluhy v jiných kulturních akcích, které pořádá. Ba naopak, všechna čest, je to skutečný
umělec, umí, vyzná se, ale bohužel, ne v naší Želči, což je škoda.
Jménem Mgr. L. Vlčkové, V. Hanzala a mnoha dalších, kteří se podíleli a podílejí na „životě“ v Želči, vás na další kulturní akce, které
pořádáme, srdečně zveme!“
Květoslav Kořán, želečský patriot

n „Oni“ si přisvojují zásluhy, jež jim nepřísluší

„Dlouho, předlouho poslouchám ze všech stran, že „nejsme jako
oni“. Kdo to ale ti „oni“ jsou, je dnes zahaleno neproniknutelnou
mlhou. Čtyři roky se většinou nic podstatného neděje a teď, když
vrcholí zájem o voliče (doufám, že ne o vlastní kariéru), si různé
strany či hnutí přivlastňují práci jiných. Hlavně těch, kteří v uplynulém období „nežvanili a dělali“, bez nároku na nějaké materiální
či finanční ocenění.
Najednou si práci těchhle „mravenečků“, kteří stále ještě vyznávají to staročesky usedlé: Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná,
najdou tě, přisvojují právě „oni“ - ti pružnější, dravější a schopnější
(snad ne všeho?). Jak jinak se dostane například do bilancování jedné
ze stran rozšíření Masarykových sadů o Kamenný les? Vždyť u zrodu téhle myšlenky stál už v roce 1992 (!) MUDr. B. Zasadil (tenkrát
mělo ovšem jít o zahradu ve střední části nemocnice), aby po řadě
překážek získal i další pro nedávno vybudovanou zahradní scenerii
v parku v Benátkách. Někdy prostě ostatním stačí pouze zvednout
ruku při hlasování...

Stejně tak by nejen handicapovaní lidé mohli vyprávět, kolik nápadů a návrhů Radovana Šabaty použili (a využili) jiní (naštěstí se
schůze zastupitelstva natáčejí!).
Má vůbec smysl v tomto výčtu pokračovat? Asi ne. Leč občas připomenout ano! Už kvůli nejbližším, kamarádům, a zvláště kvůli všem,
jimž leží na srdci budoucnost města a kteří nehledíce na výsledky
voleb budou znovu svádět ten odvěký boj s větrnými mlýny. A budou
dál pracovat, kdežto „oni“ mohou čtyři roky oddychovat, aby nabyli
dalších sil do komunálního klání v roce 2014...“
Vladimír A. Hons, Louny (kandidát Unie pro sport a zdraví)

n Další tvrzení proti tvrzení

Reakce na dopis Reakce Městské rady Postoloprty na rozhovor
s MUDR. Řezáčem (SH č. 38, který vyšel 22. září 2010):
„Městská rado! Je mi líto, že jsem způsobem Tvého jednání nucen
snížit se na tuto úroveň komunikace, ale jelikož mi místo normálního, slušného jednání adresuješ otevřený dopis, pod který se ani
nikdo nedokáže podepsat, nezbývá mi, než se snížit na Tvou úroveň
a odpovědět Ti na stejném místě.
Městská rado, nebudu s Tebou polemizovat o polopravdách či lžích,
účelově vytržených z komunikace mezi mnou a městem. Je například
velmi hloupé poukazovat na zvyšování mojí odborné kvalifikace v oblasti stomatochirurgie. Pokud by si, jako já ve svém oboru, zvyšovali
kvalifikaci i představitelé města, nemusely by být problémy Postoloprt
takové, jaké jsou. Dobrovolný hasič a chovatel hadů však mají pocit,
že jim bylo manažerské vzdělání dáno od boha a to stačí.
Chci se zastavit jen nad jednou dezinformací, kterou, Městská
rado, podsouváš občanům Postoloprt, a to je, že tím, že jsem se přihlásil do stavebního řízení na vybudování prostor pro zřízení nové
stomatologické ordinace, (upozorňuji občany, že se nejedná o zřízení
nové ordinace, jak se snaží občany v předvolebním čase obelhat představitelé města, ale pouze o přípravu prostor za 1 milion korun…),
se snažím jejímu vzniku nějak bránit. Je tomu úplně naopak. Svou
účastí v tomto řízení jen naplňuji svou funkci člena představenstva
České stomatologické komory, která má zákonem stanoven úkol
starat se o kvalitu stomatologické péče v ČR. S tím logicky souvisí
personální, technické a věcné vybavení stomatologických ordinací.
A jelikož starosta před svědky prohlásil, že město zákony dodržovat
nebude, protože by jinak nic nepostavilo, dospěl jsem k názoru, že
je důležité, aby byl ve stavebním řízení účasten někdo, kdo zákony
dodržovat bude. Díky mé účasti ve stavebním řízení si mohou být
občané města Postoloprty jisti, že nová ordinace bude postavena
dle všech zákonů a vyhlášek ČR a EU. Pracuji tedy jednoznačně ve
prospěch občanů města. Upozorňuji, že kdyby ke svým povinnostem
tímto způsobem přistupovali představitelé města, nemusel bych se
do stavebního řízení hlásit já.
Na co jsi však, Městská rado, ve svém otevřeném dopise (zcela jistě
náhodou), zapomněla, bylo vysvětlit občanům města, jak je možné,
že představitelé města novému lékaři, který měl do zubní ordinace
v Postoloprtech od 1. srpna 2010 nastoupit, jeho nástup nevybíravým
lhaním rozmluvili. Tím znemožnili občanům města přístup k zubní
zdravotní péči ve městě. Občané mohli mít od 1.srpna svého zubaře – díky představitelům města ho nemají. Závěrem bych Tě chtěl,

Městská rado, upozornit – nesnaž se občanům opět lhát, že to není
pravda, protože písemný dokument s vyjádřením výše zmíněného
lékaře je občanům i novinářům k nahlédnutí v mé ordinaci v Žatci.
Doufám, že se občané v komunálních volbách zamyslí, kdo v Postoloprtech pracuje v jejich prospěch a kdo pracuje proti jejich zájmům.
Další šanci budou mít totiž až za čtyři roky…“
MUDr. Milan Řezáč, Žatec

n Dělají si z občanů legraci?

„Politické hnutí Severočesi.cz v Postoloprtech splnilo volební
program města za období 2006-2010, aniž by bylo v zastupitelstvu
města, a ani v roce 2006 do něj nekandidovalo.
Ve svém volebním letáku, který zaslalo do domácností, vyhodnotilo splnění investičních akcí Zastupitelstva města Postoloprty za
uplynulé období.
Ptám se, proč asi?!“
Za všímavé občany Postoloprt
Ludvík Mlčuch, Postoloprty (kandidát KSČM)

n Budou Podbořany i po volbách kulturní,
aneb digitalizace kina: horký brambor, spása,
nebo prokletí…?!

„Do voleb nám zbývá pár dní. Se zájmem jsem pročetl všechny
dostupné volební programy. Nemile mne překvapilo, jak málo jsem
se v nich dočetl o kapitole kultura. A ještě méně o řešení otázky
budoucnosti kina v Podbořanech. Abych byl přesný a spravedlivý
– v několika programech se volič sice dočte o jistě chvályhodném
záměru vzájemně přesunout dětské centrum Jonáš z 1. patra kulturního domu, a městskou knihovnu (a tak získat pro oba subjekty
lépe vyhovující prostory), ale žádná ze stran a volebních sdružení (až
na jednu výjimku) nehovoří a už vůbec neřeší budoucnost samotného
podbořanského kina
Klasická technologie výroby a distribuce filmových kopií bude do tří
let plně nahrazena digitalizací. S tím kráčí ruku v ruce i postupný přechod z analogové na digitální projekci. Kina, která se trendu nedokážou přizpůsobit (tj. vybavit se odpovídajícím digitálním projektorem
a kinoserverem s paměťovým úložištěm) ve stejné lhůtě nevyhnutelně
zaniknou! Nebude totiž z čeho a na čem promítat!
Ano, bylo by to nákladné, přestavba si žádá tří až čtyřmilionovou
investici, ale vyplatí se to! Přineslo by to užitek nejen provozovateli
kina, ale zejména divákovi! Každé takto vybavené kino se totiž automaticky stává i kinem premiérovým. I nejžhavější filmové novinky
nasazuje do hracího profilu již v první den premiéry. Kvalita obrazu
je kategorií sama o sobě. Prostorový obraz 3D je u tohoto řešení oku
lahodící samozřejmostí.
Až polovinu nutné investice lze ale získat formou dotací a grantů.
V současné době běží třetí vlna tzv. velké digitalizace kin. Nepropásněme možná poslední možnost naskočit do již rozjetého vlaku!
A poslední otázka na konec: co je lepší? Dlouhodobě dotovaný
ztrátový provoz kina, dožívající na periferii zájmu návštěvníků,
odsouzený do tří let k nevyhnutelnému zániku, nebo krátkodobá
investice do naší kulturní budoucnosti…?!
Voliči, rozhodni se sám…“
Ivan Kruml, Podbořany
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Děláme vše pro to, abychom vás dostali
smíchem až k pláči

Za profesorem Mirvaldem do Plzně…

Zítra, ve čtvrtek 14. října, se
v 17 hodin ve Výstavní síni
Masné krámy v Plzni (Pražská
18) koná vernisáž výstavy
obrazů Vladislava Mirvalda
Retrospektiva. Výstavu zahájí
ředitel Západočeské galerie
v Plzni Roman Musil, úvodní
slovo pronese ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil a autor výstavy Tomáš Pospiszyl.
V kulturním programu mimo
jiné zazní texty Emila Juliše.
Výstava potrvá do 16. ledna
2011. Na snímku obraz Čtyřgarmondové kružnice. (red)

říká Jaromír Vápeník, manažer Divadelního Ansáblu BezeVšeho Postoloprty
větších dosavadních úspěchů na
herecké scéně. Nakonec jsme
ve zmíněné soutěži skončili ze
6 000 účinkujících v první sedmdesátce!“
n A co Vítkovci, Klouzáci
a další?
„S Vítkovci nadále spolupracuji, i když od loňského roku již
nejsem aktivním členem. Co se
týče Jirky, ten je stále členem
Klouzáků a k tomu je „ředitel“
D.A. U Jirky musím poděkovat
principálu a šéfovi Klouzáků

Skamene, M. Tankwey, K. E. Gott
a další, ba dokonce, že se staneme součástí vystoupení agentury
Arabela. Chtěl bych tímto dodat
odvahu všem dalším, kteří mají
vlohy na cokoli, aby se nebáli své
umění prodat na tom správném
místě, tak jako se to v současné
době podařilo právě nám.“
n Jaké jsou vaše vize a přání
s D.A. do budoucna?
„Chceme s našimi kamarády
založit ještě jedno občanské
sdružení, s názvem Na záchranu

FOTO ARCHIV J. VÁPENÍKA

n Kdy vlastně vznikl Divadelní Ansábl BezeVšeho?
„Divadelní Ansábl BezeVšeho
Postoloprty (dále jen D.A.) vznikl
v roce 2007. S Jiřím Frydrychem
jsme tenkrát dělali jednu akci,
která se opravdu vydařila. A tak
jsme se po té akci rozhodli ve
spolupráci pokračovat. Přemýšleli jsme, pod jakým názvem
budeme na veřejnosti vystupovat. Po diskuzi s kamarádem M.
Šindelářem alias Bezmozkem
a s kolegou od Vítkovců P. Hrdličkou padl návrh, že se budeme
jmenovat D.A. BezeVšeho. Název
se nám líbil a tak jsme u něho nakonec zůstali.“
n Kolik má D.A. v současnosti členů a jaké akce vůbec
pořádáte?
„Občanské sdružení D.A.
BezeVšeho má pouze tři členy.
Dva z nich jsme my s Jirkou,
třetí je má manželka jakožto
pokladník. Ostatních nestálých
členů máme na dvě desítky a také od letošního března máme pod
křídly D.A. mažoretky, kterých je
v současnosti devět. Pořádáme
a zúčastňujeme se akcí všeho
druhu. Hlavní náplní našeho
D.A. je bavit jak malé, tak velké
diváky. Do minulé soboty jsme
se zúčastnili v roce 2010 již 57
akcí a to nás do konce roku ještě
minimálně osm akcí čeká.“
n A co vaše mužské mažoretky Prty Boys?
„Historie mužských „mažoretů“ se traduje na začátek roku
2008, kdy jsme vystupovali pouze s Jirkou dle námětu mé dcery
Natálie. Poté už to šlo za sebou
jako hodinky. V letošním roce
jsme přidali ještě jednoho do
týmu mužských mažoretek a pro
naše příznivce mohu prozradit,
že v zimním období bychom chtěli dodělat vystoupení mužských
mažoretek v pěti. Dnes už není
také tajemstvím, že s „mažoretama“ jsme se zúčastnili soutěže
na TV Prima Česko Slovensko má
talent, kde jsme nakonec skončili těsně před branami semifinále.
I přesto pro nás je to jeden z nej-

Jaromír Vápeník a Jiří Frydrych již tradičně reprezentují své
město na Brněnském veletrhu cestovního ruchu.

Martinu Holečkovi, který se snaží dohadovat termíny vystoupení
Klouzáků většinou tak, aby se
neshodovaly s termíny vystoupení D.A. Od května letošního roku
jsme také na scéně kulturního
dění začali velmi dobře spolupracovat se sportovní agenturou
Arabela v.o.s., která v současné
době funguje pod vedením
Ing. Jiřího Rámeše a která mimo
jiné ve své nabídce nabízí mnoho
známých herců, hereček, komentátorů, moderátorů, zpěváků,
zpěvaček atd. Prostě známých
lidí. Nečekali jsme, že se během
tak krátké doby, my amatéři dostaneme k spolupráci s takovými
umělci jako je např. J. Sypal, R.

historie Postoloprt. S Jirkou se totiž setkáváme v Brně při veletrhu
s jednotlivými agenturami, které
se zabývají turistickým ruchem.
Zde při propagaci Postoloprt
bohužel vždy narazíme na to, že
v Postoloprtech nejsme schopni
udržet klienta alespoň půl dne,
kde by se seznámil s historií
města. Za tu dobu, co jezdíme na
veletrh, se nám podařilo neustálým jednáním dostat Postoloprty
alespoň do katalogu cestovního
ruchu Travel Profi, i přesto, že
tento katalog se většinou zabývá městy, které mají více jak
10 000 obyvatel.
Co se týče D. A., určitě chceme
dál rozšiřovat svou nabídku akcí

jak pro děti, tak dospělé. Naším
hlavním cílem je stále co nejvíce
pobavit lidi naším svérázným humorem, který věříme, že nikomu
neublíží, ba naopak každého
potěší.“
n Teď z D.A. přeskočíme
na politiku. Co vy a komunální volby? Byl jste to vy, kdo
jako bývalý exmístostarosta
podepsal nevýhodnou smlouvu
s MUDr. Řezáčem?
„K první vaší otázce mohu
pouze kladně odpovědět. Ano,
má osoba a ba dokonce i můj
velký kamarád a ředitel D.A. Jirka Frydrych alias Nítěnka kandidujeme v letošních komunálních
volbách do Zastupitelstva města
Postoloprty za volební stranu pod
názvem Nový Impuls pro Postoloprty s vylosovaným číslem 2.
K druhé otázce mohu říci, že
se o zubní ordinaci bude ještě
povídat určitě mnoho a každý
z nás má na to svůj názor. Co se
týče té smlouvy, ano, v minulém
volebním období jsem se účastnil
vyjednávání podmínek k uzavření
smlouvy mezi městem Postoloprty a Dr. Řezáčem. Byl jsem jeden
ze čtyř radních, kteří nakonec
konečnou verzi smlouvy, jež
byla před samotným schválením konzultována s právním
zástupcem města Postoloprty,
schválili. Pod smlouvou nejsem
podepsán, jak se někteří domnívají, ale je pod ní podepsán bývalý
starosta města Postoloprt. Pevně
věřím tomu, že po komunálních
volbách nově vznikající vedení
města bude ve vyjednání úspěšnější, než to současné, a přeji si,
aby se občané našeho města v co
nejkratší možné době zubařské
péče v Postoloprtech dočkali.“
n Co chcete vzkázat na závěr příznivcům D.A.?
„Všem děkuji za přízeň a těšíme
se s nimi na shledání při dalších
společenských akcích. Za sebe
a za Jirku mohu slíbit, že uděláme
vše pro to, abychom je dostali při
našich představeních, jako se to
obvykle daří, smíchem až k pláči.“
(pr)

Zemřel Jiří Jedlička

Ve čtvrtek 7. října zemřel dlouholetý ředitel lounské městské
a později okresní knihovny Jiří Jedlička.
Narodil se v roce 1921 v Bojanově, městečku na půli cesty mezi
Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi. V polovině 30. let se rodiče
přestěhovali na Slánsko, a tak Jiří absolvoval gymnázium ve Slaném.
Jako člen pověstného „Ročníku 21“ byl za války nasazen v Německu.
Po válce absolvoval vojenskou službu u dragounů, vystudoval Státní
knihovnickou školu v Praze a pak dostal na vybranou mezi knihovnami v Mělníku, Slaném, Jablonci nad Nisou a Lounech. Dne 1.
září 1949 poprvé otevřel dveře bývalé Okresní hospodářské záložny
– dnes družiny při Základní škole J. A. Komenského v Hilbertově
ulici, kde tehdy knihovna sídlila. Zůstal jí věrný třicet dva let.
Práce knihovníka v 50. letech, zejména v jejich první polovině,
nebyla pro sečtělého, v klasické literatuře a hudbě vzdělaného
člověka jednoduchá. Sotva se do regálů mohly navrátit svazky
vyřazené na příkaz nacistického
okupačního režimu, vyřazovaly
se další, často stejné tituly na
pokyn režimu komunistického.
Takto vyřazené knihy uložil Jedlička do tehdejšího muzejního
depozitáře v synagoze, kde se
na ně zapomnělo. Dodnes tak
má knihovna uchován jedinečný
prvorepublikový fond.
V 60. letech se stala knihovna pod Jedličkovým vedením
součástí nebývalého kulturního
vzepětí, které – snad od dob
humanismu – nemělo v Lounech obdoby. Lidé jako Josef
Hlaváček, Václav Šlajcher, Jan
Suchý, Miroslav Melena, Emil
Juliš, Dušan Vosyka, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Jan Sekera,
Jan a Václav Jírové, Zdeněk Šesták, Bořivoj Lůžek, Kamil Linhart či
Josef Šimůnek ve městě zakládali Galerii Benedikta Rejta s jedinečnou sbírkou moderního umění, provozovali filmový klub, ochotnicky
hráli Ionesca i Havla, malovali avantgardní obrazy, zvali na besedy
přední intelektuály a filmaře, zajišťovali koncerty předních interpretů
klasické hudby, učili mladé lidi vnímat svět a malovat, vydávali skvělé knihy, popularizovali historii města. Hodně z toho se odehrávalo
v Jedličkově knihovně a mnohé organizoval samotný knihovník.
Jedlička musel také zvládnout úkol pro ředitele knihovny asi nejnáročnější. V roce 1979, ve spolupráci se svým zástupcem Otakarem Parmou, zabezpečil přestěhování knihovny do nových prostor
v Domě kultury. Ještě dva roky před tím zřídil pobočku na sídlišti
v kulturním středisku Luna. V polovině roku 1981 odešel do penze.
Jeho schopností dokázal využít tehdejší ředitel Galerie Benedikta
Rejta Jan Sekera a pověřil Jedličku katalogizací tamní bohaté uměnovědné knihovny.
Jiří Jedlička, v roce 1991 jmenovaný čestným občanem města, měl
kromě literatury rád klasickou hudbu – svědčí o tom rozsáhlá sbírka
gramodesek v hudebním oddělení knihovny. Jeho velkým koníčkem
byla ušlechtilá šachová hra; dlouho patřil k nejlepším hráčům na
okrese. Ostatně lounskému družstvu pomáhal – a úspěšně – ještě
letos na jaře. Sbíral známky, houbařil. Ale především to byl nesmírně
skromný, nezištný a laskavý člověk, který bude všem, kteří ho znali,
moc chybět.
Bohumír Roedl

Václav Jíra vystavuje v Brně

Kurátorka Domu umění v Brně Mahulena Nešlehová připravila
výstavu s názvem „Realita je víc než fikce – asambláž jako tvůrčí
princip v českém umění 60. a 70. let.“
Asambláž je určitý druh vý- na divákovi, aby v nich objevoval
tvarné techniky, který dodává nové souvislosti.
dvojrozměrnému obrazu ještě
Tento výtvarný směr našel
třetí, prostorovou dimenzi. Pů- odezvu i u nás. Založením
vod má asambláž v koláži, s níž Skupiny surrealistů v roce 1934
přišel před I. světovou válkou získal i organizační a ideovou
kubismus. Dadaisté a futuristé základnu. Druhá světová válka
pak přišli s tvorbou třírozměr- a později doba po komunisných uměleckých děl, když se- tickém převratu v roce 1948
stavovali kompozice ze zdánlivě samozřejmě takovémuto druhu
nesouvisejících předmětů. Bylo umění nepřály. Teprve v 60. le-

tech nastala taková společenská
situace, kdy bylo možné vystavovat díla umělců, jejichž tvůrčí
východiska a postupy si s tzv.
socialistickým realismem zcela
nerozuměly. A právě této době
a jejímu vyznění v 70. letech
je věnována brněnská výstava.
Jsou na ní vesměs zastoupeni
umělci, kteří jsou v kontextu
dějin českého výtvarného umění pojmem: jmenujme například
Jana Švankmajera, Václava
Hejnu, Theodora Pištěka, Kar-

la Nepraše, Bělu Kolářovou,
Libora Fáru, Zdeňka Pešánka
a mnoho dalších. A mezi těmito
jmény nalezneme i Václava Jíru
z Loun. Je to logické. Nebylo
možné přehlédnout tvorbu
umělce, který s vytvářením strojků-mobilů začal právě na začátku 60. let. Výběr dvou Jírových
strojků do brněnské výstavy je
reálným zhodnocením významu,
jaký pro moderní české výtvarné
umění má.
Bohumír Roedl

Měli tváře a osudy, zemřeli tak mladí
v Lounech. Stalo se tak téhož
dne ještě před setměním, tedy
17. října 1944.
Na lounském hřbitově s největší pravděpodobností také vznikly
dochované fotografie padlých tří
výsadkářů z výsadku Jan Kozina.
Údajně tam měli být i pochováni,

ale protože i tam lidé zasypávali
jejich hrob květinami, byly jejich
tělesné ostatky převezeny do
koncentračního tábora Terezín,
kde byly zpopelněny a popel vysypán do Ohře.
(dokončení příště)
Připravil Stano Burso
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pochovat, neboť tam vykopal
padesáticentimetrovou jámu.
Když ale Češi začali k padlým
nosit květiny, nařídil vládní komisař Loun Dr. Heinz Rochlitzer
skupině místních metařů, vedené obecním zřízencem Holekou,
aby mrtvoly převezli na hřbitov
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vystřílela munici samopalu, přiložila osobní zbraň zespodu na
krk a střelila se do hlavy.
Po ní se do akce dostal doktor
Kosinkov, který též po vystřílení munice ukončil život vlastní
ranou. Jako poslední bojoval
Jastremskij. Toho Němci objevili v lebedě až ve chvíli,
kdy byli do akce nasazeni psi.
Mezi ním a Němci došlo k boji
z bezprostřední blízkosti. Tělo
bylo prostřílené údajně až 27
střelami. Buď dostal přímou
dávku, anebo více dávek, aby si
po jeho smrti příslušníci Wehrmachtu mohli dokazovat svoji
odvahu už na mrtvém – tím, že
ho rozstříleli.
Němci po boji nechali těla
mrtvých parašutistů převézt vozem, taženým párem koní, a po
státní cestě je z Mělců dovezli na
křižovatku Louny - Postoloprty Zeměchy, v místě U Parýzka, kde
je okolo půl dvanácté uložili pod
sloupem. Tam se kdosi i přes
přítomnost hlídky lounských
strážníků snažil jejich těla
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Sovětští parašutisté za naši svobodu neváhali obětovat život

dyž čteme, kolik milionů lidí padlo za druhé světové války,
je to jen číslo. Všichni ti padlí se ale nejdřív museli narodit,
prožít svůj osud. Úplně jiný vztah máme k padlému, dozvíme-li se
něco bližšího. Na Mělcích byli zastřeleni tři sovětští parašutisté.
Dvacetiletá Ukrajinka Věra Morhunová se k výsadku dobrovolně
přihlásila a chtěla poznat Československo, devětadvacetiletý lékař
Nikita Kosinkov byl dobrosrdečný, přáteli oblíbený, dvaadvacetiletý Arkadij Jastremskij ovládal jazyky, sportoval. Životy měli
před sebou, položili je za naši svobodu. Je důležité nezapomínat
na své hrdiny. (toš)
Je tomu více než 65 let, kdy byla devítky výsadkářů se ráno 17.
na Lounsku omylem vysazena so- října 1944 v prostranství Měvětská paradesantní skupina Jan leckého kopce na kótě 233, kde
Kozina velitele por. Vasila Kiše. dopadli, nestačili ani zorientoMezi Lipnem a Tuchořicemi z le- vat, a dostali se do boje s nětadla Douglas C-47 č. 841 velitele meckými pátracími vojáky. Jako
por. Filonova dne 16. října 1944 první se s nimi po rozednění
okolo 23:20 hodin dopadlo osm mezi osmou a devátou hodinou
členů velitelské části skupiny dostala v blízkosti cesty do kona okolo 23:38 hodin tři vaky a de- taktu Morhunová. Je možné,
vět členů v prostoru mezi Louny že se se střelbou unáhlila, ale
a Postoloprty, t.j. v rozmezí 6 stejně neměla na výběr, neměla
– 9 km od první části výsadku. kam utéct. V beznadějné situaci
A navíc na tehdejší hranici mezi raději volila boj, než aby padla
Protektorátem a německými Su- do zajetí. Bránila se a střílela
dety dopadli roztroušeně a poz- po Němcích jdoucích po cestě,
ději se spolu dali dohromady jen postupujících v jejím směru.
dva její členové.
Podle svědectví místních lidí
Tři sovětští příslušníci z této zranila několik nepřátel. Když

Už jen vděční pamětníci, kteří mrtvým sovětským parašutistům přinášeli květiny, znají tváře
hrdinů. Takto po dopadení vypadali Věra Morhunová, Nikita Kosinkov a Arkadij Jastremskij.
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n Dne 15. října oslaví své 87.
narozeniny paní Terezie Malecká
z Nové Vsi. Do dalších let vše nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví
přejí syn Ota a dcera Anna s rodinami. Zároveň jí přejeme vše
nejlepší k svátku!
Úmrtí

n Se smutkem oznamuji,
že dne 7. října 2010 zemřel
ve věku 89 let čestný občan města Loun, pan Jiří
Jedlička. Pan Jedlička se
narodil 30. června 1921
v Bojanově u Chrudimi.
V Lounech působil od roku
1948, během 33 let vytvořil
fondy okresní, nyní městské
knihovny, v jejímž rámci také
zřídil hudební oddělení. Po
odchodu do penze pracoval
v Lounské Galerii Benedikta
Rejta, kde jeho péčí vznikl
speciální fond literatrury
o výtvarném umění. Čestné
občanství mu bylo uděleno
rozhodnutím zastupitelstva
města dne 10. prosince 1991.
Poslední rozloučení se koná
v lounské obřadní síni zítra,
ve čtvrtek 14. října ve 12
hodin. Jan Kerner, starosta
města Loun
Vzpomínka

n Dne 11. října jsme si připomněli 15. výročí úmrtí pana
Josefa Krejsy
z Radonic nad
Ohří. Vzpomínají synové Pepík
a Mirek s rodinami a družka Anička. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
n Jen větřík nad Tvým hrobem
šumí, jen ten, kdo
Tě měl rád, porozumí. Jen pro nás
jsi žil, než srdce
znavené přestalo
bít. Dne 11. října
před čtyřmi roky
nás navždy opustil pan František
Beneš st. z Deštnice. Dědo, nikdy
na Tebe nezapomeneme! Dcera
s manželem, snacha, vnoučata
a pravnoučata.
n Dne 12. října tomu byly tři
roky, kdy nás
navždy opustila
paní Ing. Marie
Šůmová z Tuchořic. Stále vzpomínají manžel,
děti s rodinami
a ostatní příbuzní.
n To, že čas rány hojí, je
pouhé zdání.
Stále je v srdci
bolest a tiché
vzpomínání. Vydal ses na cestu,
kam chodí každý
sám, jen dveře
vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dnes, 13. října, vzpomínáme
čtvrté výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk, bratranec, synovec
a kamarád, Milánek Pihrt. Za
tichou vzpomínku všem známým, kteří vzpomínají s námi,
děkuje rodina.
n Dne 15. října vzpomínáme
druhého smutného výročí, kdy
od nás náhle odešel náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Vaněk z Postoloprt. Za tichou vzpomínku
děkují děti Eva, Miroslav, Jan
a Zdeňka s rodinami.
n Dne 18. října tomu bude
rok, co zemřel můj hodný syn
Jardík Jírovec z Veltěž. Zemřel
náhle u rozdělané práce, měl tolik plánů, které už nedokončil.
Jeho maminka pláče a vzpomíná, že se vrátí. Vzpomínají s láskou sourozenci s rodinami.

svobodný hlas

13. října 2010

Těžká a dlouhá cesta k zahájení výstavby koupaliště

Zavřené a zpustlé městské koupaliště je jistě nejbolavějším místem našeho města a předmětem největší kritiky
všech občanů. Jeho výstavba byla minulý týden konečně
schválena, ale cesta k tomuto byla skutečně nelehká.
Snahu o počátek nastartovali připomínek prodloužilo ukonnoví radní po komunálních čení územního řízení o několik
volbách 2006. V této době bylo měsíců. Následně poté, kdy přikoupaliště pronajato kontro- pomínky manželů Hladkých byly
verznímu podnikateli Anto- shledány jako nedůvodné, mohlo
nínu Mannsteinovi, který měl být přistoupeno k projednávání
objekt koupaliště dlouhodobě projektové dokumentace ke
v pronájmu za velice nevýhod- stavebnímu povolení a město
ných podmínek pro město. mohlo konečně započít kroky
Největším problémem ukonče- k vlastní výstavbě.
ní smlouvy s A. Mannsteinem
Bezprostředně po vydání
bylo vypořádání nároku na jím stavebního povolení bylo zahávynaložené investice v objek- jeno výběrové řízení na firmu,
tu. Pan Mannstein požadoval která bude výstavbu realizovat.
mnohamilionové částky přesto, V červnu letošního roku bylo
že koupaliště bylo v dezolátním toto výběrové řízení ukončeno
stavu a provozovalo se na vlast- a měla být vybrána vítězná realiní nebezpečí. Až v následujícím zační firma, která nejlépe splnila
roce se radním podařilo nájemní podmínky zadané radou města.
smlouvu ukončit bez toho, aniž
by město muselo platit jakékoliv
vysoké náhrady.
Teprve v této době mohla vznikat nová koncepce výstavby. Po
živých diskuzích představitelů
byl odsouhlasen záměr výstavby a byla zadána ke zpracování
projektová dokumentace. V rámci zahájeného územního řízení
se k novému projektu mohli
vyjádřit občané města a žádný
z nich nevznesl proti připravovanému projektu v zákonné
lhůtě žádné námitky, vyjma p.
Hladkého a jeho manželky, kteří
bezprostředně před ukončením
lhůty k podání námitek vznesli
celou řadu připomínek k plánované výstavbě. Projednání

I přes splnění všech podmínek
nadále někteří ze zastupitelů
namítali nedůvodnost výstavby
a nesprávný výběr firmy. Po
opětovném přezkoumání postupů při výběrovém řízení, které se
ukázalo jako bezchybné a ctící
zadání i požadované předpisy,
došlo konečně k potvrzení vítězného uchazeče o realizaci.
Tím končí čtyřletá strastiplná
cesta ke splnění našeho volebního slibu – vybudovat pro naše
občany nové koupaliště. Zasadíme se dále o to, aby samotná
výstavba proběhla bez větších
problémů a její ukončení plynule
navázalo na výstavbu přilehlého
zimního stadionu. Pevně věříme
tomu, že první návštěvníky
koupaliště přivítáme ještě před
letními prázdninami 2011.
Rada MS ODS Žatec

AKCE
ŘÍJEN
Olej 4l + olejový filr
SLEVA 10%

Autodíly Kočina.
Husova 1082, Louny
www.autodilykocina.cz
tel.: 415 652 791

cesta za zdravím
n Připravuje Lékárna Na Široké,
ulice Kosmonautů 2303, Louny
 MAŘÍ LIST A MÁČKA
Dnes jsem si pro vás připravila dvě bylinky, které nejsou moc
známé, a tak vám něco zajímavého o nich sdělím.
n Maří list balšámový
Maří list balšámový je trvalka dříve nazývaná kopretina
maří nebo kopretina maří list.
Má výběžkatý plazivý oddenek
s přímou, až 1 metr vysokou lodyhou, nahoře bohatě větvenou.
Listy jsou střídavé, poněkud kožovité. Dolní listy jsou řapíkaté,
vroubkovaně zubaté, podlouhlé.
Horní listy jsou podstatně menší.
Plodem jsou nažky. Celá rostlina
příjemně a pronikavě voní.
Rostlina pochází z Malé Asie,
občas se pěstuje na zahrádkách,
někdy i zplaňuje.
Na žlučník i kvalitnější cévy
Listy nebo nať používáme jako
žlučopudný prostředek, vhodný
k léčbě žlučníkových potíží,
včetně žlučníkových kamenů.
Působí také proti nadýmání, je
močopudná, dezinfikuje zažívací ústrojí a má účinek spasmolytický. Zvyšuje tvorbu mléka
u kojících matek. Pomáhá při
bronchitidě a znamenitě uklidňuje. Je dobrým léčivem cévním, protože příznivě ovlivňuje
kvalitu cévních stěn, které jsou
po léčbě pružnější a pevnější.
Příprava:
Především připravujeme formou nálevu. Výborným léčivem
je podle zkušeností tzv. maří olej,
který poslouží k masážím, resp.
ke vtírání do pokožky, při bolestech kloubů, při břišních křečích,
při svalových bolestech apod.
UPOZORNĚNÍ:
Léčba by neměla přesáhnou
dobu 2 měsíců!
n Máčka ladní
Máčka ladní je trvalka, vytvářející obyčejně kulovitou strukturu.

Má světlou, šedozelenou barvu,
listy bohatě vykrojované.
Kde ji najdeme?
Máčka je suchomilná, dekorativní rostlina, nepříliš hojná.
U nás roste ještě zcela ojediněle
máčka plocholistá, která je typická pro suchomilnou květenu
Balkánu. Má krásně namodralou
barvu. Na Slovensku roste na Šíravě v okolí přehrady.
Co a kdy sbíráme?
Předmětem sběru je nať,
sbíraná začátkem léta, nejlépe
mezi čtrnáctou a patnáctou
hodinou. Sbírá se i kořen, který
se vykopává na jaře, ve stejném
čase jako nať.
Afrodisiakum i k vykašlávání
Je výborným prostředkem
podporující vykašlávání, a to
i v těžkých stavech. Je výrazně
močopudná a patří mezi byliny,
které výrazně snižují soudružnost močových kamenů. To
pochopitelně přispívá k jejich
rozpadu a následnému odchodu
přirozenou cestou.
Má v močových cestách
i protizánětlivé účinky, a to nejen v močovodech a močovém
měchýři, ale také v prostatě.
Uplatňuje se také jako dobré
afrodisiakum. Ne nadarmo ji
na slovenských kopaninách
říkají „mužská viera“ a na valašských „mužská touha“ nebo
„mužská pýcha“. Působí ovšem
také jako stimulans slabé nebo
nepravidelné menstruace.
Příprava:
Nejčastěji se připravuje
formou nálevu. Jako mužské
afrodisiakum se osvědčila především forma bylinného vína,
připravená z odrůdy ryzlink.
Jana Davidová,
farmaceutická asistentka

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
OZNÁMENÍ PRO POSTOLOPRTY
A JEJICH SPÁDOVÉ OBCE

Přejete si změnu?? Pokud Ano,
jsme tu pro Vás:
1. Jaromír Vápeník - Postoloprty,
2. Ing. Pavel Ježek – Skupice,
3. Slavomír Musil – Postoloprty,
4. Zbyněk Jurčák – Postoloprty,
5. Jiří Frydrych alias Nítěnka
z ĎAS. Klouzák Postoloprty a další
a další…
Naše Heslo zní: VŠE PRŮHLEDNĚ
VOLTE č.2 - Nový Impuls pro
Postoloprty

Předem Vám děkujeme za Vaše hlasy…

přijme: Řidiče MKD
Požadujeme:
řidičský průkaz sk. CE
min. 2 roky praxe
v MKD
Kontakt:
+420 777 666 336,
725 666 331
E-mail:
trylcova@czechlogistic.cz

Městská plavecká hala Louny

přijme kuchařku do stálého pracovního
poměru, možno i důchodkyně.
Informace na tel.: 415 653 746, 777 938 622
Tento pátek 15. října od 20 hodin se koná v Lounech
v hostinci U pana Pavla

Country večer s kapelou
Crazyband Miroslava Zímy
Všechny příznivce country
muziky a skvělého pivíčka
zve personál teto jedinečné
hospůdky v centru Loun!

Přijďte se pobavit, zazpívat i zatančit
u skvělého country

„Zelená
úsporám“ můžete nyní získat dotaci až 100%
Díky změněným podmínkám programu
na výměnu starých oken za

UHELNÉ
SKLADY LOUNY
(ul. Mělecká - za ELOPSEM)

Provozní doba
Po,St, Pá 9-15 hod.
Út, Čt 12-15 hod.
Objednávky na tel.:

415 671 656
725 120 160, 603 364 761
PROFIT CZ a.s.

K
OUPELNY
Vladimír Fogl

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení •
Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

NOVÁ OKNA ŠPIČKOVÉ KVALITY

Nabízíme Vám
- okna od autorizovaného českého výrobce z německého
profilového systému TROCAL s koeficientem prostupu
tepla od Uw 0,75 do 1,2 W/m2.K
- následnou úsporu energií až 30%
Odborný dodavatel Zelená úsporám Vám zajistí:
- zpracování projektu a výpočtu autorizovanou osobou
- vyplnění žádosti o dotaci
- pomoc s financováním Vaší zakázky
- výrobu a odborné namontování kvalitních oken, která
splňují podmínky dotačního programu
Dodavatel je zapsán v seznamech
SOD a jeho výrobky jsou vedeny
v seznamech SVT

Obchodní zastoupení Miroslav
Krupka
Osvoboditelů 2671, 440 01 Louny
mobil: 725 007 333, tel.:
415 653 988
e-mail: ltplast@seznam.cz

Sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu

Vážení zahrádkáři,
v sobotu 16. října 2010 od 13.00 h do 17.00 h bude
probíhat sběr biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ze zahrádek, které jsou v Lounech.
Bude se sbírat: listí
posekaná tráva
větve
další odpady ze zahrádek, které je
možné kompostovat
Výše uvedené odpady je možné předávat v zahrádkářské
kolonii

Na Losech na ploše u železničního mostu.

Nebudou se sbírat komunální odpady, objemné odpady
(nábytek, koberce, pneumatiky), směs kompostovatelných
a jiných odpadů. Pro tyto odpady je k dispozici sběrný dvůr
odpadů, který se nachází v Poděbradově ulici v Lounech
– objekty Technické správy města Loun s. r. o.
Ve sběrném dvoře jsou rovněž k dispozici kontejnery na
veškeré výše uvedené odpady, to pro případ, že byste
se jich potřebovali zbavit i v jiném termínu.
Sběr biologicky rozložitelných odpadů zajišťuje a hradí
odbor životního prostředí Městského úřadu Louny. Pro
další informace volejte na tel. č. 415 621 147.

svobodný hlas
kulturní servis
13. října

čtvrtek

14. října

Inzeráty přijímáme písemně
a telefonicky - nejpozději do
pátku do 13 hodin předcházejícího týdne, než mají být
zveřejněny. Adresy inzerentů
pod značkou nesdělujeme,
odpovídejte na ně písemně
do redakce našich novin.
Značku uveďte v levém horním rohu obálky. Vaše inzeráty očekáváme na adrese:
Svobodný hlas, Česká 177,
440 01 Louny. Telefon a záznamník: 415 652 204, mail:
hlas.inzerce@ln.cz

17:00 Muzeum Louny – MILÝ STRÝČKU – čtení z korespondence cestovatele
Benedikta Roezla a jeho rodiny
19:00 Vrchlického divadlo Louny – BISTRO ANEB NESMRTELNÍ – scénická groteska
v provedení ochotnického souboru Klas Klášterec nad Ohří

15. října

16:00 Hřiště Ročov – PODZIMNÍ RADOVÁNKY – kdo se s námi chce utkat v pouštění
draků a chce vyhrát cenu O nejlepší Halloweenskou masku, je srdečně zván
dětmi a učitelkami ročovské ZŠ, součástí jsou netradiční soutěže a opékání
buřtů
17:00 Chrám sv. Mikuláše Louny – SLAVNOSTNÍ KONCERT – k 15. výročí Collegia
Flautini, vystoupí flétnové soubory Jany Sečanské, Vlasta Bachtíková a flétnový
soubor ZUŠ Praha, vstupné dobrovolné
18:00 Čajovna u sv. Mikuláše Louny – DRAHÉ KAMENY V LÉČITELSTVÍ – přednáška Bolka Studžinskeho, prodej drahých kamenů a poradenství, čaj v ceně
20:00 Hostinec U pana Pavla Louny – CRAZY BAND MIROSLAVA ZÍMY – country
večer se známou kapelou, přijďte se pobavit, zazpívat a zatančit si

sobota

Seznámení

n Zachovalý, 50/183/80
rád pozná štíhlejší přítelkyni.
Samota není dobrá, ale vždy
jde začít znovu ve dvou. ZN.:
Louny.

16. října

15:00 Kostel sv. Bartoloměje Smolnice – VARHANNÍ KONCERT – Pavel Černý
– varhany, Olga Černá – mezzosopran, zazní hudba J. S. Bacha, L. Van
Beethovena, K. B. Kopřivy, F. Lizsta a J. B. Foerstera, vstupné dobrovolné
19:00 Restaurace u Kulatého stolu Senkov – COUNTRY BÁL – hrají a zpívají
Ohniváci

neděle

17. října

úterý

19. října

Zaměstnání, služby

n Spolehlivá důchodkyně
s praxí v administrativě hledá
práci. Tel.: 723 817 311.

14:00 KD Smolnice – ODPOLEDNE S PICHLOVANKOU – tombola, občerstvení
zajištěno, srdečně zvou pořadatelé

20. října

17:00 Vrchlického divadlo Louny – O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNĚ ROZÁRCE – dětské divadlo, pohádka v podání Docela velkého divadla
19:00 Vrchlického divadlo Louny – LONGITAL – vystoupí zvukoví cestovatelé Shina
(zpěv a basa) a Daniel Salontay (zpěv, kytara)

Ani do třetice Andělé na
body doma nedosáhli
DHK Baník Most – HK Gabor Bánovce nad
Bebravou 28:31 (13:16)

LOUNY (jt) - Ve třetím domácím utkání v lounském azylu
hostily házenkářky interligového Mostu také nováčka soutěže,
tentokrát ze Slovenska. Po prohře v Porubě 28:27 chtěli Černí
andělé konečně bodovat.
Hned v úvodní minutě si hostu- se tolik nedařilo v útočné fázi hry.
jící celek vytvořil dvoubrankový Domácí v 18. minutě druhé půle
náskok, který si udržoval po srovnaly na 24:24 . Deset minut
většinu poločasu. Obě družstva zbývalo do konce zápasu a Most
disponují hráčkami, které jsou vedl 26:25, ale děvčata jakoby
střelkyněmi svého týmu. Došlo se zalekla možné výhry. Začaly
proto i na osobní obranu. První se množit nepřesné přihrávky,
začala být bráněná mostecká neproměnily se dvě sedmičky,
Martinková. Ta se po zbytek zá- nevyužily přesilovku šest na
pasu už nezapojovala do hry. Ne- čtyři. Následné minuty se nesly
činně přihlížela z poloviny hřiště, ve znamení pravidla, nedáš,
nebo se zatáhla na křídlo či do dostaneš. Rychlonohé soupeřky
pivota, kde jí její spoluhráčky jednoduše překonávaly mostecstejně neviděly. S podobnou tak- kou obranu, a proto body putují
tikou vyrukovali i domácí, když na Slovensko.
začali osobně bránit nejlepší
Sestava: Kantůrková, Mastřelkyni interligy Tóthovou. chová, Crhová 4, Dvořáková
Ta byla diametrálně aktivnější. 6/4, Tomášková 3, Benešová,
V každé pozici byla pro mostec- Mrkvičková, M. Vysloužilová
kou brankařku Kantůrkovou vel- 4, Kovačková, K. Vysloužilová
kou hrozbou. Domácí gólmanka 1, Martinková 3, Schererová 4,
zachytala výborně, škoda jen, že Kylarová 3.

Nejlepším střelcem veterán Polan
LOUNY (jt) - Basketbalisté
Loun mají v krajských soutěžích i celek B, ve kterém kromě
A-čkařů nastupují i starší hráči,
kteří hrají spíše pro radost. Po
prohře z úvodního kola v Roudnici si spravili chuť na domácí
palubovce a připsali si tak první výhru v soutěži. Nejlepším

střelcem B- týmu je nestárnoucí
Laďa Polan, který konta soupeřů
zatížil 41 bodem, z toho bylo 7
trojek.
BK REAL Roudnice n. L.
„B“ - Sokol Louny „B“ 84:72
(45:37)
Sokol Louny „B“ - BK Lovosice 75:58 (30:28)

n
Nabídka prodeje
nemovitostí v k.ú. Jimlín
z konkursní podstaty. Typ:
rodinný dům se zahradou.
Dne 27. 10. 2010 v 9:30 hod.
v budově Okresního soudu
Louny, ul. Sladkovského
1132, č. dv. 217 se bude
konat opakovaná dražba
budovy čp. 76 a st. pozemku parc. č. 155, zapsané na
LV č. 570 u KÚ pro Ústecký
kraj, kat. pracoviště Louny,
k.ú. a obec Jimlín, nejnižší
podání činí 400.000 Kč,
dražební jistota činí 150.000
Kč. Výhodná příležitost.
Bližší informace Vilém Holubec, tel.: 602 655 891.

n Pronajmu byt 1+1
v Lounech, nájem 5 000
Kč+poplatky, kauce 1 x 5 000
Kč. Tel.: 603 300 300.
n Pronajmu byt 1+1
v Lounech, nájem 5 000
Kč+poplatky, kauce 1 x 5 000
Kč. Tel.: 603 300 300.
n Pronajmeme dlouhodobě byty 1+kk a 2+kk v Lounech na Tyršově náměstí
v cihlovém zrekonstruovaném domě. Součástí domu
relaxační centrum Pomeranč. Nájemné od 3 900 Kč
do 6 000 Kč/měsíc. Vratná
kauce 10 000 Kč. Tel.:
777 168 333.
Garáže

n Prodám dřevěný plot, nový
nepoužitý, nenatřený, třímetrové díly, 12 kusů, výška 110 cm,
střed 7,5 cm, včetně kovových
sloupků. Velmi levně. Tel.:
775 914 427.
n Kdo daruje, nebo prodá za
rozumnou cenu chvojí ze stříbrného smrku, jedle, douglasky,
thuje, buxusu, nebo celý strom.
Odběr koncem listopadu. Tel.:
728 568 073.

pozvánka do kina
n LOUNY KINO SVĚT

13.

10.

14. - 15.

15. - 16.
14. - 17.

16. - 17.
16. - 17.

18.

n Pronajmu garáž u žel. 18.
stanice Louny-město. Tel.:
603 321 431.

n Nemáte čas? Nebaví Vás uklízet? Zavolejte
723 904 026. Přijedu,
uklidím, vyžehlím, umyju
okna.
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Martina Crhová se výskokem dostala nad obranu Bánovců
a skórovala. Na první výhru to ale nestačilo.

53 m 2 v okolí Tyršova nám.
Pro 2 osoby nájem a služby
6 700 Kč/měs.+plyn+el.Částka
je splatná měsíc předem.
Vratná kauce 10 000 Kč. Volný od 1.12. Kontakt: e-mail:
cermakjana@seznam.cz, tel.:
608 182 957, po 19. hodině.
n Pronajmu byt 1+1 v Lounech, ul. 17. listopadu, vybaven. Nájem 6 200 Kč +el.+plyn.
Vratná kauce 10 000 Kč. Tel.:
728 897 565.

n PŘIVÝDĚLEK. Vedlejší činnost, 8-12 000 Kč/měs,
hlavní činnost 18-32 000 Kč/
měs. Ne dealer a pod. Info
na www.rybka.privydelekzdomova.cz.

19:00 Vrchlického divadlo Louny – EMIL VIKLICKÝ A KAREL RŮŽIČKA – neopakovatelný jazzový zážitek v podání dvou pozoruhodných osobností, v rámci
cyklu koncertů pro dva klavíry

středa

možno k bydlení i rekreaci.
Více info a foto na www.bolha.cz. Cena: 2 390 000 Kč.
Tel.: 775 334 400.
n Prodám rodinný dům
v Dobroměřicích u okálů. Podsklepený, garáž, zahrada, vše
v plastu. Cena 4 000 000 Kč.
Tel.: 605 121 477, 604 232 193
po 13. hodině.

10.
10.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ (akční, dobr.,
USA)v 17:30 a ve 20
10. LEGENDA O SOVÍCH
STRÁŽCÍCH 3D – (anim.,
dobr., fantasy, rodin., USA/
Aus) v 17:30
10. PIRAŇA 3D (akční,
horor, USA) ve 22
10. SCOTT PILGRIM
PROTI ZBYTKU SVĚTA –
(dobr., koed., romant.,)
ve 20
10. ALFA A OMEGA
(anim., dobr., USA/Ind)
v 10
10. LEGENDA O SOVÍCH
STRÁŽCÍCH 3D – (anim.,
dobr., fantasy, rodin., USA/
Aus) ve 20
CARSTENSZ – SEDMÁ
HORA (dobr., dok., SR)
v 17:30
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
STOLETÍ (komed., Niz/
Něm/Švé) ve 20
10.
HABERMANNŮV
MLÝN (drama, Něm/ČR)
v 17:30
10. PIRAŇA 3D (akční,
horor, USA) ve 20

n Prodám RD na Ročově,
19. - 20.
podsklepený, půda k vestavbě, Zvířata, výpěstky
2
n Prodám thuje, výška cca
pozemek 1 000 m , plyn, el.
220/380V, voda, kanalizace, 60 cm, 50 Kč/ks a levně pokojo- 19. - 20.
garáž. Cena 1 800 000 Kč. Tel.: vé květiny. Tel.: 606 871 335.
n Prodám prase na zabití. n BLŠANY
n Rizikové kácení stro- 733 362 620. RK nevolat!
Tel.: 720 218 076. Volat po 16. 10. CHLUPATÁ ODPLATA
mů pomoci lanové techniky Byty
(komed., rodin., USA)
17 hod.
a prořezávky stromů. Tel.:
v 17:30
n Prodám byt 3+1+L v podín Daruji roztomilá koťátka.
775 686 117.
n DOMOUŠICE
lovém spoluvlastnictví, Louny Tel.: 775 330 601.
n Potřebujete pokácet, sní- pod Kauflandem, 3. patro +
15. 10. KAJÍNEK (thriller, ČR) v 18
a ve 20
žit listnaté a jehličnaté stromy? garáž. Dům je s vlastní kotel- Různé
n Prodám svářečku CO, cena n LUBENEC
nou, zateplený, bez dluhů. Tel.:
Tel.: 723 102 660.
3 500 Kč. Tel.: 608 616 187.
603 145 971.
16. 10. JAK VYCVIČIT DRAKA
n Provádíme zednické
(anim,pohád., USA) v 17
n Prodám paletový vozík,
n Prodám byt 2+1 v OV,
práce, zateplování, půdní Louny, ul.Přemyslovců. Byt plně funkční, 3 000 Kč. Tel.: 16. 10. KAJÍNEK (thriller, ČR) ve
přestavby, omítky, dlažby. po celkové rekonstrukci, vlast- 602 879 111.
20
Tel.: 606 376 121.
n Prodám fukar na obilí-zr- n PERUC
ní topení (plynový kotel). Tel.:
nomet+roury. 8 000 Kč. Tel.: 16. 10. TOY STORY 3: PŘÍBĚH
777 307 647, po 18. hodině.
HRAČEK 3D (anim., dobr.,
n Prodám družstevní byt 602 879 111.
v 15:30
n Prodám kotel Dakon 32 na 16. 10. USA)
2+1 v Postoloprtech, DvořáSALT (thriller, USA) v 17:
kova ul. Přízemí, obyt. plocha tuhá paliva, nový, rok v provo30
64 m 2, cena 329 000 Kč. Tel.: zu se záruční lhůtou. Pořizovací n PODBOŘANY
cena 24 000 Kč, nyní 10 000 Kč. 15. 10. PRECIOUS (drama, USA)
731 826 120.
n Prodám byt 2+1 v Mos- Tel.: 724 225 059.
v 19:30
n Prodám nádrže na 1 000 n POSTOLOPRTY
tě. Cena 335 000 Kč. Tel.:
litrů v hliníkovém rámu, na 14. 10. ČARODĚJŮV UČEŇ (akč732 206 944.
n Prodám byt 3+1 v Lou- plastové paletě, vhodné i na
ní, dobr., USA) v 19
n Veškeré zednické práce, nech, 1. patro, zateplený, plas- pitnou vodu. Cena 1 500 Kč. 18. 10. MACHŘI (komed., USA)
v 19
bourání a kopáčské práce, tová okna. Tel.: 721 030 461 po Tel.: 728 772 939.
18.
hodině.
obklady, dlažby, malování.
n Prodám byt 2+1 v Lounech
Pokrývačské práce, natírání
u
Luny. 3. patro, po částečné
střech. Vše zajistím, spolehlirekonstrukci. Cena 800 000
vost. Tel.: 720 536 903.
Kč. Tel.: 773 300 169.
n Opravy a rekonstrukce
n Pronajmu byty 1+2 a 1+1
střech, klempířské a veš- v Lounech. Tel.: 731 741 301.
keré zednické práce. Tel.:
n Pronajmu byt 2+1, 52 m 2
776 779 849.
v Lounech-západ u kotelny, 2.
patro. Tel.: 776 155 255.
n Provedu veškeré zednické
n Pronajmu dlouhodobě
a obkladačské práce. Vše přive- byt 2+1 na Tyršově náměstí,
zu. Tel.: 607 232 409.
částečně zařízený a k nastěhoDomy, usedlosti
vání ihned. Cena 8.500,- Kč
celkem včetně energií. Tel.:
736 771 682.
n Pronajmu byt 2+1 v Lou- Hříchová byla v souboji s obranou Slaného úspěšná.
nech, po rekonstrukci, s možností pozdějšího odkupu.
Nájem 6 700 Kč+energie předem. Kauce 10 000 Kč. Tel.:
725 649 880.
n Pronajmu dlouhodobě byt
BC Slaný – BK Louny 41 : 44
2+1(upraven na 3+1), Louny,
n Prodám rodinný dům
2
BK Louny – BC Slaný 52 : 78
ul. Přemyslovců, 63 m , 4.
4+2 (2 x 2+1, samostatně
patro, po celkové rekonstruk- LOUNY/SLANÝ (klí) - V prvním zápase na slánské palubovce
i dohromady), Obora u Loun,
ci. Nájemné 6 000 Kč+služby. lounské ženy zaskočily domácí hráčky aktivní a neúprosnou
stodola, dílna, velká upravená
Kauce 15 000 Kč. Pouze vážní obranou, kterou soupeřky jen těžko překonávaly. Dařilo se
2
zahrada 1.400 m , velmi dobzájemci. Tel.: 776 153 630.
i v útočných akcích a tak bylo skóre v prvním poločase o 17
rý stav, nové koupelny, okna,
n Pronajmu dlouhodobě byt bodů ve prospěch Loun. Ke konci zápasu již docházely síly
střecha, ihned k nastěhování,
v Lounech, v cihlovém domě, a schylovalo se k dramatu. Naštěstí v závěrečných minutách
stálo štěstí na straně Loun a ty si mohly připsat první vítězství
v této sezóně.
V nedělním utkání lounské Čech a přestupu do OP Čech
basketbalistky nepředvedly ta- Středních. Zápasy s celky ze
kovou bojovnost v obraně jako Středočeského kraje tak budou
v sobotu. Jasné koše se nepo- zajímavější a atraktivnější i pro
dařilo proměnit, nedařilo se ani oko diváků, kteří jsou tímto zváni
ENERGIE Holding a. s
v trestných hodech a střelbě ze na další utkání, která se budou
Vyhlašuje výběrové řízení na pronájem části
středních vzdáleností. Jako by konat na domácí lounské palulounská palubovka nebyla pro bovce 3. ZŠ - boční vchod 23.
vnitřních a venkovních prostor plynové kotelny v ulici
domácí výhodou, ale spíše nao- října (od 17:30 hod) a 24. října
U Stadionu ve městě Louny s předmětem využití jako
pak. Snad chybí tolik potřebná (od 9:30 hod) s Brandýsem nad
parkovacích míst pro osobní vozidla. Na základě
podpora diváků a fanoušků...
Labem a Mladou Boleslaví.
Letošní sezóna je pro lounské
Sestava: Cesarová M., Dragouvýběrového řízení bude s nájemcem uzavřena
ženy
basketbalistky
zvláštní:
nová
E., Dragounová A., Hříchosmlouva. Prostory budou k dispozici k prohlídce
hraje se dle nových pravidel, vá M., Chloubová Z., Klištincová
dne 25.10.2010 od 13.00 hod. do 17.00 hod.
došlo ke sloučení dvou družstev B.“c“, Libusová A., Opatová K.,
Bližší informace na tel.: 602 147 500, 602 451 204
(ženy A a ženy B) z důvodu záni- Růžková H., Svobodová K., Szaku Oblastního přeboru Severních kalová P., Vorudová K.
FOTO JAROSLAV TOŠNER

středa

řádková inzerce

17:00 Křížova vila Žatec – ZMIZELÉ SUDETY – přednáška Mgr. Ondřeje Matějky
s doprovodným promítáním fotografií
18:00 Městská knihovna Louny – SEVERNÍ AFRIKA – zeměpisná přednáška Luboše
Drbohlava
19:00 Vrchlického divadlo Louny – NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK – zahraje přední
představitel stylu world music

pátek
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Lounské basketbalistky ženy zahájily sezónu
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Neděle 17. října od 15:30 hodin

n KP: Slavoj Žatec - FK Louny
n 1.B třída: Černčice-Žatec B,
Lenešice-Spořice B
n OP: Dobroměřice B-Dubany,
Blatno-Cítoliby, Staňkovice-Vel.
Černoc

FOTO JAROSLAV TOŠNER

n 1.A třída: Domoušice-Březno, Kryry-Klášterec
n 1.B třída: Louny B-Černovice, Blažim-Meziboří, Tuchořice-H.Jiřetín B
n OP: Hříškov-Slavětín, Chlumčany-Peruc, Kozly-Podbořany

Š. Horník v brance Žatce přiváděl útočníky Záluží k zoufalství.

Díky skvělému gólmanovi
Žatec své utkání zvládl
TJ Šr. Žatec - TJ Sokol Záluží 27:24 (15:11)

Držíme první dvě místa v KP, další
klopýtnutí Chmelařů

OKRES LOUNY (jt) - Krásný pohled na tabulku Krajského přeboru se nabízí fanouškům fotbalu. První jsou Louny a druhý Žatec.
Co více si přát před nadcházejícím derby!
n FK Chmel Blšany – Sokol v 72. po střele Siegla ml. a v 85. ho
Horní Jiřetín 2:2 (1:1)
orazítkoval Čížek. Štěstí stálo i při
Fotbalisté Jiřetína jsou pro- Krabcovi, když se v 81. postavila
kletím našich celků. Jako první Ševčíkově střele do cesty tyč. Doporazili Louny a tentokrát uspěli mácí měli ještě několik šancí, ale
i v Blšanech. Domácí bez potres- ty Šuber zlikvidoval V příštím kole
taných Grubera (6 utkání) a Klímy jede Chmel do Štětí.
(ten jen na lavičce 3zápasy) a také
Branky: 13. Müller, 60. Sietrenéra Němce a Mráze, který zů- gl ml. – 44. Balín, 56. Režný.
stal v zácpě v Praze, nedokázali Rozhodčí Materna, ŽK 1:2, 110
za první půlhodinu nic vymyslet. diváků.
Hosté také nehýřili aktivitou a tak
Blšany: Krabec, Malina, Jelíměli diváci štěstí, že v nadcházejí- nek, Müller, Lancz, Stracený, M.
cí tmě onu mizérii příliš neviděli. Novák, Čížek, H. Siegl st., H. SiePřesto mohli být domácí klidněj- gl ml, Kalanin (13. Červenka).
ší, protože vedli od 13. minuty 1: n FK Litoměřice – Slavoj
0 brankou Müllera, který využil
Žatec 0:1 (0:1)
perfektní spolupráce při rozehrávDo Litoměřic se pro body
ce trestného kopu.
nejezdí a tak si Slavoj připsal
Se světlem přišlo výrazné velmi cenné podzimní vítězství
zlepšení, ale branka Jiřetína byla před derby.
snad zakletá. Tři tutovky spálil
Svoboda s Horňákem mohli
Stracený, dloubák Jelínka se do- být na trávníku jen poločas a tak
kutálel na tyč. Čížek, ani Siegl st. šli hosté od začátku jasně za svým
netrefili mezi tyče. Hosté měli jen cílem. Jediná branka přišla již
dvě šance. Ve 35. vychytal nájezd v 17., když svůj průnik po křídle
Režného Krabec a tu druhou vyu- dotáhl až k brankovému zakonžil k vyrovnání ve 44. Balín.
čení Vávra. Ve druhém poločase
Druhý poločas začal náporem se hra vyrovnala, ale Žatec si
domácích, ale v 52. nevyužil chy- vítězství vzít nenechal.
by Šubera Siegl ml. Do vedení
Branka: 17. Vávra
se dostali hosté zásluhou RežnéRozhodčí: Černý, ŽK 4:3, Diho v 56., když proměnil své sólo. váci 205.
Domácí téměř okamžitě kontSestava: Zaťko, Vávra, Heinc,
rovali. V 60. po trestném kopu Horňák (46.Hankocy), Krejčík,
trefil Stracený břevno, ale Siegl Ilavskij, Zlatohlávek, Paul, Svoml. stačil míč uklidit do Šuberovy boda (46. Loos (Hynek), Machábranky. Břevno zachránilo Šubera ček, Baierl.
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kam v okrese na fotbal
Sobota 16. října od 15:30 hod.

svobodný hlas

13. října 2010

Horst Siegl st. vybojoval míč před D. Ferencem z Jiřetína.
vali i hosté, ale střídající Andrš
je nevyužil. Několik šancí měli
Od začátku zápasu šli domácí i domácí. V. Suchý nůžkami pálil
za svým cílem. Hrálo se sice na nad, Stanislav hlavou mířil vedle
polovině Chomutova, ale do vy- a Hasil nedosáhl na míč před
ložených šancí se domácí nedo- prázdnou brankou. V samotném
stávali a ohrožovali branku jen ze závěru se dostal do brejku Trup,
standardních situací. Hlavní po- dal Hasilovi a ten neměl problém
stavou byl Lesniak, který také za- dát třetí branku a po zaváhání
řídil první branky utkání. Při první Lovosic se Louny pět dostaly do
šel důsledně za míčem, zbavil se čela KP.
Rajnyše a přihrál osamocenému
Branky: 32. Stanislav, 45. LesStanislavovi před brankou na niak, 90. Hasil.
vedoucí branku. Před odchodem
Rozhodčí: Živnůstka, ŽK 2:2,
do kabin využil nedorozumění Diváci 450.
v obraně hostí Lesniak, pohrál si
Louny: Číž, Břečka, V. Suchý,
s nimi, udělal kličku Plochému Jamrich (79. Domecký), Střelec,
a dal na 2:0 Hosté Číže v brance J. Suchý, Kyncl (75.Stránský),
neohrozili. Ve druhé části hry šla Lesniak, Trup, Hasil, Stanislav
hra dolů a dvě šance si vypraco- (64. D. Podroužek).
n FK Louny – AFK LoKo
Chomutov 3:0 (2:0)

ŽATEC (hav) - Soupeř ze Záluží přijel posílen o dva hráče, kteří
hostují v mistrovském týmu z Plzně – Újezda. Loňská bilance byla
vyrovnaná a dal se tedy očekávat zajímavý souboj i přes to, že dle
tabulky byli domácí celkem jasní favorité.
Do páté minuty to byla oťu- obratu nekonalo. Útoku se dařilo
kávaná a stav 3:3, pak se ale proměňovat snažení v branky a tak
několikrát blýskl Horník v brance na konci byli spokojenější domácí
s celou obranou a ve dvacáté za výsledek 27:24. Nyní čeká
minutě byl již na tabuli výsledek venkovní dvojkolo v Ejpovicích
12:8, což byl dobrý počin do a v Tymákově. Pokud žatečtí názbytku poločasu, kdy si šli zahrát rodní házenkáři chtějí pomýšlet
i rezervní hráči a dotáhli poločas na postup, musí obě utkání vyhrát.
na pěkných 15:11. Ve druhé půli
Sestava: Horník, Beldík, Lučan,
OKRES LOUNY (jt) - V rámci 8. kola fotbalové 1.A třídy se hrálo který získal míč po chybné rozesoupeř trochu více zabral, ale je- Pavlas, Nociar, Popelka, Bayer,
za nádherného počasí v sobotu po obědě okresní derby v Dobromě- hrávce Halíře.
jich ostrý nástup obrana zachytila Antol 3, Michal 2 , Hradiský 11,
Ani po přestávce se obraz
řicích. Již dopoledne sehrály své utkání Domoušice.
a tak se žádné překvapení v podobě P. Sýkora 10, T. Sýkora 1.
n FK Dobroměřice – SK Ha- trenér Havranů Zelinka z přímého hry nezměnil, jen hosté zvolnili
vran Kryry 0:5 (0:3)
kopu a třetí branku dal po kličce tempo. Bešík nastřelil tyč a zcela
V okresním derby hostily bezmocnému Sedláčkovi Jarolím, zdecimované domácí dorazil
zkušené Dobroměřice nováčka
z Kryr, v jejichž dresu ale působí
nejeden velezkušený hráč, který
má zkušenosti i z divize. Havrani
zcela ovládli hru a nastěhovali
se na polovinu domácích. Jako
první ohrozil domácí branku
Jarolím, který dorážel míč vyboxovaný Sedláčkem po rohovém
kopu. Na brankové čáře stál ale
kapitán Plachý a míč vykopl. Ve
23. zahrával trestný kop Plánička a i s touto střelou si Sedláček
poradil a vytáhl střelu na roh.
Domácí se osmělili až po půlhoLenka Wüstová byla s pouhými čtyřmi brankami nejlepší dině hry, když utekl Smola, ale
Hendrych mířil vedle. Pak přišla
střelkyní Šroubárny Žatec v utkání s Božkovem.
sedmiminutovka, ze které šla
domácím hlava kolem Nejprve
ve 38. Zelinkův centr poslal z voleje do šibence Plánička. Ve 40. Hrající trenér Havranů, Richard Zelinka, si pohrál s Josefem
se do stejného místa trefil hrající Plachým, uvolnil Jarolíma, ten zaměstnal Sedláčka v brance.

Povinné vítězství po
střelecké mizérii
TJ Šr. Žatec - TJ Božkov 12:7 (7:4)

ŽATEC (jt) - Národní házenkářky Žatce hostily v neděli poslední
celek tabulky z Božkova. Přesto, že domácí hráčky nastoupily
v kompletní sestavě, utkáním se střelecky doslova protrápily.
Naštěstí soupeřky na tom byly jede na hřiště vedoucí Dobrušky
ještě hůře, navíc žatečankám za- a druhého Krčína.
hrála velmi dobře obrana v čele
Sestava: Černovská, Havlová,
s brankařkou Černovskou. Žatec Vlčková, L. Schneiderová, Koládrží s10 body sedmou příčku řová ml., K. Kuželová, Plecitá 3,
a o víkendu jej čeká náročný Wüstová 4, Bilohuščinová 2, J.
dvojzápas na východě Čech, když Janečková 3, Pospíchalová.

n AFK LoKo Chomutov – Sokol Domoušice 2:1 (2:0)

Od začátku se nehrál pohledný
fotbal a na první branku zápasu
si musela hrstka diváků počkat
více než půl hodiny. K Chabrovi
se na hranici šestnáctky odrazil
míč po autu domácích a za pomoci hostujícího obránce, který
tečoval střelu do protipohybu
brankáře, dostal domácí do vedení. Ještě před odchodem do kabin přidal druhou branku Kubík,
který si naběhl na centr Chabra.
Druhou půli byli aktivnější hosté a domácí hrozili z brejkových
situací. Když několik minut
před koncem překvapil lobem
Baloun Manducha a snížil na 2:
1, bylo ve vzduchu drama. Závěr
však již domácí s pomocí sudích
zvládli.

Malé derby vyznělo pro Žatec, Prty se blíží první pozici

OKRES LOUNY (jt) - Po pomalejším rozjezdu se chytly Postoloprty se tak tříbodovým ziskem dostali
a už se blíží prvnímu místu v 1.B třídě. Týden před velkým derby pouhý bod za vedoucí Březeneckou. Tuchořice jsou desáté.
si rezervy odbyly to své v Libočanech.
n Slavoj Žatec B - FK Louny B Ujal se až ten Wiesingerův ze 72. n SFK Meziboří - Sokol Lene2:1 (1:0)
minuty. Tlak hostí přinesl ovoce šice 2:0 (0:0)
Hosté chtěli rychle dát uklid- až v 86., kdy Schoř trefil břevno
Hostům jakoby došel po střeňující branku, ale Domecký v 5. a odražený míč poslal do sítě leckých hodech z minulého kola
Baštýře nepřekonal. Pak se hra Vávra. Víc už ani jeden z celků střelný prach a nedokázali se na
vyrovnala a do vedení mohl po- nestačil, ačkoli hřmělo před obě- hřišti Meziboří prosadit. Po vyrovslat z penalty Bauchner po faulu ma brankami.
naném poločase rozhodli domácí
na Hankociho. Ten ji však zahodil n FK Postoloprty - Sokol dvěma brankami. Lenešice jsou se
a tak prvním úspěšným střelcem Tuchořice 3:1 (2:1)
7 body předposlední.
byl v závěru poločasu Tatár. Ve
Postoloprtským se začíná dařit n Sokol Horní Jiřetín B - SK
UNIČOV - Třetí závod Toi Toi Cupu přinesl druhé vítězství pro Voj- druhé půli vrhli všechny síly na A tak jako před lety dávají rych- Blažim 7:0 (2:0)
Pořádnou nakládačku dostali
tu Nipla, třetí místo pro juniorku Martinu Mikuláškovou a potřetí vyrovnání a Žatec měl několik lé branky, kterými rozhodnou
nebezpečných brejků, při kterých utkání. O stoupající formě se blažimští v Jiřetíně. Poslední cešesté místo Janu Lacinovi.
Po lounském závodě pokračoval Vrcholem pro něho bude Mis- se vyznamenal Jindřich v brance. přesvědčily Tuchořice. Domácí lek tabulky si ani neškrtl a v osmi
Toi Toi Cup svým 3. závodem trovství republiky 11. prosince
v Uničově. Vojtěch Nipl nenechal v Mnichově Hradišti a tam se
od začátku závodu nikoho na po- jistě pokusí zaútočit na některou
HK Chomutov - TJ Lokomotiva Louny 22:25 (13:10)
chybách, kdo bude udávat tempo z medailových pozic a připravit si
závodu a systémem start - cíl si tak půdu pro zařazení do repre- CHOMUTOV (jt) - Již druhé derby z úvodních tří kol čekalo na Kerner, který hned chytil sedmu.
dojel po Stříbře pro druhé ví- zentace v další sezóně. Tam jsou házenkáře lounské Lokomotivy. V sobotním dopoledni sehráli svůj Bohužel se při srážce se spolutězství v poháru. Tím se posunul již zařazeni Nipl i Mikulášková zápas na horké půdě Chomutova, na které svaz nepochopitelně hráčem Bittnerem zranil Klimt.
i do čela průběžného hodnocení a v tomto týdnu absolvují repre- delegoval rozhodcovské nezkušené nováčky a jejich výkon pozna- Přesto se začalo lounským dařit
mezi juniory. Martina Mikuláš- zentační sraz jako přípravu na menal i průběh utkání.
a ve 43. dotáhli na 18:16. Osobní
Domácí nasadili od úvodního tým náskok tří branek 9:6. Hosté obranou se podařilo eliminovat
ková nechala před sebou pouze ME, které se jede 7. listopadu
hvizdu osobku na tvůrce hry 3x nastřelili tyče domácí branky nejlepšího střelce domácích
favorizované ženy Havlíkovou ve Frankfurtu.
a Kyptovou a její opětovné třetí
Defekty se nevyhnuly dalším Mika. Přesto to byli hosté, kdo a ve 25. byl stav již 10:6. Pak Radu. V brance se chytil Kerner
místo avšak s menším odstupem lounským závodníkům Neu- vstřelil první branku. Domácí se přišla série technických chyb na a ve 47. šly Louny do vedení 17:
hovoří o stoupající formě smě- manovi, Turkovi i Kočímu a tak ale jež v 6. ujali vedení 3:2. Obra- obou stranách a do šaten se šlo 18 a domácí si brali time. Stav se
rem k blížícímu se Mistrovství snad budou úspěšnější na dalším na s Mackem v brance pracovala za stavu 13:10. I po změně stran vyrovnal, ale Bittner dal v 54. na
Evropy. Třetí pohárový start závodě v Plzni při Světovém pohá- vcelku dobře, ale nedařilo se pokračovala osobka na Mika a ve 20:21. V téže minutě inkasoval
v útoku, kdy střelci nedali vylo- 38. vedl Chomutov 18:12 a zdálo Knobloch červenou, ale Házl
a potřetí šesté místo Jana Laci- ru mužů a žen.
ny je slibným začátkem sezóny.
Mgr. Milan Chrobák žené tutovky. Ve 22. měl domácí se být rozhodnuto. Do branky šel dal důležitou branku. Drama

Nipl s Mikuláškovou
opět na bedně

brankami v 77. Jarolím a v 81. Zelinka. Domácí se pokusili o čestný úspěch v poslední minutě,
ale ani tentokrát neměl problém
Hendrychův pokus zneškodnit
Bartoš.

FOTO JAROSLAV TOŠNER

FOTO JAROSLAV TOŠNER

Okresní derby jednoznačně pro havrany

utkáních dal pouhých 6 branek
a 28x inkasoval.
n 1.FC Spořice B - SK Černčice 4:1 (3:0)

Než se hosté stačili rozkoukat,
inkasovali nechytatelnou střelou
z trestného kopu na 1:0. Špatná
hra záložní řady přinesla další
přímý kop a druhou branku v síti
Musila. Potřetí inkasovali hosté
po rychlém průniku po křídle. Ve
druhé části se hra vyrovnala, ale
opět po hrubce zadních řad přišla
čtvrtá branka. Čestný úspěch dal
v závěru střídající Izera. Černčice
jsou jen o skóre před Lenešicemi.

Házenkáři otočili utkání v Chomutově

vrcholilo. Dvě minuty před koncem byl stav 22:24 a v čase 29:
30 si trenér Miler vzal takticky
oddechový čas. Domácí nasadili
presink, ale inkasovali a bylo
rozhodnuto.
V dalším utkání hostí Louny
16. října od 17 hodin Mladou
Boleslav.
Sestava. Macke, Kerner, Semerád 2, Knobloch 2, Bittner 5,
Miko, Klimt 2. P. Házl 6, Hartman
1, Vacek, Zmatlík, M. Brecko 5, V.
Kotěšovec 2.

