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Michal Kadlec
ři sobotní cestě za reportážemi jsem část odpoledne
strávila na Vavřinecké pouti
v Lubenci. Odpoledne bylo slunečné, počasí Lubeneckým přálo
a tak jsem se i já na pouti zdržela a rozhodla se, že si připravený
program hezky užiji.
Lákadel tady bylo až až
a po celodenním hladovění jsem
neodolala opálenému párečku,
který se vyhříval na grilu. Jaké
bylo mé překvapení, když jsem
viděla, kterak se obsluhy hostí
kluk. Překvapením však nebyl
konec. Už jen to, že mě pozdravil, aniž by věděl, jestli si něco
objednám či ne. Poté, co jsem
si objednala svůj vyhlídnutý
párek, se nejen dotázal, chci-li
hořčici, kečup nebo něco jiného,
ale navíc mi krmi přinesl až
ke stolu a popřál dobrou chuť.
Poté se ještě sám vrátil, přinesl
mi ubrousky a popřál hezký den.
Že tento článek o ničem není?
To si nemyslím! Je o klukovi, který místo toho, aby seděl u facebooku, ICQ a nebo se okázale
nudil u televize, se celý den
v horku otáčel za grilem, prodával klobásy a steaky a ještě
dokázal být ochotný a slušný.
Postaral se o to, že jsem na pouti zůstala o něco déle, než jsem
chtěla. Snad z dobrého pocitu,
že to s naší mládeží ještě není
tak špatné a že ne všichni tráví
deset hodin denně u počítače.
Michal Kadlec – tak se ten
kluk jmenuje, se postaral minimálně o to, že jsem měla po zbytek soboty hezký pocit na duši
a úsměv na tváři.
Simona Hejdová

Foto Jaroslav Tošner
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Váleční veteráni pokládají kytice a věnce k rodnému domu Otakara Jaroše. Mezi nimi je dnes již pětadevadesátiletý Jarošův spolubojovník
ze Sokolova brigádní generál Alexandr Beer (ve slunečních brýlích).

Díky svým hrdinům máme moc změnit vše k lepšímu
Od narození hrdiny Otakara Jaroše uplynulo celé století

LOUNY (jt) - Ministr obrany
Alexandr Vondra spolu se zástupci města v čele se starostou
Radovanem Šabatou, místostarostkou Editou Hořejší a radním
Michalem Kučerou, hejtmankou
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou, válečnými veterány, zástupci Skauta, Sokola a dalších organizací a samozřejmě občané
Loun přišli ve středu 1. srpna
dopoledne uctít památku jednoho
z nejvýznamnějších lounských ro-

dáků, Kpt. Otakara Jaroše, který
se právě v tento den před sto lety
v Lounech narodil.
Nejdříve přítomní položili kytice
a věnce k rodnému domu Otakara
Jaroše. Vzpomínkový akt pokračoval v pravé poledne na Základní
škole 28. října. V úvodu připomněl Michal Pehr význam, život
i hrdinskou smrt Otakara Jaroše,
který padl v bitvě u Sokolova. Jarošův spolubojovník od Sokolova,
brigádní generál Alexandr Beer,

poukázal na fakt, že Jaroš nebyl
v žádném případě komunistou, ale
masarykovec a demokrat, tvrdý
ke svým podřízeným i sám k sobě.
Na to, jak vzpomínají na Otakara Jaroše v Buzuluku a Sokolově, upozornila dcera generála
Ludvíka Svobody – Zoe Klusáková. Závěrem Alexandr Vondra,
Radovan Šabata a Jana Vaňhová
odhalili na nádvoří školy pamětní
desku připomínající Otakara Jaroše a ředitel školy Vlastimil Lisse

poděkoval za udělení čestného
názvu Základní a Mateřská škola
Kpt. Otakara Jaroše Louny.
Žačka této školy Lenka Godycká
z 9. A. ve své práci napsala: „…je
čest, že se naše škola může jmenovat po kapitánu Otakaru Jarošovi.
Tento muž šel za náš lid prakticky na jistou smrt. Nebýt hrdinů,
tak není nic tak, jak to je. Jsem
neskutečně vděčná za všechny hrdiny, díky kterým máme moc vše
změnit k lepšímu... Jen ji použít.“

Letošní Zlatá stuha pro Ústecký kraj již věnčí obec Koštice

KOŠTICE (pka) – Ve čtvrtek 2. srpna zažily Koštice velkou slavnost - předávání titulu Vesnice roku Ústeckého kraje. Celkem se
dostavilo na 150 hostů včetně hejtmanky Ústeckého kraje Jany
Vaňhové.
V půl desáté dopoledne se au- jících pod Koštice. Návštěvníky
tobus zcela zaplněný hosty vydal provázely Anna Skalská a Petra
na obhlídku po vesnicích spada- Karfíková, obě v krojích, které se

v Košticích pravděpodobně ještě
před 160 lety nosily a které si
nechalo Vožekovo sdružení ušít
u příležitosti otevření koštického
Minimuzea.
Autobus zastavil ve Vojnicích,
kde si hosté prohlédli nově zre-

konstruovanou kapli sv. Anděla
Strážce a odpočinkovou zónu
u rybníka, která připomíná existenci léčivého pramene.
V Košticích se hosté zajímali
o hasičskou zbrojnici a úspěšný
hasičský dorost, který se letos

probojoval do celostátní soutěže.
Následovala prohlídka koštického mlýna, jenž dnes funguje jako
vodní elektrárna, zároveň byl
připomenut koštický rodák Karel
Ort, průkopník radiokomunikace.
(dokončení na str.2)

Jak jsme na tom byli se zaměstnaností začátkem července

LOUNSKO - K poslednímu
červnu bylo v okrese Louny evidováno 5 687 uchazečů o zaměstnání, což je o 96 osob méně než
32

9 771210 723003

ke konci předchozího měsíce, ale
o 87 více než v červnu 2011. Počet
dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl na 5 326. Míra registrované nezaměstnanosti k 30. červnu činila 11,64 % a ve srovnání
s předchozím měsícem se snížila
o 0,16 %. Meziročně došlo k jejímu nárůstu o 0,60 %.
Do evidence ÚP se v červnu při-

hlásilo 299 a vyřazeno bylo 395
uchazečů, z nichž 240 ověřeně
nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 2 784 mužů
a 2 903 žen. K 30. červnu bylo
v okrese Louny evidováno 195 absolventů, 112 mladistvých a 739
osob se zdravotním postižením.
Celkem bylo k 30. červnu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti

podpořeno 1 003 osob, z toho
704 prostřednictvím chráněných
pracovních dílen či míst a 158
uchazečů bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i ESF.
V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo ke konci měsíce aktivně účastno 17
uchazečů o zaměstnání, z toho

11 v rámci zvolené rekvalifikace.
ÚP evidoval k 30. červnu v okrese Louny celkem 239 volných
pracovních míst. Na jedno volné
pracovní místo připadalo ke konci
měsíce 24 uchazečů o zaměstnání.
Mezi nejžádanější profese patří
svářeči, řidiči, obchodní zástupci, kuchaři, strážní nebo učitelé.
Úřad práce Louny
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Vavřineckou pouť si všichni užili

LUBENEC (sih) – Po celý víkend se v Lubenci konal 22. ročník
Vavřinecké pouti. Program zahájila
tradičně již v pátek country skupina Průvan při taneční zábavě. Sobotní program pak vypukl na hřišti místního TJ Spartak. Skákací
hrad, vláčky, houpačky, střelnice,
jízda na ponících – toho všeho si
dětičky užívaly ve slunečném dni.
O hudební program pro dospělé se
postarala dechová hudba Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila, kterou
střídaly Kroky Michala Davida –
Revival. Zaplněný stan se otřásal
v základech. Někteří tatínkové
na hity Michala Davida křepčili tak,

že jim jejich děti jen těžko stačily.
Ke konci vystoupení bylo podium
zaplněné malými tanečnicemi, které
skupině zdatně sekundovaly. Program uzavíraly hity skupiny Olympic a večerní zábava se skupinou
Františka Baráka.
„V minulých letech jsme zde měli
soutěž o nejlepší bábovku nebo
soutěž v pití piva. S vítězem to
však nedopadlo moc dobře, proto
jsme letos od podobných kratochvílí
ustoupili,“ směje se starosta Lubence Bohumil Peterka.
Počasí si Lubenečtí objednali náramné, pouť navštívilo kolem pěti
stovek lidí.

Vězni z Drahonic pracují
pro veřejný sektor

DRAHONICE (red) - Věznice Drahonice má uzavřeno několik smluvních vztahů, na základě kterých pomáhá různým organizacím jak
v regionu, tak mimo něj.
V rámci pracovní terapie bez ná- okolo klubovny rybářů, prováděli
roku na mzdu pracují odsouzení pro terénní úpravy prostor ve městě
AMK Krásný Dvůr, Židovskou obec a pomáhali při úklidu obce Mlýnce.
Teplice, OÚ Lubenec a Vroutek,
Rovněž na hradě Krakovci spoléStátní hrad Krakovec a společnost hají na šikovné ruce odsouzených
Andromeda ve Velké Chmelištné. a při poslední brigádě připravovali
Práce je všude dost a zájem o po- odsouzení prostory hradu na vímoc odsouzených značná. Vedení kendové akce, uklízeli hrad před
věznice se snaží vycházet vstříc návštěvou České televize a vyváževšem smluvním organizacím, ale ne li z podhradí velké množství sutě,
vždy to vychází a ne vždy je možno která vznikla při opravách hradníplně všechny zájemce uspokojit, ať ho zdiva.
už z důvodů menšího počtu vhodSpolupráce věznice s ostatními
ných odsouzených, či problému smluvními subjekty je oboustranně
s dostatečným personálním zabez- prospěšná a bude jistě pokračovat
pečením pracovníky věznice.
i nadále ve stejné a dle možností
V poslední době pracovali draho- i vyšší intenzitě.
ničtí odsouzení při pomoci městu
Jaromír Hykl, tiskový mluvčí
Vroutek, kde upravovali prostor
Věznice Drahonice

(dokočení ze str. 1)
Hosté se podívali také
do kostela sv. Antonína Paduánského, který se Vožekovo sdružení spolu s obcí
pokouší zrekonstruovat. Otevřena byla škola i školka, kde
se hosté zdrželi - zaujalo je
povídání paní ředitelky i vybavenost a krásné prostředí
určené dětem. Následovala
procházka návsí kolem pomníku sv. Jana Nepomuckého do palírny Karfíkův
dvůr, kam se mnozí těšili.
Vyslechli výklad o výrobě lihovin i moštu a samozřejmě
ochutnali místní speciality,
které se prodávají po celých
Čechách. Poslední zastávka
čekala hosty v Minimuzeu.
Pak už každý spěchal
na vyhlášení všech oceněných vesnic do kulturního
domu. Ceremoniál zahájily
koštické mažoretky Berušky, po nich následovala série předávání stuh, diplomů
a dalších ocenění. Na samot-

ném závěru, jako třešnička na dortu, byla Košticím
kromě ocenění za rozvíjení místních tradic předána
Zlatá stuha - symbol vítězství v krajském kole Vesnice
roku 2012.
Akci uzavřela scéna Vítání
kněžny z divadelní hry Lucerna v provedení koštických
ochotníků. Následoval raut
a volná zábava.
Od 16 hodin byli pozváni
všichni koštičtí obyvatelé,
aby spolu s vedením obce
oslavili získání Zlaté stuhy.
K občerstvení, zábavě a tanci hrála i hudba a oslava se
protáhla do nočních hodin.
Tím se ale teprve odstartovaly přípravy na příjezd
hodnotící komise celostátního kola Vesnice roku, která
dorazí 3. září.
Koštice se pokusí získat tento titul a ukázat, že
i na severu Čech se lidé mají
dobře, dokážou se bavit a navzájem si pomáhat.

Hejtmanka Jana Vaňhová, uprostřed místostarosta Vladimír Jaroš se Zlatou stuhou
a starosta Jaroslav Vlasák.

V Rakovníku pusto, v Žerotíně husto

ŽEROTÍN - Raci lezou pozpátku a podobně to udělali motorkáři z Rakovnického klubu Astacus. Ti nalezli v Žerotíně útočiště
po problémech v domácím prostředí a ačkoli je to trošku z ruky,
byli v žerotínském azylu velice spokojeni.
Na 15. Rack-Reyd se motorká- a pak již běžel připravený program
ři vrátili do areálu rakovnického s rockovou muzikou domácích kakoupaliště, kde klub vznikl, ale pel i erotická show.
po neshodě s novým majitelem se
Během sobotního dopoledne se
sjeli zpět do Žerotína, a jak řekl je- sjížděly další desítky strojů všech
den ze zakladatelů klubu, Jaromír kubatur a světových značek, aby se

hodinu po poledni vydala kolona
nablýskaných pobrukujících strojů
na spanilou jízdu krajem. Silnice
obcí byla lemována diváky a někteří obyvatelé Žerotína si vyndali
před své domy židle, aby si v po-

Tupý, místa, kde vás mají rádi a nic
vám neschází, se nemají opouštět.
Motorkáři se se svými stroji sjížděli
již od pátku, aby se v areálu tábora
utábořili. V podvečer všechny přivítal moderátor akce Vlasta Korec

hodlí mohli podívanou vychutnat.
Po návratu pokračovala zábava
muzikou, předváděním modelů,
na programu byl box, zápas v čokoládě, ukázky bojových umění
a další. Program končil až dlouho
po půlnoci, přesto pořadatelé svůj
sraz perfektně zvládli a mohou
počítat, že stovky spokojených
motorkářů se do Žerotína zase
po roce vrátí a mezi nimi i ti ze
Slovenska, Německa, Holandska
i Andory.
Rack-Reyd a Žerotín patří k sobě
a svědčí o tom pár vět z webových
stránek klubu. „Přístup Žerotínských mohu označit za mateřský
a neskutečně milý. Perfektní organizace v areálu, příjemné zázemí
i non-stop občerstvení, možnost
sympatického ubytování a hlavně
přátelské úsměvy všech místních
obyvatel. A o tom to, myslím, je. To
je jeden z hlavních důvodů, proč by
se neměl Astacus s Rack-Reydem
do Rakovníka vracet.“
Při závěrečné děkovačce položil
Vlastík Korec tuto otázku nadšeným divákům a bylo předem jasné,
co jásající a spokojený dav moderátorovi odpoví. Myslím, že parta
správných chlapů z Astacusu měla
co dělat, aby zadržela slzy dojetí,
když nočním areálem burácelo
nejen tradiční „děkujeme“, ale
i jednoduchá odpověď: „Žerotín!“
Jaroslav Tošner

LOUNY (db) – Ve středu 1. srpna v kruhu rodinném (zaměstnanci
a dobrovolníci) oslavila Městská knihovna Louny druhé narozeniny
v zrekonstruovaném prostoru domu č. 1 na Mírovém náměstí. Za ty
dva roky se stalo mnoho věcí - knihovna získala prestižní titul Městská knihovna roku 2011, zahájila činnost sociálně-terapeutické dílny
Jeroným a připravila pro veřejnost mnoho akcí.
Obdiv zaslouží festival Bez zám- konala se krajská dětská recitační
ků, který pořádá knihovna společně přehlídka a krajská přehlídka pro
s Domovem Bez zámků v Tuchoři- dospělé recitátory. Proběhl festival
cích. Letos doprovázel festival dob- dokumentárních filmů s lidsko-právročinný jarmark a akce Daruj radost. ní tématikou Jeden svět.
Obyvatelé domova si mohli něco
O stálicích není ani potřeba mlupřát a na organizátorech bylo sehnat vit - již šestým rokem dochází 173
dárce. Snad největší dík patří hudeb- studentů do projektu Třetí věk, traníkům kolem zkušebny Štrombach, dičně se konají dílny Spolku paní,
kteří darovali bicí soupravu.
dam a dívek, Koncerty na dvorku.
V rámci cyklu Úspěšní 2011 naBěhem roku 2011 přišlo
vštívil knihovnu např. žokej Josef do knihovny 135 076 návštěvníků,
Váňa či překladatel Martin Hilský. registrovalo se 4 330 čtenářů, ti si
Oblibu si získala Lounská Literatúra půjčili 282 022 dokumentů, 3 291
– během ní se četlo na netradič- hodin odpracovali dobrovolníci,
ních místech. Den navíc, 29. únor, lidé mohli přijít na 750 kulturních
zase prověřil složky integrovaného a vzdělávacích akcí.
záchranného systému při požáru
Do dnešního dne přišlo do knihovknihovny. Také se férově snídalo, ny 79 964 lidí, půjčili si 164 096

dokumentů a mohli přijít na 392
akcí. Knihovna se snaží statistická
čísla uchovat na hodnotách z roku
2011, je jasné, že není možné nekonečně růst.
Statistiku vede Dick Francis a jeho
kniha Vyrovnaný účet, která se letos půjčila již 66x, děti posunuly
na první místo komiks Simpsonovi
– půjčily si ho 57x, v naučném oddělení vede publikace Louny - 33x
a v hudebním oddělení se nejvíce –
85x půjčil Harry P. - 5. díl.
Tradičně nejvíc lidí do knihovny
přijde v úterý, nejoblíbenější hodinou obecně je čas mezi 15. a 16.
odpolední.
V těchto dnech knihovna připravuje start volnočasového klubu pro
děti a mládež, který bude otevřen
v bývalé pobočce Luna na konci září.
Aktivity, které dávno převyšují rámec běžné knihovny, je možné vykonávat díky silnému týmu a skupině
dobrovolníků.

Foto Květa Tošnerová

Městská knihovna Louny oslavila druhé narozeniny v domě číslo jedna

Na zdraví knihovny připíjely koncem školního roku také absolventky
letošního ročníku projektu Třetí věk.
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obce našeho okresu po dvaceti letech
n Libkovice

P

ři vyslovení jména obce se mi vybaví jméno Anny Skalla, dámy
s překrásným hlasem, která posluchači plnila kostel v sousedních
Nahořečicích. Místo hvězdné operní kariéry však po celý život prodávala
v místním koloniálu. Dále prvorepublikový živnostník František Heidenreich, který v Libkovicích provozoval jednu z prvních benzínových
čerpacích stanic na okrese, ale také řezník Štefan Kubričan, řečený
Pišta, který v sázce vyhrál Závod Míru. V Libkovicích se totiž přimotal
mezi závodníky a do blízkého Lubence vjel jako první. A vlastně ještě
něco, ale kvůli tomu jsem musela nalistovat archiv starých novin. Téměř na den přesně (z 10. na 11. srpna) prý zde před dvěma sty lety
v místním vyhlášeném zájezdním hostinci na cestě ze Žatce do Karlových Var přenocoval slavný Johann Wolfgang Goethe.
Pátek, 3. srpna. Jedu brzkým ran- však je nabílené, s klenbami a hojním autobusem přes Žatec. V Lu- ností kytiček. Před vraty popelnice,
benci prší a já jsem bez deštníku. To o kousek níž postřikovač, halda čerse hodně špatně fotí. Mám na pře- ného štěrku a druhá halda bílého.
stup pouhou čtvrthodinku, z toho
Bočím vlevo, u stavení jsou vrátdeset minut polkne cesta k vlaku. ka dokořán, na zahrádce plno pes-

Miloslav Huňat má se svým bratrem Petrem rodinnou firmu.

Zabíhám tedy do obchůdku s vitrážemi, kde mi Jitka Kantová obětavě
půjčuje červené paraplíčko, čímž
focení Libkovic zachraňuje.
Spolu se mnou postává na zastávce i pán s batohem a reklamuje déšť,
podle něj by mělo pršet mnohem
víc, zatímco motorový vagónek už
houká na Jelení.

trých figurek: labuť, anděl, husičky,
děd s babičkou, trpaslíci, jeden má
na bryndáčku nápis Guten Tag,
taky krtek, prdelkatý sněhulák se
žlutou šálou jako křidélky, vodník,
vše v plastu a nikde nikdo.
Míjím zarostlý zchátralý dům a jdu
ulicí vzhůru, kde jsou další tři pěkné
rodinné domy, v posledním je otevře-

Vojtěch Kiesewetter po celý život opravoval zemědělské stroje.

Libkovice. Nad tratí září zlaté
obilí. Vedle čekárny, v níž trůní dvě
popelnice, dopadají dešťové kapky
do oprýskaného pekáčku. Drážní
domek je obydlen, v oknech květiny, ale venku nikdo, jen řada aut.
Na dřevěném plotě prší do větraných koberců.
Míjím úrodou bohatě požehnaný
sad, vítá mne žluna. Vypravuji se
do vsi polní cestou s černým štěrkem, okolo řepík, heřmánkovec
a čekanky. Z obilí mne pozoruje srneček. Skoro u Libkovic je úhledný
mokřad s orobincem.
Už jen pár desítek metrů s kamiony po frekventované státovce
na Prahu a Vary, a konečně přecházím do vsi. Na levoboku vyrostly tři
pěkné bílé rodinné domy.
První stavení zprava má satelit,
prádelní šňůry s barevnými kolíčky
a zezadu obnažené cihly. Průčelí

na dílna s vraty pomalovanými křídou, samé kouzelné dětské obrázky.
Jsou tu zvířátka, květiny, Mikuláš,
anděl i čert. Uvnitř se pilně pracuje.
Vychází mladý muž v pracovní
kombinéze, Miloslav Huňat. Pan
podnikatel je zpočátku opatrný, ale
čím víc se poznáváme, tím je rodina
přátelštější. „Máme s bratrem rodinnou firmu, vyrábíme na zakázku
strojní součásti pro různá průmyslová odvětví. Pocházím z Lubence,
usedlost jsem zdědil po dědečkovi.
V Libkovicích je dobře. Jednou se
kamarád z Prahy podivoval, jak tady
mohu žít. Jenže já když něco potřebuji, sednu do auta a za tři minuty
jsem v Lubenci v obchodě, kdežto
pražskému kamarádovi to trvá tři
čtvrtě hodiny.“
O deset minut později už sedím
na zápraží na lavičce, přede mnou
voní káva a jako v té nejlepší restau-

raci dostávám i pohár lahodné vody.
Spolu s maminkou pana podnikatele, co je Květa jako já, vyměňujeme
recept na její výtečný závin, co chutná jako dort.
„Pocházím odsud. Co tu bylo dětí!
Byly tu hospody, školka, kino, ba dokonce kulturní dům a kdysi prý taky
překladiště soli. Na návrší uprostřed
obce stával zámeček s věží a my
si tam jako děti hrávali. Vybavuje
se mi nádherná dlažba, modrobílá s ornamenty. Časem spadla věž,
i zámek. Areál koupil nějaký Ital,
i s ornou půdou, kterou pronajímá
našim zemědělcům.
Naproti nám bylo zahradnictví
s parčíkem a se skleníky, v nichž
se pěstovaly květiny a vozily se
do Varů. Stával tam altán a hrad,
který je dodnes k vidění v Lubenci
u pana Capůrka. Když jsme si v zahradnictví hráli, stará paní Vaicová,
která tam bydlela, nám nosila svačinku. Připadali jsme si důležitě,
jako nóbl děti ze zámku. Byla tam
i taková hluboká umyvadla a v hlavní budově žulové schodiště.
Předkové měli všechno moc pěkně
vymyšlené. Jak jste v poli míjela ty
doutníky, tak tam vyvěral pramen,
studánka, kde se poutník mohl napít,“ vzpomíná paní Květa, která
do Libkovic jezdí hlavně za vnučkami, za pětiletou Janičkou a osmiměsíční Kateřinou.
Křížek obnovili Huňátovi svépomocí. „Když vstoupíte do vesnice,
hned si podle toho, jak to tam vypadá, uděláte úsudek, kdo tam
žije. Dřív bývaly křížky na začátku a konci obce, aby se
lidé mohli pomodlit,“
říká manžel pamětnice, Miloslav Huňat
starší. Ten po celý život pracoval u soustruhu
v lubeneckém Lutosu. Pochází
ze Soběchleb a jeho rod z Rovného z Volyně.
Letos v únoru Huňatovým
zamrzla voda a měsíc netekla.
Naštěstí mohli do Lubence
k rodičům. A dozvídám se
i jinou zajímavou věc, právě
přestávají nést slepice, a to
i u devadesátileté babičky
Huňatové v Soběchlebech.
„Ze všeho nejraději poslouchám Český rozhlas
dvojku a tam byl pořad, jak
se 104letá maminka stará
o svou osmdesátiletou dceru s tím, že ti mladí dneska
nic nevydrží. A říkala i recept
na dlouhý život – střídmě jíst
a pokud možno nechodit
pro chemii k doktorovi!“ - říká paní Květa.
Nedávno si Huňatovi udělali pěkný
výlet parní mašinkou
do Nižboru ke sklá-

řům. Byl to krásný zážitek.
„Největší starost nám teď dělá
SÚRAO, které by tu rádo postavilo hlubinné úložiště radioaktivního
odpadu. Hodně lidí se přistěhovalo
po válce, tak by to dopustili, protože
nemají k této krajině takový vztah.
Mladí však kraj vnímají jako svůj
domov. Včas se probrali a uspořádali
referendum. Rozhodně jsem proti
úložišti,“ říká pan podnikatel, který by svým dětem rád zajistil zdravé prostředí. Okolo právě přechází
tvůrkyně galerie na vratech, pětiletá
Jana. Holčička si nese bublifuk a vydatně se přede mnou stydí.
Co dneska bude u Huňatů k obědu? Paní Květa uvařila borůvkové knedlíky, a kdo sladké nemusí,
může si dát buřtguláš. Mladí dnes
vaří bramboračku a také borůvkové
knedlíky. Na borůvky rodina jezdí
někam ke Krašovu.
Prohlížím sochu Nepomuka, má
zvláštní sokl s vykrojenou šesticípou
hvězdou. V zahradě za kamennou
zdí na lavičce u domu mne pozoruje
Vojtěch Kiesewetter. „Narodil jsem
se v Mlýncích, přistěhovali jsme se
ze Skytal. Jsem tu moc spokojen. Ale
co bude k obědu, to vám neřeknu,
manželka zrovna jela nakupovat,“
říká starý pán, který po celý život
pracoval jako automechanik, opravář zemědělských strojů. Kiesewetterovi mají hned tři kočky, ovšem
nejoblíbenější je Chlupáč, fešácký
tmavohnědý kocourek s prškou bílých chloupků.
Do vsi přijíždí autopošta, paní
pošťačka marně hledá jednoho
adresáta. Vyptává se i mladé
ženy v posledním stavení
na kopci. Přidávám se
se svým dotazem.
„Bydlím tady šestnáct let, neměnila bych.
A l e co se týče spokojenosti, myslím, že ta je na každém člověku,“
moudře povídá Blanka Surmayová. Léta pracovala jako obráběčka kovů a také v TRW v Podbořanech, kde potahovala volanty.
„Kůže se přiloží na korpus,
nalepí, přišije a zašije. Denně
jsem dělala tak deset volantů.
Ani trochu se mi nelíbí, že tu
chtějí stavět to úložiště. Máme
tady pozemky, na nichž jsme
pracovali, taky studnu, bojíme se o vodu. Jsem proti!“
Dále si paní pochvaluje novou ředitelku základní školy
v Lubenci, která prosadila, že
děti z okolních vesniček bude
od září svážet školní autobus.
Mladší syn paní Surmayové
do školy ještě chodí, starší se vyučil automechanikem.
„Lidé se dnes na vesnice vracejí. Zajímavé
je, že ob generaci, vět-

šinou to nejsou děti obyvatel, ale
vnoučata, a ty jsou pro vesnici velkou nadějí,“ sděluje paní zajímavý
poznatek.
Náš hovor bedlivě sleduje pitbull
s jantarovýma očima. „Jmenuje
Macho, je to miláček a spí s námi
v posteli. No jen se podívejte, jak
je milý!“ Dneska budou Surmayovi připravovat barbecue, včera byl
k obědu boršč.
Prohlížím rozvaliny na místě
zámku, potom i skvostně opravený
penzion Jaroslava Hlavy. Mám však
smůlu, majitel právě odjíždí.
Travnatá cesta mne vede do včelařského areálu pana Luckého, začínají modrat švestky.
Ještě jednou obcházím vesnici,
u Heidenreichů je stále zamčeno.
Sluníčko však vylákalo Danu Pleskotovou. „Já jsem tady na chalupě.
V Lubenci máme postavený domek,
ale jsem tu denně. Máme tu psy
– Ťapinku a Baka, co je z útulku

Blanka Surmayová by Libkovice
neměnila za nic na světě.

Dana Pleskotová je na chalupě
denně, strávila tu i dovolenou.

z Jimlína. Říkali nám, že je ostrý,
ale k rodině že přilne, a je to tak.
Nemůžeme si psa vynachválit.“ Paní
Pleskotová chystá rizoto z konzervy
a bude dneska okopávat japonské
topoly, které vysadili na dvou hektarech. V obci se jí líbí tolik, že by
se ráda vrátila, tak snad na penzi.
Stavuji se ještě v Lubenci, kde
s díky vracím paraplíčko. Richard
Kanta, který se historií kraje podrobně zabývá, je s informací o přenocování J. W. Goetha v Libkovicích
u Lubence opatrný, neb se v historické zprávě uvádí, že básník navštívil
též tamní rozhlednu, a ta údajně stávávala v Libkovicích u Mostu. Anebo
snad šlo o rozhlednu Vochlici?
Příště: Libočany
Píše a fotí Květa Tošnerová
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černá kronika
n Zmizel lesnický stroj

LOUNY - Poberta si vyhlédl
v lesním porostu v katastru
obce Markvarec odstavený lesnický stroj. Odčerpal z něj asi
180 litrů hydraulického paliva.
Z palivové nádrže navíc vysál
40 litrů motorové nafty a poškodil kabeláž k hydraulickému rozvaděči. Napáchal škodu
za 62 400 Kč.

dopisy

V

Klamavá reklama není fér

neděli 5. srpna jsem odpoledne
před sedmnáctou hodinou, tedy
tři hodiny před zavírací dobou, byla
nakupovat v lounském supermarketu Penny (u kotelny). Zaujala mne
velikánská cedule Květák – sleva ze
17,90 na 12,90 Kč. U pokladny mi
však květák počítali za 17,90 korun. Když jsem se ohradila, že na té
velké ceduli mají informaci o slevě,

n Kradl cigarety

me od 21. června do 27. října 2012
pouze zlomek Boudovy ilustrační
tvorby (jen počet vytvořených grafických listů jde do tisíců), zájemci zde
mohou spatřit grafiky, které se staly
legendárními jako např. nenasytná
velryba pohlcující Barona Prášila.
Výstava připomíná i autorův vztah
ke Kladnu, ze kterého pocházel (výstavu jsme připravili se Sládečkovým
vlastivědným muzeem v Kladně).
Bohatě zastoupena je rovněž Boudova známková tvorba, včetně výtvarných návrhů pro sérii Historická
výročí měst z roku 1965. V rámci
této série vytvořil Cyril Bouda výtvarný návrh i pro známku s motivem Žatce - u příležitosti 700. výročí získání významných městských
privilegií. Je to dosud jediná známka, jejíž námětem je město Žatec,
a zájemci mají jedinečnou možnost
vidět, jak ji tak její výtvarný návrh
mimořádně zapůjčený z Poštovního
muzea v Praze.
I syn Jiří Bouda (nar. 1934) se
věnoval ilustrační tvorbě a navrhoval československé a české poštovní
známky, ovšem vybral si specifický
okruh předloh – dopravu a z ní
zvláště železnici. Výstava v Křížově vile nazvaná „Barevné litografie
z cest“ (od 12. července do 30. září
2012) představuje návštěvníkovi

pokladní nechala přivolat vedoucí.
Ta mi vysvětlila, že ceduli o slevě si
jaksi „předchystali“ a že platí teprve
od pondělí 6. srpna. A bez omluvy
argumentovala tím, že prý je to na té
ceduli připsáno - tužkou. Takovéto
jednání mi však přijde jako nefér,
jako klamavá reklama.
Marie Mentlíková, Louny

Houbaření v centru Žatce

VROUTEK - V minulých dnech
se kdosi vloupal do prodejny
nápojů ve Vroutku. Zaměřil se
hlavně na cigarety různých značek, odcizil jich za více než 150
tisíc korun. Další škodu, cca
za 2 500 Kč, způsobil poškozením zařízení prodejny.
n Veterán je pryč

POSTOLOPRTY - Policisté
šetří vloupání do areálu autobazaru v Postoloprtech. Zloděj
z garáže odcizil motocykl zn.
KA (jednalo se o veterána ruské výroby), zouvačku pneumatik a vyvažovačku. Škoda je 40
tisíc korun.
n Nezvaný host

LOUNSKO - V úterý odpoledne se vloupal do rodinného
domu v Líšťanech zloděj. Odcizil šperky, hodinky, notebooky
a finanční hotovost za více než
40 tisíc korun. Notebook včetně baterie a přípojných kabelů zmizel také po vloupačce
do rodinného domu v žatecké
ulici Pod Střelnicí. Škoda byla
v tomto případě vyčíslena na 15
tisíc korun.

N

edá mi, to musím se pochlubit, jaký dar přírody nám letos
poskytl náš dvoreček. Možná také
máte doma špalek na sekání dřeva.
Ten náš dokonce urodil i něco do po-

grafické listy se zážitky z autorových
cest, které podniká zamilovaným
dopravním prostředkem – vlakem.
Všechny milovníky starých časů jistě potěší precizně provedené grafiky
jednotlivých typů parních lokomotiv
– od prvních typů na evropských
železnicích po „Rudého ďábla“ (tj.
nejvýkonnější parní lokomotivu
československé výroby pocházející
z plzeňské Škodovky) a „Rosničku“ 50. let (tj. poslední typ parní
lokomotivy vyrobený pro Československé státní dráhy). Další grafické
listy dokumentují pomalu odcházející poezii nádražních stanic a práci
v nich, včetně barbarsky zničeného
nádraží Praha-Těšnov, které patřilo
mezi nejkrásnější v Evropě a jehož
architektem byl rodák z Veletic
u Žatce Karl Schlimp (v Žatci byla
podle jeho návrhu realizována budova dnešní ZŠ Komenského alej).
To vše je součástí autorova pozitivního vidění světa práce na železnici.
Výstava je prodejní, takže ti největší
fandové železnice si mohou grafické
listy zakoupit a po skončení výstavy
odnést domů.
Vstupné do obou budov v jeden
den je zvýhodněno: dospělí 45, děti
a důchodci 30, a rodinné 100 Kč.
Jitka Krouzová, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

lévky. Málem jsme nevěřili vlastním
očím, když jsme objevili tyto krásné
hlívy, a to prosím, v centru Žatce,
ve Dvořákově ulici.
Stanislava Žitníková, Žatec

Hřivická pouť se letos vydařila

n Neplatí na syny

foto Simona Hejdová

ŽATECKO - Třiatřicetiletého
muže z Karlovarska stíhá komisař služby kriminální policie a vyšetřování z trestného
činu zanedbání povinné výživy.
Od roku 2007 neplní vyživovací
povinnost na své dva nezletilé
syny, jak mu stanovil rozsudek
Okresního soudu v Karlových
Varech. K rukám matky, která
žije s dětmi na Žatecku, dluží
33 500 Kč.
n Prodával padělky

VROUTEK - Jako značkové
zboží skladoval a prodával padělky 49-letý cizinec. V provozovně s označením „Potraviny“
v obci Vroutek na Podbořansku
uváděl do oběhu výrobky neoprávněně označené ochrannou
známkou. Jednalo se např.
o značky Nike, Adidas, Fila,
Hugo Boss, Fishbone, ad. Policisté zjistili takto označených
74 kusů. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 45 356 Kč.
n Objasněné vloupačky

LOUNY - Policisté objasnili dvě
vloupačky do kůlny na pozemku rodinného domu v lounské
Riegrově ulici. V druhé polovině května letošního roku tam
nejprve vnikla dvojice mladíků
ve věku 18 let z Loun a odcizila pojezdovou benzinovou sekačku na trávu. O den později
si vykutálená dvojice přizvala
na pomoc ještě dalšího, o rok
staršího, komplice. Tentokrát
si do nalezené tašky naskládali
různé pracovní náčiní, zahradnické postřiky, prací a čistící
prostředky, ale také například
hliníkové tácky na grilování
nebo keramické sošky. Při krádeži je však vyrušila obyvatelka
zmíněného domu, a tak mladíci
vzali nohy na ramena a odcizené věci odhodili. Škoda činí 11
tisíc korun.

P

oslední červencový víkend se
u nás ve Hřivicích konala tradiční Jakubská pouť, kterou pořádala
Tělocvičná jednota Sokol Hřivice.
Pořadatelé v průběhu týdne s obavami sledovali předpovědi počasí
na sobotu a neděli, protože se loni
kvůli vydatnému dešti musela zábava konat v sále sokolovny. Přestože většinu republiky večer zasáhly
silné bouřky, Hřivicím se tentokrát
vyhnuly.
Díky velké návštěvnosti byly
všechny pouťové atrakce - kolotoče,
houpačky, trampolína, nafukovací
skluzavka, střelnice a stánky v obležení především dětí, ale i dospělých.
Na sobotní večerní zábavě v zahradě sokolovny měla pouťovou
premiéru i skupina Traxas, která
svým vystoupením a výběrem skla-

T

deb významně přispěla ke krásné
atmosféře večera.
Nedělní tradiční posezení s Pichlovankou bylo důstojným zakončením
hřivické pouti.
Občerstvení v letošním roce perfektně zajistila firma Flamengo
production a promotion, která postavila i stany nad velkou část míst
k sezení, aby návštěvníci nemuseli
utíkat, kdyby se přece jen nějaká ta
přeháňka přihnala.
Výbor Sokola Hřivice děkuje všem
návštěvníkům za účast a především
svým členům, zástupcům hasičů
Hřivice a ostatním příznivcům, kteří přišli pomoci při přípravě pouti
a úklidu areálu po ukončení akce.
Milan Fürstl,
starosta TJ Sokol Hřivice

Výstavy Cyrila a Jiřího Boudy v muzeu

oto léto mají návštěvníci Regionálního muzea v Žatci ojedinělou příležitost seznámit se
s dílem známých českých grafiků
Cyrila Boudy a jeho syna Jiřího.
Cyril Bouda (1901-1984), profesor na Pedagogické fakultě Karlovy

univerzity v Praze, je širší veřejnosti
jistě znám především jako ilustrátor
knih (včetně těch dětských) a tvůrce
návrhů pro československé poštovní známky. I když v hlavní budově
muzea v Husově ulici ve výstavě
„Ilustrátor Cyril Bouda“ prezentuje-

O pohár starosty Lubence… XII. ročník soutěže v požárním sportu „O putovní pohár starosty Obce Lubenec“ se konal
na hřišti místního TJ Spartak. I když do Lubence dorazila pouhá čtyři
družstva, soutěž měla náležitou atmosféru. Za družstvo podbořanských
totiž nastoupil starosta města Radek Reindl (druhý zleva), pro kterého
to byla životní premiéra. Do požárního útoku se pustil s vervou sobě
vlastní a po prvním kole vypadal, že zažívá poslední chvíle svého života.
To ještě netušil, že se poběží kolo druhé. I když skončili Podbořanští
čtvrtí, jejich vítězstvím bylo, že jejich starosta přežil. Vítězství si odvezli
borci z Chýše, druhé a třetí místo obsadil domácí Lubenec. Po skončení útoků pak byli oba starostové – Reindl i lubenecký Peterka řádně
vykoupáni v kádi a vysvěceni do cechu hasičského. (Simona Hejdová)

Vandalové řádili po celém okrese

OKRES LOUNY (pčr) - Několik případů poničených vozidel nebo
vloupání do nich bylo v minulých dnech oznámeno policistům lounského okresu. V Kryrech například neznámý pachatel poškodil dveře
a rozbil okno spolujezdce u osobního automobilu zn. Škoda Superb,
aby odcizil zabudované autorádio. Způsobenou škodu vyčíslil majitel
na 92 tisíc korun.
Vůz stejné značky poškodil van- čímž způsobil škodu za 5 500 Kč.
dal také v žatecké ulici Červenka.
V neděli bylo oznámeno poničení
U zaparkovaného auta poškodil lak motorového vozidla zn. Hyundai IX
na předních a zadních pravých dve- v obci Žerotín na Lounsku. Pachaří, škoda činí 6 tisíc korun.
tel poškrábal lak levého předního
Další automobil byl poničen blatníku a levých předních a zadna silniční komunikaci 3. třídy mezi ních dveří, majitel škodu vyčíslil
obcí Podbořany a Valov. Jednalo na 20 000 Kč.
se o zaparkovaný vůz zn. Renault
Ve všech případech zahájili poMascott, jež si dosud neznámý po- licisté úkony trestního řízení pro
berta vyhlédl v pátek odpoledne. podezření ze spáchání trestného
Během několika minut, kdy byl činu poškození cizí věci a v prvautomobil ponechán bez dozoru, ním případě navíc i z trestného
u něj ulomil pravé boční zrcátko, činu krádeže.

svobodný hlas
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Představujeme osudy příslušníků RAF z našeho regionu 8.
První a poslední smutný zápis v kronice 311. Československé bombardovací perutě

n Jaroslav Skutil osobní číslo 82529 npor (pplk) P/O , 311
Sqdn, WOP/AG (střelec)

Jaroslav Skutil, rodák z Loun

Jaroslav Skutil se narodil 24. května 1910 v Lounech, v Jeronýmově
ulici č. 669. Jeho otec, Jaroslav Skutil byl strojvedoucím, a maminka,
paní Božena Skutilová, se za svobodna jmenovala Heverová.
Nadporučík Jaroslav Skutil byl
příslušníkem 311. Československé
bombardovací perutě.
Dne 1. října 1940 utrpěla Československá peruť první ztrátu.
Při havárii letounu zahynul střelec
P/O Jaroslav Skutil a spolu s ním
radiotelegrafista Sgt. František
Koukol, navigátor P/O František
Slovák, druhý pilot Sgt. Oskar Valošek a britský instruktor Sgt. G. O.
Powis. Všichni uhořeli v letounu Anson R9649 v Eltonu u Peterborough. Padákem se zachránili Jaroslav
Kula, který padl o dva roky později
při náletu na Kiel, a Josef Němec,
jenž se dočkal konce války.
Co se tenkrát vlastně odehrálo?
Prameny se shodují v tom, že letoun
Avro Anson Mk.I.R9649 se 1. října
1940 zřítil v plamenech do polí při
cvičném letu poblíž Eltonu. Jako
příčina je uváděna „omylem odjištěná padáková fléra, která vybuchla“.
Skutečností je, že se z hořícího
stroje na padácích zachránili pouze
tři letci F/Lt M. J. Earle, P/O Jaroslav Kula a P/O Josef Němec. Tajemství leteckého neštěstí rozkrývá
zpráva z vyšetřování této události,
zpracovaná tehdejším velitelem 311.
perutě W/C, J. F. Griffithse, DFC.
Píše se v ní: Zcela ohořelé zbytky
letouny byly roztroušeny na ploše
přibližně patnácti čtverečných yardů. Pozice motorů ukazuje na to, že
se letoun zřítil na zem téměř vertikálně. To potvrdil i svědek: Letoun
letěl v malé výšce, najednou z něho
vyšlehl velký oblak kouře, načež ho
zachvátily plameny a zřítil se.
Před ohledáním vraku bylo zjištěno díky svědectví jednoho z přeživších letců, že oheň vypukl nečekaně
někde u podlahy, poblíž stolku navigátora. To nasvědčuje skutečnosti,

že bylo vystřeleno ze signální pistole, která byla nalezena mezi troskami a obsahovala vystřelenou raketu.
Z výpovědi přeživších letců: Letoun se vracel na základnu kvůli
špatnému počasí. Během návratu
žádal navigátor Kula o upřesnění
polohy letounu a tak druhý navigátor a kapitán začali studovat mapu.
Britský radiotelegrafista Powis přešel dopředu a předal aktuální zaměření navigátorovi přibližně 30
minut před havárií. Asi po deseti
minutách český radiotelegrafista přinesl Kulovi druhé zaměření.
Ten měl podle všeho problémy se
zanesením zaměření do mapy a dostal se do sporu se Sgt. Koukolem.
Sgt. Powis se mezitím přesunul
opět dopředu a zaujal místo u konce stolku navigátora, přímo vedle
schránky se signální pistolí. Kapitán
letounu, P/O Němec se právě díval
ven z pravého okénka, když došlo
k explozi. Otočil se a spatřil oheň
na podlaze pod stolkem navigátora.
V tu dobu seděl P/O Jaroslav Skutil
ve střelecké věži. P/O Němec vykřikl
„Hoří!“ a pokusil se oheň uhasit. To
se nedařilo, letoun se rychle naplnil
kouřem. P/O Němec chtěl uzavřít
přívod paliva k motorům, v čemž
mu zabránil druhý pilot. P/O Němec tedy vydal rozkaz letoun opustit. Sám si připevnil padák, prošel
trupem dozadu a letoun opustil.
Při průchodu spatřil jednoho z radiotelegrafistů, jak se snaží dostat
ven střešním únikovým otvorem,
druhý to zkoušel skrze boční okno.
Zaznamenal, že výškoměr ukazoval
v tomto okamžiku výšku 600 až 700
stop. Zem byla v tomto místě 200
stop nad úrovní Honingtonu, tedy
skutečná výška letounu byla přibližně 400 stop.
P/O Kula, po explozi a poté,
co spatřil oheň pod svým stolem,
vzal svůj padák a letoun opustil.
S největší pravděpodobností to byl
právě Sgt. Powis, kdo vložil ruku
do schránky se signální pistolí, nechtěně zmáčknul kohoutek a vystřelil světlici do podlahy.
V závěru zprávy velitel 311. perutě
W/C Griffiths konstatuje: „S uvážením výše jmenovaných skutečností
jsem dospěl k následujícímu závěru
ohledně příčiny této havárie: Letoun
byl zapálen světlicí ze signální pistole vystřelenou skrz podlahu trupu.
Vše nasvědčuje tomu, že Sgt.Powis
je odpovědný za její odpálení.
Jaroslav Skutil je pohřben v Peterborough (Northampton) na hřbitově Eastfield 4-9, ve společném
hrobě 165. Jeho jméno je vzpomenuto v Čestné knize padlých v bitvě
o Británii v kapli Westminsterského
opatství. Urna s prstí z jeho hrobu je
uložena v prostějovském Památníku
čs. letcům padlým ve druhé světové
válce, pod číslem 225.
(S využitím článku Pavla Vančaty
v REVI č. 68/2007)

Na letounech Avro Anson se cvičily posádky 311. bombardovací perutě.

n Zdeněk Munzar, F/O, 654761
(188953), 311 Sqdn, ppor./R/plk.
Blatno, navigátor

Následoval přesun k 9. A. O. S.,
školy pro navigátory do St. John, ze
které odešel jako seržant, a 15. září
1943 byl zařazen jako navigátor B.
Následuje škola leteckého bombardování v Moutain Viev v Ontariu. Byl nejlepším absolventem ze
17 anglických a kanadských absolventů a obdržel pochvalu přímo
od gen. Karla Janouška.
Dne 24. června 1944 byl přemístěn k No. 111 OTU v Nassau, kde
se sžíval s nově se tvořící posádkou
F/lt Josefa Simeta. V den svých narozenin, 27. července 1944, se oženil s Kanaďankou Mollie Barbarou
Chanler, jejíž bratr byl také příslušníkem RAF a zahynul začátkem války nad Severním mořem.
Nassau Zdeněk Munzar opustil
21. 10. 1944 a 9. prosince byl přijat
spolu s piloty Simetem a Palmem
k 311. Československé bombardovací peruti, která sídlila na letišti
Tain ve Skotsku. Z tohoto letiště
také startoval k operačním letům.
Svůj první operační let, více jak
dvanáctihodinový, absolvoval F/O
Munzar 19. 2. 1945 se skipperem
W/O J. Kudláčkem, jako protiponorkovou patrolu za velmi špatného
počasí v délce 1 600 námořních mil
na Liberátoru R-726. Druhý let 30.
3. 1945 s Liberátorem H-870 pod
velením zkušeného W/O J. Říhy
proběhl bez problémů. I tento let
byl z těch dlouhých a trval jedenáct
a půl hodiny. Ke svému třetímu letu
nastoupil Munzar do Liberátoru

svých výsledků vyhodnocena jako
jedna z nejlepších.
Při vzletu potřebuje Liberátor
překonat 730 metrů, aby se dostal
do výšky 15 metrů. Místo vzletu však
dochází k tragédii. Vše se odehrává
během čtyř minut. Havárie, poslední
u 311. Čs. bombardovací perutě, je
v knize operačních letů (VHA ČsL
VB č. 183) zapsána vojensky stroze
„Crashed immediateli after – off“.
Liberátor PP-D, EV 955 narazil
1 500 yardů za koncem ranwaye
do terénu. Na jeho palubě zahynuli Arnošt Hayek, Zdeněk Palme,
Rudolf Scholz, Josef Simet a Josef
Vaniš. Otto Kennedy umírá o dva
dny později. Těžce zraněni jsou další členové posádky, Josef Chovanec,
Vladimír Vrba a Zdeněk Munzar.
Ostatní tři osádky, s kapitány P/O
Říhou, W/O Šigutem a F/Lt. OsolZdeněk Munzar, rodák z Blatna
sobě (létal s ním také náš Valentin
Novák, kterému kamarádi říkali
Narodil se 27. července 1920
Valli) se vracejí po zhruba dvanácv Blatně u Podbořan. Absolvoval
tihodinovém letu, ale přistávají kvůli
reformní reálné gymnázium a tři
počasí na jiném letišti.
semestry lékařské fakulty Univerzity
Zdeněk Munzar je s dvojitou zloKarlovy v Praze.
meninou páteře se svými druhy
Po uzavření vysokých škol nezaváodvezen do nemocnice Královského
hal a ihned se rozhodl pro odchod
námořnictva.
do zahraničí. V prosinci 1939 zamíDne 1. října 1945 byl Munzar
řil spolu s kamarády na Slovensko.
povýšen do hodnosti podporučíka
Hranice přešli na lyžích a do Bučs. letectva, 22. října 1945 se vrátil
dapešti se dostali až na třetí pokus.
do vlasti a 2. února 1946 demoPomocí francouzského velvyslanecbilizoval. Za své úsilí obdržel: Čs.
tví se dostal do Bělehradu, kde byl
válečný kříž 1939, dvě Čs. medaile
zařazen jako vojín Československé
Za chrabrost, Čs. medaili Za zásluarmády ve Francii. Tam se ale dostal
hy I. stupně, Čs. pamětní medaili
trochu oklikou.
Francie – Velká Británie, Star 1939 – 45,
Atlantic Star, Defence Medal, War Medal. Po svém návratu
zjistil, že jeho rodiče
byli vězněni (otec tři
roky a maminka rok)
za poslouchání zahraničního rozhlasu.
Zdeněk Munzar
začal pracovat jako
navigační náčelník u ČSA, a to až
do roku 1948. Dva
měsíce po „vítězném únoru“ odešel
do emigrace, když
s rodinou odcestoval
do manželčiny vlasti
- Kanady.
Condolised B- 24 Liberator, se kterým létal jako navigátor i Zdeněk Munzar.
Zpočátku pracoval
Koncem ledna 1940 odjíždí vlakem S-984 2. 4. 1945 a i tento hlídkový
přes Řecko, Turecko a Sýrii do Liba- let na mořem trval jedenáct a půl v obchodní divizi Eaton v Montnonu. Dne 7. února odtud odplouvá hodiny. Do stejného letounu nastou- realu, ale za pár měsíců nastoupil
lodí Champolion do Francie. Na- pil s osádkou 7. 4. 1945. Let trval do Mezinárodní organizace pro
stupuje v Agde u Čs. zahraničního pouhé čtyři a půl hodiny, protože civilní letectví ICAO, v níž dosáhl
vojska. Stává se příslušníkem RDZ pro špatné počasí byli staženi z letu. významného postavení – stal se asi2. pěšího pluku a absolvuje poddů- Připomeňme si však podrobněji let stentem ředitele navigačního odboru
stojnickou školu. V červnu nastupuje pátý, osudový, před nímž Munzar se širokou celosvětovou působností.
na frontu v hodnosti desátníka pro- úspěšně složil zkoušku důstojníka Zde pracoval až do roku 1978. Celý
život aktivně sportoval. Nemalé úsilí
titankového dělostřelectva. Dne 19. letectva v záloze.
června je pohřešován při přechodu
Je ráno, 10. duben 1945. V ope- věnoval anglikánské církvi.
Večerně vystudoval Sir George
řeky Cher. Nestihl včas odplout račním deníku 311. perutě je počasí
Williams
College, kde získal bado Anglie a uvízl tak na jihu Francie. toho dne popsáno jako „dull“ a vidiV listopadu demobilizoval a ještě telnost „poor“ - tedy špatná. Tento kalářský titul, a pak i Mc Gilovu
v tomtéž roce byl zatčen a interno- den byly určeny čtyři československé universitu, na které získal diplom
ván v pracovních táborech, ze kte- osádky k protiponorkové patrole managementu.
S manželkou Mollie měli sedm
rých se třikrát neúspěšně pokusil nad mořem východně od Britských
dětí a dočkal se jedenácti vnoučat.
o útěk do Španělska. Pomocí čs. ostrovů.
ilegálního odboje se mu podařilo doJako první odlétá osádka W/O Zemřel 3. července 1997 v kanadstat do Alžírska a odtud do Maroka, J. Říhy. Jsou 3 hodiny a 54 minut. ském Hudson Heights.
(Jako zdroj použit časopis
kde se raději vydával za Jugoslávce.
Za dalších 12 minut, ve 4:06 starLetectví a kosmonautika 23/97,
Při pokusu dostat se do Gibralta- tuje pětadvacetitunový Liberátor PPza zprostředkování děkujeme
ru byl zatčen a odeslán do tábora D, EV 955 s osádkou: skipper – prvMěstské knihovně Louny)
na Sahaře. Později se mu podařilo ní pilot F/Lt Simet, druhý pilot F/
Připravuje
Jaroslav Tošner
s pomocí Čechů žijících v Casablan- Sgt Palme, pozorovatel a navigátor
Za pomoci Leteckého archivu
ce a Čechoameričanů odjet do New P/O Munzar, palubní inženýr Sgt.
Yorku a dále do Montrealu. Zde Scholz (z Litvínova), střelci a tele- v Mostě a Městské knihovny Louny
také 14. září 1942 vstoupil do RAF grafisté F/Sgt. Hayek, Sgt. Vaniš,
Máte-li další zajímavé informace
jako Aircraftmant 2. třídy. Od února Sgt. Chovanec, F/Sgt. Vrba a F/
1943 se zapojil do leteckého výcviku Sgt. Kennedy. Průměrný věk osádky o příslušnících RAF našeho regionu,
u No. 3 I. T. F. ve Victoriaville (pro- je 27 let a secvičeni byli v kurzu č. dejte nám, prosím, vědět.
Příště: Zbyněk Roušar a Bohuvincie Québec). V březnu byl pový- 32, jako 24. osádka v rámci No. 11
šen do hodnosti LAC (svobodník). OTU v Nassau, kde byla na základě slav Brázda

strana 6

společenská kronika
Vzpomínka

n Dne 7. srpna uplynulo 5 smutných let, kdy mě náhle opustil můj milovaný přítel, pan
Zdeněk Rožkota.
Stále vzpomíná
a nikdy nezapomene družka Marie.
n Dne 8. srpna je to 15 let, co
od nás odešel bez
rozloučení, pan
Vá c l a v S v a t o ň
z Ročova. Vzpomíná manželka, synové Milan a Vašík
s rodinami.
n Odešels náhle, jak osud si přál,
ale v našich srdcích
zůstáváš dál. Dne
11. srpna tomu
bude rok, co od nás
navždy odešel pan
Miroslav Nechanický z Chlumčan.
Vzpomíná zarmoucená rodina.
Poděkování

n Dne 19. července jsme se naposledy rozloučili s naší drahou
a milovanou manželkou, paní Marií Bláhovou z Vinařic. Za projev
soustrasti a květinové dary děkujeme Obecnímu úřadu ve Vinařicích,
Tělovýchovné jednotě Sokol ve Vinařicích a všem ostatním spoluobčanům. Rodina.
n Děkuji poctivému nálezci, který
v pondělí 30. července v Kauflandu
v Lounech nalezl tašku s mobilním
telefonem a penězi, a vše odevzdal
na městskou policii.

SERVIS
VAH
Přemysl Verner, Nová

Ves 12, 440 01 Louny,
zajišťuje opravy • montáž
• cejchování vah • závaží
Tel.: 604 325 761

ČALOUNICTVÍ

Jiřina a Jiří Koudelovi
Nová Ves u Loun 24

Veškerá výroba čalouněného
nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku

Zakázky lze objednat v Truhlářství
Jiří Laube, Jílat s.r.o. Černčice.

Tel.: 774 400 601, 603 515 266

pozvánka do kina
n KINO SVĚT LOUNY

Temný rytíř povstal (akční,
USA, VB) v 17:30
8.8.
Věra (dok., ČR) ve 20:00
9.-12.8. Doba ledová 4: Země v pohybu,
3D (anim., USA) v 15:00
9.-12.8. The Amazing Spider-Man, 3D
(akční, USA) v 17:30
9.-14.8. Bourneův odkaz (akční, USA)
ve 20:00
10.-11.8. Temný rytíř povstal (akční,
USA, VB) ve 22:00
11.-12.8. Madagascar 3, 3D (anim., USA)
v 10:00
13.-15.8. Temný rytíř povstal (akční,
USA, VB) v 17:30
8.8.

n LETNÍ KINO ŽATEC

9.8.

10.8.
11.8.
12.8.

Líbáš jako ďábel (komed., ČR)
ve 21:00
Až vyjde měsíc (drama, USA)
ve 21:00
Bourneův odkaz (akční, USA)
ve 21:00
Cosmopolis (drama, Fra., Kan.,
Por., Itá.) ve 21:00

n LETNÍ KINO KRYRY

10.8.

Tady hlídám já (komed., ČR)
ve 21:30

n KINO PERUC

11.8.

Prci, prci, prcičky: Školní
sraz (komed., USA) v 17:30

svobodný hlas
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AKCE SRPEN
sleva 20%
na vzduchové
a pylové filtry
Autodíly Kočina

www.autodilykocina.cz

Nabízím:
 zpracování daňové
evidence, podvojného
účetnictví, mezd a daní
 praní a žehlení prádla
 úklidové služby
kanceláří a domácností
(seriózní jednání)

Kontakt: Dostálová Marie
tel.: 732 366 567

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci
vedoucí úředník(ce)
vedoucí oddělení rozvoje města a správy majetku
odboru správy majetku
pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 10
Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu
pí. Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz
Předpoklady:
• státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• vzdělání VŠ
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání stavebního směru výhodou
• praxe ve veřejné správě popř. ve vedoucí funkci vítána
• znalost zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách, orientace v dotačních
programech apod.
• znalost práce na PC
• znalost světového jazyka (AJ,NJ) vítána
• ŘP
Jmenování do funkce vedoucí/ho oddělení od 01.11.2012
Přihlášení:
Přihlášku, kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis uchazeče
doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
týkající se správních činností)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971)
4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 14.09.2012 na adresu Městský úřad Louny, kancelář
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny

Drogerie Jar. Pavlík a synové:

BARVY A LAKY od srpna také
v centru Loun, v České ulici
Rozjasněte svůj život našimi barvami!
Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci
vedoucí úředník(ce)
vedoucí oddělení majetkoprávního
odboru správy majetku
(právní zastupování města Loun)
pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 12

Společnost Seko Aerospace, a. s., je úspěšnou českou firmou působící
na mezinárodním poli. Vyrábíme komponenty pro letecké motory a parní turbíny.
Vykazujeme stoupající trend výroby, tržeb, a investic, máme jasnou vizi a strategii.
V našem výrobním závodě v Lounech obsazujeme následující pozice:

Referent/ka logistiky

Požadujeme:
● Vzdělání – Střední odborné s maturitou (administrativní, ekonomické nebo
technické zaměření)
● Znalost NJ slovem i písmem – pokročilá úroveň
● Logické myšlení
● Komunikační schopnosti, příjemné vystupování
● Práce s počítačem - MS Office na uživatelské úrovni
● Samostatnost, spolehlivost, inovativní přístup
● Schopnost učit se novým věcem

Operátor - 5-osá vertikální frézka

Požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů
- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

Operátor - Horizontální frézka

Požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů
- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

Operátor – Elektroerozivní obrábění - Hloubička

Požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru - SPŠ, nebo vyučen v oboru obráběč kovů
- frézař
● Znalost výkresové dokumentace
● Samostatnost, spolehlivost
● Schopnost učit se novým věcem
● Praxe v oboru výhodou

Programátor soustružení - frézování
Požadujeme:
● SŠ vzdělání technického směru
● Výborná znalost čtení výkresové dokumentace, použití nástrojů
● Samostatnost, spolehlivost,
● Znalost programování v 3D CAD/CAM
● Praxe v oboru podmínkou
Nabízíme:
● Práci ve stabilní a perspektivní společnosti
● Motivující finanční ohodnocení
● Přístup k moderním technologiím
● Jazykové a odborné vzdělávání
● Další zaměstnanecké výhody a bonusy
● Práci v dynamickém kolektivu

Své životopisy posílejte na: jan.slajcher@sekogroup.com
Mgr. Jan Šlajcher, personální manažer

NOVÝ INTERNETOVÝ OBCHOD !!!
Nabídka - kusový nábytek
- kancelářský nábytek
- elektrospotřebiče
- židle
- postelové rošty,matrace
- a další
vše na

www.nabytek-malik.cz

tel. 415696753

info@nabytek-malik.cz

Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu
pí. Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz
Předpoklady:
• státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• vzdělání VŠ právního směru
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
Ostatní předpoklady:
• praxe ve veřejné správě popř. ve vedoucí funkci vítána
• znalost zákona o obcích, správního řízení, občanského zákoníku, obchodního
zákoníku, občanského soudního řádu apod.
• znalost práce na PC
• znalost světového jazyka (AJ,NJ) vítána
• ŘP
Jmenování do funkce vedoucí/ho oddělení od 01.11.2012
Přihlášení:
Přihlášku, kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis uchazeče
doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
týkající se správních činností)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971)
4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předat nebo zaslat do 14.09.2012 na adresu Městský úřad Louny, kancelář
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny

Zemní práce s  minibagrem
hmotnost stroje 1,5t, šířka 1m

základy, přípojky, bazény, výkopy pařezů…

možnost kopání podél zdí,
hloubka max.2,5m

Tel.: 777 202 788

svobodný hlas

kulturní servis
středa

9:00

8. srpna

Městská knihovna Louny - VÝTVARNÝ KURZ - účastníci se naučí vyrábět šperky
z fimo hmoty

čtvrtek

9. srpna

Letiště Panenský Týnec - OPEN AIR FESTIVAL - další ročník úspěšného hudebního
festivalu, více na www.openairfestival.cz, koná se do neděle.

sobota

9:00

10:00
10:00
11:00

20:00
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11. srpna

Černčice - POUŤ - dopoledne fotbalový turnaj dorosteneckých mužstev, odpoledne soutěže a atrakce pro děti, od 14 hodin hraje dechovka Lounská 13, od 16
hodin se v kostele sv. Vavřince bude konat Poutní slavnost, od 20 hodin taneční
zábava se skupinou The Gold v přírodním areálu U Bažantnice
Libořice – POUŤ – dopoledne věnované dětem, po celý den bohatý program:
šermíři, J. Káňa s medvědy, dále vystoupí kapely Country Sešlost Revival,
Camelot Revival, od 18:00 Olympic Revival, od 20:00 do rána hraje Factor
Veltěže - MEZI NÁMI OBCEMI - pátý ročník Slavnosti Mikroregionu Perucko,
obce budou soutěžit v recesistických kláních, ve 20:00 vystoupí Josef Náhlovský
Státní zámek Stekník - KARNEVAL NEJEN PRO ZAMILOVANÉ - těšit se
můžete na „nej hity“, ale také na předtančení Staňkorebelek a pořádnou porci
zábavy při soutěžích o ceny. Akce se koná ve spodní zámecké zahradě, vstup
od silnice - za bílým mostkem, vstup zahradní bránou, parkování na návsi, kola
v zahradě
Touchovice - POUŤ - k tanci a poslechu hraje skupina Aquarius, hostem bude
Karel Emanuel Gott

neděle

12. srpna

10:00 Kostel v Horním Ročově - VÝSTAVA - k vidění budou dřevěné plastiky Josefa
Kopice a obrázky Viery Hermíny Kopicové, výstavka bude otevřena do 17 hodin
10:00 Bazilika Nanebevzetí P. Marie Dolní Ročov - POUTNÍ BOHOSLUŽBA - svátostné požehnání ve 14:00 hodin. Autobus pro účastníky poutě z Loun do chrámu
v Dolním Ročově - odjezd od Žatecké brány v Lounech v 9:00 hod.Předpokládaný
odjezd z Ročova do Loun (k Žatecké bráně v Lounech ) ve 12:00 hod. Autobus
by ještě cestou stavěl na: Tyršově náměstí, Na Foukalc, U domova pro seniory
14:00 Touchovice - POUŤ - představení zrestaurované divadelní opony, ukázky výcviku koní, ve 14:10 z pohádky do pohádky s Olivií Žižkovou a Jiřím Krytinářem,
v 15:05 vystoupí Vlastimil Harapes a Marie Párová

úterý

14. srpna

17:00 Oblastní muzeum Louny - 150 LET SPORTU A POHYBU - výstava o historii
Sokola

ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI
sobota

18. srpna

11:00 Galerie U Plazíka Peruc - FRANTIŠEK FAJTL - výstava připomínající sté výročí
narození rodáka, vojáka, letce, ČLOVĚKA Františka Fajtla
13:00 Rodný dům F. Fajtla Donín - PIETNÍ AKT - setkání u příležitosti 100. výročí

VÝSTAVY

J. KOPIC + H. V. KOPICOVÁ (Kostel Horní Ročov, pouze 12. srpna do 17. hodin)
95 LET SKAUTINGU NA LOUNSKU (Městská knihovna Louny)
KAPITÁTN OTAKAR JAROŠ (Oblastní muzeum Louny, do 31. 8.)
150 LET SPORTU A POHYBU (Oblastní muzeum Louny, vernisáž 14. 8., do 14. 10.)
KARDINÁLNÍ MŮRA - Jan Kohout (Galerie Emila Juliše Černčice, návštěvy po dohodě
na tel.: 602 456 314)
EMIL HOLUB A SLAPY VIKTORIINY (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, do 18. 8.)
ILUSTRACE CYRILA BOUDY (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, do 27. 10.)
ŠKRTNI! A UVIDÍŠ - sběratelská výstava (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec,
do 16. 9.)
BAREVNÉ LITOGRAFIE Z CEST - Obrazy s tématikou železnice vystavuje akademický
malíř a ilustrátor Jiří Bouda (Křížova vila Žatec, do 30.9.)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá výstava, Oblastní muzeum Louny)
KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá výstava, Chmelařské muzeum Žatec)
HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá výstava, Regionální
muzeum K. A. Polánka Žatec)
GRAFIKA – výstava monotypů Václava Jíry ml. (Galerie Vajdy Jíry, Česká ul. Tel.:
606 401 531)
ILJA POSPÍŠIL – výstava grafik a plastik (Galerie U Kozorožce Peruc)
NAVRÁCENÉ OBRAZY E. FILLY (Galerie Benedikta Rejta Louny)
FOTOGRAFIE 1.DFK A VÝTVARNÉ PRÁCE ZUŠ (galerie Renesanční sladovny Žatec)
ZÁMEK PÁTEK - Obrazy a keramické dála Hany Štroblové, Emil Holub - příběh cestovatele, o dějinách obce a významných osobnostech spjatých s její historií
(otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin)
RETRO ANEB MINULÉ STOLETÍ (Škola pátek, každou prázdninovou sobotu od 15
do 17 hodin)
SOUČASNÉ AFRICKÉ UMĚNÍ (Lobkowický zámek Roudnice nad Labem, do 30. 9.)

65 m2 v Lounech. Rychlé jednání. Tel.:
606 583 932.

řádková inzerce

n Pronajmeme nové byty 1+kk
a 2+kk v centru Loun od 3 500Kč/
měsíc bez poplatků. Vratná kauce
10.000 Kč. Kontakt 777 168 333,
nebo 605 028 581.

Zaměstnání, služby
n Hledáme sezónního výkupce
ovoce pro provozovnu v Lounech.
Tel.: 602 319 623.

Zahrady, pozemky, chaty

n Centrum MYŠÁK hledá brigádnici na občasnou výpomoc.
Pedagogická znalost nutná. Tel.:
608 160 881.

n Prodám zahradu s chatkou o výměře 500 m2 v zahrádkářské kolonii
pod pivovarem v Lounech. Zavedena
el. a užitková voda. Není v záplavové
oblasti. Tel.: 724 680 555.

n Tiskárna HP 3050 za 1 490 Kč
jen od PCPORT. Vrchlického 103,
Louny

n Koupím ornou půdu na Lounsku. Výhodná nabídka. Kontakt:
737 074 496.

n Nově otevřená pedikúra, manikúra, nehtová modeláž OAZA,
Louny u kotelny. Tel.: 739 933 800.

Zvířata, výpěstky
n Prodej lisovaného sena. Možnost dovozu. Tel.: 774 939 216.
n Prodám letošní ječmen, 300
Kč/q a pšenici za 350 Kč/q. Tel.:
723 905 356.

Různé
n Prodám starší ložnici, obývací
stěnu Aurika (4,5 m), 2x čalouněné
křeslo, velký rozkládací stůl, 4x židle,
ledničku, pračku, rohovou kuchyňskou
lavici se stolem a 2 židle, el. skříňový
šicí stroj a 2 000 cihel. Cena dohodou,
vše levně. Tel.: 606 278 036.
n Kdo prodá, nebo daruje za odvoz funkční plynový sporák. Tel.:
774 305 312.

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci
vedoucí úředník(ce)
vedoucí odboru správy majetku

n Stěhování Louny. Tel.:
606 911 785.
n Opravy a rekonstrukce střech,
klempířské a veškeré zednické práce. Tel.: 776 779 849.

pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 12

n Provedu veškeré zednické a obkladačské práce. Tel.: 607 232 409.
n Stěhování Bodnár. Tel.:
776 111 947.

Byty
n Prodám byt 1+1 v OV v Lounech,
ul. Kpt. Nálepky. 2. patro s výtahem,
plastová okna, dům zateplen. Tel.:
602 472 532.
n Pronajmu pěkný byt 2+1, 67
m2, kompletně zrekonstruovaný, Louny-západ. Nájemné 8 000 Kč. Tel.:
777 919 594.
n Byty k pronájmu v nově zrekonstruovaném bytovém domě včetně krytého parkovacího stání. 2+kk a 1+kk.
Tel.: 602 220 843.
n Pronajmu byt 1+3 v RD v Lounech, možnost psa. Tel.: 604 350 365.
n Pronajmu 1+kk v LN, část.
vybaven. Cena 4 000+popl.
Tel.: 774 637 474, e-mail:
obermajerova@seznam.cz
n Koupím byt s terasou, minimálně

Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu
pí. Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz
Předpoklady:
• státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• vzdělání VŠ
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
Ostatní předpoklady:
• praxe ve veřejné správě popř. ve vedoucí funkci vítána
• znalost zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách, orientace v dotačních
programech apod.
• znalost práce na PC
• znalost světového jazyka (AJ,NJ) vítána
• ŘP
Jmenování do funkce vedoucí/ho odboru od 01.11.2012
Přihlášení:
Přihlášku, kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis uchazeče
doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
týkající se správních činností)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971)
4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
5. návrh koncepce řízení odboru (maximálně 2 stránky A4)
předat nebo zaslat do 14.09.2012 na adresu Městský úřad Louny, kancelář
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny

Projeďte se ve vozech ŠKODA
a hrajte o 3 nová Citigo!

Tajemnice Městského úřadu Louny

24. - 26. 8. 2012
Výstaviště Louny

vypisuje výběrové řízení na funkci
vedoucí úředník(ce)
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

www.auto-myslivec.cz

pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 12
Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu
pí. Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz
Předpoklady:
• státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• vzdělání VŠ
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
Ostatní předpoklady:
• VŠ stavebního směru nebo zaměření na životní prostředí výhodou
• praxe ve veřejné správě popř. ve vedoucí funkci vítána
• znalost zákona o obcích, správního řádu, stavebního zákona, legislativy
v oblasti životního prostředí apod.
• znalost práce na PC
• znalost světového jazyka (AJ,NJ) vítána
• ŘP
Jmenování do funkce vedoucí/ho odboru od 01.11.2012
Přihlášení:
Přihlášku, kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis uchazeče
doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti
týkající se správních činností)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971)
4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
5. návrh koncepce řízení odboru (maximálně 2 stránky A4)
předat nebo zaslat do 14.09.2012 na adresu Městský úřad Louny, kancelář
úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23 Louny

Zveme Vás 24. - 26. 8. 2012 na Výstaviště v Lounech
Přijďte na Den testovacích jízd a vyzkoušejte si sami, jak to umí rozjet kterýkoli z modelů ŠKODA. S jedním z nich
můžete dokonce strávit víkend. A hlavně – jen a jen Vaše může být nové Citigo, stačí správně tipovat v soutěži o 3 vozy.
Každý výherce vozu ŠKODA Citigo navíc získá od společnosti ŠkoFIN kartu na pohonné hmoty v hodnotě 20 000 Kč.
Více na www.skoda-auto.cz.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Citigo: 4,1–4,7 l/100 km, 95–108 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 2666
Louny
Tel.: 736 622 160
www.auto-myslivec.cz

AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Pražská 314
Slaný
Tel.: 736 622 159
www.auto-myslivec.cz

TestJizdy_2_C2_CZ_DYN_u_6b5be5b1190d48ec88eb876b71c6cd4f_indd 1

7/19/2012 9:59:59 AM
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svobodný hlas

8. srpna 2012

Louny v posledních dvou utkáních
letní přípravy neuspěly

Jaroslav Matějka, který je v Lounech na testech z Domoušic bráněný
Davidem Krále brankaře Chrástu Jiřího Krále nepřekonal.

Foto Jaroslav Tošner

LOUNY (jt) - O víkendu startuje nový ročník Krajského přeboru, ve kterém by na špici chtěli být opět fotbalisté Loun. Ve středu a v sobotu
dopoledne sehráli poslední přípravná utkání.
FK Louny - Sokol Vraný 0:3 ( 0:2)
O branky hostí se rozdělili: Galbavý,
Účastník 1. A třídy středočeského Zelinka a Matoušek.
kraje a pravidelný účastník zimních
Louny, 1. poločas: Číž - Doležal,
turnajů v Lounech, Sokol Vraný Hubička, Vondráček, Košín, Baňka,
přijel do Loun s několika oporami. Vlček, Urma, Maier, Izera, Matyáš.
Největší hvězdou je exligový a také
2. poločas: Číž - Vacek, Suchý V.,
bývalý hráč Blšan Josef Galbavý. Divecký, Suchý J., Zícha, Köchrt, VaDalším hodně známým a zkušeným cek, Haviar, Trup, Pecinka, Matějka.
hráčem byl Richard Zelinka, který FK Louny - FK Spartak Chrást
odchází z Kryr. Trenér Jantoš pro- 1:2 (0:1)
V sobotu odpoledne přivítali fotbatočil na hřišti prakticky dva týmy.
Nastupovali mladíci, druhý polo- listé Loun v posledním přípravném
čas pak bojovali zkušení hráči, ale utkání před začátkem krajské souani jedna sestava nedokázala najít těže nováčka Divize sk. A, do které
recept na velmi dobře hrající celek proklouzl ze druhé pozice PlzeňskéVraného. Navzdory velkému vedru ho Krajského přeboru.
V sestavě Loun překvapivě nastouse hrál jinak pohledný fotbal, ale
branky padaly jen do domácí sítě. pil střelec branky Vraného z minu-

Z přípravných fotbalových trávníků

OKRES LOUNY (jt) - Krajské fotbalové soutěže, kromě KP mají ještě
téměř dva týdny čas, ale mužstva se již pilně připravují.
FK Postoloprty – Slavoj Žatec pomoci. Branky: Csonka 2, Pšigrocký,
B 1:3 (1:1)
Plachý, Daniš
Jedním z nejpilnějších týmů v pří- Milešov – FK Dobroměřice 3:4
pravě je rezerva Žatce, ve které je (0:2)
hned několik zkušených jmen v čele
I své druhé přípravné utkání dovedl
s Baierlem. V sobotním odpoledni staronový účastník A třídy do vítěznébyla rezerva Žatce jasně lepší a zví- ho konce. Soupeř hraje stejnou soutězila na hřišti soupeře.
těž, ale ve skupině A patří ke špičce
Dvě branky vítězů dal Poborský tabulky. Pod Milešovkou se hrál pěka jednu přidal Baierl.
ný fotbal okořeněný sedmi brankami.
Sokol Lenešice – FK Dobromě- Za hosty je dávali: Šebek, Holeček,
řice 0:5 (0:2)
Pšigrocký, Reh.
Do přípravy vstoupil také druhý
Další zápas sehrají Dobroměřice
celek hájící barvy okresu v 1. A třídě, tuto sobotu od 18 hodin v Tuchokterým je staronový účastník z Dob- řicích.
roměřic. První přípravné utkání bylo FK Havraň – Sokol Domoušice
sousedské a celek hrající v Okresním 1:2
přeboru nebyl vážnějším soupeřem.
Do přípravy vstoupili také fotbalisté
Dobroměřice nastoupily již s novou Domoušic, kteří nastoupili na hřišti
posilou, Holečkem, který by svou zku- účastníka B třídy a dovedli své první
šeností měl Dobroměřickým hodně utkání do vítězného konce.

lého utkání a bývalý hráč Kryr Zelinka. Naproti tomu kvůli svalovému
zranění, které utrpěl v pohárovém
utkání Brozany – Most, nemohl
nastoupit Radek Divecký.
Hosté nenechali nikoho dlouho
na pochybách, kde je větší kvalita,
a už v 9. minutě se střelecky zapsal
Kovařík, který hlavou překonal
Číže. Domácí se snažili o vyrovnání. Nejdříve v 11. Trupovu střelu
z přímého kopu brankař hostí zvedl
Bláha nad břevno. Ve 22. nejdříve
ve vápně upadl Watzka, ale míč se
dostal k Matějkovi, který jej sice
dopravil do sítě, ale pomezní mu
odmával ofsajd. Louny sice měly
více ze hry, ale jejich snaha končila
před vápnem a brankovou šanci si
již nevypracovaly.
První šanci druhé půle měl střídající Doležal, ale jeho lehkou
střelu stačil Bláha vytěsnit mimo
tyče V 60. zahrával Trup trestný
kop. Ten Bláha vyrazil ke Křížovi,
který zblízka mířil jen do brankaře
Chrástu. V 63. mířil těsně nad Zelinka a v 67. zahrál ve vápně rukou
hostující Pavlík po střele Kříže. Nařízenou penaltu Trup proměnil. Už
to vypadalo na remízu, když v posledních sekundách zápasu střelou
k tyči zajistil vítězství hostí Holý.
Branky: 67. Trup (penalta) – 9.
Kovařík, 90. Holý.
Louny: Číž (46. Maur)– J. Suchý,
Jelen (61. Baňka), V. Suchý, Haviar,
Zelinka, Kříž, Watzka (46. Doležal),
Köchrt, Trup, Matějka. Střídali: Doležal, Baňka, Hubička, Maier, Vlček.

Blšany se chtějí vrátit na fotbalové výsluní

BLŠANY (jt) - O fotbalových Blšanech jsme hodně dlouho nic nevěděli, ale podle proskakujících zpráv bylo jasné, že se mezi chmelnicemi
něco připravuje.
Byl zahájen pravidelný trénink pod k úvodnímu kolu Krajského přebovedením trenéra Josefa Němce, ale ru v Bílině.
hráčů Blšan mnoho nebylo.
FK Chmel Blšany – Sokol Velká
Novým blšanským partnerem se Černoc 10:2 (2:0)
stal pan Marek Novotný, bývalý
K prvnímu přípravnému utkání si
automobilový závodník, který svou Blšany pozvaly vítěze Okresního překariéru zakončil v roce 2005, mimo boru a nováčka v B. třídě z Velké Čerjiné mistr republiky formule Ford. noce. V dresu Blšan byla řada neznáOd roku 2010 sponzoroval Bohe- mých tváří a ti známí se dali spočítat
mians 1905 a od letošního roku chce na prstech jedné ruky. Hrající trenér
vlastnit majoritní podíl v FK Blšany Josef Němec, kterého doplnil Horst
a FC Chomutov. Oba kluby si přeje Siegl ml., který se neprosadil v didostat do nejvyšších pater v České- vizních Zápech a do branky se vrátil
ho fotbalu. Jeho představa je taková, Lukáš Krabec. Černoc dokázala jakž
že by měl do tří let postoupit z ČFL, takž vzdorovat trvalé převaze Chmekde nyní působí, do nejvyšší soutěže, lařů první poločas, ale po změně stran
a Blšany, jako farma Chomutova by zcela odpadla. O polovinu branek se
se měly usadit v ČFL. Oba kluby pak postarali Siegl (3) a Němec (2).
budou využívat tréninkové zázemí
S největší pravděpodobností sehrají
v Blšanech. Co a jak se podaří do- Blšany ještě jedno přípravné utkání.
táhnout a splnit, poznáme již brzo. To by se mělo hrát včera (v úterý)
V sobotu by měly Blšany nastoupit a soupeřem by měli být Havrani z Kryr.

Slavoj na Spartu nestačil, s Modlany si již poradil
vra, Heinc, Bešík, Krejčík – Klasna,
Vlk, Háša, Duran, Černý – Stožický.
Střídali: Fiřt, Lesniak, Vrátil, Osumanu, Kmoch.
Sparta B: Kotěra – Krch, Čermák,
Deli, Brabec – Kraják, Ujlaky, Polom,
Pouček – Jirásek, Podaný. Střídali:
Valenta, Grifit, Krob.

Zahajují fotbalové soutěže
n KP: Louny - Bezděkov

VROUTEK - Již popáté se první srpnovou sobotu konal ve Vroutku
fotbalový turnaj starých gard na počest obětavého a zapáleného hráče
a funkcionáře vrouteckého fotbalu, Libora Kolihy.

Nádherné letní počasí vylákalo
na kopanou velké množství příznivců. Na hřišti se odehrávaly statečné souboje hráčů, kteří mají trochu
„dřívější“ ročník narození, a k vidění
byly jak pohledné fotbalové akce, tak
krásné branky.
Hráči nechávali na hřiště své srdce.
Domácí chtěli konečně získat pohár
za vítězství v turnaji, což se jim již
několik let za sebou nepodařilo. Černý lev nastoupil v té nejsilnější sestavě s hráči Myškou, Uhrem, Rosou,
Trochem a dalšími hvězdami nejen
regionálního nebe.
V prvních dvou zápasech vstřelilo
mužstvo Chabrům a Klášterci deset
branek, ale bohužel svůj prach vystřílelo a na finálové utkání jim již
žádný nezbyl.

Baník Modlany - FK Slavoj Žatec
0:2 (0:1)
Poslední přípravné utkání Žatce bylo
hodně vyrovnané. Trenér Koutenský
představil dalšího z cizinců a dres
Slavoje oblékl Chorvat Sali, který dal
také vedoucí branku Žatce po přihrávce Kmocha.
Ve druhém poločase chtěli domácí
srovnat, ale výborný Švarc jim v tom
zabránil. Druhou branku Slavoje
zařídil hlavou Osumanu po centru
Krejčíka.
Ostrý start do soutěže čeká fotbalisty Žatce tuto neděli od 17. hodin
na hřišti Brozan.
Žatec: Jakubov (46. Švarc), Krejčík,
Heinc, Duran, Fiřt, Kmoch, Háša, Sali,
Vrátil, Černý, Stožický.
Střídali: Vávra, Osumanu, Klasna,
Lesniak, Bešík.

kam v okrese na fotbal
Neděle 12. srpna od 17 hodin

Pohodové fotbalové odpoledne ve Vroutku

Sparťan Jakub Podaný, který má zkušenost i s Gambrinus ligou,
utekl Petru Bešíkovi, prolétl obranou a pak překonal i brankařa Žatce.

Mužstvo Karlových Varů – Doubí
vyhrálo v rozhodujícím zápase nad
Vroutkem 2:0 a po zásluze si odvezlo
putovní pohár, 2. Černý lev, 3. Internacionálové Praha – Dolních Chabry,
4. Klášterec nad Ohří.
Všem za výborné výkony poděkovala paní Kolihová, maminka Libora,
ceny vítězům předal starosta města
Vroutku Jaromír Kubelka.
Výsledky: ČL Vroutek - Dolní Chabry 4:3, ČL Vroutek - Klášterec nad
Ohří 6:2, ČL Vroutek - KV Doubí
0:2, KV Doubí - Klášterec 1 :0, KV
Doubí - Dolní Chabry 4:1, Klášterec
- Dolní Chabry 3:1, nejlepší hráč
turnaje Antonín Rosa ČL Vroutek,
nejlepší brankář Roman Zahrádka
Dolní Chabry.
Jaromír Hykl

Prázdninová soutěž Hlasu
www.jsagency.cz

5. kolo

Pokračujeme 5. kolem prázdninové soutěže o týdenní pobyt
od JS Agency v rakouském lyžařském středisku Heiligenblut,
druhý a třetí soutěžící pak získávají fotbalový míč SELECT.
Uzávěrka pátého kola je v úterý 14. srpna ve 24:00 hodin.
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu hlas@ln.cz, nebo na tel.:
606 180 893.
K odpovědi uveďte své jméno a adresu.
Foto Jaroslav Tošner

ŽATEC (jt) - K poslednímu domácímu přípravnému utkání si Slavoj pozval pražskou Spartu, přesněji její B tým, který v uplynulé sezóně sestoupil
z druhé ligy a novém ročníku bude hrát ČFL.
Přípravu pak zakončil na hřišti jednu šanci za druhou. Domácí branku
účastníka Přeboru Ústeckého kraje, hájil Jakubov a stejně, jako jeho předv Modlanech.
chůdce, mezi tyčemi se měl co ohánět.
FK Slavoj Žatec – AC Sparta Rychlé protiútoky nezvládali zadáci
Praha B 0:6 (0:3)
Žatce eliminovat, naštěstí hostům
Utkání ve středečním horkém podve- chvilku trvalo, než si seřídili mířidla.
čeru přilákalo na hřiště u Ohře téměř V 74. ještě zahrozil z přímého kopu
500 diváků, z nichž velká část bouřli- Krejčík, ale hned v 76. udeřil rychlík
vě podporovala Pražany. Ti nastoupili v rudém dresu, Valenta, a po kráspod vedením trenéra Martina Haška né akci zvyšoval na 0:4. Valenta byl
a na hráčích bylo znát, že konkuren- i na konci další parádní akce, kterou
ce v týmu je veliká a boj o základní založil Krob a Jakub Podaný ideálně
sestavu vrcholí.
uvolnil Valentu. Ten ale trefil jen JaKromě úvodních minut obou polo- kubova v brance a byl z toho roh. Duo
časů Sparta zcela dominovala na hři- Krob – Podaný bylo i u další akce v 83.
šti a domácí prakticky k ničemu ne- minutě, kdy Podaný doslova prolétl
pustila.
s míčem mezi obránci a nedal JakuboŽatec sice začal aktivně, ale sparťan- vovi šanci – 0:5. Poslední brance fanští mladíci od úvodního hvizdu pod- dové fotbalu zatleskali v 86. minutě,
nikali bleskové výpady a už ve druhé kdy si hned se dvěma bránícími hráči
minutě se pokusili přehodit Švarce. pohrál Grifit, nahrál Jiráskovi a ten
První branky se diváci dočkali v 18. do prázdné branky pečetil výsledek
minutě To Krajník dostal přesnou přátelského utkání.
přihrávku mezi žatecké zadáky, pak
Branky: 18. Kraják, 22. Čermák,
si položil Švarce a pohodlně zavěsil.
32. Ujlaky, 76. Valenta, 83. Podaný,
Domácí obrana nestíhala. Za pouhé 86. Jirásek
čtyři minuty přišla hodně podobná
Žatec: Švarc (46. Jakubov) – Váakce, na jejímž konci byl Čermák, který
zvyšoval na 0:2 pro Spartu. Za dalších
10 minut přidal třetí branku Ujlaky,
když Švarc neudržel Ujlakyho střelu a ten ji dorazil do branky. Švarc
do přestávky musel ještě prokazovat
své kvality a kryl další dvě tutovky
hostí.
Hned po přestávce přišla největší šance Žatce v utkání, když v jeho
úvodní minutě trefil Henc břevno
sparťanské branky. Trenér Koutenský
poslal na hřiště hned několik nových
hráčů, stejně jako trenérský tandem
Sparty Hašek - Horňák. Sparta dál
vládla na hrací ploše a vytvářela si

1. otázka – Lounská cyklistika získala v roce 2011 titul Mistra
republiky. Kdo ho vybojoval a v jaké disciplíně?
2. otázka – Lyžařské středisko Heiligenblut má 20 až 40 nebo
41 až 60 nebo 61 až 100 km značených sjezdovek?
Správné odpovědi na otázky 4. kola: 1. Letos se běžel 23.ročník
Počeradské patnáctky. 2. Heiligenblut je v překladu Svatá krev.

