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Neztraťte se a dejte o sobě
vědět svým zákazníkům
Využijte
účinnou tištěnou
inzerci u nás.
– více na

93,0 FM
www.play.cz

www.svobodnyhlas.cz

Uvnitř
čtěte:

Čarodějnice
Markéta a čertice
Veronika si
nenechaly
ujít lounský
Halloween str. 4

Dagmar
Bahnerová, Jan
Kerner a Antonín
Hluštík pokřtili
knihu o židech
str. 3

Zaměstnankyně podbořanské
radnice plnila vlastní kapsu

Eso nejvyšší,
srdcové
působ slavení státního

Z

Mladá žena se
násilníkovi ubránila
POSTOLOPRTY (pčr) - Pořádnou dávku odvahy měla
24-letá žena z Postoloprt, která
se v tamní Dvořákově ulici ubránila dosud nezjištěnému útočníkovi. Ten ji napadl v sobotu mezi
sedmou a osmou hodinou večer.
Zezadu k ní nečekaně přistoupil,
udeřil ji do obličeje a požadoval
peníze a mobil. Nakonec se jí
snažil z krku strhnout klíče, což
se mu nakonec podařilo a chtěl
uprchnout. Poškozená jej však po
několika metrech dostihla a klíče
si po vzájemné potyčce vybojovala
zpět. Napadením utrpěla drobné
oděrky na tváři a krku. Policisté
zatím pachatele nemají, ale intenzivně po něm pátrají. Případ
vyšetřují jako podezření z trestného činu loupeže.
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PODBOŘANY (sih) - Již nějakou dobu kolují v Podbořanech
„zaručené informace“ o skandálu na zdejší radnici. Zaměstnankyně sociálního odboru si měla
posílat peněžité dávky klientů
na svůj soukromý účet. Celkově
si tak měla přijít na 1,9 milionu
korun. Nám se podařilo získat
exkluzivní vyjádření starosty
města.

„Vnitřní kontrolní mechanismy
radnice zjistily závažné pochybení zaměstnankyně Odboru sociální péče. Se zaměstnankyní byl
okamžitě rozvázán pracovní poměr. Vzniklá škoda byla k dnešnímu dni uhrazena na účet města.
Věc šetří Policie ČR a do jejího
uzavření se nebudeme k celé záležitosti vyjadřovat,“ uvedl Radek Reindl.

VROUTEK (sih) - Ustavující
zasedání nového zastupitelstva
proběhlo v pondělí ve Vroutku.
Zcela zaplněná zasedací místnost Městského úřadu značila
i velký zájem místních občanů,
před které zasedlo jedenáct nových zastupitelů. Atmosféra večera byla napjatá, neboť koaliční
jednání probíhala do posledních
dnů s nejasným výsledkem. Není
tajemstvím, že ve Vroutku proti sobě stojí dvě křídla, vedená
bývalým místostarostou Jaromírem Kubelkou a bývalým starostou Pavlem Cagašem. Preferenční
hlasy voličů však jasně naznačovaly, koho by si ve vedení města

občané přáli vidět. Kubelka jich
získal nejvíce ze všech kandidátů. Zastupitelé si zvolili veřejnou
volbu starosty. Jednotlivé strany
navrhly Jaromíra Kubelku i Pavla
Cagaše. Jaromír Kubelka byl zvolen sedmi hlasy již v prvním kole
a stal se novým starostou Vroutku. Pavel Cagaš se poté ucházel i
o místo místostarosty, ovšem ani
tady neuspěl. Stejně jako ostatní
dva kandidáti Petr Tempel a Libuše Moravčíková. Značně překvapivý průběh doprovázelo rozpačité ticho a přestávka na poradu.
Do dalšího zastupitelstva, které
proběhne za 14 dní, tak Vroutek
zůstává bez místostarosty.

Rakovničtí ostrostřelci vyplácejí zlotřilého pytláka ranami šavlí naplocho.
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Vroutek už má nového starostu

Josef Somr oslavil státní svátek v Opočně

Rekonstrukce radnice
v Postoloprtech dokončena

Slavnost povzbudila občanskou sounáležitost a národní sebevědomí

OPOČNO (toš) – Způsob, jakým 28. října oslavili 92. výročí
vzniku samostatného Československa ve vesničce Opočno, by
mohlo závidět i leckteré velké město. Na slavnosti, na níž se
křtila kniha Opočno, brána do Podlesí, vystoupili Rakovničtí
ostrostřelci, Kvítek, ZUŠ Louny a Josef Somr. Na akci dorazilo
množství lidí, kapacita tamní sokolovny byla zcela naplněna.
Vyparádění Rakovničtí ostro- kem Bechyňským známou píseň
střelci se představili na prostran- Anton Špelec.
ství před sokolovnou ve scénce,
Další část programu se odekdy byli do Opočna povoláni, hrávala v opočenské sokolovně.
aby pročistili okolí od nebez- Nejprve to vypadalo, že budova
pečných pytláků. Jejich vystou- tak velké množství lidí snad ani
pení se těšilo obrovskému zá- nepojme, ale nakonec se zde
jmu občanů, kteří se na slávu všichni nějak srovnali a uctisjeli ze širokého okolí, dítky vě povstali, když zazněla státpři výstřelech z pušek a děla ní hymna v podání pěveckého
plakaly a zakrývaly si uši. Mezi sboru Kvítek. Kulturní program
spokojenými diváky bedlivě vy- pokračoval vystoupením Kvinstoupení sledovala další hvězda tet ZUŠ Louny Jaromíra Laksy.
programu, oblíbený herec Josef Starosta Jaroslav Richter a mísSomr. Mnozí na závěr notovali tostarosta Václav Fyman přivítaspolečně s ostrostřelcem Zdeň- li přítomné a představili knihu

o Opočně, na jejímž vzniku se
podíleli ředitel Památníku Lidice
dr. Milouš Červencl (který bydlí
v sousední obci), lokální patriot,
historik Miroslav Černý a starosta Opočna Jaroslav Richter. Jde
již o druhou knihu o Opočně, tu
první, o počátcích českého hokeje, napsal další patriot, sportovec Josef Holý. Ten se, bohužel,
této slávy nedožil.
„Sebevědomí národa se vytrácí, že je téměř mizivé. Budu šťasten, pokud kniha pomůže toto
naše sebevědomí pozvednout,“
uvedl autor knihy Miroslav
Černý, který vydání publikace
považuje v době ekonomických
i politických překážek za zázrak.
„Pokud lidé nosí obec ve svém
srdci, tak jde všechno,“ dodal.
(dokončení na str. 2)

POSTOLOPRTY (bal) – V minulých dnech byly dokončeny práce
na rekonstrukci radnice v Postoloprtech a provoz městského úřadu v objektu radnice byl opět obnoven. Skončilo tak deset měsíců
trvající provizorium, kdy kvůli rekonstrukcí úřednici se museli
přestěhovat do náhradních prostor. Oprava radnice stála zhruba
dvanáct milionů korun.
Nyní již fungují původní te- vozíčkáře pomocí šikmé plošiny
lefonní linky do úřadu, včetně ze dvora úřadu nebo lépe vybaústředny na lince 415 778 411. venou velkou zasedací místnost,“
Ústředna byla po dobu rekon- říká vedoucí odboru rozvoje měsstrukce „hluchá“ a na vedení ta Hana Šulcová.
města se zájemci mohli dovolat
Během rozsáhlé rekonstrukce
většinou jen na jejich pracovní radnice byly zmodernizovány
mobilní telefony.
elektrická síť a rozvody tepla,
„Kompletně zrekonstruovaná vody i odpadů. Současně byla
budova radnice nově návštěvní- vyměněna všechna okna a radnikům nabídne mimo jiné příjem- ce dostala novou fasádu. V neponější prostředí obřadní síně, če- slední řadě stojí za zmínku obnokárnu matriky, důstojné sociální vení pamětní desky staviteli v přízařízení, bezbariérový vstup pro zemí radnice.

Město pro byznys: obrovský skok Loun
ÚSTÍ N/L (rud) - V celorepublikovém pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys, mapujícího podmínky podnikání ve
205 městech, se v první padesátce nejlepších měst z Ústeckého
kraje umístila tři města. Nejlepšího výsledku dosáhly Louny,
které skončily 12. Kadaň se umístila na 46. a Teplice na 50.
místě. Pro srovnání, z našeho okresu se v loňském roce Louny
umístily na 129., Podbořany na 160. a Žatec na 195. místě.
„V hodnocení přístupu veřej- ze společnosti Datank, která
né správě získaly Louny sedmé výzkum zpracovala.
nejvyšší ocenění a ve spokojeCelorepublikové srovnání
nosti místních podnikatelů jsou 205 obcí vykazuje pro města
dokonce na prvním místě v Čes- Ústeckého kraje některé řadu
ku. Ceny sledovaných položek zajímavostí. Například Žatec se
jsou tu čtvrté nejnižší v repub- v oblasti průzkumu mezi podnilice,“ doplnil Michal Kaderka kateli umístil na čtvrtém místě.

Ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys bylo vyhodnocováno 205 obcí s rozšířenou
působností ve třinácti krajích,
Praha a její městské části byly
vyhodnoceny zvlášť. Města byla
sledována na základě padesáti
kritérií, rozdělených do šesti
oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné
správy, podmínky pracovního
trhu, ceny a průzkumu mezi
podnikateli.

volně pobíhá její pes. Na místo
byla vyslána hlídka, která si při
jednání se ženou povšimla dvou
kusů nových, ještě zabalených
zahradních nůžek, ležících na
vedlejší lavičce. Na obou byly
ještě cenovky tři tisíce a sedm
set Kč. Mladá žena tvrdila, že
nejsou její. Záznam na kamerovém systému však však ženu
usvědčil, neboť šla předtím ulicí

a nůžky měla v ruce. Tvrdila pak,
že je našla. Na rukou měla stopy krve, což nevysvětlila,“ uvedl
Miloslav Malý, zástupce ředitele
Městské policie Louny.
Strážníci zkontrolovali okolí
a zjistili, že nedaleko byla rozbita a vykradena výloha prodejny
železářství. Na místo byla proto přivolána hlídka Policie ČR,
která případ převzala.

Kamerový systém pomohl odhalit první krádež
LOUNY (mm) – V Lounech
byl koncem října spuštěn kamerový systém. Ve městě je
umístěno devět kamer, které
nonstop snímají problematické
lokality. Tento týden pomohly
kamery zjistit krádež v železářství. „Před 22. hodinou spatřil
strážník, obsluhující kamerový systém, ženu v Pražské ulici, jak sedí na lavičce a kolem
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svátku v Opočně mne
nadchl. Nepatrná obec
s hrstkou obyvatel uspořádala nádhernou slavnost,
o které se bude mluvit ještě
po letech.
Často se mi jednotlivé akce
překrývají a já musím určovat priority – třeba zda půjdu do žateckého divadla na
Miss zlatého moku nebo snad
raději do lounské XXL na Sex
extrémně líbezný? A neděje se
snad ještě něco daleko důležitějšího, na co mne omylem nepozvali, ale co tyhle dvě akce
předčí? Někdy mám vážné pochybnosti. Někdy ale vím, že
to je přesně, jak má být.
Když jsem ve čtvrtek v Opočně se všemi shromážděnými
stála a obdivovala švarné
Rakovnické ostrostřelce, ale
i když jsem nalepená na okně
a obklopená stovkami dalších
lidí soustředně naslouchala pasážím z knihy Opočno,
brána Polesí v podání Josefa
Somra, intenzivně a neomylně jsem si uvědomovala: ano,
tady jsi správně. Teď jsi zvolila tu nejvyšší prioritu, toto je
samo srdcové eso všeho, co se
právě v ten moment na tvém
milovaném Lounsku odehrávalo. Právě tady a teď držíš
prsty na tepně života tohoto
okresu!
Velice si vážím všech obětavých nadšenců, kteří se o vydání knihy o historii Opočna
přičinili. Jsem šťastná, že
přes všechna protivenství na
malé vesnici vydali knihu tak
velikou a tak příjemnou a že
dokázali uspořádat slavnost
tak okázalou. A pokládám
si za neobyčejnou čest, že
mohu o takovýchto krásných
lidech psát.
Květa Tošnerová

Maskot Chrámu
chmele a piva
Lupulín vítá
první hosty
restaurace
U orloje str. 5

Hon na lišku…Za krásného podzimního počasí se v Pod-

bořanském Rohozci uskutečnil další z řady honů na lišku. Jak již
v tuto dobu bývá dobrou tradicí, celá akce začala v neděli deset
hodin, kdy se na návsi u kostelíku sešli všichni aktéři: diváci,
honci a podbořanský duchovní Alexander Siudzik. Ten sloužil
v kostelíku krátkou mši, při níž požehnal lovcům i jejich psům.
Po mši následovalo vysvěcení nově opraveného kříže před kostelíkem a poté se již lovci odebrali do stáje pro své koně a zbylé
psy. Mezitím jeden z jezdců táhl po lukách za Křížovým vrchem
mrtvou lišku, která zanechala pachovou stopu, po které se vydala
smečka psů, následována holandskými jezdci, majiteli zdejších
zemědělských usedlostí. Honu na lišku se tradičně zúčastnil podbořanský tajemník Martin Gutzer. Pro přihlížející to byla velká
podívaná. Holanďané připravili bohaté občerstvení a všichni
diváci dostali jako upomínku krásnou pletenou šálu. (jt)

