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n V pondělí 1. listopadu
měl být zahájen provoz recepce v budově Polikliniky
Louny, stalo se tak?
Oldřich Pastyřík, člen
představenstva Poliklinika
Louny, a.s.
„Ano, 1. listopadu skutečně začal zkušební provoz
Informačního centra v přízemí objektu polikliniky.
Až do konce roku budeme
nyní sbírat informace, co
všechno lidé - pacienti
potřebují, ty vyhodnotíme.
Od 1. ledna 2011 bude
v provozu nová recepce
již za přispění města a ve
spolupráci s ním.“

Josef Somr oslavil státní svátek v Opočně

(dokončení ze str. 1)
ní přijal s neskrývaným dojetím.
Pak už nastala chvíle pro slavSlavnosti se zúčastnila též
ného herce, který procítěně se
slavnostním přednesem předčítal romantické pasáže, kterak
se kníže Oldřich s Boženou dle
kronikářů setkal v Opučné, ježto
byla situována více na Postoloprtsko, tudíž jde s velkou pravděpodobností nikoli o Peruc, ale
právě o Opočno, vesničku malou
počtem obyvatel, ale velkou svou
historií.
Radost těch, kteří si chtěli
herce vyfotit, poněkud kalil
bezohledný pán s kamerou, jenž
celebritu po celou dobu svým
tělem zakrýval.
Závěrem se dostalo ovací také
starostovi Opočna Jaroslavu
Richterovi, který v obci vzorně Josef Somr předčítá z knihy
starostuje šestnáct let. Poděková- Opočno, brána do Podlesí.
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naše otázka

svobodný hlas

3. listopadu 2010

velká fanynka Josefa Somra,
bodrá paní J. Němcová z Loun.
Okouzleně komentovala, jak to
herci sluší, jak úžasně vypadá
a vůbec nestárne. Neohroženě
se prodrala vřavou lidí, aby se
s oblíbeným hercem mohla vyfotit a počastovat ho štrúdlem,
„dokud je ještě vlažnej“.
Nakonec se konala autogramiáda, na památku krásných chvil
vedle autora Miroslava Černého
knihu podepisoval i vážený pan
herec. Na osobní setkání se vzácným člověkem čekala nekonečná
fronta zájemců.
„Jsem šťastná, že jsem knihu
mohla zakoupit naší babičce,
která odsud pochází,“ říká Stanislava Žitníková, novopečená
zastupitelka Žatce. I té se slavnost velice líbila.

Žatecká ODS se ohrazuje, Koalice LN 12
a USZ mají diametrálně odlišné názory

se konal slavnostní večer k šedesátému výročí lounského divadla. Po historickém vystoupení Cyrana, po ukázkách premiér
Rádobydivadla Klapý a proslovech vystoupila zpěvačka Marta
Kubišová, zcela neokázale, lidsky, skvěle. Spolu s ředitelem divadla Vladimírem Drápalem zavzpomínali na listopad 1989.(red)

pro sport a zdraví na obsazení
uvolněných funkcí a Rady města,
konkrétně s tím, aby za starostu
města byla zvolena A. Suková
(TOP 09) a aby funkce místostarostů zastávali Jan Kerner (ODS)
a Radovan Šabata (USZ), jakož
i s navrhovaným složení Rady
města nesouhlasíme a návrh je
pro nás nepřijatelný z následujících důvodů: navyšuje počet
uvolněných funkcí na radnici a tím
zvyšuje mzdové náklady. V případě, že bychom na tento model
přistoupili, ztratili bychom v očích
voličů svůj kredit a byli chápáni
jako uskupení toužící po moci za Kateřina Lomíčková zkoumá přívětivé výtvory řezbářek.
každou cenu bez ohledu na vůli
voličů a rozpočet města. Návrh
nerespektuje názor voličů vyjádřený v demokratických volbách
a nedává šanci podílet se na správě
města všem zvoleným stranám.“
Bude to ještě hodně zajímavé. STRADONICE (toš) - Klub žen Stradonice přichystal o víkendu
další perfektní akci, výstavu Jak se co dělá. V neděli redakce na
výstavě zastihla výtvarně laděné manžele Lomíčkovy, Magdalénu
Mézlovou, Markétu Kynclovou a Martu Brabcovou.
„Dobře se známe s pořadateli ky, také půvabné dřevěné formy
Hankou a Milanem Dvořáko- se staročeskými motivy. „Formy
vými. Přijeli jsme z Kostelce jsou na perníčky, marcipán i momodernizace bylo odstranění na bioplyn. Po individuálním u Chrudimi, představujeme vý- durit,“ přibližuje Markéta.
Marta Brabcová z Klubu žen
dusíku a fosforu z odpadních odzkoušení a provedení kom- robky naší sociálně terapeutické
vod. V říjnu byla také provedena plexních zkoušek v trvání 72 dílny. K činnosti mne inspirovala Stradonice na výstavě zdobila
oprava membrány plynojemu, hodin bude začátkem listopadu knížka Děvčátko Momo, o čase kraslice – jednak klasicky pomobez kterého nebylo možné zahájen roční zkušební provoz a spěchání, jak lidé ušetří plno cí štětečku nanášela barevný vosk
času na úkor krásných a milých (nejlepší je z českých voskových
spustit plynové hospodářství zrekonstruované ČOV.
věcí. Naše dílna je určena hendi- pastelek!), jednak vaječné skokepovaným, kteří nemohou jinde řápky umně provrtávala.
najít práci. Společně cupujeme
„Když jsem před osmi lety
a filcujeme vlnu,“ říká Kateřina s vrtáním skořápek pomocí maLomíčková a představuje výrob- lého vrtáčku začínala, tak z plata
ky z dílny. Do Stradonic, kam vyfouklých vajíček zbyla tak dvě.
jezdívala o prázdninách, přijeli Manžel mi zhotovil speciální
s manželem a dcerami Elíšou, udělátko – miniaturní vrtačku,
Markétkou a Aničkou.
a s tou jde práce podstatně rychZájem budila příjemná díla leji. Není pravda, že by hnědá
řezbářek – sochařky Magdaleny vajíčka byla pevnější. Pevnou
Kynclové z Chožova a místní skořápku má každé vajíčko, porestaurátorky Markéty Mézlové. kud má slepice dost vápníku,“
Výtvarnice jsou dvojčata, obě dozvídáme se. Vajíčka vyfukuje
mají akademické vzdělání, obě celá rodina i všichni známí.
vychovávají po dvou dětech a obě
„Po počátečních sobotních
jsou velmi příjemné. Představily rozpacích začali lidé chodit. Jsme
kolekci smaltovaných šperků, spokojení,“ září jedna z organizáProvoz rekonstruované čistírny odpadních vod byl zahájen. společenské hry, malované koní- torek, paní Miluše Kočinová.
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zastupitelé za strany ODS, TOP
09 a Koalice pro Louny. Její prohlášení má následující body:
1)Členové LN 12 chtějí v průběhu let 2010 - 2014 postupovat
společně a ve vzájemné shodě.
2) Jménem LN 12 budou při
jednáních vystupovat společně
3 vyjednavači: Tomáš Chaloupek, Tomáš Kučera a Bohumil
Kurka.
3) Členové LN 12 nepovedou
žádná koaliční jednání s KSČM.
4) Prioritním cílem jednání je
vytvoření pravostředé koalice
v Lounech ve spojení s Unií pro
sport a zdraví.
Své prohlášení zaslala také
Unie pro sport a zdraví. Kvůli
nedostatku místa prohlášení
nemůžeme uvést v plném znění.
Vyjímáme:
„S návrhem, který byl předložen vyjednávacímu týmu Unie

ŽATEC (red) - Povolební vyjednávání nebudou vůbec jednoduchá. Volební uskupení houfně zasílají svá prohlášení. V našem
okrese jsou podané celkem dvě žaloby na regulérnost průběhu
voleb - v Blšanech u Loun a v Žatci, ze kterého dorazilo prohlášení tamní ODS:
„Jako MS ODS Žatec pro- se mohou zdát občanům nepohlašujeme, že s výsledkem do pulární, byť z našeho hlediska
komunálních voleb v Žatci ne- nezbytné, ale na volebních prejsme spokojeni a chápeme jako ferencích se to bohužel odrazilo
vítěznou stranu ČSSD. Bohužel v náš neprospěch.
byly tyto komunální volby poZároveň prohlašujeme, že
znamenány nekalými praktikami možná koaliční jednání jsme
navážení hlasů pro stranu voleb- ochotni vést pouze s takovými
ního lídra pana Hladkého, pro stranami, které nejsou ztotožňoSNK, což se projevilo zčásti i na vány s nákupem volebních hlasů
našem neúspěchu. Dále jsme po- jako tomu bylo u SNK. Proti
užili spoustu nových tváří, které takovýmto praktikám se ostře
na veřejnosti často nevystupují, ohrazujeme a partnerství s nimi
protože jsou spíše z podnikatel- vylučujeme,“ napsal za Radu
ské sféry. Možným důsledkem MS ODS, předseda Ing. Marcel
našeho neúspěchu bylo patrně Kollmann.
i prolínání úsporných opatření
Jednoduché to nebude ani
a škrtů, které právě zavádí troj- v Lounech, kde se vytvořila koakoalice spolu s ODS. Tyto kroky lice LN 12, v níž figurují zvolení

Divadlo slavilo šedesátiny…Ve středu 27. října

Za skvělými nápady na
výstavu do Stradonic

LOUNY (jt) - Dne 26. října se sešli zástupci zainteresovaných
stran v areálu čističky odpadních vod v Lounech, kde byla slavnostně ukončena rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 208 milionů
korun. Modernizace čističky v Lounech je součástí projektu „Dolní Labe“, jehož realizace byla započata v roce 2008.
„Čistička odpadních vod Lou- výrazných dopadů na cenu,“
ny je poslední dokončovanou doplnil za zhotovitele Martin
stavbou. Všechny stavby jsme Doksanský. Zhotovitelem rekonfinancovali výhradně z našich strukce je Sdružení ČOV Louny
prostředků. Zrekonstruovaná – SMP – VHS, tj. společnost
ČOV umožní do budoucna SMP CZ a. s.
připojení dalších objektů a čišČOV v Lounech pochází
tění odpadních vod v souladu z počátku 90. let. Původní techs přísnější legislativou,“ uvedl nologie již byla zastaralá a nevygenerální ředitel SVS Miroslav hovovala limitům Evropské unie.
Harciník.
Rekonstrukce byla započata v lisVšechny práce byly prováděny topadu 2008.
za provozu čističky stávající.
Do čističky jsou přiváděny
„Rekonstrukce se tak zvládla odpadní vody nejen z Loun, ale
s jedinou odstávkou, což výraz- i z Cítolib, Lenešic, Dobroměřic,
ně přispělo k dodržení limitů Líšťan, Obory a Rané. Současná
znečištění i během prací. I přes kapacita ČOV je 40 000 ekvivaněkteré nepředvídatelné skuteč- lentních obyvatel.
nosti se podařilo vše dokončit
Přečištěné odpadní vody jsou
ve smluvních termínech a bez vypouštěny do řeky Ohře. Cílem
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Rekonstrukce čističky odpadních vod
v Lounech dokončena

Město Louny svých 38 milionů obhájilo

LOUNY - V úterý 26. října došlo k historické události: byl podepsán závěrečný protokol o kontrole, kterým Úřad regionální rady
potvrdil, že město Louny při stavbě Městské knihovny v Lounech
neporušilo smlouvu o poskytnutí dotace. V postupu města vůči
hlavnímu dodavateli nebyla shledána žádná závada. Potvrdilo se
tak stanovisko, které vedení města zastávalo beze změny posledního půl roku: případné spory mezi hlavním dodavatelem a jedním
z jeho subdodavatelů nemají žádný vliv na plnění smlouvy mezi
městem Louny a poskytovatelem dotace. Dotace ve výši 37 677 tis.
Kč bude tedy v nejbližších dnech zaslána na účet města.
Je dobojováno a město Louny to podivných předvolebních
si svoje obhájilo. Při této příle- hrátkách. Asi nejméně uvěřitelná
žitosti bych rád krátce zhodnotil je role Úřadu regionální rady reudálosti, které jsme v souvislosti gionu soudržnosti Severozápad,
s knihovnou posledního půl roku který by měl být v roli distribuprožívali, a které tomuto závěreč- tora evropských peněz objektivní
nému rozhodnutí předcházely. a na politice nezávislou institucí.
Téma dotace pro knihovnu se Přesto se právě tento úřad do
stalo horkým předvolebním podivných politických her pošlágrem. Možná tomu půl roku škozujících dobré jméno města
před komunálními volbami ani a jeho vedení velmi intenzivně
nemohlo být jinak, a měli by- zapojil. Můžeme dnes jen spechom to jako běžný folklor přejít kulovat – a je to bezpochyby úkol
mlčením a zapomenout.
pro investigativní novináře – jak
Co ale nesmí být opomenuto, mohlo dojít k tomu, že ředitel
je účast některých hráčů v těch- úřadu Ing. Kušnierz si dopisuje

s právním zástupcem firmy žalující město Mgr. Křivánkem,
a vůbec přitom neuzná za vhodné město o této skutečnosti informovat! Jak je vůbec možné, že se
informacemi od tohoto právního
zástupce – které z povahy věci
nemohou být objektivní, protože jsou pohledem pouze jedné
strany – dokonce řídí a na jejich
základě vyvozuje závažné závěry.
Je neuvěřitelné, že ředitel úřadu
dokonce formuluje svá stanoviska na základě citací tohoto
právního zástupce z novinových
článků. A třešnička na dortu
– je velmi zvláštní, že nejprve
dochází k výměně dopisů mezi
městem a úřadem v řádu dnů,
ale před volbami dojde ze strany
úřadu k několikatýdenní odmlce,
aby pak informace o bezchybnosti postupu vedení města dorazila několik dnů po volbách!
Kontrola fyzicky provedená na
místě 19.8. tak byla zakončena

předáním závěrečného protokolu až 25.10.2010, ačkoli návrh
textu byl prokazatelně sepsán již
o měsíc dříve.
Zvláštní roli sehrál i Lounský
Press. Šéfredaktorka Dana Studničková kandidovala v komunálních volbách na kandidátce
Unie pro sport a zdraví, která se
proti dosavadnímu vedení města
velmi ostře vymezovala. V repertoáru těchto rádoby nezávislých
novin se tak objevilo zveřejňování informací dodávaných
právním zástupcem společnosti
žalující město Mgr. Křivánkem
(jak paní šéfredaktorka hrdě
napsala „exkluzivně přímo
z advokátní kanceláře“), úvahy
o aroganci města neochotného
jednat se subdodavateli (konkrétně s onou jmenovanou
advokátní kanceláří), no a také
vkládání překroucených citací
do úst představitele města (viz
článek Jak se paní šéfredaktorka

mýlila na www.jankerner.cz).
Jsem moc rád, že přes všechnu špínu, kterou jsme si museli
projít, nakonec všechno pro
Louny dobře dopadlo. Pro město
Louny je dotace v této výši klíčová
a její neposkytnutí by znamenalo

v podstatě zastavení veškerých
investic ve městě přibližně na jeden rok. Knihovna je nádherná
a vedle divadla se stává jedním
z kulturních magnetických pólů
tohoto města.
Jan Kerner,
starosta města Louny

Podpis protokolu o dotaci na knihovnu.

