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stručně z obcí stručně z měst
n ZASTUPITELSTVO PO-

STOLOPRT odvolalo člena 
kontrolního výboru Otu Mi-
naříka. Svoji činnost ukončil 
ke dni 29. června na vlastní 
žádost, jako důvod uvedl časo-
vou vytíženost. Na jeho místo 
byl zvolen Ludvík Mlčuch.
n PRŮMĚRNĚ 106 občanů 

navštíví městský úřad Žatec 
každou úřední sobotu. Největ-
ší zájem bývá o služby v rám-
ci Czech Pointu a o vyřizování 
osobních a cestovních dokla-
dů, na odboru dopravy je pak 
nejvíce v permanenci registr 
vozidel. 
n  OKNA POSTOLOPRT-

SKÉ radnice mají být vyměně-
na nákladem dva miliony ko-
run. „V průčelí radnice budou 
okna dřevěná, v zadním traktu 
plastová,“ vysvětluje místosta-
rosta Vojtěch Bernard.
n KOMISE CESTOVNÍHO 

ruchu Rady města Loun zařadi-
la ve spolupráci s Římskokato-
lickou farností v Lounech kos-
tel 14. sv. Pomocníků v Lou-
nech do památek otevíraných 
v rámci Dne evropského dě-
dictví v roce 2010. 
n POSTOLOPRTŠTÍ RAD-

NÍ posoudili cenové návrhy na 
pořízení elektronických ukaza-
telů rychlosti do města Postolo-
prty. „Cenové nabídky vyhovu-
jící potřebám města se pohybují 
od 47 000 Kč,“ uvedl místosta-
rosta Vojtěch Bernard.
n LOUNŠTÍ RADNÍ schváli-

li finanční příspěvky z prostřed-
ků sociální komise: 5 000 Kč 
Národnímu institutu pro inte-
graci osob s omezenou schop-
ností pohybu, 5 000 Kč České 
katolické charitě v Žatci na re-
klamu, sběr a expedici šatstva 
a humanitární akce, 7 000 Kč 
Svazu diabetiků v Lounech na 
rehabilitační cvičení a plavá-
ní v bazénu, 17 000 Kč Svazu 
diabetiků v Lounech na do-
pravu a 10 000 Kč Občanské-
mu sdružení Pomoc bližnímu 
v Lounech.

n HASIČI MĚSTYSE Cí-
toliby dostali od Města Lou-
ny nové čerpadlo v hodnotě 
47 600 Kč. Při červnovém 
přívalovém dešti se jejich 
původní čerpadlo poškodi-
lo, když obětavě odčerpávali 
vodu v ulici E. Filly, kde liják 
zatopil sklepy.
n OBCHVAT ŽELKOVIC 

je zatím kvůli nedostatku fi-
nancí v nedohlednu. Komu-
nikace by se však výhledově 
měla za Lahovicemi napří-
mit, vést spodem pod vr-
chem Libiš a vycházet kdesi 
u Šeptel.
n  NĚMECKÝM HASI-

ČŮM a představitelům města 
se hasičská soutěž ve Slavětí-
ně natolik zalíbila, že přislíbi-
li účast na 10. ročníku Memo-
riálu Stanislava Kučery v příš-
tím roce v červenci.
n LIBOČANY BY se rády 

rozšiřovaly. Rozvoj obce však 
brzdí vysoký podíl církevních 
pozemků na libočanském ka-
tastru, jejichž problematika 
dosud nebyla vyřešena. „Vní-
mám to jako obrovskou dis-
kriminaci. Náš katastr má 
zhruba 520 hektarů a z toho 
270 je církevní, největší část 
mají benediktýni,“ přibližu-
je nezáviděníhodnou situaci 
starosta Jiří Hudeček. 
n  OBČANU NEČICH 

Vladimíru Bajerovi schváli-
lo Město Louny poskytnutí 
25 000 Kč na vybudování do-
movní čistírny odpadních vod 
v Nečichách. „Řada obyvatel 
má funkční septiky do roku 
2012. Žádostí o příspěvek na 
domovní čistírnu evidujeme 
zatím malé množství,“ říká 
lounský starosta. 
n  OBEC JIMLÍN získala 

z fondu T-Mobile grant ve 
výši 40 000 Kč na vybudo-
vání dětského hřiště. V rám-
ci projektu bude opraveno 
oplocení, hrazení pískoviště, 
nevyhovující herní prvky na-
hrazeny novými. Část nákla-
dů pokryje brigádnická prá-
ce. První brigáda proběhla 
18. července.

Vzhledem k tomu, že i úředníci v době prázdnin čerpají 
dovolenou a současně mají možnost využít letní pra-
covní dobu, jsou změněny v době od 1. července do 
31. srpna úřední hodiny takto:

Pondělí 8.00-17.00 h
Úterý 7.00-14.00 h
Středa 8.00-18.00 h
Čtvrtek není úřední den
Pátek 7.00-14.00 h

Po celou dobu prázdnin jsou v provozu všechna praco-
viště s tím, že v případě čerpání dovolené je možné, že 
některá budou v době polední přestávky, zpravidla od 
12.00 do 13.00 h, uzavřena.

I přes prázdniny je tu pro Vás stále pojízdný 
Městský úřad Louny

Kdy pojízdný úřad funguje:
vždy ve čtvrtek v době od 8.00 – 11.00 hodin· 
objednání služby min. 2 dny předem· 

Kde si ho můžu objednat:
Městské informační středisko, · 
Mírové nám. 35, Louny
telefon: 415 621 102· 
e-mail: · sukova@mulouny.cz

Víte, jaké jsou v době prázdnin úřední 
hodiny Městského úřadu Louny? 

Děti v Harmonice… Poslední akcí lounské mateřské 
školy V Domcích v tomto školním roce byla návštěva firmy 
Harmonikas pod vedením rodiny Titlbachů. Malí hosté měli 
možnost vidět nelehkou práci zaměstnanců při výrobě sou-
částek do akordeonů. Na památku dostali od pana Titlbacha 
i malé dárečky. „Přejeme všem hezkou dovolenou a majite-
lům firmy úspěchy v další práci,“ přeje za kolektiv učitelek 
Anna Havlínová, ředitelka MŠ Louny V Domcích. (red)

Pan Takawira si prohlíží publikaci o svém díle 20. 6. 2009. 

Sochař Lazarus Takawira je s publikací spokojen

Centrum je tu 
i o prázdninách

LOUNY (red) - I v letních 
měsících je zde nabídka Centra 
služeb pro zdravotně postižené 
v Lounech. Sídlí v ulici Rakovnic-
ké 2502 a své služby nabízí lidem 
z Loun, Postoloprt i okolí. 

Centrum poskytuje osobní asi-
stenci, pečovatelskou službu, 
odlehčovací služby, poradenství, 
osobní asistenci.

Odlehčovací služby jsou urče-
ny osobám, které mají sníženou 
soběstačnost pro svůj věk, chro-
nické onemocnění nebo zdravot-
ní postižení, a jsou k dispozici 
24 hodin denně od pondělí do 
neděle. Cena je 75 - 85 korun 
za hodinu. 

Dále jsou v nabídce konzultace 
s psychologem, speciálním peda-
gogem, rehabilitační pracovnicí. 
Zájemci zde také mohou bezplat-
ně trénovat paměť pod vedením 
speciálního pedagoga. 

Centrum nabízí rehabilitač-
ní cvičení a masáže v prosto-
rách centra, pro imobilní až do 
domu. Cena rehabilitace činí 75 
- 150 korun.

Centrum dále zajišťuje odbor-
né sociální poradenství - v po-
radenských hodinách Centra po 
domluvě i u vás doma. Můžete 
tak bezplatně získat informace 
o výhodách, dávkách, příspěv-
ku na péči, sociálních službách, 
pomůckách.

Co všechno za půl roku stihli lounští strážníci
LOUNY (mm) – V prvním pololetí roku 2009 řešili strážníci 
Městské policie Louny celkem 1404 dopravních přestupků, za 
které uložili blokové pokuty ve výši 556 000 Kč. 

Lokality, kde budou hrací automaty zakázány, se upřesní

T-Mobile přispěl 
mateřinkám i loutkářům 

LOUNY (red) – Koncem června rozděloval T-Mobile příspěvky 
na podporu 34 projektů z Lounska. V SH 26 jsme uvedli hlavně 
žadatele, kteří získali nejvyšší příspěvky. Dnes uvedeme i některé 
další. Radost měli i ti, kteří získali méně. 

Obnovená pouť ve Vojničkách… Pamětníci 
poutí ve Vojničkách rádi vzpomínají, jak bývaly velkolepé. 
Jenomže ty poslední se konaly zhruba před třiceti lety. Pro-
to se obec Koštice rozhodla, že Vojničkám jejich pouť vrátí. 
V sobotu 11. července se ve Vojničkách sešli obyvatelé místní 
i lidé z okolí, přijel klaun, hrála hudba, místní ženy napekly 
pouťové koláče, které se pojídaly i soutěžně. Vládla dobrá 
nálada a všichni se společně až do noci dobře bavili. Děti si 
navíc mohly vyzkoušet nové prvky na dětském hřišti, které 
zde byly instalovány. Všichni odjížděli spokojeni. Věříme, že 
se letitou krásnou tradici podaří obnovit. (Petra Karfíková)

Vroutečtí připravují Jakubské léto

POSTOLOPRTY (red) – Postoloprtští radní vzali na vědomí ná-
vrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení veřejně přístupných 
míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů za-
kázáno. Zastupitelům ji však prozatím ke schválení nedoporučili.

„Je vytipováno několik lokalit, 
zvláště ve středu města, u budov 
škol, zařízení zdravotní a sociální 
péče, kde by nebylo možno výher-

ní hrací přístroje provozovat,“ vy-
světluje místostarosta Postoloprt 
Vojtěch Bernard.

Dalším návrhem na omezení 

provozování výherních hracích 
přístrojů bylo určení doby, ve 
které mohou být (nebo naopak 
nesmějí být) automaty provozo-
vány. „Město hodlá vymezit ve 
vyhlášce dobu od - do, ve které 
je možno hrací přístroje ve měs-
tě provozovat. Mimo tuto dobu 

by provozovatelé heren a po-
hostinských zařízení automaty 
provozovat nesměli,“ objasňuje 
Bernard.

Upřesnění konkrétních míst 
zákazu a způsob jejich vymezení 
bude předmětem dalšího jednání 
rady města.
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Například hned dva šeky – 
v hodnotě 9 600 korun a 11 000 si 
odnesla ředitelka Mateřské školy 
speciální v Lounech Zdeňka Ne-
udertová na pořízení speciálních 
sedaček pro těžce postižené děti 
a na zakoupení speciálních vý-
ukových programů. Mateřská 
škola speciální Žatec získala 
49 500 Kč na nákup interaktivní 
tabule. Mateřská škola Postolopr-
ty za více než 55 000 korun zre-
konstruuje a dovybaví zahradu, 
podobně jako MŠ Žatec, která 
získala 30 000 korun. 

Rodinné a mateřské centrum 
Jonáš v Podbořanech dostalo té-
měř 60 tisíc korun na podporu 
nově vzniklé dobrovolné občan-
ské iniciativy a jejího úsilí o pře-
měnu bývalé restaurace v útul-
né prostředí mateřského centra 
pro místní rodiče s dětmi. Popr-
vé získala příspěvek Obec Mě-

cholupy, 49 tisíc korun podpoří 
projekt Sportem k lepšímu ži-
votu pro děti a mládež ve Velké 
Černoci. V Malé Černoci se za 
získaných 50 700 Kč postaví re-
kreační koutek pro děti a rodiče. 
Za 41 000 Kč vybuduje ZŠ Peruc 
přírodní učebnu.

Na tvůrčí dílny získal 50 000 Kč 
Spolek paní, dam a dívek při Ob-
čanském sdružení Knihovna tře-
tího tisíciletí. Oblastní pobočka 
organizace nevidomých a slabo-
zrakých spolu s předsedou Ja-
romírem Matějkou se radovala 
z příspěvku 30 000 na osvětové 
akce pro veřejnost. Potěšení za-
vládlo nad 75 000 Kč i ve Spolku 
loutkářů v Lounech, kteří vymění 
opony a opraví jeviště.

Svaz tělesně postižených v Lou-
nech smysluplně využije svých 
95 000 Kč na podporu sportová-
ní handicapovaných lidí.
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Dvě desítky z nich byly pře-
dány českou ambasádou na zá-
věr českého předsednictví EU 
spřáteleným evropským misím, 
zbývajících třicet kusů obdržel 
hlavní protagonista knihy – La-
zarus Takawira – darem.

Kromě radosti a neskrývané 
hrdosti nad tím, že mu byla pu-

blikace vydána v Čechách, oce-
nil také skutečnost, že dr. Ma-
rie Imbrová připravuje oficiál-
ní zimbabwský křest této knihy 
v Bulawayo dne 26. září. Účast 
na tomto slavnostním aktu již 
přislíbil i nový zimbabwský mi-
nistr školství a kultury.

Pro lounskou kulturní obec, 

přátele galerie a zahraniční 
návštěvníky Letního lounské-
ho vábení bude výstava soch 
Lazara Akawiry v Černčicích 
opětovně zpřístupněna v nedě-
li 16. srpna od 10 do 17 ho-
din. Návštěvníkům se věnují 
jak dr. Imbrová, tak i galerista 
Pavel R. Vejrážka.
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VROUTEK (sih) - Vroutek 
se připravuje na své slavnos-
ti – Jakubské léto. Jeho šestý 
ročník letos proběhne 25. čer-
vence. V půl druhé odpoledne 
vystoupí známá country sku-
pina Lochness ze Žatce, poté 

následují neméně známé Bru-
tus a Blue Effect, které vystří-
dá břišní tanečnice Mona z Li-
berce. Večer vystoupí ABBA 
Stars a zřejmě největší hvězda 
slavností Petr Rezek se skupi-
nou Centrum. Produkci zakon-

čí skupina z rockové scény. Pro 
všechny je zajištěno bohaté ob-
čerstvení a především pro děti 
vystoupení s koňmi, na kterých 
se budou moci následně povo-
zit. Srdečně zve město Vroutek, 
vstup je dobrovolný.

Strážníci zajistili a předali Po-
licii ČR tři řidiče, kteří řídili vo-
zidlo pod vlivem alkoholu.

Bylo řešeno 255 přestupků na 
úseku veřejného pořádku, za kte-
ré strážníci uložili pokuty ve výši 
74 200 Kč. Řešili i 102 přestup-
ků, týkajících se volně pobíhají-
cích psů v místech, kde to není 
povoleno, nebo neuklizení psích 
výkalů. Sto sedmdesát šest pře-
stupků proti majetku zahrnovalo 
většinou krádeže v prodejnách, 
za něž byly uloženy pokuty ve 
výši 94 500 Kč.

Čtrnáctkrát zajišťovali lounští 
strážníci místo trestného činu 

a devětkrát asistovali u dopravní 
nehody do příjezdů Policie ČR.

Na Policii ČR bylo předvedeno 
ke zjištění  nebo ověření totož-
nosti 80 osob, 29 osob podezře-
lých ze spáchání trestného činu 
a 9 osob hledaných.

Celkem osmkrát museli stráž-
níci při zákroku použít donu-
covacích prostředků. V regionu 
města bylo odchyceno a umístě-
no do útulku 50 volně pobíhají-
cích psů a 13 koček. 

Na městskou policii se osob-
ně nebo telefonicky obrátilo 
o pomoc, radu či s upozorně-
ním celkem 1558 občanů.

HARARE (red) - Necelé dva týdny po otevření soukromé gale-
rie Emila Juliše v Černčicích a souběžném křtu knihy o tvorbě 
zimbabwského sochaře Lazara Takawiry se ocitlo padesát vý-
tisků této publikace i v Harare. 


