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TREFTE SE DO ČERNÉHO!

Chcete zasáhnout zákazníky v lounském okrese?
Pak nejlépe v našich novinách
Bližší informace o výhodné inzerci vám poskytneme na
tel.: 415 652 204, 606 180 893 nebo na www.svobodnyhlas.cz
e-mail: hlas.inzerce@ln.cz
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Postoloprtská
radnice nechala
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u zámku
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Podbořanské
mažoretky jsou
v republikovém
finále a nacvičují
denně
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Osmnáct nehod, šest zraněných lidí

Konec jedné éry
na železnici
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Bez dlouhých průtahů… Hotová kulturní bomba vybuchla v Černčicích u Loun v podobě

OKRES LOUNY (stř) - V minulém týdnu vyjížděli policisté lounského okresu celkem k osmnácti dopravním nehodám. Šest lidí
při nich utrpělo újmu na zdraví, škoda byla vyčíslena na více
než milion korun. Třináct z nich se odehrálo o víkendu, kdy
byli zraněni čtyři lidé. Mezi nejčastější příčiny se zařadily opět
nepřiměřená rychlost, střet se zvěří, nedání přednosti, alkohol
a nesprávný způsob jízdy.
V neděli došlo k dopravní ne- ulici sjel vpravo mimo komuhodě, jejíž příčinou byl zjevně nikaci, kde narazil přední částí
alkohol. Řidič s vozidlem Seat svého auta do okrasných sloupToledo jel v Žatci po ulici Dr. Vác- ků a následně do odpadkového
lava Kůrky u parkoviště prodejny koše. Poté z místa s vozidlem
Penny, plně se nevěnoval řízení odjel na blízké parkoviště, kde
a narazil přední částí svého vozi- zaparkoval. Při nehodě řidič nadla do zadní části zaparkovaného štěstí neutrpěl zranění, dechovou
Citroenu C3. Ve stejné ulici také zkouškou mu byla naměřena
poškodil levou zadní část zapar- hodnota 2,50 promile alkoholu.
kovaného Fordu Mondeo. Dále Způsobená škoda byla vyčíslena
v Žatci ve směru po Nákladní na 83 000 korun.

Kraj požádal ministerstvo
o přehodnocení účelu Triangle

LOUNY (toš) – Rukopisy, korespondence a knihovna Emila
Juliše se minulý týden kompletně přestěhovaly do Památníku
národního písemnictví do Prahy. Paní Vilemína Julišová tak
splnila básníkovo přání.
Básník Emil Juliš byl v polovi- cích se nalézaná vyprofilovaná
ně devadesátých let osloven Pa- a krásná knihovna,“ přibližuje
mátníkem národního písemnictví archivář Petr Kotyk z Literárv Praze, zda by byl ochoten ulo- ního archivu, který se o získání
žit svůj osobní fond písemností osobního fondu Emila Juliše pro
v Literárním archivu. Nyní jsou Památník písemnictví průběžně
již jeho rukopisy a koresponden- usiloval od první poloviny devace uloženy v Literárním archivu desátých let.
vedle písemností jeho přátel – JiZajímavou součástí fondu jsou
řího Koláře, Josefa Hiršala, Bo- bibliofilská vydání básní Emihumily Grögerové, Karla Miloty la Juliše a překlady jeho básní
a Bohumila Hrabala.
od němčiny po čínštinu. „PaKnihovna byla převezena do mátník národního písemnictví
Památníku písemnictví minu- tímto děkuje za velkorysý dar,“
lý týden. Materiály zde budou uvádí P. Kotyk.
jako celek uloženy pro budouS Emilem Julišem se seznámil
cí badatele, mohou posloužit roku 1990. „Byl jsem byl ve Viole
např. autorovi jeho životopisu. a pořídil na videokameru záznam
„V patnácti banánových krabi- autorského čtení. Bylo to po více

ŽATECKO (vk) - Na krajské strategické zóně Triangle proběhlo jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest, Ústeckým krajem a firmou Panasonic AVC
Networks Czech, s.r.o.
Agenturu CzechInvest zastu- Fišera, který má strategickou
povala její ředitelka Alexandra zónu na starost. „Po masovém
Rudyšarová, Ústecký kraj ná- propouštění a odchodu Hitachi
městek hejtmanky Arno Fišera je to dobrá zpráva, že existují fira Panasonic generální ředitel my, kterým se daří,“ dodal.
firmy Noriyuki Yasuo. Hovořili
Ústecký kraj se vážně zabýo příchodu Panasonicu do zóny vá dalším využitím Trianglu.
Triangle, kde tato společnost „Požádali jsme ministerstvo
nahradila firmu Hitachi, která průmyslu o přehodnocení účelu
nedávno ukončila výrobu.
zóny. Prověřujeme možnost při„Vítáme rozhodnutí Panasoni- vést do zóny například výrobu
než dvacetileté pauze, kdy Juliš
nesměl publikovat ani veřejně cu rozšířit svou výrobu z Plzně na alternativní energie,“ předeslal
vystupovat. Od té doby jsme Triangle,“ říká náměstek Arno A. Fišera.
udržovali kontakt, který díky
společným známým vyústil v to,
že básník památníku písemnosPRAHA (kim) – Uplynulou sobotu probíhal v Praze projekt Bati skutečně poskytl. Emil Juliš je revného světu dětí pod názvem Tanec v srdci. Zúčastnilo se zde plno
jeden z největších českých básní- dětských domovů, ale i Výchovný ústav Buškovice. Tomáš Chlad a Uri
ků, který možná jen kvůli věrnos- okouzlili nejen porotu, ale hlavně děti, a vyhráli 1. místo s tím, že
ti severním Čechám a Lounsku ústav v září navštíví profesionální taneční skupina z Prahy a naučí
není příliš na výsluní, ale jeho pár tanečních novinek. „Těšíme se na další takový projekt, který děpoezie je skutečně světová.“ tem napomáhá více se sbližovat s veřejností a mít radost ze života,“
Důkazem je, že se jeho litera- řekla Zina Čapková, vychovatelka VÚ Buškovice.
tura dodnes překládá. Právě se
připravuje vydání jeho básní ve
švédštině.
„Je dobré, že osobní fondy písemností nejsou rozptýleny přes
antikvariáty po sběratelích, ale že
jsou jako celek zachovány pro
literární badatele do budoucna,
stejně tak knihovna,“ hodnotí
počin Petr Kotyk.

ŽATEC (bal) - Miroslav Legutko (ODS) byl odvolán z rady města
Žatce. Novou členkou se stala Zdeňka Hamousová (nezávislá).
Rozhodlo o tom zastupitelstvo na mimořádné páteční schůzi.
Legutka odvolali zastupite- mimořádné jednání rady města
lé za ČSSD, KSČM a nezávislí. JUDr. Krčmarikem ihned po zaV pozadí jsou spory ve vedení stupitelstvu. Cílem bylo zabráspolečnosti Žatecká tepláren- nit v odvolání nekompetentního
ská, jejímž vlastníkem je město ředitele ing. Hantáka, kterého
a kde M. Legutko zastává post zná veřejnost například z vedepředsedy představenstva. Nyní ní ztrátové Nemocnice Žatec
bude zřejmě brzy odvolán i z o.p.s. v posledních letech. Bojotéto funkce.
vat jsem určitě připraven, ale ne
Návrh na odvolání předlo- tak, že bych přivedl firmu k prožil zastupitel Bedřich Henrych blémům, jen abych si zajistil post.
(ČSSD). Kritizoval Legutka za Tedy, pokud mi budou předkládáněkteré kroky učiněné předtím ny návrhy jako doposud, radši ať
v teplárenské společnosti. Le- mě odvolají,“ sdělil nám Miroslav
gutko kritiku i všechna nařčení Legutko.
odmítl, přesto ho zastupitelé
Zastupitelé sedmnácti hlašestnácti hlasy odvolali.
sy zvolili do rady města novou
„Odvolání z rady města mělo členku Zdeňku Hamousovou.
být pouze prostředkem k od- Ta je přitom rovněž členkou
volání z představenstva společ- představenstva Žatecké teplárennosti. Tento krok byl předvída- ské. Bedřich Henrych je v dozorčí
telný požadavkem na urychlené radě stejné firmy.

Pro zvolení Z. Hamousové
byl i starosta města Erich Knoblauch (ODS). „Hlasoval jsem
proti odvolání M. Legutka.
Chtěl jsem navrhnout do rady
města zastupitele Jana Novotného z ODS, ale ten na schůzi nebyl přítomen a neměli jsme jeho
písemný souhlas. Takže přicházel
v úvahu někdo z nezávislých, což
se stalo a hlasoval jsem pro paní
Hamousovou,“ tlumočí své rozhodnutí Knoblauch.
„Osobně jsem zvedl ruku pro
odvolání M. Legutka, protože
některé věci týkající se představenstva a teplárenské se mi nezamlouvaly,“ řekl místostarosta
Aleš Kassal (ČSSD). Hlasoval pro
zvolení do městské rady Zdeňky
Hamousové. „Ženský element je
zaprvé vždy vhodný, zadruhé paní
zastupitelku považuji za velmi
schopnou, takže věřím, že bude
přínosem,“ uvedl Kassal.

otevření Galerie Emila Juliše. Současně byla zahájena výstava soch zimbabwského sochaře Lazara
Takawiry, jíž vlastní PhDr. Marie Imbrová, a pokřtěna knížka o sochaři. Lounský antikvář Pavel Rudolf
Vejrážka z nevlídných prostor bývalé školy vytvořil skvostnou galerii, kterou pojmenoval po svém
příteli básníkovi. Emilu Julišovi je věnována pamětní síň. „Jsem šťastná, že manželovo jméno nesou
prostory tak důstojné a krásné. Zpočátku jsem si říkala, zda si toho pan Vejrážka na svá bedra nenaložil příliš, ale znám ho, jak je umanutý a věřila jsem, že se to povede,“ pověděla nám paní Vilemína
Julišová. V galerii se sešla řada významných osobností, nechyběli milovníci umění. Na snímku zleva
Vilemína Julišová, vedle Marie Imbrová, dále Zdeněk Sýkora, za ním jeho manželka Lenka a vpravo antikvář a galerista P. R. Vejrážka. Výstavu lze navštívit po domluvě s majitelem galerie. (toš)

Julišova „Zóna“ se stěhuje do Památníku písemnictví

Buškovičtí kluci mají tanec v srdci

Radní Legutko odvolán, Hamousová na jeho místo
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tichlo jedno nádraží,
jedno z mnoha, a budou následovat další. Práce
je postupně mechanizována,
všechny pražce stanice byly
přerovnány, utaženy, výhybky zelektrizovány, návěstidla
přebudována… Železniční
stanici Chlumčany u Loun
opustil poslední zaměstnanec
a zůstala jen dálkově ovládaná
zabezpečovací technika.
Dnešní trať Kralupy nad
Vltavou – Most vznikla díky
podnikatelům, vedeným hrabětem Thun-Hohensteinem,
jejichž projekt byl vybrán
k realizaci výstavby Pražsko-duchcovské dráhy. Dne 21.
listopadu 1872 byl zahájen
nákladní provoz z Mostu do
Chlumčan. Pro obtížné terénní poměry v úseku Louny
– Smíchov neprobíhaly práce plynule a tak k zahájení
osobní dopravy došlo začátkem následujícího roku, po
dokončení úseku Chlumčany
– Smíchov. První slavnostní
vlak projel celou novou trať
2. ledna 1873.
Za 136 let si nádraží užilo
leccos: signalizaci praporky,
přístavbu původní výpravní
budovy v roce 1895, instalaci elektromechanického zabezpečovacího zařízení v roce 1902, které s částečnou
úpravou v roce 1993 sloužilo
až do posledních dnů stanice,
telegraf, kolíčkový zapojovač,
dálnopis, inspekční drezíny
s pány traťmistry, parní lokomotivy i šestinápravové dieselové Sergeje, vlečku do cukrovaru, kolejovou váhu u skladiště a převažování vagonů se
zásilkami cukrovky, chmele
pro zahraniční zákazníky,
ale také melounů, nakládky
a vykládky vojenských transportů, zrušení přilehlých hlásek ve Veltěžích, Brloze a Vlčí,
zastávku s komerčním obsazením v Cítolibech, zrušení závor
a vechtru u Erlichů směrem na
Louny, pana přednostu Sušického i pány náčelníky Hanzala
a Berana…
A tak z původního začlenění stanice do Pražsko-duchcovské dráhy, Severozápadní
dráhy Československých státních drah jsme se dopracovali
k Regionálnímu centru provozu akciové společnosti Českých
drah….
Nastává další éra provozu
naší stanice. Modernizaci
nelze zastavit. Jednotné obslužné pracoviště převálcovalo námi nabízené lidské síly.
Nádraží osiřelo. Držme mu
palce, ať všechny ty změny
ustojí a nezanikne.
Milena Krejčová, výpravčí
žst. Chlumčany u Loun

Magická Siřem
s nadšením
přivítala
spisovatele
Arnošta Lustiga
str. 5

Bránice kmitaly obzvláště divoce…

Tradiční
oblíbené hry žateckého mikroregionu Sranda bez plotů z loňských
Měcholup letos přesedlaly do Tuchořic. Cestu ke hřišti obroubili
stánkaři s perníky, parukami, pendreky a medy. Družstva vytvořená občany členských obcí mikroregionu soutěžila od brzkého
dopoledne, kdy měla tři minuty na to, aby předvedla pohádku. Následovalo šestero poťouchlých pohádkově laděných disciplín. Už
názvy Kovový měšec, Dívka na koštěti, Zeď, Jízda na koloběžce
se zavázanýma očima či Otesánek dávají tušit hutnou legraci. Po
absolvování soutěže shodně dosáhla nejvyššího počtu, osmnácti bodů, družstva Liběšic a Tuchořic. V tomto případě rozhodla
krása pohádky, v níž se Tuchořičtí se světoběžným kocourem
v botách opravdu vyznamenali, zvláště luzná břišní tanečnice
v podání pana Lehmana juniora přesvědčila o kvalitách i ty
nejzavilejší členy poroty. Tuchořice vyhrály zaslouženě. (toš)

