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Drinks Union nezvýí
cenu Lounského leáku

Marihuana ze
zahrady z Vojnièek

OKRES LOUNY (rtl) - Nápojáøská skupina
Drinks Union nebude následovat krok Prazdroje a nezvýí ceny piva. Vyznavaèi Lounského
leáku a také piv Zlatopramen nebo Bøezòák
tak mohou být klidní, alespoò do konce roku.
Se zdraením u letos nepoèítáme, øekl øeditel spoleènosti Drinks Union Milan Hagan.
Skupina sdruuje pivovar v Krásném Bøeznì
a Velkém Bøeznì na Ústecku, v Lounech a Kutné hoøe. Drinks Union prodává pivo zejména
na severu Èech a v zahranièí. Na zdraování
u konkurence vìtinou nereaguje. Chceme si
zákazníky udret a získat nové, nikoliv o nì
pøijít, øekl ji døíve prokurista firmy Josef Vejlupek.

OKRES LOUNY (pèr) - Minulý týden se na
okrese realizovali pøedevím zlodìji, policisté
vak obvinili i pìstitele drog. Do prodejního
stánku s potravinami v lounských Benátkách
se v noci na pátek vloupal zlodìj, který odcizil
cigarety, alkohol a dalí zboí za témìø 12.000
korun. Z pokozování cizí vìci a pokusu o kráde byl obvinìn 52letý ateèan, který se èasnì
ráno pokusil vloupat do dvou prodejen v Jakoubkovì a Praské ulici v Lounech. Pokodil
kamenem dveøe do prodejny drogerie. Zjistil, e
zde nenajde potraviny a vloupal se do prodejny
masa a uzenin. Zde vak byl vyruen policejní
hlídkou. Nestaèil ukrást nic. koda, kterou
vloupáním zpùsobil, vak pøesahuje 10.000 Kè.
Nákladní vozík za osobní automobil zmizel
z objektu firmy v Zemìské ulici v Lounech.
Zpùsobená koda pøesahuje 70.000 Kè. Z trestného èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek a jedù obvinila policie 40letého mue z Lounska, který na zahradì a dvorku chalupy ve Vojnièkách pìstoval
marihuanu. Policisté objevili 47 rostlin konopí.

Kamerový systém vidí nyní lépe

ATEC (rtl) - Nové zaøízení, vylepující digitální snímání mìstského kamerového systému, získala Mìstská policie atec. Mìstský
úøad chtìl pùvodnì na jeho koupi získat prostøedky ze státního Programu prevence kriminality, to se mu ale nepodaøilo. Sto tøicet korun
tak mìsto dalo ze svého. Nové zaøízení umoòuje daleko lepí zvìtování obrázkù a jejich
rychlé ukládání do poèítaèe, navíc i okamitý
pøenos uloených dat do poèítaèe Policie ÈR,
vysvìtluje atecký místostarosta Ale Dvoøák.
Ten je proto pøesvìdèen, e nový systém usnadní identifikaci pachatelù rùzné trestné èinnosti: Kamery nyní daleko lépe pøeètou napøíklad poznávací znaèku auta nebo rozeznají
detaily tváøe, dodal.

Le lounský zastupitel za KSÈM Drahomír Faix? Zdá se, e ano. Pøesný obrázek si
udìlejme spolu. Staèí si ocitovat vìtu
z pøedvolebního letáku lounské okresní organizace KSÈM ze zaèátku øíjna. V èlánku
Zahradní mìsto se Faix vrací k jednání
lounského zastupitelstva z 20. záøí. Mimo
jiné se tam hovoøilo o prodeji parcel v lounském Zahradním Mìstì. Kdo ète Svobodný
hlas, ví, jak to bylo. Mìsto navrhovalo prodávat parcely za cenu 700 korun za metr,
zastupitel Radovan abata navrhl zlevnit
na 450 korun. Návrh neproel, program zastupitelstva pokraèoval dál. V èem je problém? Faix v èlánku Zahradní mìsto za
lounské komunistické zastupitele píe: Pozemky pro rodinné domky se budou prodávat za cenu 700 Kè za ètvereèní metr. Nae
snaha o prodej lacinìjí (návrh podal pan
abata) vyla na zastupitelstvu 20. záøí
vniveè.
Tak pøedevím - staèí si poslechnout zvukový záznam jednání zastupitelstva. K cenì
pozemkù v Zahradním Mìstì diskutovali
tøi lidé: Radovan abata (Unie pro sport
a zdraví), tajemnice mìstského úøadu Renáta Èapková a starosta Jan Kerner
(ODS). Nikdo jiný. Návrh na sníení ceny
pøednesl Radovan abata, který nemá
s KSÈM nic spoleèného. To potvrdil i po
pøeètení èlánku - Unie pro sport a zdraví
není v koalici s KSÈM a abatùv návrh byl
návrhem abaty, nikoli návrhem KSÈM.
Je dojemné, jak soudruh Faix líèí snahu komunistù zajistit lidem levné parcely, ale le:
komunisté se k cenám parcel ústnì vùbec
nevyjádøili, nato aby nìco navrhli. Kdy
abata svùj návrh pøednesl, hlasoval pro
nìj on sám, nìkolik zastupitelù z ÈSSD
a nìkolik z KSÈM. Komunisté si teï abatùv návrh pøivlastòují vìtou Nae snaha
o prodej lacinìjí - návrh podal pan abata., kterou si pìt mnou oslovených lidí, kteøí
neznají ani Faixe ani abatu, vysvìtlilo jednoznaènì: za komunisty podal návrh abata. Jene tak to nebylo.
Blíí se volby do krajského zastupitelstva. e komunisté v pøedvolebním letáku
lou, nepøekvapí. Nabízí se otázka, zda tím
chtìjí jako obvykle prospìt jen sobì - tedy
obelhat své soudruhy, kteøí na zastupitelstvu nebyli, a tvrdit jim, e návrh na lacinìjí parcely je komunistický. Doufejme, e
za tím není snaha diskreditovat abatu,
který se v krajských volbách uchází o post
krajského zastupitele na kandidátce SND
Sdruení nezávislých. Pokud by se toti leták s touhle u ne lièkou, spíe lí, dostal do
rukou tìm volièùm SND Sdruení nezávislých, kteøí na zastupitelstvu nebyli, a tìch
je vìtina, mohli by nabýt dojmu, e abata
je snad kandidátem KSÈM. Jde o tradièní
komunistické mlení nebo zámìrné pokození?
DavidHertl
d.hertl@worldonline.cz

Nevyuitu kolu nabízí
mìsto stále podnikatelùm
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Ministr dopravy v Lounech...V pondìlí 25. øíjna navtívil lounskou radnici ministr dopravy ÈR Milan imonovský (vlevo).
Spoleènì s lounskou místostarostkou Vìrou Mirvaldovou, tajemnicí Renátou Èapkovou a Václavem Zlatohlávkem z odboru místního
hospodáøství probírali problematiku výstavby rychlostní komunikace R7 a zejména zdánlivì nevinnou køiovatku pod Sulcem, kde se
odehrálo mnoství tragických nehod. Informovali jsme ministra, e pokud se zrealizuje ètyøpruh, pomùe to nejen Lounùm, ale i obcím
v okolí, øíká tajemnice Renáta Èapková. Rokovalo se také o osudu budovy staré polikliniky na Tyrovì námìstí, která byla majetkem
Èeských drah. Ministr informoval, e na objekt je u zpracovaný odhad. Budova má být nabídnuta ve veøejné soutìi, pøièem rozhodujícím
kriteriem bude nabídnutá cena. Jednalo se té o dopravních pøestupcích. Pøedstavitelé radnice ministra seznámili se systémem øeení
dopravních pøestupkù, zejména pod vlivem alkoholu. Ministr pøedeslal, e se s touto problematikou øada mìst tìce potýká a nad øeením
otázky v Lounech vyjádøil uspokojení. Osobnì se domnívám, e vyøeení tohoto problému je otázkou vùle, systému a kontroly, øíká
tajemnice. Václava Zlatohlávka zajímal dopad zavedení mýtného na provoz na silnicích druhé a tøetí tøídy. Zhruba po hodinové návtìvì na
radnici se vydal Milan imonovský, který vzbudil dojem fundovaného odborníka, do spoleènosti Lostr.

Pøedstavitelé kraje chtìjí urychlit výstavbu silnice R7
n Stavba silnièního obchvatu Sulce nezaène zøejmì døíve ne v roce 2006

OKRES LOUNY (rtl) - Pøedstavitelé Ústeckého kraje chtìjí urychlit výstavbu rychlostní
silnice R7, která spojuje Louny s Prahou a Nìmeckem. V Mostì se na tom v pátek 22.
øíjna shodli zástupci mìst, hospodáøských komor a tripartit regionu.
Problémem postupu prací jsou kromì nedo- padní Èechy do Nìmecka by mìly být ukonstatku finanèních prostøedkù zejména legisla- èeny do roku 2011, náklady jsou odhadnuty
tivní normy. Legislativa umoòuje plánovitì zhruba na 11 miliard korun. Mìli bychom
zdrovat kadou stavbu, co vede ke zpodìní vyvinout maximální politické úsilí reprezeno mnoho mìsícù a let. To bychom mìli doká- tace regionu, aby byl harmonogram dodren.
zat zmìnit, øekl vládní zmocnìnec pro severo- Jde o ivotnì dùleitou dopravní tepnu,
západní Èechy Vlastimil Aubrecht. Vláda u doplnil pøedseda Hospodáøské a sociální
v tomto smìru chystá zmìnu ostøe kritizova- rady Ústeckého kraje Richard Falbr. Nevyného zákona, podle nìho by napøíklad stavba hovující dopravní spojení u podle nìj odrasilnice R7 byla ve veøejném zájmu a státu by se dilo od miliardových investic v prùmyslové
tak urychlilo kupøíkladu vyvlastòování pozem- zónì Triangle v areálu bývalého vojenského
kù.
letitì u atce dvì automobilky, firmy PeuPlánované úpravy a rozíøení rychlostní geot/Citroen a Kia/Hyundai. V okolí silnice
silnice R7 z Prahy pøes støední a severozá- R7 je podle Aubrechta více ne dvacet prù-

OKRES LOUNY (rtl) - Místopøedseda snìmovního hospodáøského výboru a severoèeský
poslanec Oldøich Vojíø (ODS) pøipravuje návrhy na zruení zákona o investièních pobídkách a na sníení sazby u danì z pøíjmù právnických osob.
Návrhy je tøeba dobøe pøipravit zejména z velmi prospìlo sníení danì z pøíjmù ze souhlediska legislativnì-právních úprav, snìmov- èasných 28 procent na 19 procent, uvedl. Kvùli
na by se s nimi mohla seznámit na konci leto- nií dani by stát pøiel podle Vojíøe asi o deset
ního èi zaèátkem pøítího roku, øekl Vojíø. miliard korun roènì, na pobídkách zhruba ètyV pøípadì úspìchu by Vojíøovy úpravy zákonù øi miliardy korun uetøí. Pøi rùstu ekonomiky
vstoupily v platnost 1. ledna 2006. Zákon by se zmìny nemusely v bilanci státního rozo investièních pobídkách je patný, protoe vy- poètu vùbec promítnout. Nií daò z pøíjmù
tváøí selekci. Pomáhá zejména finanènì zaji- navíc nastartuje zájem investorù o nai zemi.
tìným zahranièním spoleènostem, naopak Srovnáme toti podmínky se sousedním Slomalé a støední firmy vèetnì tuzemských nedo- venskem, nae pracovní síla je pøitom kvalitstávají nic. Obìma typùm investorù by pøitom nìjí, doplnil.

Soud s pracovníky vìznice pokraèuje v prosinci
LOUNY (rtl) - Pøed Okresním soudem
v Lounech pokraèovalo v pátek 22. øíjna
hlavní líèení s dvìma bývalými pracovníky
vìznice v Novém Sedle na Lounsku, obalovanými z nedovolené výroby a drení drog
a zneuití pravomoci veøejného èinitele. Jeden z muù je navíc obalován i z poruování
povinnosti strání sluby. Oba mìli vìzòùm
do vìzení donáet mobilní telefony, drogy,
léèiva, steroidy, anabolické látky èi injekè-

ní støíkaèky. Soud u pøed èasem ohodnotil
jejich jednání roèním podmínìným trestem
s dvouletou zkuební lhùtou a zákazem èinnosti na tøi roky. Oba mui trvají na své nevinì, proti rozsudku se odvolali a krajský
soud pøípad vrátil k projednávání lounského soudu. V pátek pøed soudem vypovídal
Milan K., který byl od prosince 2000 do èervna 2001 vìznìn v Novém Sedle. Jednoho
z obalovaných znal pouze zprostøedkova-

Nejvíce obyvatel z kraje
ubývá v lounském okresu

OKRES LOUNY (rtl) - Ústecký kraj si v prvním pololetí udrel nejvyí porodnost v Èeské
republice. Zatímco v celé zemi se prùmìrnì narodilo 4,7 dítìte na tisíc obyvatel, na severu
Èech to bylo 5,2 dítìte. V regionu je ale také
nejvíce potratù, rozvodù a úmrtí v rámci republiky. Odborníci oèekávají, e zmìna nepøíznivého trendu nastane do dvaceti let. I poté ale
lidé na severu Èech budou umírat zhruba o dva
roky døíve ne v jiných regionech. Od zaèátku
roku v Ústeckém kraji vzrostl poèet obyvatel
o 319 na 821.187 lidí. V prvním pololetí se narodilo 4.309 dìtí. Porodnost nepatrnì stoupá
na severu Èech øadu let. V kraji zemøelo bìhem
esti mìsícù letoního roku 4.505 lidí. Ve stejném období se pøistìhovalo 4.505 obyvatel,
o 112 ménì jich z kraje odelo. Nejvyí pøírùstek, témìø o 250 lidí, zaznamenali na Teplicku, na konci tabulky je lounský okres, kde 16
osob naopak ubylo. V Ústeckém kraji bylo
v pololetí rozvedeno 1.901 manelství, co je
Za klad zruení zákona o pobídkách Vojíø o 662 více, ne bylo uzavøeno sòatkù.
oznaèil i ukonèení zásahù státu do zahranièních investic v tuzemsku. Ukázkou patného Stromem roku lípa ze Zámrsku,
rozhodnutí vlády je podle nìj napøíklad spoleè- erotínský buk sedmý
nost TPCA (Toyota Peugeot Citröen AutomoOKRES LOUNY (rtl) - estikmenná lípa
bile), která staví závod v Ovèárech u Kolína.
Kolín prosadil bývalý ministr prùmyslu Miro- rostoucí u Základní koly v Zámrsku, obce
nedaleko
Chocnì a Vysokého Mýta, se stala
slav Grégr. Firma pøitom nyní zoufale shání
pracovníky v severozápadních Èechách a staví vítìzem celostátní ankety Strom roku 2004
pro nì byty. Kdyby se usadila v zónì Triangle poøádané Nadací Partnerství. Celkem 4.817
v areálu bývalého vojenského letitì u atce, hlasù pro tento strom rozhodlo, e neobvyklá
na rozhraní Mostecka, Chomutovska a Loun- lípa se stane na následujících dvanáct mìsícù
ska s nejvyí mírou nezamìstnanosti v zemi, Stromem roku Èeské republiky. Na druhém
lidé by se nemuseli stìhovat. Uetøily by se tak místì skonèil jilm rostoucí mezi Véskou a Ponáklady na výstavbu bytù, které stejnì sanuje hoøany u Olomouce se 2.793 hlasy. Na tøetí
stát, dodal.
místo se dostaly jírovce rostoucí v Dolních
Knìekladech u Týna nad Vltavou, které podpoøilo 2.693 hlasujících. Z 87 návrhù na Strom
roku Èeské republiky, které dorazily od spolkù
nì, protoe to nebyl jeho vychovatel, druhé- a obèanù, vybrala komise sloená z odborníkù
ho neznal vùbec. Vypovídal o situaci ve vìze- a osobností na jaøe dvanáct finalistù. Do finále
ní, o tom, jak se tam mìly zøejmì dostávat se tehdy propracoval i buk lesní, rostoucí na
drogy, jak probíhaly rozsáhlé kontroly. katastru obce erotín v èásti lesa zvané BudHlavní líèení bylo odroèeno na prosinec, kdy
lín. Strom z Lounska byl jediným zástupcem
by pøed soudem mìlo vypovídat dalích est
svìdkù. Vìznice v Novém Sedle by také mìla Ústeckého kraje v soutìi. Dostal nakonec jen
poskytnout zprávu o tom, zda mìli vìzni 771 hlasù, co staèilo na sedmé místo. Celkem
monost získat prostøednictvím lékaøe vi- pøilo do ankety 16.498 hlasù od vech milovníkù stromù.
tamíny.
myslových zón, je jsou na dobrém dopravním spojení závislé.
Louny na jednání zastupovala Ivanka Makariusová, která má na radnici v Lounech na
starosti poøizování územnì plánovacích dokumentací a regionální rozvoj. Na Lounsku je
budoucí rychlostní komunikace R7 rozdìlena
na pìt úsekù, pøipraven je vak zatím jediný,
plánovaný obchvat Sulce. U vech ostatních se
teprve jedná o jejich vlivu na ivotní prostøedí a
o tom, kde na jejich stavbu vzít peníze, vysvìtlila. Na stavbu obchvatu Sulce u bylo vydáno
pravomocné územní rozhodnutí, bylo vypsáno
i výbìrové øízení na zhotovení projektu pro dokumentaci, nutnou k vydání stavebního povolení. Na materiálech by se mìlo pracovat bìhem roku 2005, vydání stavebního povolení na
realizaci obchvatu Sulce neoèekávám døíve ne
koncem roku 2005, dodala Makariusová.

O investici TPCA pøilo prý letitì kvùli Grégrovi
n Severoèeský poslanec navrhuje zruení zákona o investièních pobídkách

POSTOLOPRTY (rtl) - Zhruba devadesát
tisíc korun zaplatí postoloprtská radnice za
temperování prázdné kolní budovy v ulici Boeny Nìmcové. Kromì toho je nutné objekt hlídat a uklízet sníh v zimních mìsících. Léta
nevyuívaná budova stále èeká na nového nájemníka nebo majitele. Monost zøídit ve kole
výchovný ústav mládee nebo výcvikové støedisko policejní zásahové jednotky radnice odmítla, jednání se tøemi podnikateli skonèila také
neúspìchem. Pøijdou, prohlédnou si objekt
a u se neozvou, popisuje starosta Miroslav
Hylák, jak si podnikatelé vybírají z velké nabídky nebytových prostor v regionu. Posledním
váeným zájemcem o kolu je litvínovský podnikatel, jen zde plánuje sportovní centrum
s bowlingem. I v tomto pøípadì jsou ale jednání
na zaèátku.

