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n Již nějakou dobu funguje
elektronická podatelna MÚ
Postoloprty, částečně byly kvůli ní navýšeny výdaje z rozpočtu
města na zaměstnanecký plat.
Jak se osvědčila v praxi?
FOTO ALLA BALKOVSKA

Václav Trylč,
tajemník
Městského úřadu
Postoloprty
„Je pravda, že výměna informací
v elektronické podobě je trendem
dnešní doby. To se týká i elektronických transakcí ve sféře státní
správy, financí. Elektronickou
podatelnu na našem úřadě jsme
zavedli letos v březnu. Podatelna
je určena pro zasílání datových
zprav podle nařízení vlády ČR,
kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu. To znamená, že ji mohou využít všechny
fyzické či právnické subjekty,
které mají zřízený elektronický
podpis. Do dnešního dne však
prostřednictvím e-podatelny
Městským úřadem Postoloprty
nebyla přijata žádna žádost
ani daňové přiznaní. Dominují
klasické procedury, prováděné
na základě osobního styku,
používající postupy ověřování
totožnosti, vlastnoruční podpisy a archivaci dokumentů. Zato
datové zprávy musejí splňovat
veškeré náležitosti pro zajištění
bezchybného zpracování. Jsou
přijímány ve formátech doc (MS
Word 6.0/95), txt, pdf a xls (MS
Excel 6.0/95).“

Voda v Nechranické
přehradě je stále bez
problémů

ŽATECKO (rtl) - Lidé v Ústeckém kraji mohou ke koupání využít
všechny sledované nádrže a bazény.
Žádné zdravotní problémy zatím
návštěvníkům vodních ploch nehrozí. Vyplývá to z informací na
internetových stránkách krajské
hygienické stanice, zveřejněných ve
čtvrtek 7. července. Návštěvníky od
vodních radovánek neodrazuje ani
chladnější počasí. Místo koupání
si lidé půjčují lodičky, vodní skútry
nebo mohou vyzkoušet vodní lyže.
Takovou zábavu nabízejí například
provozovatelé kempu u Nechranické přehrady.

Kaple v Klučku byla nově vysvěcena Začalo to včelím rojením,
n Mariánské poutní místo si připomnělo událost, která vedla k jeho vzniku

KLUČEK (rtl) - V neděli 3. července se v Liběšicích konala tradiční hlavní poledne pak vystoupil Poutníčkův sbor
mariánská pouť. Dopoledne v 10 hodin byla v rámci oslav poutě posvěcena a v 15 hodin bylo pro věřící připraveno
opravená kaple v Klučku, postavená na místě prvního zázraku, k němuž eucharistické požehnání.
Liběšický kostel sv. Martina a Panny
mělo v obci dojít.
Podle zápisů jel roku 1743 z polí se ba stejnou hodnotu má i práce Josefa Marie byl ve druhé polovině 18. století
rozšířen o mariánskou kapli, do které
synkem jeden z klučeckých sedláků. Hotového, který kapli opravil.
Bylo to v době, kdy byl rozvodněný
Věřící se po posvěcení opravené kaple byl roku 1753 z Klučku přenesen popotok. Mostek přes potok se pod a nového obrazu vydali procesím z Kluč- svátný mariánský obraz. Od té doby se
spřežením propadl a všichni se topili. ku do dva kilometry vzdálených Liběšic. kostel stal poutním místem pro věřící
Sedlák se měl začít modlit k Panně Ma- Tam byla sloužena už zmíněná mše, od- ze širokého okolí.
rii a v tu chvíli koně ucítili pevnou půdu
pod nohama a povoz i s oběma muži
z rozvodněného potoka vytáhli. „Tím
byl položen základ ke vzniku našeho
poutního místa,“ připomněl při svěcení
P. Vilém Štěpán z Liběšic.
Svěcení opravené kapličky a nového
obrazu se ujal premonstrát P. Bronislav
Milan Čigáš, farář v Bohušovicích nad
Ohří a Terezíně, který také potom dopoledne sloužil v liběšickém kostele mši
svatou společně s liběšickým farářem.
Nově posvěcený obraz od Jaroslava Lenerta ze Svatého Kopečku u Olomouce
připomíná právě událost z roku 1743,
kdy byl při povodni zázračným způsobem zachráněn na přímluvu Panny
Marie tonoucí sedlák. Obraz v kapličce
v Klučku byl nahrazen kopií, originál
je umístěn v liběšickém kostele. Kaple
byla opravena na náklady Obecního V neděli 3. července se v Liběšicích konala tradiční hlavní mariánská
úřadu Liběšice. Materiál na stavbu pouť. V době mše svaté byl kostel sv. Martina zcela zaplněn a pouťové
přišel na zhruba pět tisíc korun, zhru- atrakce zely prázdnotou.
JAROSLAV TOŠNER

otázka

ého

svobodný hlas

14. července 2005

Učitele odcházejí na dovolenou s neklidem
n aneb co může způsobit jedna nula

POSTOLOPRTY (bal) - Od začátku tohoto týdne si může odpočinout i většina
pedagogů Základní školy Postoloprty. Na dovolenou však odešlo její vedení
s neklidem a rozporuplnými pocity. Na školu totiž od nového školního roku
čeká řada změn a omezení kvůli nižšímu rozpočtu. Místo požadovaného
1,2 milionu korun dostalo od Ústeckého kraje přidáno jen 120 tisíc Kč. Argumentace ředitelky školy Mileny Stejskalové u dohadovacího řízení, že
údajné navýšení rozpočtu nestačí ani na zvýšení základních tarifů, nebylo
moc platné. Odpověď zněla jasně: ve státním rozpočtu rezervy nejsou.
„Myslela jsem, že tam spletli počet kantora pouze na hlídaní žáků. Princip
nul. Nespletli! Prý si máme hledat „jen pohlídáš - a nedostaneš příplarezervy v počtu vyučovaných hodin, tek“ je přinejmenším špatný. Nejsme
v počtu tříd a zaměstnaných učitelů,“ zaopatřovací ústav. Jsme státní škola
tlumočila rozhodnutí kraje zklamaně a kdo jiný než stát by nás měl financoMilena Stejskalová. Náklady na mzdy vat?!“ - rozhořčeně přemítá ředitelka.
přitom škole od ledna stouply, kvůli V příštím školním roce ubude celkem
čemuž někteří učitelé ani nedostávali 60 vyučovacích hodin, problematické
osobní ohodnocení. „Od začátku roku bude zaplacení přesčasových hodin,
totiž musíme platit zaměstnancům více ubudou tu také dvě třídy, počet kanza suplované hodiny,“ vysvětlovala ře- torů se sníží nejméně o dva, nemluvě
ditelka školy. Vyúčtování platů za první o nuceném snížení pracovního úvazku
pololetí roku 2005, které dělalo vedení pro řadu učitelů.
školy v minulých dnech, ukázalo, že
Postoloprtská základka má „smůlu“
průměrná odměna učitele za toto ob- že je velká a ve srovnání s malými školadobí činila 103 koruny 80 haléřů a prů- mi prý má kde hledat ony rezervy. „Jenměrný pracovní příplatek za přesčasy že praxe se značně liší od teoretických
něco přes tisícovku. „Po dubnu jsem úsudků. Například se nerespektuje,
musela snížit příplatky. Takové pod- že máme školu ve dvou rozložitých
mínky nás nutí místo suplovaní posílat budovách a o to náročnější situaci.

skončilo požárem válendy
OKRES LOUNY (rtl) - Minulý
týden přinesl profesionálním a dobrovolným hasičům v lounském okresu
opět plno práce. V pondělí 4. července odpoledne kolem druhé museli
podbořanští hasiči na žádost vedení
podbořanského domova důchodců
zlikvidovat roj včel. Další včelí roj na
stejném místě likvidovali o hodinu
později, večer kolem šesté byl další
včelí roj na náměstí v Podbořanech.
Následující den byl sice svátek, ráno
o půl deváté vyjížděli ale hasiči počeradské elektrárny k poplachu, který,
jak se později ukázalo, byl jen planý
- a to kvůli špatnému nastavení hlásiče. Před devátou dopoledne zasahovali
podbořanští hasiči u požáru náletových
dřevin a hrabanky u Valova. Požár, při
němž nedošlo k žádné větší škodě, byl
zlikvidován do dvou hodin. Žatečtí
hasiči vyjížděli večer před sedmou
k Holedeči, kde osobní auto narazilo do

stromu. Ve středu 6. července byl večer
před osmou hodinou nahlášen požár
auta u hřbitova v Podbořanech, hasiči
však na místě žádný požár nenašli. Ve
čtvrtek 7. července ráno před devátou
došlo k další havárii u Holedeče, kde
se srazila dvě auta, osobní s dodávkou.
Žatečtí hasiči tam pomohli s odpojením autobaterie a odklízeli následky
střetu. Odpoledne před třetí lounští
hasiči otevřeli byt v Lounech, kde našli starší paní se psem. Do bytu nebylo
možné se dostat, byl totiž poškozený
zámek, který museli hasiči vylomit.
Večer před šestou zasahovali lounští
hasiči u požáru auta na obchvatu
Loun. V deset večer byl pak nahlášen
požár domku v Kryrech. Na místo se
sjeli hasiči z Podbořan a dobrovolní
hasiči z Kryr, chvíli před půlnocí byl
požár uhašen. V bytě se vzňala válenda
a skříňka. Příčina požáru a způsobená
škoda jsou v šetření.

Návštěvníky Krásného Dvora
provedou zámkem herci

n V polovině července živé obrazy, počátkem srpna divadelní představení
KRÁSNÝ DVŮR (rtl) - Turistickou sezonu na zámku v Krásném Dvoře oživí
mladí herci. Pro návštěvníky připravili prohlídky formou divadelního představení, jehož hlavní postavou bude magistr Kelly.
Druhý ročník projektu Živé obrazy kostýmech z divadel v Mostě, Praze, Plznabídne lidem pohled do minulosti ni a studenti DAMU. V Krásném Dvoře
české i evropské. Z příběhů se lidé do- se umělci představí 16. a 17. července od
zvědí i něco o historii zámků. Projekt by 9 do 17 hodin. Organizátoři doporučují
měl podpořit turistiku v Ústeckém kraji, zájemcům, aby si raději vstupenky rekterý není podle České centrály cestov- zervovali v předstihu. Vystoupení dále
ního ruchu příliš s rekreací a návštěva- uvidí na zámcích v Klášterci nad Ohří,
mi památek spojován. „Návštěvnost Ploskovicích a Benešove nad Ploučnizámků, kde se loni příběh odehrál, se cí. Projekt, jehož náklady se pohybují
zvýšila a právě velký ohlas nás přesvěd- okolo 700.000 korun, podpořil Ústecký
čil o přínosu projektu,“ řekl Jiří Šnábl z kraj částkou 400.000 Kč. Část peněz
pořádající agentury Modua.
získala agentura od sponzorů a část
Žertovné scénky ze života ve stře- hradí z vlastních zdrojů.
dověku odehráli umělci na zámku
Nebude to však všechno ze zajímav Krásném Dvoře už loni. Zámek, vých kulturních počinů, které mají
známý například z filmu Jak básní- zpestřit turistickou sezonu v Krásném
kům chutná život, navštíví o víkendu Dvoře. Ve dnech 5. a 6. srpna se podběžně zhruba 250 lidí, na Živé obrazy večer na zámeckém nádvoří uskuteční
se přišlo podívat 1004 zájemců. „Je to divadelní představení skupiny All Stars
pro nás velký závazek, proto jsme se Praha, které napsal Bolek Polívka. Toto
letos snažili představení zdokonalit,“ představení je zdarma.
řekl Šnábl. Příběh o cestování časoproÚstecký kraj je v počtu památkových
storem s magistrem Kellym sepsal Petr objektů na čtvrtém místě ze čtrnácti
Baťka z Mosteckého divadla. Historické krajů. V počtu návštěvníků však kraji
postavy ztvární na 30 herců v dobových patří až dvanácté místo.

V nenávratnu jsou dříve existující
„určené výměry“ pro uklízečky, domovníka, hospodářky, kuchařky mají
na starosti stejně velké výměry za skoro
stejné peníze jako před několika lety.
Vždyť po všech těch navýšeních v jejích
případě jde o desetikoruny,“ ohrazuje
se ředitelka.
Zejména žáci osmého a devátého
ročníku si budou muset zvyknout od
1. září na podstatně vyšší počet spolužáků ve třídě. Místo třech sedmých
a osmých tříd zbydou dvě, v každé
nejmíň 27 až 28 dětí. Podle zástupce
ředitelky Karla Folbera se vedení snažilo přihlížet k přáním žáků a postřehům
třídních učitelů při naplňování, stejně
ale psychický dopad zrušení tříd bude
spíše negativní než pozitivní. Do tříd
„A“ a „B“ se „rozpráší“ děti z posavadních „C“. Ti, kteří jednou propadli
a mají za sebou devět roků základky,
odešli na učiliště. Někteří budou opakovat ročník, někteří se odstěhovali,
ovšem hlavním důvodem zredukování
tříd není menší počet žáků, nýbrž ono
dopisy
doporučené hledání rezerv. „Je to až
trapné pořád říkat, že školství v tomto
státě je na okraji zájmu, ale bohužel, je n Lobbisté zbláznili českého občana...
Reakce na článek „Pro elektrárny 73 hlasy, proti 193“, Svobodný hlas 2005:
tomu tak,“ soudí Karel Folber.
„Podle mého názoru v Německu už větrné elektrárny nechtějí, takže si firma
našla odbytiště u nás, kde žije dostatek občanů, kteří si dobrovolně v zájmu
krátkodobého zisku nechají zničit krajinu. Jsem přesvědčen, že částka, kterou
na varhany profesorkou Miroslavou by firma za každý stožár obci vyplatila, je pouhá almužna proti ziskům lobbistů.
Huškovou. Úplně na závěr vystoupilo Vždyť my tu elektřinu nepotřebujeme, a už vůbec ne za takovou cenu. Německá
Stálé loutkové divadlo Louny. Vzniklá firma má plná ústa ekologie, ale přitom by spolu s monstrózními stožáry mudíla z předchozích ročníků vystavili sely být vytvořeny zálohové zdroje. A když jsem se zástupce firmy Viventy ptal,
účastníci například v Kasematech na a co když zkrachujete, co potom bude s těmi monstry, odpověděl mi: „Tak si je
Vyšehradu, ale i v řadě spřátelených obec zlikviduje jako šrot.“ Dovedu si představit ty náklady na likvidaci. Je dost
měst v zahraničí.
dobře možné, že by převýšily domnělý „užitek“. Prosím všechny organizace,
památkáře, ochranáře, odbory životního prostředí, aby pomohli vysvětlit lidem,
zmateným z agresivní politiky lobbistů, že krajina, v níž žijeme, je krásná a stojí
za to ji pro naše děti udržet.“
Vladimír Horák, Louny

Ohlédnutí za slavětínským sympoziem xxxxxxx
stavil Rádobydivadlo Klapý, o Vrchlic-

n Hospodářské zvíře pomalu mizí z našeho zorného úhlu kého divadle pak promluvil jeho ředitel

černá kronika
n Podvod v dědickém řízení

n Opakovaně do benzinky

LOUNY - Počátkem července se
neznámý pachatel dvakrát vloupal do
benzinové čerpací stanice v Rybalkově ulici. Časně ráno rozbil kamenem
skleněnou výplň dveří, vnikl dovnitř
a odcizil cigarety různých značek.
Druhé vloupání se odehrálo o tři dny
později, opět časně ráno. Pachatel opět
odnesl cigarety, navíc poškodil chladicí box. Celková škoda bude upřesněna
po inventuře a opravě boxu. Zatím činí
14.000 Kč.

LOUNY - Policie stíhá 55letého
muže z Loun, který se při dědickém
řízení dopustil podvodu. Notáři předal nejprve kopii a potom i originál
padělaného lístku, kterým jej měl
zemřelý otec ustanovit jako jediného
dědice. V dědickém řízení se projednávalo dědictví v hodnotě přes 2.300.000
Kč, které má být ze zákona rozděleno
na tři ideální díly pro pozůstalé. Podvod vyšetřuje Služba kriminální policie n Nehoda s těžkým zraněním
a vyšetřování Louny.
TUCHOŘICE - V neděli 3. července
kolem 11. hodiny se na silnici III. třídy
n Pachatel dopaden
BŘEZNICE - Z krádeže a porušo- mezi Tuchořicemi a Třeskonicemi stala
vání domovní svobody je podezřelý vážná dopravní nehoda. Sedmnáctiletý
44letý muž z Podbořanska, který se na mladík na stroji zn. MZ 150 ETZ, který
přelomu června a července vloupal do vezl stejně starou spolujezdkyni, předrekreační chalupy v Březnici. Vylomil jížděl v prudké, nepřehledné zatáčce
dřevěnou okenici, kusem cihly rozbil motocyklistu na Simsonu S51. V prookno a vnikl dovnitř. Vše prohledal tisměru však jel Fiat 126, se kterým se
a odnesl varnou konvici a potraviny za mladík na motorce střetl. Následkem
nárazu byl ještě odhozen do předjíždě900 Kč, za 3.000 poškodil zařízení.

Vladimír Drápal. Týdenní soustředění
uzavřel koncert duchovní hudby ve
slavětínském kostele sv. Jakuba Většího v podání zpěváků Luďka Lůžka
a Miroslava Sachra, doprovázených

n Pozor na dlaždice

FOTO KVĚTA TOŠNEROVÁ

SLAVĚTÍN - Již po třetí proběhlo ve Slavětíně Sympozium mladých
výtvarníků pod názvem Mladí umělci a rozvoj občanské společnosti v zemích Visegrádu, Slavětín 2005. Sympozium proběhlo v týdnu od 20. do
26. června jako součást dlouhodobého projektu Učíme se spolu a pořádalo
je Soukromé gymnázium „Pod Vyšehradem“ za podpory Mezinárodního
visegrádského fondu.
Zatímco první slavětínské sympozi- a podpořit,“ říká Tomáš Polcar. Symum se věnovalo sochařství a druhé se tý- pozia se zúčastnila i Základní umělecká
kalo krajinomalby, ústředním tématem škola Louny. V rámci sympozia se večer
letošní keramické a malířské dílny bylo konalo několik zajímavých přednášek,
„Hospodářské zvíře“. Zúčastnili se ho týkajících se rozvoje občanské společstudenti z Čech, Slovenska, Maďarska nosti ve střední Evropě. Hned v pondělí
a Rakouska pod uměleckým vedením přiblížil mladým výtvarníkům nelehký
sochaře Tomáše Polcara. „Právě hos- úděl soukromého galeristy Ladislav
podářské zvíře bylo postupně vytla- Paur, majitel Galerie XXL „Umění
čeno z našeho podvědomí. Vídáme je v praxi“ soukromého galeristy. „Je
většinou jen v televizi nebo komiksech. těžké zachovat kvalitu vystavených
Městští lidé se chodí na zvířata dívat do děl, pokud se nechcete podbízet,“ uvedl
zoo, ale už pomalu ani neví, jak vypadá na besedě Ladislav Paur. Zajímavá byla
kráva, kůň, prase, ovce. A tak jsme hos- i další vystoupení: Intermediální studio
podářská zvířata studovali, zachycovali Chaos, Výtvarný ateliér Čáry Máry
je ve skickách, malbách, ztvárňovali Praha, Sbor Aspora Praha pod uměv keramické podobě, „ říká duchovní leckým vedením Idy Kelarové V pátek
otec akce Tomáš Polcar. „Lidé z měst vystoupila na sympoziu perucká kapela
chodí do zoo a hospodářská zvířata do- Žlutej Plutopes.
hromady ani neznají. Tímto projektem
Pátecký rodák Jaromír Tlustý přiblíchceme hospodářská zvířata přiblížit žil amatérskou divadelní scénu a před-

„Chodníky v centru Loun a obzvláště v okolí Tyršova náměstí začínají být na
mnoha místech nebezpečné. Uvolněné dlaždice se houpají pod nohama a zejména pro starší spoluobčany představují nebezpečí. Sám jsem byl svědkem, jak
před Státním zastupitelstvem upadla starší paní a spolu s kolemjdoucím jsme
jí pomáhali na nohy. Kde co se spravuje, ale uvolněné dlaždice na chodnících
zatím nikoho nezajímají, do té doby, než si na nich někdo zlomí nohu. Nebylo
by však lepší podobné situaci předejít?“
Josef Vobora, Louny

Po koncertu před branou kostela sv. Jakuba Většího umělci ještě chvíli
rokovali - na snímku oborský kovář a zpěvák Luděk Lůžek spolu se
sochařem Tomášem Polcarem.

ného motocyklu S51, řízeného ještě ne
18letým mladíkem. Nehoda si vyžádala
těžké zranění spolujezdkyně a lehčí poranění obou mladíků na motocyklech.
Alkohol byl vyloučen. Policisté zjistili,
že mladík, jenž řídil motocykl MZ
150 ETZ, není držitelem řidičského
průkazu. Dopravní nehodu vyšetřuje
kriminální policie.
n Havárie u Holedeče

HOLEDEČ - V úterý 5.7. kolem
18.45 hodin havaroval na silnici ve
směru od Rakovníka na Žatec 34letý
řidič Škody 120. Když sjížděl klesání
před obcí Holedeč, nepřizpůsobil
v levotočivé zatáčce rychlost vozidla
svým schopnostem a na mokré vozovce dostal smyk. Snažil se jej vyrovnat,
ale to se nepodařilo. Za zatáčkou vjel
vpravo mimo vozovku, kde bočně vrazil
do stromu. Při nárazu vypadla předním
oknem z auta 24letá spolujezdkyně,
která utrpěla těžká zranění. Řidič
vyvázl bez újmy na zdraví. Škoda na
autě činí 22.000 Kč.

n Další nehoda v Holedeči

HOLEDEČ - O den později, ve středu
kolem 11.50 hodin, se u obce těžce zranila 42letá cyklistka. Vyjížděla na kole
z účelové komunikace na hlavní silnici
a nerespektovala „stopku“. Vjela přímo
pod projíždějícího peugeota. S těžkými
zraněními byla převezena do žatecké
nemocnice. Škoda byla odhadnuta na
41.000 Kč.
n Vyloupená chalupa

VĚTRUŠICE - Nezjištěný poberta se
vloupal do rekreační chalupy v obci. Po
překonání oken a bezpečnostních rolet
odcizil malý motocykl, elektrický sporák, hliníkový žebřík, různé elektrické
nářadí, porcelánové nádobí, příbory
a další věci. Způsobil škodu za téměř
60.000 Kč.
n Přistižen při krádeži

LOUNY - Hlídka strážníků byla ve
večerních hodinách upozorněna kolemjdoucím občanem, že v Maroldově
ulici muž nakládá do káry dlažbu na
nový chodník složenou u silnice. Spatřili

Napište nám! Váš názor na zajímavá témata, zkušenosti i reakce na články ve
Svobodném hlasu nás zajímají. Pište stručně - dopisy, pokud se rozhodneme
pro zveřejnění, v plném znění nezařazujeme, vždy je krátíme a vybíráme to
podstatné. Dopisy musí být čitelně podepsány jménem a příjmením pisatele
včetně adresy. Nepodepsané dopisy nezveřejňujeme. Pište nám na adresu:
Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, 440 01 Louny, e-mail: hlas@ln.cz
63letého občana z Loun, jak v kárce veze podařilo zjistit majitelku, jej i vrátila.
několik kusů dlaždic. Byl předveden na n Krádež v Lidlu
Policii ČR, neboť neměl doklady. DlažLOUNY - Podezřelí z krádeže jsou
dice vrátil a s pokutou souhlasil.
dva mladíci ve věku 20 a 21 let a 28letá
n Zloději v marketu
žena z Lounska, kteří si ve čtvrtek doLOUNY - V prodejně Lidl byli perso- poledne, v prodejně Lidl v Lounech
nálem chyceni při krádeži dva mladíci přisvojili zboží bez placení. Mladíci
ve věku 19 a 21 let, oba z Postoloprt. si po předchozí domluvě s uvedenou
Mladší odcizil zboží za 342 Kč, starší ženou - jejich známou, která v prodejza 5.145 Kč, převážně potraviny. Oba ně pracuje jako pokladní, naskládali do
prošli kolem pokladny bez placení.
vozíku zboží za 5.501 Kč a bez zaplacení
projeli pokladnou, kterou obsluhovala
n Polonahý, naboso, opilý
POSTOLOPRTY - Do půl těla vy- jejich známá. Všichni tři byli na místě
svlečeného muže, který půlhodiny před zadrženi a předáni policii.
půlnocí rušil křikem noční klid, zajistila n Výtržníci skončí před komisí
hlídka postoloprtské městské policie.
POSTOLOPRTY - Další práci
Po městě chodil bosý a jak strážníci dostane přestupková komise postolozjistili, byl podnapilý. Následující den prtského městského úřadu. Strážníci
byl jeho přestupek vyřešen.
městské policie totiž půlhodiny po půlnoci vyjížděli k parčíku před restaurací
n Majitelku psa našli
POSTOLOPRTY - Na psa, němec- Medvěd, kde docházelo k rušení nočkého ovčáka, volně pobíhajícího po ního klidu. Strážníci přítomné zklidnili
Mírovém náměstí v Postoloprtech, byli a u všech ověřili totožnost.
upozornění tamní strážníci. Městská Jaromíra Střelcová, Policie ČR Louny
policie psa odchytila a poté, co se jí Miloslav Malý, Městská policie Louny

