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černá kronika

n   Jak hodnotíte lounskou 
účast na Regiontouru 2007, 
jak se Vám v Brně líbilo? 

Jan Čermák, 
místostarosta 
města Louny

„V Brně se mi opravdu líbilo. 
Na Regiontouru jsem byl 
poprvé. Viděl jsem několik 
set prezentací měst a obcí 
nejen České republiky. Potě-
šilo mne i hojné zastoupení 
Slovenska, ovšem spřátelený 
Lučenec, který jsem chtěl 
pozdravit, jsem hledal mar-
ně. Většina informačních 
středisek rozdávala papírové 
materiály, jen některá města 
se představila také jinak 
- a mezi nimi právě Louny, 
Žatec a Postoloprty, kterým 
to spolu moc slušelo. Louny 
se společností Drinks Union 
nabízely ochutnávku Lounské 
dvanáctky a Zlatopramene - 
a hned celou třetinku. Žatec 
pak měl k dispozici žok se 
sušeným chmelem. Mnozí 
návštěvníci vzpomínali na 
chmelové brigády, avšak se 
chmelem v suchém stavu se 
setkali poprvé. Bezkonku-
renční byly Postoloprty, které 
reprezentovali pánové Vápe-
ník a Frydrych coby Pichler 
a Souček. Byli nepřehlédnu-
telní, když procházeli výsta-
vou v dobových kostýmech 
a šířili humor. U našich měst 
se drželo tolik návštěvníků, že 
procházeli jen stěží. To takový 
Most nebo Teplice se prezen-
tovaly pouze papírově.“
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n Řídil přes zákaz
POSTOLOPRTY - V sobotu 

policisté u Postoloprt přistihli 
19letého mladíka z Lounska, 
který neoprávněně řídil Škodu 
105L. Od 30. listopadu 2006 má 
na rok vysloven zákaz řízení všech 
motorových vozidel. 
n Nářadí za 600 tisíc

ŽATEC - O víkendu loupil zloděj 
na stavbě průmyslové zóny Trian-
gle. Vnikl do několika stavebních 
buněk a vzal elektrické nářadí. 
Škoda činí 640.500 Kč. 
n Vzal kola z garáže

ČERNČICE - Do další garáže 
v Černčicích pod lounským pivo-
varem se vloupal neznámý pacha-
tel. Vyhnul železná vrata a odnesl 
čtyři disky s pneumatikami. Škoda 
byla vyčíslena na 15.300 Kč. 
n Odčerpal 600 litrů

ŽATEC - Do prostoru želez-
niční stanice Českých drah Žatec 
- západ v Herbenově ulici vnikl 
a z uzamčené nádrže hnacího 
kolejového vozidla odcizil 600 
litrů motorové nafty neznámý 

zloděj. Depu způsobil škodu za 
15 tisíc korun. 
n Řidič pod vlivem

LENEŠICE – Dopravní policie 
kontrolovala 34letého řidiče Ško-
dy Forman. Po předložení dokladů 
policisté zjistili neplatnou technic-
kou kontrolu a emise. Navíc řídil 
pod vlivem alkoholu. Výsledky 
plynové chromatografie ukázaly, 
že měl v krvi  1,7 g/kg alkoholu. 
Řidiči bylo sděleno podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Hrozí 
mu až rok vězení.
n Vykradl škodovku

ŽIŽELICE - Autobaterii a 
autorádio Panasonic, brašnu 
s nářadím a dvě mlhovky odcizil 
poberta z osobního vozidla Ško-
da 105. Poškozený škodu vyčíslil 
na 7.200 Kč. 
n Nález munice

ŽATEC - Ve středu 10. ledna do-
poledne nalezl pracovník sběrných 
surovin při přerovnávání železa 
munici. Policisté místo nálezu 
zajistili a přivolali pyrotechnika 
z krajské správy, který uvedl, že 
se jedná o tělo ručního, časového, 

obranného granátu F1, bez náplně. 
Nalezenou munici československé 
výroby měla údajně ve své výzbroji 
armáda České republiky. Odbor-
ník si granát na místě převzal 
a odvezl.
n Kradl ve sklepích

HLUBANY - Do dvou sklepů 
domu v Hlubanech vnikl zatím 
nezjištěný pachatel. Odcizil dvě 
vrtačky v kufřících, kotoučovou 
a přímočarou pilu a kufr s růz-
ným nářadím. Svým činem tak 
způsobil škodu za bezmála deset 
tisíc korun. 
n Kanálové rošty zmizely

NEČICHY - Policisté šetří 
krádež tří kanálových roštů, které 
zloděj odcizil z neděle na pondělí 
8. ledna. Městskému úřadu Louny 
vznikla škoda 5.400 Kč. 
n Otevřel krumpáčem

KRYRY - Začátkem roku se 
do zahradní kolny v ulici Hlubo-
ká cesta vloupal 19letý mladík 
z Chomutovska. Krumpáčem 
odstranil zámek u vjezdových 
vrat a kovové mříže vstupních 
dveří kolny. Přisvojil si benzinové 
čerpadlo, zahradní postřikovač, 

různé nářadí, elektrický kabel 
a další věci za 9.400 Kč.
n Další vykradená garáž

ČERNČICE - Do řadové garáže 
za lounským Pivovarem vnikl zlo-
děj poberta. Vyhlédl si tam motocy-
kl ČZ 125, neregistrovaný přívěsný 
vozík za osobní automobil, různé 
nářadí a další věci. Majitel škodu 
vyčíslil na 76.500 Kč. 
n Řídil neoprávněně

POSTOLOPRTY - Dne 13. 
ledna ve večerních hodinách 
zjistili městští strážníci řidiče vo-
zidla, který řídil i přesto, že mu byl  
řidičský průkaz zadržen. Případ 
hlídka předala PČR Postoloprty 
k dořešení. Muž je podezřelý ze 
spáchání trestného činu.
n Veřejně močil

POSTOLOPRTY – V pátek 
v nočních hodinách spatřila 
hlídka MP muže, který močil na 
veřejnosti. Přestupek hlídka vy-
řešila blokovou pokutou.
n Hlučný zloděj

LOUNY – Část okapu chtěl 
do sběrny odnést 19letý mladík 
z Loun. Městské strážníky upo-
zornil na jeho počínání hluk, když 

okap Pod Šancemi deformoval. 
Mladík byl předán Policii ČR.
n Stafford zabíjel

LOUNY - 51letá žena oznámila 
městské policii, že když v ulici Pře-
myslovců venčila svého jezevčíka, 
přiběhl volně pobíhající pes rasy 
stafford a psa zakousl. Žena  po-
psala psa i muže, který zvíře venčil. 
Po incidentu muž se psem odešel. 
Strážníci s pomocí poškozené 
zjistili, že 44letý majitel psa bydlí 
v Březinově ulici. Dveře však ne-
otvíral. Přestupek - volné pobíhání 
psa bude oznámen na MÚ Louny, 
škodu žena musí vymáhat sama.
n Drahé kouření

ŽATEC - Hlídka městské policie 
řešila na jedné ze středních škol 
přestupek proti tzv. „tabákové-
mu zákonu“. Zástupkyně ředitele 
přistihla na záchodě kouřit tři 
studenty školy. Strážníci vyřešily 
přestupek úhrnnou pokutou 
3.000 Kč.
n Nekradl, spletl se          

ŽATEC - Neobvyklé rozuzlení 
mělo telefonické oznámení o po-
kusu o vloupání osobního vozidla 
v ulici M. Černobýla. Hlídka 

zjistila, že si majitel spletl vozidla 
stejné značky, barvy a podobné 
registrační značky. Zmýlená pla-
tí, věc vyřešila omluva majitelce 
vozidla.
n Okradená prosí o pomoc

LOUNY - V sobotu 13. ledna 
dopoledne přišla 59letá žena 
o peněženku s věcmi v prodej-
ně knih v Pražské ulici. Zloději jí 
peněženku v nestřeženém oka-
mžiku vylovili z kabelky, kterou 
měla zavěšenou na rameni. Po-
škozená škodu vyčíslila na 2.500 
Kč. Horší než ztráta peněz je pro ni 
ztráta rodinných fotografií. „Velmi 
prosím zloděje, aby mi vrátili do-
klady, které jsou jim k nepotřebě, 
ale zvláště pak rodinné fotografie. 
Snímek tatínka je jediný, co mám,“ 
prosí o zveřejnění tohoto vzkazu 
okradená paní. Pokud kdokoliv 
můžete pomoci, doklady a fotogra-
fie anonymně  vhoďte do redakční 
schránky Svobodného hlasu v Čes-
ké ulici proti vinárně. 

 J. Štorek MP Žatec
M. Malý, MP Louny

K. Strnad, MP Postoloprty
J. Střelcová, PČR Louny     

„Můj katr stojí na rozmezí dvou 
krajů - Ústeckého a Karlovarské-
ho. Orientuji se na Karlovarsko, 
konkrétně na lesy vojenské. 
Nedostatek jsem pociťoval loni 
v listopadu, kdy mi armádní 
lesy odmítaly dodat dřevo s tím, 
že jako státní podnik mají plán 
dodávky již splněn. Nyní je již 
situace normální. Podle mne je 
konkrétně ve vojenských lesích 
dřeva dost, ale není nikdo, kdo 
by ho z hůře přístupných míst 
zpracovatelům přiblížil,“ uvádí 
Stanislav Zmrhal z pily Chme-
lištná. 

„V současné době se s ne-
dostatkem potýká asi většina 
firem. Souvisí to s politikou 
Lesů ČR. Chybí hlavně palubky 
a dřevotřísky,“ upozorňuje Ivana 
Krejcarová, majitelka rodinného 
podniku Dřevomateriály Žatec.

S čím tedy souvisí nedostatek? 
Na to jsme se zeptali přímo na 
Krajském inspektorátu Lesů ČR 
v Teplicích. „Poptávka po dřevě 
je v současnosti vysoká po celé 
Evropě, naše republika ani Ústec-
ký kraj nejsou výjimkou, tedy ani 
okres Louny. Obchod se dřevem je 
dnes globální záležitost, obnova 
dřevěných staveb po vlnách 
tsunami v Asii, či po hurikánech 

v USA apod. rozpoutala velkou 
poptávku po řezivu. Vzhledem 
k tomu, že kapacita zpracovatel-
ských závodů se snaží vyhovět, je 
v současnosti velká poptávka po 
dřevu vhodném ke zpracování 
pořezem. Obdobná situace je i ve 
vlákninovém dřevě, kde k tradič-
ním odběratelům - celulózkám - 
přibyl v poslední době velký zájem 
o dřevotřískové či dřevovláknité 
desky a zároveň zájem o dřevo 
jako zdroj obnovitelné energie. 
Na tento zvýšený zájem se snaží 
reagovat také producenti dřeva. 
Jejich možnosti jsou ale omezené 
schopností lesa produkovat dřevo 
a ostatními zájmy na využívání 
lesa k jiným než dřevoprodukč-
ním funkcím. Přesto například 
s.p. Lesy České republiky vytěžil 
v roce 2006 rekordní množství 
dřeva za svou existenci (od roku 
1992),“ vysvětluje ožehavou situ-
aci Jan Ferkl, ředitel inspektorátu 
LČR v Teplicích.

A dá se v našich podmínkách 
sehnat kulatina? „Když máte 
peníze, jde sehnat vše. Tedy 
i dřevo a  kulatina. Otázka je, zda 
dokážete výrobek z takto nakou-
peného dřeva i prodat. Ale to už 
je spíš otázka na ekonomy než na 
lesáky,“ přemítá Ing. Ferkl. 

(dokončení ze str. 1)
Město Louny argumentuje tím, 

že zákon ukládá pouze odpověd-
nost za škodu, tu však nelze 
stanovit bez předchozí určené 
povinnosti. Z věcného hlediska lze 
péči o chodníky zajistit buď veřej-
ným sektorem nebo individuálně, 
vlastníky přilehlých nemovitostí. 

Kdyby měl péči zajišťovat pouze 
veřejný sektor, znamenalo by 
to pro město extrémní náklady, 
včetně obrovských investic do 
krátkodobě využívané techniky. 
„Jedná se o způsob naprosto 
nehospodárný, odčerpávající 
neúměrně vysoké finanční pro-
středky veřejných zdrojů,“ uvádí 
se ve stanovisku města. Je logické, 
pokud města a obce pečují o sil-
nice, občané o chodníky u svých 
nemovitostí.

Podle ministerstva vnitra však 
„platný a účinný zákon tuto povin-
nost vlastníků nestanoví“ neboť 
„...zákonodárce přistoupil ke 
změně právní úpravy, spočívající 
ve vypuštění právní povinnosti 
vlastníka nemovitosti zajišťovat 
čistotu k nemovitosti přilehlého 
chodníku“. Zákonodárci tedy v 
zákonu větu o povinnost vypus-
tili. „Obsah Nařízení města Loun 
6/2004 považujeme za správný,“ 
uvádí starosta Jan Kerner a dokon-
ce ke svému stanovisku připojuje 
i stránku z Foglarových Rychlých 
šípů, která dokumentuje, že byl 

vlastník nemovitosti povinen 
pečovat o přilehlý chodník už za 
první republiky. 

Ústavní soud zvážil stanoviska 
dotčených stran a rozhodl, že se 
návrh Ministerstva vnitra ČR 
odmítá. Ztotožnil se s upozor-
něním města Loun na „extrémní 
náklady, které by vznikly, pokud 
by byla péče o schůdnost chodní-
ků svěřena výhradně veřejnému 
sektoru (obci)“. 

Zametání chodníků majiteli při-
lehlých domů je režim, který dle 
výroku Ústavního soudu ČR „má 
historickou základnu, je v mnoha 
desetiletích prověřený a rozšířený 
je i v jiných evropských zemích“. 
Nařízení Města Loun č. 6/2004 
tak 3. lednem tohoto roku opět 
nabylo účinnosti. „Toto rozhod-
nutí je významným precedentem 
pro všechny obce v České repub-
lice, protože jim v podstatě vrací 
do této doby Ministerstvem vnit-
ra odpíranou pravomoc stanovit 
majitelům nemovitostí podmínky 
péče o přilehlý chodník,“ uzavírá  
J. Kerner.

Odešel věrný sokol
V sobotu 13. ledna se sokolové a nejen ti, rozloučili v obřadní síni 

v Lounech s bratrem Antonínem Lancem z Telec, který zemřel 
náhle a nečekaně 9. ledna v nedožitých 80 letech. Bratr Lanc byl 
zaníceným sokolem už od dětství a dlouholetým starostou jednoty 
v Telcích. Jeho zásluhou bylo, 
že telecká jednota byla první 
v naší župě, která obnovila 
svou činnost hned na začát-
ku roku 1990. Byli to právě 
telečtí sokolové, kteří byli 
už v červnu toho roku cvičit 
ve Vídni na sletě Rakouské 
sokolské župy. 

Bratr Lanc byl obětavý 
člověk. Rád se věnoval dětem, 
jak v sokole, tak v rodině svým 
vnoučatům a později prav-
noučatům. Funkci starosty 
jednoty skončil v roce 2004. 
Od roku 1938 cvičil na všech 
všesokolských sletech, kromě posledního. V tom mu zabránila 
nemoc jeho manželky, pro kterou byl velkou oporou a která ho 
tolik potřebovala. 

Toníku, děkujeme za všechno a nikdy nezapomeneme! 
Jarmila Krupková za Výbor župy Sladkovského

Do Soutěže Tvořivost a životní 
prostředí bylo přihlášeno cel-
kem 112 děl jednotlivců. V první 
kategorii získala první místo za 
kresbu  Kateřina Tužilová, ZŠ 
J. A. Komenského, za malbu pak 
Simona Radoměřská, ZŠ Školní 
a za koláž Natálie Grundzová 
a Kateřina Chadimová ze Speci-
ální školy. V kategorii nad 19 let 
byla oceněna díla klientů ústavu 
sociální péče: Miroslava Krejčí-
ho, Jaroslava Němečka, Marti-
na a Lukáše Kosových, Radky 
Suchomelové, Petry Halgašové, 
Kamily Brabcové, Václava Polívky 
a Jiřího Porubčanského. 

Ve II. kategorii se za kresbu 
umístila první Klára Brožová, 
ZŠ Přemyslovců, za nejlepší 
malbu získala ocenění Kristína 
Grundzová, ZŠ Přemyslovců 
a za koláž - Jaroslav Pajer, Jana 
Krepsová a František Štěpánek 
ze Speciální školy.

Soutěž škol ve sběru PET lah-
ví vyhrála ZŠ 28. října Louny.  
V soutěži O nejhezčí nádobu 
na sběr komunálního odpadu 
byla mezi pěti mateřskými 
školami nejúspěšnější školka 
V Domcích, Louny. V kategorii 
popelnic získala první místo 

Mateřská škola Dykova v Lou-
nech a v kategorii kontejnery se 
umístily na prvních třech místech 
tyto školy: MŠ Přemyslovců, MŠ 
ČSA a MŠ Speciální V Domcích 
Louny. Do soutěže Příroda kolem 
nás očima dětí bylo přihlášeno 
celkem 52 děl jednotlivců a 4 díla 
kolektivní. Nejvýše hodnotili po-

rotci obrázek Karolíny Tauškové 
z Mateřinky Louny. Za vítěznou 
koláž si odnesla hlavní cenu 
Eliška Boudová ze stejné škol-
ky. Jako nejlepší kolektivní prá-
ce bylo uznáno dílko Kolektivu 
3. a 4. třídy MŠ speciální Louny. 
Soutěže O nejhezčí ptačí budku 
se zúčastnilo pět dětí, nejúspěš-
nější byla Vladimíra Kubištová, 
ZŠ Školní.

Ptačí budky budou rozvěšeny 
v Masarykových sadech.Policistka zachránila 

miminku život
ŽATEC – Profesionální kvality 

prokázala členka Městské policie 
Žatec Zdenka Kobelčuková, když 
zachránila dusící se dítě. V pondě-
lí 8. ledna v dopoledních hodinách 
přiběhla na služebnu městské 
policie bosá, vyděšená matka 
s dvouměsíčním kojencem. Dítě 
už nedýchalo a začínalo modrat. 
Matka uvedla, že byla na návštěvě 
u matky a po nakrmení dítě pře-
stalo dýchat. Policistka děcku 
bleskurychle pomohla. Obrátila 
kojence na břicho a poklepáním 
na zadeček donutila kojence vy-
plivnout vdechnuté zvratky. Dítě 
začalo opět dýchat a plakat. 

Další ošetření dítěti vzápětí 
poskytl přivolaný lékař.

Jiří Štorek,
ředitel MP Žatec

Obchod se dřevem je 
globální záležitost
n Přírodní katastrofy rozpoutaly poptávku po řezivu 
ÚSTECKÝ KRAJ (red) - V tisku probleskují zprávy, že firmy 
zpracovávající dřevo se v Ústeckém kraji potýkají s jeho nedo-
statkem. Jak to pociťují zpracovatelé přímo v naší oblasti? A jak 
tuto problematiku vnímá zástupce Lesů ČR?
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Tajemnice Renáta Čapková a lounský místostarosta Jan Čer-
mák odměňují nejmenší soutěžící. 

Vítězové ekologické soutěže Městského 
úřadu Louny jsou známi
LOUNY (red) – Také loni probíhaly ekologické soutěže, vyhlášené 
odborem životního prostředí Městského úřadu Louny. Slavnostní 
vyhodnocení se uskutečnilo minulý čtvrtek ve Vrchlického divadle 
v Lounech, všichni umístění získali hodnotné ceny. 

S takovýmto druhem historic-
kého dokumentu, jaký zaslal 
Ústavnímu soudu ČR lounský 
starosta, se instituce zřejmě 
setkala poprvé.

O chodník před domem jsou 
povinni pečovat občané
n Ústavní soud se ztotožnil s názorem lounské radnice, její nařízení platí 
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