
Smlouvy mezi oběma společ-
nostmi byly uzavřeny loni v lis-
topadu. Obchod nyní schválil 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. Prodejní cena nebude 
podle dohody obou stran zve-
řejněna.

Dokončení prodeje těchto 
teplárenských provozů je dalším 
z kroků transformace United 
Energy. Společnost se nyní chce 
intenzivně zaměřit na rozvoj 
energetického zdroje v Komořa-
nech u Mostu.

Provozní jednotky Litoměřice, 
Louny a Mimoň zásobují tep-
lem téměř 12 tisíc bytů a řadu 
nebytových prostor. „Provozní 
jednotka Louny provozuje ma-
zutovou kotelnu a další lokální 
plynové kotelny a výtopny. Teplo 
pro odběratele v Mimoni zajiš-
ťuje uhelná výtopna Hradčany 
a v Litoměřicích uhelná výtopna 
Kocanda,“ upřesnila Kateřina 
Táborská, tisková mluvčí United 
Energy právní nástupce, a .s.

Perucké domácnosti byly štědré… V úterý 
9. ledna byly na obecním úřadě rozpečetěny pokladničky „Tří 
mudrců z Východu“ (na snímku koledníci těsně před tím, než 
se vydali za obyvateli). Peruc se do Tříkrálové sbírky zapojila 
letos poprvé, akci připravila skupinka obětavých mladých lidí, 
vedených slečnou Pavlou Čandrlovou. Výsledek Tříkrálové sbír-
ky předčil všechna očekávání, koledníci vybrali 6351.50 korun. 
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika, na jejíž konto 
jsou peníze zaslány. Poprvé se Tříkrálová sbírka konala roku 2000 
v olomoucké diecézi a od té doby probíhá po celé republice. Vy-
koledované peníze podpoří výstavbu Azylového domu pro matky 
s dětmi a Domu pro seniory v Praze.                                              (toš)

Střelnice stále hyzdí město… Již řadu let chátrá 
objekt žatecké střelnice v těsném sousedství autobusového ná-
draží. „Ujednaný termín rekonstrukce zněl do 29. července 2003. 
Majitelka objektu některé práce provedla, nicméně nenaplnila 
podmínku města. To pak požadovalo uhradit smluvní pokutu. 
Poté se rozběhl kolotoč soudních sporů, protože město chtělo 
pokutu a majitelka s ní nesouhlasila. Městský soud v Praze jí 
nakonec vyhověl, což ale odmítáme, a podali jsme dovolání 
k Nejvyššímu soudu. Teď je na tahu on,“ vysvětluje anabázi okolo 
chátrajícího objektu žatecký místostarosta Aleš Kassal. Podle 
ujištění stavebního úřadu, na základě posudku statika, nehrozí, 
že by se objekt zřítil. „Radnice se pochopitelně nechce smířit 
s tím, aby v ulicích existovaly takto zchátralé objekty. Budeme 
hledat a uplatňovat všechny možné páky, aby takových „jizev“ 
na tváři města bylo co nejméně,“ uzavírá místostarosta. (bal)

Zpráva obsahuje 10 hlavních 
témat: bytová politika, doprava, 
hospodaření s majetkem obce, 
sport a kultura, místní části, 
bezpečnost a ochrana veřejného 
pořádku, podpora podnikání 
a zaměstnanosti, školství, výkon 
státní správy a samosprávy, životní 
prostředí. Každá oblast je v doku-
mentu podrobně rozebrána.

V sekci bytová politika chce 
radnice zejména pokračovat 

v privatizaci bytů sídliště Dukel-
ská, Kpt. Nálepky, Palackého 
a poskytovat půjčky z Fondu roz-
voje bydlení. Z investičních akcí 
je to výstavba 48 bytů v Palackého 
ulici, rekonstrukce některých 
objektů kasáren na startovací 
byty pro mladé a zajištění po-
zemků pro individuální bytovou 
výstavbu v lokalitách Mariánská 
III. a Barborka. V rekonstrukcích 
a opravách místních komunikací 

se pokračuje průběžně. Stěžejním 
úkolem v oblasti sportu je projek-
tová příprava výstavby víceúčelové 
sportovní haly a zajištění financí na 
ni v příštích letech za předpokladu 
získání dotace. Dále podporovat 
sportovní oddíly a kulturní ini-
ciativy př. pěvecký sbor Rubín 
či skupina historického šermu 
Agmen. 

Radnice si uvědomuje, že místní 
části patří k městu, a že je jim leccos 
dlužna, proto chce dokončit rekon-
strukci cest v Buškovicích, jednat 
o výstavbě šaten na hřišti v Kněži-
cích, rekonstruovat nádrž v Letově, 
opravit hřbitovní zeď v Pšově. Snad 
nejvíce kritizovaná oblast života ve 
městě je bezpečnost. Zde se jedná 

o instalování kamerového systému 
na Masarykově náměstí a v nejvíce 
ohrožených částech města, osvět-
lení přechodů pro chodce. 

Sekce školství obsahuje rekon-
strukci MŠ Hlubanská a jejího 
pracoviště v Žatecké ulici, výstav-
bu polytechnického pavilonu 1. ZŠ, 
vybudování malého dopravního 
hřiště nebo výměnu oken na Zá-
kladní umělecké škole. Pro vytvá-
ření nových pracovních míst chce 
radnice pokračovat v nákupech 
pozemků pro rozšíření průmyslo-
vé zóny Alpka, podporovat revita-
lizaci kasáren zejména z privátních 
zdrojů, zpracovat Územní plán pro 
další rozvoj místních částí. Nako-
nec tu je i plynofikace Bílého kopce 
nebo zajištění sanace podzemních 
chodeb.

Tříkrálové tažení na láhve… Když jsem dokumen-
tovala poslední podobu sýrovické vily a hospodářského areálu, 
neunikla jsem pozornosti místních dětí. Zrovna se vypravily po 
obci, aby posbíraly zálohované láhve. Nejprve byly z fotoaparátu 
trochu rozpačité. Když jsem je ujistila, že se nemají zač stydět, že 
vlastně dělají pořádek, nebojácně se seběhly a ochotně zapózovaly. 
„My jsme Kančiovi a my Milenkovi,“ představovaly se o překot 
a nezapomněly mi ani sdělit, jak mají rády podbořanského pana 
děkana Alexandra Siudzika. Ten v Sýrovicích provozuje činnost 
mimořádně záslužnou. Již řadu let tu v rámci nedělní školy vyučuje 
náboženství. Když se v neděli objeví jeho auto, začnou děti bez 
ohledu na věk radostně křičet:“Otec, Otec jede!“ - a shromáždí se 
v místním hostinci u Emči, kde výuka probíhá. Květa Tošnerová
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stručně z obcí stručně z měst
n UDRŽOVACÍ ŘEZ měst-

ských stromů v Lounech se pro-
vádí jednou za tři až čtyři roky. 
Úpravy stromořadí se provádějí 
například v ulici Čeňka Zemana 
či Na Valích, podílejí se na nich 
firmy Komůrková a Zahradní-
ček Louny, Honka Cítoliby či 
Kolář Chomutov.
n  TOTO PONDĚLÍ usku-

tečnila Základní škola Posto-
loprty setkání před zápisem. 
„Seznamovací akce byla určena 
jednak rodičům, kteří absolvo-
vali oficiální program spojený 
s promítáním snímků o škole, 
jednak pro děti. Ty se seznámily  
se školou formou pohádkového 
putování,“ informovala Jiřina 
Šlégrová, zástupkyně ředitele 
pro první stupeň. 
n POSLANEC PS PČR Josef 

Čerňanský má své internetové 
stránky na adrese: www.cer-
nansky.cz. Oznámil to Petr 
Mojžíš, asistent poslance. Na 
této adrese se postupně objeví 
informace o aktivitách pana 
poslance. V současné době jsou 
zde základní údaje vztahující se 
k poslanecké kanceláři včetně 
kontaktních údajů, životopis 
a informace o členství ve výbo-
rech parlamentu. 
n OCENĚNÍ ŽATECKÝ grál 

za práci pro tělesně postižené zís-
kala loni na konci roku Stanisla-
va Žitníková za práci ve Svazu 
tělesně postižených a Jaroslava 
Vokurková, která se významně 
podílí na činnosti společnosti 
Handicap Žatec. 
n  TAKÉ TENTO rok se 

Městský úřad Louny přihlásil 
do soutěže  Ministerstva vnitra 
ČR a získal resortní cenu „Or-
ganizace dobré veřejné služ-
by“. Slavnostní ceremoniál, na 
kterém bude zástupci Loun cena 
předána, se uskuteční ve středu 
17. ledna v Liberci. „Snažíme se 
své služby občanům stále zlep-
šovat,“ uvedla k tomu tajemnice 
úřadu Renata Čapková.
n  ZPRACOVATELEM 

PROJEKTOVÉ dokumentace 
na autobusovou zastávku na 
Alpce bude Ing. Adamec Pavel 
ze Žatce. Schválili to podbo-
řanští radní.

n SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ 
také letos pořádají v Dobromě-
řicích svůj Ples růží. Uskuteční 
se v polovině února v tamním 
kulturním domě, účastníci by 
měli být na akci dopravováni 
autobusem zdarma.
n MINULÝ ČTVRTEK pořá-

dala Základní škola v Lenešicích 
Den otevřených dveří, spojený 
s představením projektů Listna-
té stromy a Poznáváme Lounsko 
na kole. Škola má k dispozici in-
teraktivní tabuli.
n BLŠANY U Loun v sobotu 

13. ledna slavnostně zahájily 
provoz posilovny, bowlingu 
a tělocvičny. Provoz by začal 
dříve, ale obec čekala na zaslání 
kolaudačního rozhodnutí. Přijít 
může kdokoliv – za bowling za-
platí zájemci celkem 120 korun 
za hodinu, posilovna představu-
je pro jednotlivce 25 a tělocvična 
10 korun na hodinu.
n OBČANÉ VELEMYŠLE-

VSI se již těší na tradiční lednové 
sousedské setkání, původně spo-
jené s odzdobováním vánočního 
stromku a zabíjačkovými hody. 
To letošní proběhne 20. ledna. 
Akce se účastní na dvě stě oby-
vatel. Tradičně ho organizují ha-
siči, pivní stan tentokrát vyroste 
na hřišti za hospodou. 
n  FIRMA KINGSTON 

Consulting nabídla obecnímu 
úřadu Lubenec zřízení banko-
matu v obci. Zastupitele nabídka 
zaujala a pověřili starostu Bohu-
mila Peterku, aby s firmou o této 
možnosti dále jednal. 
n  ZÁMEK KRÁSNÝ Dvůr 

navštívilo v roce 2006  9939 ná-
vštěvníků, z toho  9760 platících. 
Loni byl zámek pět neděl zavřený 
kvůli natáčení filmu Léto v Ma-
rienbadu. tento film o básníku J. 
W. Goethovi by měl být vysílán na 
ČT v prvním čtvrtletí tohoto roku. 
Kastelán zámku Zdeněk Šesták 
uvedl, že i v tomto roce uvítá 
ozvláštnění prohlídek v podobě 
živých obrazů z dějin. Návštěv-
níkům se velmi líbilo i vystoupení 
chomutovských zpěváků Anonym 
v renesančních kostýmech.

Projekty zvyšující 
šance na práci

PODBOŘANY (sih) - Zajíma-
vý projekt v rámci Operačního 
programu Rozvoje lidských 
zdrojů představuje Šance na prá-
ci - Mechanik strojů a zařízení. 
Jeho realizátorem je SOŠ a SOU 
Podbořany. Velký zájem projevili 
uchazeči také o projekt Komplexní 
vzdělávací program s následným 
vytvořením pracovních míst, jenž 
realizuje chomutovská Vzděláva-
cí společnost Edost. Do projektu 
nakonec vstoupilo 31 osob, kteří 
se obeznámí s poradenskou služ-
bou - „Umím, dokážu, chci“. Deset 
vybraných projde rekvalifikačním 
kurzem a stanou se pracovníky 
Městského úřadu Podbořany, 
kde budou vykonávat práce spo-
jené s péčí o veřejnou zeleň.

Hlavní úkoly tohoto volebního období

Velký gymnaziální pochod 
měl ďábelské tempo

Strážníci se zaměřují 
hlavně na bezpečnost dětí 
POSTOLOPRTY – Vítaným pomocníkem při práci městské policie 
se stala nově zakoupená videokamera. Výhodou videokamery je 
dokládání důkazů při řešení přestupků správním orgánům nebo 
jednání s přestupci. Jedná se o kvalitní kameru, která dokáže poři-
zovat zřetelný záznam i v noci. Strážníci tak mohou lépe kontrolovat 
bezpečnost ve městě.

Teplárenský provoz Louny převzal nový vlastník

Ranní kontroly pak provádějí 
strážníci v případě řidičů, kteří 
vozí své děti do školy. Rodičům 
by v první řadě měla ležet na srdci 
bezpečnost jejich potomků, často 
tomu tak není. Městská policie 
Postoloprty se na tyto řidiče opět 
zaměřila a kontroluje, zda mají 
děti zabezpečeny bezpečnostním 
zádržným systémem. Řidiči se 
přestupku dopouštějí poměrně 
často, proto budou opakovaně 
prováděny i tyto kontroly. Ze 
strany městské policie nejde 
o samoúčelné pokutování řidičů, 
ale především o bezpečnost dětí 
ve vozidlech. 

Další kontroly se provádějí 
kvůli alkoholu u mladistvých. 
Nedávno totiž byla  na základní 
školu přivolána hlídka městské 
policie s tím, že je z jednoho žáka 
během výuky cítit alkohol. Měst-
ská policie kontaktovala rodiče 

a žáka převezla domů, kde si ho 
převzal otec. Školák nevykazoval 
známky silné podnapilosti, takže 
ani nebylo třeba lékařské prohlíd-
ky. Strážníci rodiče informovali 
o dalším postupu při řešení této 
události, i o faktu, že celou věc 
předají příslušnému sociálnímu 
odboru k dořešení. Bylo zjištěno, 
že si žák víno zakoupil v prodejně 
v Postoloprtech a naředil je s neal-
koholickým nápojem. Nápoj pak 
odnesl do školy. Při šetření majitel 
obchodu popřel, že by víno nezleti-
lému prodal. Městská policie však 
učinila preventivní opatření.

V ranních hodinách, kdy chodí 
děti do školy, se provádějí na-
mátkové kontroly, jednak v ob-
chodech, kde by se mohl alkohol 
nezletilým prodávat, a dále také 
před základní školou. 

Aleš Tallowitz,
ředitel MP Postoloprty
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n Obsáhlý dokument vznikl z volebních programů všech úspěšných stran
PODBOŘANY (sih) - Zastupitelé města se seznámili s Hlavními úko-
ly pro volební období 2006-10. Obsáhlá zpráva vychází z volebních 
programů stran, které se o volbách probojovaly do zastupitelstva 
města. Dokument projednala pracovní skupina složená ze zástupců 
každé strany, kterou vytvořil starosta města Radek Reindl. Hlavním 
úkolem je najít společné body, na kterých se shodnou všechny strany, 
a ty se pak snažit uskutečňovat.
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„Dobudování vodovodní sítě 
a postupná náhrada nevyhovu-
jících vodních zdrojů patří mezi 
priority SVS. Investiční akce 
v Peruci vyřeší připojení obce 
na zdroj kvalitní pitné vody, což 
se bude týkat téměř 1 300 jejích 
obyvatel, zásobovaných z ve-
řejného vodovodu,“ upřesňuje 
Ing. Miroslav Harciník, generální 

ředitel společnosti. Celkový rozsah 
stavebních prací představuje 1 300 
metrů rekonstruovaných vodovod-
ních sítí, vybudování 6 195 metrů 
nových vodovodů a vybudování 
zrychlovací stanice. Stávající 
vodní zdroj Peruc – štola vykazuje 
zvýšený obsah dusičnanů, proto je 
jeho používání povoleno s časově 
omezenou platností. V rámci 

zahajované investiční akce bude 
napojen vodovod Peruc na při-
vaděč Hříškov - Panenský Týnec 
– Donín.  Napojení bude provede-
no před obcí Toužetín na stávající 
řad průměru 150 mm z vodojemu 
Panenský Týnec Finanční objem 
stavby je téměř 21,699 milionu 
korun. Stavba by měla být do-
končena v září 2007, zhotovite-
lem je pražská společnost Nava-
typ. Ing. Dagmar Haltmarová

Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj Peruc
PERUC - Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila 
v obci Peruc na Lounsku další ze plánovaných investičních akcí 
roku 2006, která představuje náhradu nevyhovujícího místního 
vodního zdroje. 

LOUNY (red) - Společnosti United Energy a Energie Holding 
dokončily vloni avizovanou transakci, na základě které United 
Energy právní nástupce, a.s. prodala společnosti Energie Holding 
ze skupiny MVV Energie CZ teplárenské provozy v Lounech, Lito-
měřicích a Mimoni. Nového provozovatele mají tyto teplárenské 
provozy od 1. ledna 2007. 

LOUNY(red) - Lounští gym-
nazisté se také letos v lednu 
vypravili na blízký vrch zvaný 
Červeňák. „Pro velký ohlas mi-
nulého ročníku jsme se letos roz-
hodly navázat na vznikající tradici 
tradičních novoročních pochodů 
Gymnázia Václava Hlavatého na 
nejzajímavější kopec lounského 
okolí Červeňák,“ přibližuje jedna 
z organizátorek turistické akce 
Martina Vernerová. „Loni byl 
pochod zamýšlen jako výhradně 
„novoroční“. Účastníci tedy 
museli své síly mobilizovat hned 
v poledne 1.ledna, několik hodin 
či minut po skončení vydatných 
silvestrovských oslav. Proto jsme 
se letos rozhodly pro menší ústu-
pek. Pochod jsme koncipovaly jako 
Tříkrálový, což se odrazilo v ještě 
masovější účasti než loni, ale i v ďá-

belském tempu pochodujících,“ 
hodnotí druhá z organizátorek, 
Adéla Roedlová.

Také nezvykle dobré počasí 
letošní zimy způsobilo, že většina 
zúčastněných Červeňák zdolala ve 
výborném čase.

Gymnaziální pochod se může 
kromě družné atmosféry a vy-
soko nastavené laťky předvede-
ných turistických výkonů pyšnit 
dokonce speciální mezinárodní 
účastí, která neváhala přijet až 
z Kanady. „Tam s obdrženým 
vysokohorským certifikátem jistě 
sklidí nemalé ovace, protože tam 
prý novoroční pochod rozhodně 
není tak pěkně zavedenou tradicí 
jako v Lounech. Děkujeme všem 
zúčastněným a těšíme se na další 
ročník této skvělé akce,“ uzavírají 
obě gymnazistky.
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