
„Stánku Žatce dominoval 
sušený chmel, který si odnášeli 
návštěvníci spolu s brožurami, 
letáky, pohlednicemi a dalšími 
propagačními předměty města. 
Z reakcí lidí, kteří se zastavili 
u vystavovatelského pultu, bylo 
patrné, že se Žatec díky své bo-
haté historii a tradici pěstování 

chmele stává atraktivním tipem 
na výlet do Severozápadních 
Čech. Lákavá je pro turisty hlav-
ně návštěva Žateckého pivovaru, 
Chmelařského muzea, radniční 
věže, Regionálního muzea, pro-
cházka historickým centrem, nebo 
Dočesná a Chmelfest,“ uvádí Jan 
Novotný z informačního centra 

žatecké radnice. 
Pracovníci Městského informač-

ního střediska v Lounech na akci 
propagovali zajímavosti města 
a Letní lounské vábení. „Značný 
zájem byl o materiál k pramenu 
Luna a Kalendář kulturních 
a sportovních akcí na rok 2007. 
Návštěvníci veletrhu žádali nové 
plány města, které Louny vydaly le-
tos, a mapu Lounska. Byli potěšeni 
nabídkou kapesních kalendáříků 
a stolním minikalendářem s foto-
grafiemi Loun i se zdůrazněním 
hlavních kulturních akcí. Mate-
riály Loun byly vyhodnoceny jako 
nejpestřejší z nabídky měst, které 
se v rámci expozice Ústeckého 
kraje představily,“ říká Michal 
Ovšonka, vedoucí Informačního 
střediska Louny. Návštěvníci 
zejména ocenili ochutnávku 
lounského piva, které na propa-
gaci města věnovala společnost 
Drinks Union. 

Postoloprty na veletrhu prezen-
tovala nenapodobitelná dvojice 
v historických kostýmech - pan 
Souček a doktor Pichler v podání 

Jiřího Frydrycha a Jaromíra Vápe-
níka. „V Kadani mají maxi psa Fíka 
a v Postoloprtech se už „usadil“ 
pan Souček, osvědčený během 
Postoloprtských slavností, maso-
pustu, adventu. Doktora Pichlera 
si přibral, aby na to 
nebyl sám - ve dvou se 
to lépe táhne. Rozdávali 
jsme „lékařské předpi-
sy“ na různé kulturní 
akce v našem městě, 
navázali jsme několik 
nových přátelství 
z různých krajů České 
ba dokonce i Sloven-
ské republiky. Nemělo 
to chybu,“ nadšeně vy-
práví exmístostarosta 
Jaromír Vápeník coby 
Dr. Pichler. Účinkuje 
i jako člen skupiny 
historického šermu 
Vítkovci, která vystou-
pila na veletrhu. „Velký 
zájem mezi návštěvníky 
byl o stylový stolní ka-
lendář s motivy města 
a okolí, o skládanky 
s několikajazyčným 
popisem města, ptali se 

lidé na osud kasáren i na náš slavný 
největší živý vánoční strom,“ do-
dává ředitelka Kulturního zařízení 
města Postoloprty Dana Poštová.

Regiontour 2007 si nenechalo 
ujít na 37 000 návštěvníků.
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stručně z obcí stručně z měst
n  RADA MĚSTA Loun 

schválila novelizaci svého jed-
nacího řádu, kterou upravila 
začátek schůzí rady na 14 ho-
din. Původně se radní scházeli 
v 15:30 a jednání končila okolo 
19. hodiny. Novelizace nabyla 
účinnosti 15. ledna.
n ŽATEČTÍ RADNÍ doporu-

čili zastupitelstvu schválit prodej 
městského pozemku o výměře 3 
m2 pod strojovnou malé vodní 
elektrárny Libočany společnos-
ti Reno Energie. Firma, která 
na Ohři u libočanského jezu 
elektrárnu postavila, za poze-
mek zaplatí 590 Kč a náklady 
spojené s provedením smlouvy 
- v případě, že zastupitelé pro-
dej posvětí.
n ZASTUPITELÉ V Posto-

loprtech z letošního rozpočtu 
uvolnili 646 tisíc korun na zho-
tovení projektové dokumentace 
pro rekonstrukci plaveckého 
areálu. Ta spočívá v zateplení 
pláště a zejména střechy bazé-
nu. Opravy by měly začít, až 
bude přidělená státní dotace 
a vypracován projekt. 
n LONI BYLO Komisí k pro-

jednávání přestupků Města Pod-
bořany řešeno celkem 417 pří-
padů, z toho 55 případů z roku 
2005. Ve stejném období roku 
2005 bylo evidováno 388 nových 
případů. Oproti roku 2005 tedy 
došlo k poklesu přestupků.
n TRVÁ VÝBĚROVÉ řízení 

na funkci jednatele Technických 
služeb, s.r.o. Postoloprty. Stani-
slav Rumlena na tomto postu 
skončil k poslednímu prosinci 
2006. „Proběhlo první kolo 
výběrového řízení a doposud 
nebyl nikdo vybrán. Problema-
tika a řízení TS Postoloprty se 
v současnosti řeší. Druhé kolo 
zatím vypsáno nebylo,“ uvedl 
místostarosta města Vojtěch 
Bernard.
n MĚSTO LOUNY schválilo 

další místo pro uzavírání man-
želství. Vedle obřadní síně na 
radnici je to nyní i atrium Měst-
ského úřadu. „V létě bude toto 
místo rozhodně příjemnější,“ 
říká tajemnice Renáta Čapko-
vá. Atrium má být upraveno na 
základě návrhů architekta.

n OBCE V našem okrese se 
zapojily do 9. ročníku ankety 
o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby. Soutěž 
Zlatý erb probíhá ve třech 
kategoriích: nejlepší webové 
stránky města, nejlepší webové 
stránky obce a nejlepší elek-
tronická služba. Hlasovat lidé 
mohou na hlavní stránce akce 
http://zlatyerb.obce.cz nebo 
prostřednictvím odkazu, který 
mají např. Bitozeves, Blažim či 
Holedeč umístěn přímo na svých 
stránkách. 
n  NĚKTEŘÍ OBČANÉ 

Staňkovic uvedli, že by uvítali 
prodloužení žatecké městské 
hromadné dopravy až do 
Staňkovic - v souvislosti s prů-
myslovou zónou Triangle. „My 
jsme o protažení dopravy do 
Staňkovic zatím nediskutovali. 
Nevylučuji však, že se tak může 
v budoucnu stát,“ informoval 
žatecký místostarosta Aleš 
Kassal.
n  BLŠANY-FK Chmel po-

řádá poslední kolo talentových 
zkoušek, které se uskuteční 
28. března v blšanském areálu. 
Zúčastnit se ho mohou hráči od 
ročníku 1990 - 92. 
n  POPLATKY ZA odvoz 

netříděného komunálního od-
padu se letos v Krásném Dvoře 
zvýšily ze 450 na 500 korun za 
osobu na rok. U osob, které k 1. 
lednu 2007 nedovršily 15 let, ze 
300 na 350 korun za osobu na 
rok. Minulý měsíc o tom rozhodli 
zastupitelé. 
n  STAROSTA BLŠAN 

u Loun vyhlásil výběrové řízení 
na pronájem bytu čp. 26 v příze-
mí. V minimálních požadavcích 
pro nabídku se uvádí: nejpozději 
při podpisu smlouvy se stát obča-
nem Blšan u Loun, předpokládá 
se trvalý pobyt. Nabídky obecní 
úřad očekává do 25. ledna.
n OBEC KRYRY podepsala 

smlouvu o přístupu do infor-
mačního systému exekutora 
(Exekutorský úřad Rokycany) 
k vymáhání pohledávek. K pří-
stupu do programu je pověřena 
pí Jiřina Šolcová.

Neoprávněné odběry 
elektřiny se daří odhalovat
OKRES LOUNY - Vloni bylo od ledna do konce října odborem ne-
technických ztrát společnosti ČEZ odhaleno na 488 neoprávněných 
odběrů. Díky pozornosti, kterou energetici černým odběrům věnují, 
se počet odhalených nepoctivců zvyšuje.

Sociální demokraté mají organizaci i v Libčevsi 

Celníci doporučují firmám e-Vývoz
Důvěra občanů ke 
strážníkům roste 

LOUNY (mp) - Městská policie 
v Lounech loni řešila 3162 doprav-
ních přestupků, o pět méně než 
roku 2005. Ke správnímu řízení 
bylo postoupeno 276 přestupků. 
Strážníci řešili z celkového počtu 
také 500 dopravních přestupků 
zařazených do bodového systému. 
Na pokyn strážníka bylo odtaženo 
29 vozidel, která překážela silnič-
nímu provozu. Strážníci nalezli 
a zajistili tři odcizená auta. 

Na úseku veřejného pořádku 
řešili strážníci 111 přestupků, 
což oproti roku 2005 je nárůst 
o 39 přestupků. 41 případů bylo 
postoupeno k dalšímu řízení na 
MÚ Louny. V 17 případech se 
setkala policejní hlídka s podá-
váním alkoholu osobám mladším 
18 let a kouřením v místech, kde 
je to zakázáno. Bylo šetřeno 173 
případů přestupku proti majet-
ku, což je o 27 případů více oproti 
předchozímu roku. 

V regionu města bylo odchy-
ceno a předáno do útulku 87 psů 
a 49 koček. Na Policii ČR bylo 
městskou policií předvedeno 
5 hledaných osob a dalších 59 
osob předáno pro podezření ze 
spáchání trestného činu. Během 
zákroků museli strážníci použít 
26x donucovací prostředky.

Na Městskou policii Louny se 
telefonicky nebo osobně obrátilo 
2839 občanů, to je o 271 více 
než v roce 2005. Většinou žádali 
o pomoc, radu, nebo upozornili 
na protiprávní jednání.

Naše města měla na Regiontouru 2007 samostatné stánky

Výjezdová jednotka dobrovol-
ných hasičů, jejíž velitelem je Josef 
Halus, čítá devět členů a v minu-
lém roce odpracovala 594 hodin. 
Náplní práce mužů jsou výjezdy 
spíše technického charakteru jako 
je pomoc při řízení dopravy u au-
tonehod, pomoc při odstraňování 
následků živelných pohrom nebo 
pomoc při zajišťování pořadatelské 

služby při městských kulturních 
a sportovních akcích. Vzhledem 
ke svému technickému vybavení 
k požárům vyjíždějí již méně. 
Přesto je jednotka nedílnou po-
mocí profesionálního hasičského 
sboru. Minulý rok členové drželi 
na 90 hodin pohotovosti a právě 
v rámci držení pohotovosti bylo 
odesláno na 860 SMS zpráv. 

„Spolupráce v Podbořanech je 
letitá, což velice kvitujeme. Jako 
všude, tak i u nás se potýkáme 
s nedostatkem financí. Stát do 
oblastí samospráv nedává žádnou 
techniku a nezbývá nám, než zís-
kávat dotace. Neocenitelnou devi-
zou je však pro Podbořany zázemí, 
které poskytuje TJ Tatran. A sice 
v tom smyslu, že je zde věž a sta-
dion v jednom místě, což je ideální 
pro pořádání krajských soutěží,“ 
vysvětluje Václav Aubrecht, 

vedoucí kanceláře ředitele HZS 
Ústeckého kraje. 

„V letošním roce je naším hlav-
ním úkolem dovybavit vozidlo 
potřebným technickým zařízením, 
zároveň radnice vyčlenila přibližně 
200 tisíc korun na činnost jednot-
ky. Budeme žádat o dotační titul 
z Ústeckého kraje, kde doufám, 
že uspějeme. Také doufám, že se 
tady v srpnu všichni uvidíme na 
plánované krajské soutěži,“ doplnil 
starosta města Radek Reindl.

Podbořanští hasiči mají v garáži přírůstek
n Výjezdová jednotka pomáhá u autonehod, ale odstraňuje i škody po vichřici
PODBOŘANY (sih) - V sobotu 20. ledna proběhla slavnostní výroční 
schůze Výjezdové jednotky dobrovolných hasičů města Podbořany, 
na které byl hasičům oficiálně předán výjezdový vůz Liaz CAS 24. 
Ten nechala radnice kompletně zrekonstruovat firmou Komet Pečky 
nákladem cca 2,2 milionu korun.
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Nově opravený hasičský zásahový vůz Liaz osobně křtí sta-
rosta Podbořan Radek Reindl.

Ze slavnostní výroční schůze: vlevo ředitel územního odboru 
HZS Žatec Pavel Antoš, vedle vedoucí kanceláře ředitele HZS 
Ústeckého kraje Václav Aubrecht a velitel HZS Podbořany 
Václav Hančar.
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Náměstí se pomalu probouzí do krásy… 
Chelčického náměstí v Žatci prochází rozsáhlou  rekonstrukcí. 
„V návrhu rozpočtu pro letošní rok figuruje částka 5,891 milionu 
korun na dokončení rekonstrukce,“ uvedl žatecký místostarosta 
Aleš Kassal. V dlažbě bude vyznačen půdorys kostela, který tam 
při vykopávkách před několika lety objevil archeolog Petr Čech se 
svým týmem, včetně kopií nalezených mincí. Objeví se zde tři lavičky 
jako jsou na náměstí Svobody, kamenná žulová lavice trojúhelní-
kového tvaru, tři stromy a odpadkové koše. „Práce na Chelčického 
náměstí provádí firma Vodohospodářské stavby, s.r.o. - Teplice. 
Komplikace nejsou,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Miroslav 
Vrábík. Úpravy náměstí celkem přijdou na 6,5 mln. korun. (bal)
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Před lounským pultem (uprostřed M. Ovšonka) stále někdo byl.

Útvar netechnických ztrát po-
skytuje komplexní služby v této 
oblasti. Zejména vyhledávání, 
dokumentování, odstraňování 
a zamezování neoprávněných od-
běrů včetně vymáhání pohledávek 
a zajišťování prevence. Pracovníci 
útvaru v případě zjištění neopráv-
něného odběru elektrické energie 
mají na základě zmocnění společ-
nosti ČEZ Distribuce, a.s., právo 
omezit nebo přerušit dodávku 
elektřiny, stanovit náhradu ško-
dy způsobené neoprávněným 
odběrem, tyto náhrady přímo 
vymáhat a jako jediný útvar ve 
Skupině ČEZ přijímat finanční 
plnění v hotovosti.

V řadě případů si občané ne-
uvědomují svou odpovědnost, 
která vyplývá z ustanovení záko-
nů ČR, kdy se při jejich porušo-
vání dopouštějí trestných činů. 
Z některých případů se rekrutují 
„novodobí živnostníci“, jež ne-
oprávněné odběry zprostředko-
vávají za úplatu, a tím poškozují 
jak distributora elektrické ener-
gie, tak i jednotlivé odběratele. 
Pachatelé si často neuvědomují, 
jakému riziku úrazu elektrickým 
proudem vystavují nejen sebe, 
ale i své spoluobčany. Při zásahu 
elektřinou dochází k velmi vážným 
poraněním i smrtelným úrazům.

Soňa Hendrychová

ČESKO (red) - Od 1. února 
zahájí Česká republika jako jeden 
z prvních členských států EU pro-
voz nového informačního systému 
e-Vývoz - Export Control System. 
Ten má v rámci Společenství zajis-
tit mezi všemi národními celními 
úřady rychlou elektronickou výmě-
nu informací o vývozu a výstupu 
zboží do třetích zemí. E-Vývoz 
obchodním firmám umožní napří-
klad předkládat celní prohlášení 
do režimu vývozu elektronickou 
cestou. „Obchodní organizace 
využívající e-Vývoz získají rychlé 

právně závazné potvrzení o výstu-
pu zboží z EU pro odpočet DPH. 
Navíc jim systém umožní kdykoliv 
si ověřit aktuální stav jejich vý-
vozní deklarace na internetových 
stránkách Celní správy ČR. Celní 
správa ČR doporučuje obchodním 
subjektům nový systém vyzkoušet 
ještě před jeho ostrým spuštěním 
1. února 2007,“ uvádí Jiří Barták, 
tiskový mluvčí Generálního ředi-
telství cel. Aktuální  informace jsou 
průběžně zveřejňovány na interne-
tových stránkách Celní správy ČR 
www.celnisprava.cz.

LOUNY - Lednové zasedání 
Okresního výkonného výboru 
ČSSD v Lounech konstatovalo, 
že v posledních měsících vzrůstá 
členská základna okresní organi-
zace. Novými členy jsou především 
mladí lidé. V Libčevsi byla proto 
založena nová místní organizace 
ČSSD.  

Poslanec za ČSSD ing. Josef 
Čerňanský představil na zasedání 
svého nového asistenta Petra Moj-
žíše, neboť dosavadní asistent Aleš 
Kassal byl zvolen místostarostou 
Žatce. Poslanecká kancelář zůstá-
vá v Žatci, Smetanovo náměstí 
333, PSČ 438 01 (proti Finanč-
nímu úřadu). 

Projednán byl i postup zástup-
ců okresu na krajské konferenci 
ČSSD, která bude dne 21. ledna 
2007 v Chomutově. Na 17. února 
byl stanoven termín oblíbeného 
Plesu růží, který proběhne tra-
dičně v Kulturním domě v Dob-
roměřicích.

V. Špilar, předseda OVV ČSSD

n Louny měly na výstavě turistických možností nejpestřejší nabídku, dokonce i tekutou
BRNO (red) - Ve dnech 11. až 14. ledna probíhal na brněnském vý-
stavišti 16. mezinárodní veletrh turistických možností - Regiontour. 
Samostatný prezentační pult měly Louny, Žatec i Postoloprty.
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Pivovarníci z Velkého Meziříčí pózují 
nad sušeným žateckým chmelem u ža-
teckého stánku (Jan Novotný vzadu).


