
n Jak jste se dostal k internetu, 
ke stránkám?

„Když jsem podnikal, vyply-
nula nutnost pořídit si počítač. 
To se stalo v roce 1998. Další 
rok jsem se připojil k internetu 
a tento fenomén doby mne hned 
chytil. Kolem roku 2000 založil 
Jiří Ondrák Lounské stránky a já 
do nich začal přispívat. Chtěl 
jsem, aby něco podobného měla 
i Peruc. Jednal jsem s obecním 
úřadem, ale bývalý pan starosta 
pro internet neměl uši. Připadalo 
mi, že byl jeho velkým odpůrcem. 
Po dohodě a s pomocí Jirky Ond-
ráka jsem si v roce 2001 založil své 
Perucké stránky.“

n Čím Perucké stránky nejčas-
těji krmíte?

„Zpočátku jsem myslel, že zís-
kám i další dopisovatele o dění na 
Peruci a v okolních obcích. Tyto 
nadšené přispěvatelské aktivity 
však vždy po několika článcích 
ustaly, často pro nevybíravé reak-
ce některých čtenářů. A tak větši-
nu píši sám. Funguje i přátelská 
spolupráce s redakcí Peruckého 
zpravodaje, který vychází čtyři-
krát do roka. Redakce mi půjčuje 
CD s články a jí se naopak hodí 
některé články moje. Mimo toho, 
co se děje na Peruci, píši o tom, co 
sám vidím a čeho se účastním.  Věci 
dobré i špatné. Mojí velkou zálibou 

je hudba a koncerty (rockové, al-
ternativní, festivaly) a tam hodně 
fotím a píši o kapelách i poslucha-
čích. Relaxační kapelou je mi starý 
dobrý Brutus. Potěší, když se na 
fotky z koncertu podívá za 10 dní 
1000 návštěvníků.“
n Jaké akce vás v posledních 

letech oslovily nejvíce?
„Vloni to bylo například dění 

kolem Sokola, které vyvrcholilo 
místním Sletem. Velkou akcí bylo 
perucké milénium v roce 2004. 
Z něho jsem dělal přímý přenos 
- několikrát za den jsem vkládal 
články o jeho průběhu. Nezapo-
menutelné bylo setkání s generá-
lem Fajtlem, s potomky Danešova 
rodu, s některými hudebníky 
a zpěváky na koncertech nebo se 
zájemci o výstavbu větrných elek-
tráren, kterou podporuji. Úžasné 
je i seznámení s paní Sklenářovou 
z Moravy, praneteří peruckého 
správce Komerse, současníka 
pátera Daneše.“ 
n Na kolik času a peněz takové 

internetové stránky přijdou?
„Samozřejmě dají práci. Mimo 

pořízení materiálů (focení, účast 
na akcích) jim věnuji tak patnáct 
hodin v týdnu. No a samozřejmě 
taky něco stojí. Třeba jen doména 
a webový prostor přijde na více než 
4000 Kč za rok.“ 
n Jaká je čtenost stránek, jak 

na ně lidé reagují?
„Na to, že jsou to prakticky 

osobní stránky, bývá čtenářů 
hojnost. Lze je počítat na několik 
tisíc za rok. A reakce? V diskusi se 
většinou objevují reakce kritické, 
často pseudokritické, někdy hul-
vátské a sprosté. Jsou takové, jako 
je naše společnost. Kladné ohlasy 
získávám spíše osobně. Lidé si 
občas některý příspěvek chválí, 
děkují. A to víte, my mužští jsme 

ješitní, chvála povzbudí, hned se 
jinak pracuje. Moc mne těší také 
reakce od krajanů z Ameriky, An-
glie a jejich příspěvky.“ 
n Co vám stránky přinášejí, co 

vám naopak berou?
„Dávají mi hlavně uspokojení 

nad tím, že mohu svým čtená-
řům přinést zajímavé informace, 
pohledy na naši krásnou Peruc 
v proměnách času a v různých 
ročních obdobích, ale i pozvánky 
na společenské a kulturní akce 
a informace o jejich průběhu. 
A co mi berou? Kromě času je 
to někdy i zklamání nad tím, že 
se u nás již neumí diskutovat, 
že mnozí nedokážou naslouchat 
jiným názorům a vše se chce řešit 
silou, nadávkami.“ 
n Co vás na rodném Perucku 

přitahuje nejvíce?
„Moji předkové přišli z Jisteb-

nice, z chudého jihu za prací. Můj 
tatínek i já jsme se na Peruci už 
narodili. I přes vše kladné a nád-
herné, co se zde děje, mne na Peruci 
nejvíce láká její historie.  Pevně vě-
řím, že čas naši obec opět stmelí, 
že si většina jejích obyvatel bude 
svého bydliště zase vážit a aktivně 
pro svůj městys zapracuje.“
n Jak jste spokojen s nynějšími 

představiteli radnice?
„Nové osazenstvo radnice jsem 

přivítal. Bývalý starosta Josef 
Vilhelm udělal pro Peruc mnoho, 
především ji zviditelnil navenek. 
S místními občany však, bohu-
žel, občas nevycházel a tlumil 
četné iniciativy. A to si myslím, že 
zrovna šťastné nebylo. Doufám, že 
noví představitelé nedostanou ne-
moc funkcionářů a politiků a neza-
pomenou, že jsou občany Peruce, 
Ústeckého kraje a Česka. Na de-
finitivní úsudek je ještě brzo, uvi-
díme.“  Ptala se Květa Tošnerová
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stručně z obcí stručně z měst
n MĚSTO ŽATEC financuje 

dopravní výchovu dětí ze Žatce 
a spádových obcí. Ročně přijde 
na zhruba 100 tisíc korun. Rad-
ní v minulých dnech schválili 
smlouvu s učitelkou autoškoly 
Bohumila Janouše, která žákům 
mladších ročníků dopravní osvě-
tu zajišťuje.
n ZÁKLADNÍ ŠKOLA Louny 

v ulici 28. října provádí dodateč-
ný zápis dětí, a to ve středu 31. 
ledna od 13 do 16 hodin.
n BÝVALÉ ARMÁDNÍ bun-

kry nabízela Vojenská ubytovací 
a stavební správa Litoměřice do 
vlastnictví města Postoloprty. 
Tamní zastupitelé ale převod 
9 řopíků odmítli. Město neví, 
jak by objekty stálého lehkého 
opevnění využilo, nemá peníze 
na jejich údržbu a případné 
zabezpečení.
n MĚSTO ŽATEC vstoupilo 

do Svazu měst a obcí ČR. Roz-
hodli o tom žatečtí zastupitele na 
svém jednání minulý týden.
n RADNICE V Podbořanech 

formou veřejné výzvy shání 
referenta finančního odboru. 
Jedná se o volné pracovní místo 
referenta finančního odboru 
Městského úřadu Podbořany 
v budově čp. 615 na dobu 
neurčitou. Minimální požado-
vané vzdělání je středoškolské 
ekonomického směru, nutná je 
i znalost účetnictví rozpočtových 
organizací nebo podvojného 
účetnictví. Zájemci mohou doru-
čit na poštovní či elektronickou 
adresu Městského úřadu svoji 
přihlášku do 9. února.
n NOVOU ŘEDITELKOU 

Střední odborné školy technic-
ké a učiliště v Lounech je tamní 
učitelka Simona Vágnerová. 
Rada Ústeckého kraje ji jme-
novala do funkce ředitelky 17. 
ledna, oficiálně se funkce ujme 
1. února.
n DNE 15. února bude slav-

nostně otevřena zrekonstruo-
vaná budova Dětského domova 
Žatec v Pražské ulici. Zúčastnit 
se má osobně i krajský hejtman 
Jiří Šulc.

n NOVÁ REHABILITAČNÍ 
místnost bude otevřena 1. února 
v Lubenci. Je to již třetí pracoviš-
tě (po Podbořanech a Kryrech) 
podbořanské organizace Svazu 
tělesně postižených v ČR, která 
nabízí svým klientům možnost 
rehabilitací. Cvičení v míst-
nosti zdravotního střediska 
v Lubenci, vybavené masážním 
stolem, má probíhat za asistence 
rehabilitační pracovnice každou 
středu.
n  OBECNÍ ÚŘAD Hřivice 

připravuje aktualizaci svých in-
ternetových stránek. Doposud 
byla oficiální webová adresa http:
//cass.gc-system.cz/hrivice.cz/
, avšak v nejbližší době má dojít 
k přemístění, adresa se zjedno-
duší na www.hrivice.cz
n  TRADIČNÍ MAŠKAR-

NÍ karneval Ústavu sociální 
péče Tuchořice se uskuteční 
14. března v kulturním domě 
v Tuchořicích. Spolupořádá jej 
Občanské sdružení Zlaté údolí. 
Příznivci jsou srdečně zváni.
n LOUNŠTÍ RADNÍ doporu-

čují zastupitelstvu města zvolit 
předsedkyní osadního výboru 
Nečichy paní Yvetu Benešovou, 
o představiteli osadního výboru 
Brlohu se dosud jedná.
n O LEVNĚJŠÍM způsobu 

spolupráce jedná Krásný Dvůr 
s městskými knihovnami v okolí. 
Obec totiž neobnovila smlouvu 
se žateckou knihovnou na posky-
tování knihovnických služeb za 
dosavadních podmínek. Obec-
nímu úřadu se nevyplácí hradit 
za každého čtenáře 1000 korun 
ročně při příliš malém zájmu 
vesničanů o půjčování knih.
n  POSLANEC PARLA-

MENTU ČR Josef Čerňanský 
v doprovodu svého asistenta 
Petra Mojžíše navštívil 22. led-
na Vroutek. Jednal se starostkou 
Martou Hessovou a účastnil se 
zasedání obecního zastupitel-
stva. Obec zahájila přípravy 
oslav 780. výročí první zmínky 
o Vroutku, které proběhnou 21. 
července jako Jakubské léto.

Současný trend pěstitelů: 
chemie co nejméně!
n Teplá zima by naše sady poškodit neměla, nyní jsou důležité srážky 
ŽIDOVICE (toš) - Ovocnářských dnů v Hradci Králové, které v lednu 
tradičně pořádá Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holo-
vousy a Ovocnářská unie ČR, se zúčastnil také židovický ovocnář 
Milan Kartes. S jakými poznatky se vrátil?

Triangle ožívá, vznikají 
obslužné komunikace
ŽATECKO (bal) - Na odbočce ze silnice Praha - Chomutov do Staň-
kovic vzniká velká mimoúrovňová křižovatka. Má se stát součástí 
čtyřproudové rychlostní komunikace R7. Zároveň se v rámci stavby 
inženýrských sítí pro blízkou průmyslovou zónu Triangle budují 
obslužné silnice. 

Před těžkým rozhodnutím… Obchodní akademie 
a Střední zemědělská škola Louny pořádala v pátek 19. ledna Den 
otevřených dveří. Ředitel školy Miloslav Bouda tento den několi-
krát oficiálně přivítal zájemce, kteří se pak vypravili na prohlídku 
školy. Mne se ujaly studentky prvního ročníku Karolína Trupová 
a Eva Koncová. Kromě všeobecných informací o škole mi na sebe 
prozradily, že je baví chemie, kterou zde učí Stanislav Nikodém. 
V počítačové učebně jsem zastihla dívky ze 3. ZŠ Louny. Monika 
Holbičková (vepředu) už byla na dni otevřených dveří na gymnáziu 
a prý ještě všechno dobře zváží. Také Aneta Holá si školu rozmýšlí. 
Aneta Půstková už je rozhodnutá na ekonomku jít, pokud se do-
stane. A Petra Tichá už má také srovnání. Byla se podívat na Den 
otevřených dveří na zdravotní a gastronomické škole v Mostě.

(Květa Tošnerová)

„Ovocnáři spějí k integrované 
produkci. Jedná se o ucelený eko-
logický systém pěstování ovoce 
a ochrany stromů před škůdci 
a chorobami s důrazem na využí-
vání přírodních biotechnologií při 
minimalizaci nákladů. Hlavním 
trendem je omezovat používání 
chemických prostředků,“ přibli-
žuje hlavní myšlenku konference 
Milan Kartes. 

Ochrana ovocných stromů před 
chorobami a škůdci bude nyní slo-
žitější, ovoce zdravější. V rámci 
biologické ochrany se například 
používá dravý roztoč Typhlodro-
mus pyri. Ovšem při chemickém 
ošetření lze aplikovat pouze šetrné 
chemické přípravky, které užiteč-
nému predátoru neublíží.   

„Na bezpečnost potravin je 
kladen velký důraz. Sílí tlak, 
aby bylo možno dohledat původ 
ovoce na trhu, a to až k pěstiteli,“ 
informuje židovický pěstitel, který 
právě provádí zimní řez ovocných 
stromů. Jak se na sadech podepisuje 
teplá zima? „Ovocné stromy v naší 

oblasti to snášejí vcelku dobře. Ne-
šťastní jsou Moraváci, kteří pěstují 
broskvoně a meruňky. Ti čekají na 
chladnější počasí skutečně jako na 
smilování. Hrozí tam, že peckoviny 
vykvetou. Pokud přijde citelnější 
ochlazení, mrazy předčasné rašení 
stromů zarazí,“ doufá v pořádnou 
zimu Milan Kartes, který obhospo-
dařuje 47 hektarů sadů, z toho 22 
hektarů jabloní. Loni měl úrodu 
lehce nadprůměrnou, ovšem jak 
se územím šestkrát přehnalo 
krupobití, byly plody poškozené. 
Dvě třetiny produkce jablek byly 
zpracovány průmyslově.

„Zatím nevíme, co teplá zima se 
sady udělá. Podobné zimy jsou běž-
né například v Holandsku a ovoci 
se tam daří. Jako ovocnář teplou 
zimu nevidím nijak dramaticky. 
Horší je nynější vláhový deficit. 
Větry vláhu ještě vyfoukají, půdu 
vysuší. Když zaryjete rýč, celých 
dvacet centimetrů pod povrchem 
je půda suchá,“ uvedl těsně před 
sněhovou kalamitou Zdeněk Kroc, 
předseda Ovocnářské unie.
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„Tato zpráva nebyla z České 
pojišťovny. Její pravdivost vám 
nemohu potvrdit ani vyvrátit,“ 
uvedl tiskový mluvčí České pojiš-
ťovny, a.s. Václav Bálek. 

„Na Podbořansku má Allianz 
pojišťovna nízkou propojištěnost 
a i nízký škodní průběh. Z důvo-
du podezření na pojistný podvod 
prošetřujeme jednu pojistnou udá-
lost,“ informovala vedoucí odděle-
ní komunikace Allianz pojišťovny, 
a.s. Alena Janotková.

UNIQA pojišťovna podle 
slov Evy Svobodové, která zde 
má na starost marketing a PR, 
neregistruje žádnou zvýšenou 
četnost pojistných podvodů 
nebo problematických událostí 
ve zmíněné lokalitě. „Samozřej-
mě průběžně modernizujeme 
metody vyšetřování a odha-
lování pojistných podvodů 
a spekulací. Zpravidla se jedná 
o zapojení nových technologií, 
vyspělé techniky a nových ko-

munikačních forem,“ rozvádí 
ožehavou problematiku. 

U ČSOB Pojišťovny pojistné 
podvody páchají klienti nejvíce 
na Liberecku a Ostravsku. „Pod-
bořansko není na špičce. Ani od 
kolegů z jiných pojišťoven nám 
není známo, že by se na tomto 
teritoriu dařilo podvodníkům 
více,“ odpověděla na náš dotaz 
tajemnice a tisková mluvčí ČSOB 
Pojišťovny, a.s. Jitka Polívková. 
Jak dodává, mezi nové metody 
kontrolování a odhalování pod-
vodů patří systém AFMS (Adas-
tra Fraud Management System): 
„To je systém, který automaticky 
detekuje dle zadaných požadavků 
(tyto si nastavujeme sami a jde asi 
o 150 kritérií) u pojistných událos-
tí pojistný podvod. Na základě vy-
hodnocení pak provádíme vlastní 
šetření pojistných událostí.“

Také pojišťovna Kooperativa 
kromě přímého oznamování 
podezřelých pojistných událostí 

likvidátory a mobilními techniky 
používá sofistikovaný IT sys-
tém: „Společnost Adastra loni 
implementovala v Kooperativě 
řešení pro prevenci a odhalová-
ní pojistných podvodů. Systém 
AFMS je postaven na integrované 
zákaznické databázi Kooperativy 
a ke své práci využívá pokročilých 
data mining technologií a mo-
delů. Hlavní přínosy spočívají 
v operativním zachycení podvodů 
s pojistnými událostmi a zvýšení 
procenta prokázaných podvodů 
z šetřených případů. Přínosy au-
tomatizovaného řešení jsou také 
v omezení vlivu lidského faktoru 
na výběr pojistných událostí 
k prošetření a jejich zrychlené 
zpracování s minimálním rizikem 
neodhaleného podvodu,“ upřes-
nil tiskový mluvčí Kooperativy 
Marek Vích. Pro nepoctivé pojiš-
těnce je podle něj pak řešení AFMS 
jasným signálem - každý pojistný 
podvod bude vbrzku odhalen.

Za pojistný podvod hrozí až dvanáct let vězení
n Opravdu se na Podbořansku objevují pojistné podvody častěji než jinde?
PODBOŘANSKO (bal) - Podvody v oboru pojišťovnictví jsou jedním 
z nejstarších problémů a je jim tradičně věnována pozornost, ovšem 
ne vždy s použitím moderních a praxí prověřených technologií. 
Ztráty z  podvodů se v průměru odhadují ve výši 10-14% vyplace-
ného pojistného plnění. Velkou měrou (více než polovinou) se na 
podvodech podílí plnění z pojištění motorových vozidel, u kterých 
je procento podvodů ještě vyšší. V ČR je to trestný čin a za pojistný 
podvod lze dostat až 12 let „natvrdo“. V komerční televizi nedáv-
no zazněla informace, že Podbořansko je jedním z regionů, kde se 
pojistné podvody objevují víc než jinde. Oslovili jsme tedy několik 
pojišťoven.

Na přeložce části silnice II/250 
Staňkovice - Bítozeves u východ-
ního okraje zóny pracují současně 
asi pět firem. Dodavatelem stavby 
je společnost Silnice Žatec, jejíž 
subdodavateli jsou např. Vodo-
hospodářské stavby Teplice nebo 
firma Midos Cheb, která minulý 
týden v plném provozu vytvá-
řela dopravní značení hotových 
úseků. „Děláme na tom, aby se 
mohlo postavit přemostění jako 
součást mimoúrovňové křižo-
vatky, které povede nad budoucí 
R7, a z křižovatky také půjde 
silnice do zóny,“ říká stavbyve-

doucí Richard Krhoun z teplické 
společnosti. 

Akce jsou součástí výstavby do-
pravní infrastruktury průmyslové 
zóny Triangle a jejich investorem 
je Ústecký kraj. 

Pro automobilisty je cesta na 
Žatec přes toto místo uzavřená. 
Ve Staňkovicích se dělá kanali-
zace. „Příjezdová komunikace od 
Bítozevsi je uzavřená. Nákladní 
a osobní doprava je vedena přes 
Žiželice. Policii, hasičům a au-
tobusům je průjezd umožněn. 
Uzavírka potrvá do března,“ říká 
staňkovický starosta Jan Bartoň. 

Pracovníci chebské firmy vytvářejí nové silniční značení.
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K mimořádným osobnostem, které se objevily na peruckém 
internetovém magazínu, patří i vzácní hosté oslav peruckého 
milénia - manželé Hana a František Fajtlovi.

Já a internet
n Miroslav Blažek přibližuje slasti a strasti vlastního internetového magazínu
Perucký patriot Miroslav Blažek založil před šesti lety (prvý člá-
nek byl uveřejněn 8. 4. 2001) vlastní internetové stránky iPeruc.cz, 
které věnuje rodnému městysi. Možná si řeknete, že internetové 
stránky má řada obcí a měst. Ne všechny tyto stránky se pravidelně 
aktualizují, ne všechny košatí a žijí jako internetový magazín pana 
Blažka. 
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