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černá kronika

n    Jaké máte od lidí ohlasy 
na nový obchod Plus dva mě-
síce po otevření? Nezvýšila 
se v místě rizika s dopravou 
kvůli hustotě aut?

Radek
Reindl,
starosta
Podbořan

„Doprava v pohodě. 
V místě, kde stojí Plus, je 
dosti přehledná křižovatka. 
Občané kvitují, že se super-
market objevil. Na druhou 
stranu jsem zaslechl spoustu 
negativních ohlasů ohledně 
nedostatečného zásobo-
vání. Ale to už je záležitost 
obchodního řetězce. Není 
tam například průmyslové 
zboží anebo, když obchod 
anoncuje nějaké zboží v akci, 
tak na regálech není. Často 
dlouhé fronty u pokladen 
mohou vypovídat jednak 
o velké návštěvnosti zákaz-
níků, a jednak o minimálním 
počtu otevřených pokladen. 
I já v Plusu nakupuji.“  
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„Hala bude mít rozměr 80x40 
metrů, její výška bude 15 metrů. 
Bude zde prostor pro basketbal, 
volejbal, fotbal, házenou, flor-
bal, tenis a badminton - sporty, 
pro které nemáme zázemí. Třeba 
florbalisté hrají svoje zápasy 
v Lounech. Bude zde osm kabin, 
klubovna, sociální zázemí, hle-
diště pro diváky a byt správce,“ 
vysvětloval stavební technik 
města Roman Hodek. Přítomní 

si výstavbu haly vesměs přáli, 
projevili pouze obavy o osud 
zeleně  a dětské hřiště. 

„Některé stromy samozřejmě 
budeme muset pokácet, napří-
klad švestky uprostřed sídliště 
Barborka, které jsou v letních 
měsících obsypány hejny vos 
a včel. Je možná jedině dobře, že 
zmizí a provedeme za ně náhrad-
ní výsadbu. Také o dětské hřiště se 
nemusíte bát, bude jen přesunuto 

jinam, protože na jeho místě bude 
parkoviště jako nezbytná součást 
haly,“ pokračoval Ing. Hodek.

Samotná výstavba haly nezačne 
hned, jak se obávali někteří obča-
né, ale nejdříve roku 2009. „Do 
konce roku chceme mít vydané 
stavební povolení a v příštím roce 
budeme žádat o dotaci na výstav-
bu. Částka se může vyšplhat až k 80 
milionům,“ doplnil starosta města 
Radek Reindl.

Občan Karel Danda vyjádřil 
obavu, aby megalomanská stav-
ba měla využití a nedopadla jako 
kulturní dům s průměrnou ná-
vštěvností 15 lidí na představení. 
Zároveň zalitoval, že se nepočítá 

s komerčním využitím jako restau-
race, sauna, masáže.

„Pro komerční využití v hale ne-
jsou prostory, je zde místo pouze 
pro zmiňované sporty, o využití 
haly se neobávám. Je tady hodně 
klubů, které hrají ligové soutěže 
a nemají pro to patřičné zázemí,“ 
dokončil Hodek.

Tím odpověděl i na otázku, 
proč se nejprve nezbourá stará 
Sokolovna a na jejím místě se ne-
postaví hala nová. Nejen proto, že 
po dobu výstavby by družstva ne-
měla kde hrát, navíc i z prostorové-
ho hlediska je výstavba navazující 
na současnou fotbalovou tribunu 
nejlepším řešením. Potvrzuje to 
studie architektů, jejíž zpracování 
radnice zadala.

n Vypila kyselinu a skočila
ŽATEC - Dne 1. února v 7:19 

obdržela lékařská posádka ZZS 
Žatec výzvu, že v Zeyerově ulici 
leží osoba v bezvědomí po pádu 
z okna z výšky asi 6 metrů. Na 
místě byla nalezena žena s poru-
chou vědomí a silným motorickým 
neklidem, který museli záchranáři 
za asistence policie pomocí léků 
utlumit. Žádná závažná poranění 
způsobená pádem nebyla zjištěna. 
Žena však vykazovala známky 
poleptání po požití žíravé látky. 
Po převozu na žateckou chirurgii 
zemřela. Dle svědků se žena léčila 
s psychickým onemocněním. Na 
místě, odkud s největší pravděpo-
dobností vyskočila, byla nalezena 
láhev s kyselinou. Případem se 
zabývá Policie ČR.
n Tři zranění

LIBĚŠICE, TŘESKONICE 
- Dne 2. února v 8:49 vyjela 

posádka RLP Žatec k dopravní 
nehodě osobního a nákladního 
automobilu mezi obcemi. Zá-
chranáři ošetřili těžce zraněného 
s otřesem mozku, otevřeným 
poraněním hlavy a zhmožděnou 
horní končetinou a lehce zraně-
ného s tržnou ránou na hlavě. 
Oba muže převezla záchranka na 
žateckou chirurgii. Na stejném 
oddělení skončil i třetí muž, kte-
rého bez zjevných poranění, ale 
psychicky otřeseného, převezla 
sanita. Na místě zasahovali ha-
siči a policie.
n Kradl měděné okapy

LOUNY - Neznámý poberta 
kradl v Pivovarské ulici měděné 
plechy. Vyhlédl si objekt galerie 
Benedikta Rejta, z něhož odcizil 
dva měděné svody o průměru 
12 cm a celkové délce 7,5 metru. 
Způsobil škodu za 10 500 Kč. 
n Nepojízdné auto zmizelo

ČERADICE - Žatečtí policisté 
šetří krádež vozu VW Transpor-
ter. Auto zmizelo z uzavřeného 

dvora. Zloděj si poradil i s tím, že 
vozidlo nebylo pojízdné, škoda činí 
100 000 Kč.
n Ukradené trámy

RANÁ U LOUN - Zloděj 
vnikl na neoplocený pozemek 
rekonstruovaného domu v obci 
a odcizil stavební dřevo. Šlo o 9 
šestimetrových a 6 třímetrových 
dřevěných trámů za 11 000 Kč. 
n Využil okamžiku

PODBOŘANY - 32letý muž 
z Podbořan se v jednom podbořan-
ském baru nezákonně obohatil. Ve 
středu 24. ledna pozdě večer využil 
okamžiku, kdy majitel baru usnul 
a z volně odložené kasírtašky za 
barem odcizil 38 000 Kč.
n Vzal pračku a kazety

LOUNY - Do bytu v prvním 
patře činžovního domu v Husově 
ulici se vloupal poberta. U vstup-
ních dveří rozlomil zámek a pak 
je vyrazil. Odcizil pračku a 30 
videokazet, vše za 11 000 Kč, za 
4 000 poškodil dveře. 

n Oloupil trafikantku
LOUNY - Policisté šetří krádež 

peněz v prodejně trafiky ve Školní 
ulici. Pachatel využil zaneprázdně-
nosti prodavačky a z neuzamčené 
pokladny odnesl 6 000 Kč. 
n Zpronevěřila 50 tisíc

LOUNY - 22letou ženu z Loun 
stíhá komisař ze zpronevěry. Ob-
viněná prodavačka provozovny 
stavebnin nevedla účetní doklady 
o výdeji materiálu a příjmu hoto-
vosti z tržeb, jak jí ukládala pra-
covní náplň a zákon o účetnictví. 
Při kontrole zjistili nadřízení, že 
zpronevěřila minimálně 50 000 
Kč. Obviněné hrozí odnětí svobo-
dy až tři roky, zákaz činnosti nebo 
peněžitý trest.
n Bránila se, řízl ji

LUBENEC - Ve středu 31. led-
na v Pražské ulici okradl zloděj 
52letou ženu. Přistoupil k ní na 
chodníku a snažil se jí vzít kabelku. 
Poškozená se  bránila a tak se o ka-
belku přetahoval. Pak vytáhl z pod 

bundy kuchyňský nůž a ženu řízl do 
ruky. Ta kabelku upustila. Poberta 
i s lupem naskočil do přistaveného 
vozidla a ujel. Poškozená naštěstí 
neutrpěla vážné zranění, škoda 
činí 3 500 Kč. 
n V domě i garáži

POČEDĚLICE - Nezjištěný 
pachatel využil nezajištěné 
garáže na dvoře domu, vnikl 
dovnitř a přisvojil si motorovou 
pilu s příslušenstvím v hodnotě 
13 000 Kč. Vloupal se i do zapar-
kovaného vozidla, z něhož odcizil 
autorádio. 
n Seniorce způsobil šok

LOUNY - Bezbrannou 78letou 
ženu u prodejny Albert ve čtvrtek 
1. února okradl neznámý zloděj. 
Vyšla z obchodu, v jedné ruce 
držela kabelku a tašku s náku-
pem, v druhé svírala hůl. Poberta 
jí vytrhl tašky z ruky. Po několika 
metrech odhodil tašku s náku-
pem, pak i kabelku, ze které vzal 
peněženku s 250 Kč. Paní připravil 

i o platební kartu a způsobil jí psy-
chický otřes. 
n Agresor obviněn

ŽATEC - Policie obvinila 20le-
tého mladíka ze Žatce z ublížení 
na zdraví a výtržnictví. Koncem 
roku v podloubí domu na náměs-
tí Svobody fyzicky napadl o rok 
mladšího vrstevníka a způsobil 
mu vážná zranění, která si vyžá-
dala hospitalizaci na oddělení JIP 
v žatecké nemocnici a pracovní 
neschopnost 22 dnů. 
n Nadýcháni zplodin

POSTOLOPRTY - Lékařská 
posádka ZZS Žatec ošetřila 2. 
února při požáru obytného domu 
v Postoloprtech tři malé děti, 
které se nadýchaly zplodin. Jeden 
chlapec byl ponechán na místě, 
dvě děvčátka záchranáři převezli 
k odbornému vyšetření na dětské 
oddělení v Žatci.

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

S. Jurnečka, ZZS Žatec

(dokončení ze str. 1)
Hlavním lákadlem večera 

Galerie XXL byla Art Loterie. 
Návštěvníci psali na lístky během 
vernisáže své náměty na obraz. 
Na lístečkách se tak objevovala 
témata jako osamělost, temné 
vyjádření, sen o Česku. Ovšem 
vylosován byl jen jeden, a to akt 
ženy, návrh paní Provazníkové 
z Mostu. Katharina Karner 
na toto téma vytvoří do dvou 
měsíců dílo a vylosované ženě 
ho věnuje. Rakouská umělkyně 

studuje malbu na vídeňské Umě-
lecko průmyslové škole, český 
malíř Zbyněk Havlín absolvoval 
Intermediální školu Milana 
Knížáka. Oba tvoří střídavě ve 
Vídni a Praze.

Katharina se učí česky a s roz-
tomilým přízvukem se před ver-
nisáži vítala s hosty. Její zvláštní 
malby a objekty v sobě zahrnují 
reflexi na okolí, sny, domov, pa-
nenství. Převažuje bílá, ať už jsou 
to velkoformátové olejomalby dí-
vek v neposkvrněných šatičkách, 

nevěsty v bílé róbě, okřídlení 
andílci, tlustá batolata anebo 
media koláž Zima pochoduje do 
země. Díla Kathariny a Zbyňka 
jsou propojena do společného 
malířského konceptu. „Téma 
Mezi muži prozrazuje jakési 
mužské „rituály“, jak se muži 
chovají mezi sebou, co dělají 
zdánlivě jen ve svém chlapském 
světě,“ uvedl na adresu Zbyňka 
Havlína kurátor výstavy Miroslav 
Pesch. Expozice potrvá do úterý 
27. února.

LOUNY (vej)- Bronzovou 
pivní pečeť si přivezl světlý le-
žák Louny z letošních Slavností 
piva v Táboře.

Anonymní odborná komise 
v pátek 2. února pivo ohodnotila 
jako třetí nejlepší značku v pres-
tižní kategorii prémiových ležá-
ků. Do letošního již 17. ročníku 
se přihlásilo celkem 64 pivovarů 
s 259 vzorky piv, které soutěžily 
v 11 kategoriích. Pivovar Louny 
patří nápojové skupině Drinks 

Union. „Třetího místa si nesmír-
ně ceníme. Potvrzuje to, že pivo 
Louny, které vaříme klasickým 
způsobem, patří mezi špičku 
mezi českými pivy,“ řekl ředitel 
a vrchní sládek pivovaru Louny 
Daniel Urban. „V loňském roce 
jsme investovali do vylepšení 
technologií. Od jara používáme 
při vaření piva Louny kvalita-
tivnější vodu. Chmel z vlastních 
chmelnic pak podtrhuje hořkost 
piva Louny,“ doplnil ředitel.

Ředitel Úřadu práce Louny Petr 
Záhořík absolventy upozornil, že 
1. února začaly firmy nábor pra-
covníků v průmyslové zóně Trian-
gle, což představuje obrovskou 
šanci, jak práci získat. Zatímco 
dívky se učily šít na žateckém 
učilišti, chlapci si dělali základy 
v oboru zedník a zámečník na 
školách v Lounech.

 Už deset let spolupracuje 
v rámci projektu Most s Úřa-
dem práce Louny například 
Střední škola stavební, kde se 
chlapcům věnuje učitel odbor-
ného výcviku Ivo Schmied, který 
se již pět roků věnuje frekventan-
tům Projektu Most. K dispozici 
mají jednu z nejlépe zařízených 

dílen na škole. „Richard Jirouš 
a Petr Bubeník denně dojížděli 
z Kryr, Josef Oláh z Libořic,“ 
přibližuje učitel a chválí chlap-
ce, kteří si osvojovali pracovní 
návyky a učili základním doved-
nostem v oboru zedník. „Kluci se 
vracejí do života. Učí se pravi-
delně vstávat. Důležité je, aby 
neustále dělali smysluplnou 
činnost,“ přibližuje pan učitel 
Schmied.

Slavnostního předávání se zú-
častnil i lounský místostarosta 
Jan Čermák, který blahopřál ab-
solventům, že se zdárně chopili 
své druhé životní šance a popřál, 
aby jim zaměstnání přinášelo 
kromě peněz i uspokojení ze se-

berealizace. „Děkujeme, že jste 
s námi měli ty nervy,“ vystoupil 

za všechny absolvent Míra. Pak 
už probíhalo předávání osvěd-
čení a popovídání nad občerst-
vením. 

 Mezi lety 1998 a 2004 měl F. 
Helšus investovat do stavby ro-
dinného domu v obci Raná a do 
koupě restaurace Pod Kostelem 
v Lounech nejméně 5 milionů 
korun bez doložených příjmů. 

„Jedná se o zatajené údaje. Ani 
z listinných důkazů není zřejmé, 
jak státní zástupce došel k částce 
658 tisíc korun, o níž měl obža-
lovaný stát připravit. Zároveň si 
soud vyžádá revizní posudek 
ohledně nemovitosti obžalova-
ného na Rané a výpisy z účtů jeho 
otce,“ vysvětlila důvod přeložení 
líčení na neurčito soudkyně Hana 
Bachová.

Obžalovaný se hájí tím, že dům 
postavil svépomocí, s rodinou, 
kamarády i brigádníky. Obhajo-
ba doložila kopie sedmi tzv. dohod 
o přátelské výpomoci - několika-
settisícové půjčky od Helšusových 
známých a příbuzných. Navíc prý 
existovala jedna ústní domluva na 
půjčení vysoké sumy. 

Z listinných důkazů mimo jiné 
vyšlo najevo, že Helšus od roku 
2002 do roku 2005 odebíral 
neoprávněně elektrický proud. 

Energetika mu za veškeré napájení 
domu, který elektřinou nejen svítí, 
ale i topí, vyměřila náhradu maxi-
mální možné škody takřka 449 tisíc 
korun, kterou uhradil. Obžalovaný 
přiznal, že si byl vědom neoprávně-
ného odběru. „Nelegální přípojku 
mi udělali ukrajinští dělníci a věděl 
jsem o tom. Částku jsem Energeti-
ce uhradil, jelikož mi sdělili, že pak 
nepodají trestní oznámení,“ uvedl 
František Helšus. 

Jeho obhájce předložil soudu 
seznam stavebního materiálu, 
použitého na výstavbu rodinného 
domu. Z toho vyplývá, že se jedna-
lo o stavebniny levnější ceny, také 
o přírodniny, jako břidlice, co se 
používá na střechy nebo obklady 
nebo kameny z lesů. Byla pořízena 
i fotodokumentace.

Již dříve soudní znalec z oboru 
stavebnictví k nemovitosti v Ra-
né u soudu uvedl: „Stavba byla 
nepochybně udělána odborníky.“ 
Obhajoba pak měla výtky ke zna-
leckému posudku. Rozhodnutí 
o dodatečném revizním staveb-
ním posudku Helšusův obhájce 
ponechal na soudu.

Jiří Šulc s manželkou Andreou, majitel Galerie XXL Ladislav Paur a dílo pro krajský úřad.

Hejtman je okouzlen Českým středohořím
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Sportovním klubům ve městě schází zázemí
n Víceúčelová sportovní hala se v Podbořanech vystaví roku 2009
PODBOŘANY (sih) - Historicky první veřejné projednávání výstav-
by víceúčelové sportovní haly v Podbořanech se uskutečnilo minulý 
týden na radnici v Podbořanech. Cestu sem si našla zhruba dvacítka 
občanů, většinou ze sídliště Barborka, které bude s halou v těsném 
sousedství. Výstavba haly patří mezi stěžejní úkoly radnice v oblasti 
sportu v tomto volebním období.

V dílnách Střední školy stavební získávají chlapci základy 
v oboru zedník a osvojují si pracovní návyky.
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Mladí lidé využili šanci do budoucího života
n Na úřadu práce se rozdávala osvědčení v rámci projektu Most
LOUNY – V pátek byl na Úřadu práce v Lounech slavnostně ukon-
čen Projekt Most 19, který vrací mládež do škol a umožňuje jim 
získat vzdělání. Projekt se podařilo dokončit 18 mladým lidem, 
kteří získali výstupní osvědčení. 

Lounský ležák si přivezl 
z Tábora bronz 

Soud řeší případ 
zatajování příjmů
n Obžalovaný se hájí tím, že dům postavil svépomocí, 
s rodinou, kamarády a brigádníky
LOUNY (bal) - Okresní soud minulý čtvrtek odročil na neurčito 
hlavní líčení ve věci krácení daní, ze  kterého je obžalován čtyři-
atřicetiletý František Helšus. Jeho obžaloba vyplynula z případu 
zatajovaní příjmů z podnikání Helšuse staršího, který šetří lounský 
soud na podnět finančního úřadu.
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Na školách proběhly 
zápisy... Tento psík nalákal 
k zápisu na Základní škole 
Přemyslovců v Lounech 45 
budoucích prvňáčků. „Někteří 
ale budou mít odklady. Příští 
rok budou otevřeny dvě třídy,“ 
říká ředitel 4. ZŠ Miroslav 
Ekrt. Základní škola a Mateř-
ská škola Zeměchy zapsala 
podle ředitelky Yvety Mikulové 
6 dětí. „V letošním roce přišlo 
k zápisu 12 dětí. Z toho jedna 
žákyně dostane odklad. Na 
příští školní rok počítáme s 11 
žáčky,“ informuje ředitelka zá-
kladní školy v Lipenci  Zdeňka Jeliňská. Cítolibská ředitelka Jana 
Vurbsová uvedla, že se letos přihlásil stejný počet dětí jako loni. Do 
postoloprtské ZŠ se v řádném termínu dostavilo 61 dětí, 16 rodičů 
požádalo o odklad školní docházky, pro 4 nemocné děti byl stanoven 
náhradní termín. „Vzhledem ke stávajícímu počtu přihlášených dětí 
zatím uvažujeme o 2 prvních třídách. Záleží na počtu odkladů - ne 
všichni rodiče doloží svoji žádost doporučením poradny a lékaře. 
V těchto případech musí děti do l. ročníku nastoupit. Moudřejší 
budeme v červnu, kdy se scházíme s rodiči na první informativní 
schůzce,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ Postoloprty pro I. stupeň 
Jiřina Šlégrová. (Alla Balkovska)


