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černá kronika

n    Souhlasí vaši obyvatelé 
s tím, že se má u Skytal těžit 
kaolin? 

Marta
Hessová, 
starostka 
Vroutku

„O rozšíření těžby této 
suroviny v nedaleké lokalitě 
Skytaly usiluje společnost 
Kaolin Hlubany. Zastupitel-
stvo obce Vroutek je proti do-
bývání kaolinu zejména z toho 
důvodu, že by nákladní auta 
s vytěženým kaolínem jezdila 
přes obec. Existuje  však ještě 
další možnost – a to odklon 
dopravy vytěženého kaolínu 
mimo obec.“
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Půvabná knížka je na světě... Minulou středu se 
ve Vrchlického divadle v Lounech konal slavnostní křest knížky 
Louny očima dětí, který uspořádala Základní umělecká škola 
Louny, jež iniciovala vznik pozoruhodné publikace. „Obdivuji 
mladého Planičku, že dokázal ztvárnit něco tak neforemného, 
jako je můj obličej. A pokud se někdo domnívá, že některé zdi 
nejsou úplně rovné, tak se mýlí. Skutečné je jen to, co máme 
opravdu rádi,“ řekl úvodem starosta Jan Kerner. Uznání a obdiv 
začínajícím tvůrcům vyjádřil i archivář dr. Bohumír Roedl, kte-
rý knížku doprovodil textem. „Kniha bude k dispozici v archivu 
i v knihovnách. Za tři sta let badatelé užasnou, jak tehdy děti viděly 
Louny.“ Poté následoval křest. Pro děti bylo malým zklamáním, že 
se starostovi podařilo otevřít šampaňské zcela cudně a nehlučně. 
Závěrem oficiální části ředitelka Jindřiška Riedlová poděkovala 
všem sponzorům a také všem, kteří se na vytvoření knihy podíleli, 
včetně třiapadesáti dětí. Každé obdrželo výtisk knihy a paní ředi-
telka i Dr. Roedl každému ilustrátorovi uznale potřásli rukou. Po 
oslavě se konala premiéra divadelního představení žáků literárně 
dramatického a tanečního oboru Základní umělecké školy „Malý 
princ“,  které svým „Správně vidíme jen srdcem“ navázalo na 
slova  pana starosty. Na snímku s dr. Roedlem mladí ilustrátoři 
Anna a Jan Planičkovi. (toš)

n Vykázáni z bytu
VALOV, PODBOŘANY – 

V průběhu ledna vykázali policisté 
podle zákona ze společného bytu 
již dva násilníky – 53letého muže, 
který doma ve Valově napadal svoji 
o rok starší ženu, a druhý případ 
se odehrál v Příčné ulici v Podbo-
řanech. Ve společném bytě nadával 
23letý násilník své 55leté matce. 
Rozbil vybavení bytu a vzbudil 
u poškozené obavu o zdraví. Oba 
případy šetří policisté jako pře-
stupky proti občanskému soužití.
n Zpronevěřil plachty

LOUNSKO - Sedmačtyřice-
tiletého muže z Lounska stíhá 
komisař z trestného činu zpro-
nevěry. Jako zaměstnanec firmy 
v březnu loňského roku převzal 
od výrobce dvě krycí plachty pro 
přepravu kontejnerů, že je předá 
svému zaměstnavateli. Plachty 

neodevzdal ani po ukončení pra-
covního poměru, čímž způsobil 
firmě škodu za 22 000 Kč.
n Poškodil omítku 

BLAŽIM – Neznámý pachatel 
v době od 5. do 6. února postříkal 
sprejem bílou omítku zdi u rodin-
ného domu. Na omítce byl černou 
barvou nastříkán nápis v délce 
55 m, škoda činí 8 000 Kč.
n Nezodpovědná matka

ŽATEC - Pro ohrožování mravní 
výchovy mládeže je stíhána jedna 
žatecká matka. Od června 2000 do 
prosince 2006 se řádně nestarala 
o své nezletilé děti. Umožňovala 
jim vést zahálčivý život a neposí-
lala je pravidelně do školy. Mají 
neomluvenou absenci školní do-
cházky, nespolupracuje se školou, 
nedodržuje léčebný režim nařízený 
lékařem a ponechává je bez dozoru 
v uzamčeném bytě.
n Okradli důvěřivou

LOUNY – Když se 7. února 

poškozená vracela z nákupu, 
zastavilo jí auto, ve kterém byl 
muž, žena a asi 14letá dívka. 
Ptali se na nemocnici. Poškozená 
nejprve vysvětlila cestu, ale řidič 
prosil, zda může cestu ukázat. 
Proto nastoupila. Posádka jí 
řekla, že nejprve zajedou k ní 
domů, aby tašky nemusela vozit 
sebou. Zajeli do ulice Profesora 
Krátkého. Paní se ženou a dívkou 
vystoupily a odnášely tašky s ná-
kupem. Když vstoupily do domu, 
ženě zazvonil mobilní telefon. 
Po telefonátu žena poškozenou 
poprosila, zda by jí mohla půjčit 
27 000 Kč, protože mají problém 
s kamionem. Poškozená souhla-
sila a zašla do zadní místnosti, 
kde měla uschovanou peněženku 
s 59 000 Kč. Vyndala 27 000 Kč 
a zbytek s peněženkou schovala 
pod polštář. Poté poškozená 
předala peníze ženě a ona ji na 
oplátku podala batoh, do kte-

rého údajně vložila 600 dolarů. 
Nato poškozená vyvedla ženu 
a dívku ze svého domu. Když se 
vrátila, zjistila, že přišla i o zbytek 
peněz, které schovala pod polštář. 
V batohu dolary nebyly.
n Ukradené rošty

POČERADY - 8. února nezná-
mý pachatel odcizil čtyři krycí rošty 
u železničního přejezdu vlečky do 
závodu elektrárna Počerady za 
15 000 Kč.
n Zaměřen na telefony

POSTOLOPRTY - 11. února 
neznámý pachatel vnikl do bytu řa-
dového domu v ulici Štefánikova, 
ze kterého odcizil čtyři nabíječky 
k mobilním telefonům, mobilní 
telefon značky Siemens SL 50 
a Motorola. Škoda byla vyčíslena 
na 7 450 Kč.
n Mladistvý u automatu 

LOUNY – Odpoledne prová-
děla hlídka strážníků kontrolu 
herny v Pražské ulici, kde byl 

zjištěn 16letý mladík z Černčic. 
Byla provedena kontrola totož-
nosti obsluhujícího personálu, 
kdy se jednalo o 23letou servírku 
a 34letého majitele, oba cizí ná-
rodnosti. Strážníci je upozornili 
na povinnost zabránit osobám 
mladším 18 let hrát na výherních 
automatech. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožo-
vání výchovy mládeže byl případ 
postoupen k dalšímu řízení na 
PČR.
n Kradla v Kauflandu

LOUNY - V prodejně Kaufland 
byla při krádeži chycena 42letá 
žena z Litvínova. Chtěla pronést 
bez placení zboží v hodnotě 
4 595 Kč (4 láhve Whisky, 36 de-
odorantů, multivitaminy, čaje). 
Přestupek byl postoupen k další-
mu řízení na MÚ Louny. 

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

Vídeňský modrý 
ze Slavětína 
šampiónem Žatce

ŽATEC - Žatecká regionální 
výstava králíků, drůbeže, holubů 
a exotů spojená se soutěžní výsta-
vou králíků-samců, která se v Žatci 
konala 9.-10. února, skončila úspě-
chem. 101 vystavovatelů (z toho 
25 ze Saska) z 23 chovatelských 
organizací ze severozápadních 
Čech a Saska vystavilo přes 600 
zvířat. Největší byla expozice králí-
ků, kde bylo zastoupeno 26 plemen 
a barevných rázů v celkovém počtu 
319 králíků. K těm nejzajímavěj-
ším patřili: japonský králík, liščí 
modrý, míšeňský beran nebo ja-
mory. Titul Šampión regionu Žatec 
2006 převzal chovatel J. Verner ze 
Slavětína nad Ohří za vídeňského 
šedého, mistrovskou čtyřčlennou 
kolekci získal chovatel z Thumu 
p. Wiedemann za kolekci malých 
beranů bílých červenookých a Mi-
strovská tříčlenná kolekce králíků 
aljašek byla chovatele M. Tománka 
z Libořic. Dále bylo uděleno 8 titu-
lů Mistr regionu 2006 a dalších 28 
cen. Ceny předávali starosta měs-
ta Žatec Mgr. Erich Knoblauch 
a starosta saského družebního 
města Thumu. Výstavu v pátek 
navštívily děti ze základních 
a mateřských škol. Potěšitelná je 
účast asi 250 chovatelů z 10 cho-
vatelských organizací ze Saska, 
kteří přijali pozvání organizátorů 
k účasti a návštěvě historického 
města Žatec. 1200 návštěvníkům 
patří poděkování, že svojí účastí 
na výstavě ocenili úsilí žateckých 
chovatelů při realizaci akce. 

Ing. Pavel Jursík

(dokončení ze str. 1)
V Žatci se tato sbírka vystavuje 

poprvé kompletní, včetně posled-
ních jedenácti reliéfních obrazů, 
které autorka vytvořila loni. V pří-
zemních výstavních prostorách 
muzea tak defiluje česká historie 
od knížete Bořivoje až po Rudolfa 
II., jejichž postavy jsou zobrazeny 

v dobových oděvech, s odpovídají-
cími historickými atributy. Řezba 
provedená do všech detailů. Je to 
hlavně lipové dřevo, na obraz se 
používají dva až tři kruhy dřeva 
sklíženého, pak olejové barvy. 
„Nechávám přirozenou patinu, 
povrch je matný. Výhodou použi-
tého materiálu je množství třísek. 

„Lípa dobře hřeje, takže odpadem 
v pohodě topíme,“ směje se man-
žel paní Haldové.   

„Kdysi mne nevidomý kama-
rád inspiroval k tvorbě hmatově 
vnímatelných reliéfů. Tak vznikl 
projekt katolické nadace - třicet 
reliéfů českých světců pro slepce. 
Přestože to byly práce pro nevi-
domé, napadlo mě, že mohou být 
barevné. To pro případ, že přijdou 
na výstavu s doprovodem, aby 
všichni vnímali dílo plnohodnot-
ně,“ vypráví autorka. Světci byli 
natolik zdařilí, že byli vystaveni 
v prostorách Národní galerie 
v Anežském klášteře v Praze.

Pětapadesátiletá rodilá Pra-
žanka Jarmila Haldová nyní žije 
a tvoří v Sedloňově v Orlických 
horách. Pracuje jak ze dřevem, 
tak i s plátnem a skicákem. Známy 
jsou její kresby rostlin v odborných 
botanických publikacích, ilustrace 
knih Boženy Němcové, mezi nimi 
především pohádky, nebo malebné 
betlémy. 

Panovníci českých zemí budou 
k vidění v hlavní budově muzea až 
do 22. dubna.

Inspektor 
práce gratuluje 
šikovným žákům 

LOUNY - Žáci 4. ročníku 
Speciální základní školy v Lou-
nech pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jany Stehlíkové se zapojili 
do celorepublikové soutěže o nej-
lepší dětskou kresbu na téma 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci očima dětí“.  

Soutěž byla vyhlášena Výzkum-
ným ústavem bezpečnosti práce 
v Praze pod patronací Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci v Bilbau. 

Do kalendáře na rok 2007 „Tak to 
vidíme my“ bylo vybrány tři z pěti 
kreseb – dvě z toho jsou součástí 
titulní stránky. Obrázek s názvem 
„Děti na pracoviště nepatří“, který 
nakreslil Radek Pulec, se stal hlav-
ním motivem pro měsíc červenec. 
Žáci tak dosáhli výrazného úspě-
chu, neboť nejlepší dětské kresby 
s touto tematikou postupují do ce-
loevropského kola v Bilbau. Komi-
se složená z předních evropských 
odborníků nejen na práci s dětmi, 
ale i na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci zde vybere a odmění ty 
opravdu nejzdařilejší výtvory. 

Gratuluji úspěšným výtvar-
níkům speciální základní školy 
a věřím, že budou děti i nadále 
vedeny k dodržování bezpečnosti 
nejen při práci a hrách, ale i v sil-
ničním provozu a škola je tak bude 
směřovat ke správným základům 
pro život. Bude ji některá lounská 
škola následovat?

Ing. Jaromír Elbel,
Státní úřad inspekce práce                    

Vždy od 10 hodin zahajuje tato 
akce 20. února 2007 v Národ-
ním domě v Podbořanech, další 
pak  22. února v Lidovém domě 
v Žatci a nakonec 28. února v Do-
mě kultury v Lounech. Všude se 
předpokládá ukončení v odpoled-
ních hodinách, v Podbořanech ve 
14 hod, v Žatci a v Lounech v 16 
hodin.

Svou pracovní nabídku představí 
celkem 23 firem, největší možnost 
výběru pracovního uplatnění bude 
v Lounech, v Žatci se bude prezen-
tovat 11 a v Podbořanech 8 firem. 
Největší poptávka ze strany za-
městnavatelů je v současné době 

po operátorech výrobních linek. 
Takové uplatnění nabízejí nově 
jak firmy z průmyslové zóny Tri-
angl – tedy IPS Alpha a Hitachi, 
ale i další zahraniční firmy z prů-
myslových zón v Lounech, Žatci 
a Podbořanech, ale i Celestica 
Kladno se zajištěnou dopravou 
zaměstnanců. Mezi vysoce poptá-
vané a dosud neobsazené profese 
již několik let patří zámečníci, 
obráběči, svářeči, řidiči vyso-
kozdvižných vozíků, provozní 
elektrotechnici, údržbáři, lakýr-
níci. Takové pracovní uplatnění 
nabízí Lostr, Fujikoki a Ishimi-
tsu Louny, Mailler Slaný, FTE 

Podbořany, podobné požadavky 
má i firma OMC Scientific, která 
nově buduje provozovnu v Lou-
nech. Širokou škálu uplatnění od 
operátorů montážních linek přes 
obsluhu strojů, mistry, pracovníky 
kvality a technologa nabízí Conta 
Podbořany.

V nabídce pracovního uplatně-
ní nebude chybět pozice asistenta 
zákaznického centra T-Mobile, 
firmy nabízejí uplatnění také ad-
ministrativním pracovníkům se 
znalostí angličtiny nebo němčiny. 
Mezi poptávanými profesemi jsou 
i řidiči autobusu, šičky zedníci, 
tesaři, pomocní stavební dělníci, 
skladníci, řidiči nákladní dopra-
vy, ale i technolog, ekonomický 
poradce a manažer.

Marie Schmalzová      

Věrnost značce se vyplatila... Vladimír Míth 
z Černochova (vlevo, vedle ředitel pivovaru) se spolu s ještě asi 
tisícem dalších zájemců z Lounska, Chomutovska a Mostecka 
zúčastnil soutěže pivovaru Louny o víčka. Byl vylosován jako 
hlavní výherce a získal cenu v hodnotě 150 000 korun. „Když 
mi z pivovaru telefonovali, že jsem vyhrál, nevěřil jsem tomu,“ 
přiznává. Lounskému pivu je věrný už od mládí, stejně jako jeho 
tatínek. Stejně věrný je i lounské porcelánce, kde pracuje a která je 
jeho prvním zaměstnáním. „Lounské pivo mám rád. Pivo je pivo, 
a ne nějaké ty bžundy,“ říká. Certifikát výherci osobně předal ředitel 
pivovaru Daniel Urban, po besedě se vydali na důkladnou prohlídku 
pivovaru. A jak pan Míth s cenou naloží? „Sejde se rodinná rada 
a bude z toho asi dovolená v zahraničí,“ říká výherce, který poslal 
do slosování 25 pivních víček. Uvažuje ale i nad nějakým pěkným 
rybolovem. Dosud totiž jezdil lovit candáty, kapry, sumce a úhoře 
jen na přehradu na Orlík a moře tolik láká. (toš)
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Tradiční trh pracovních příležitostí je za dveřmi!
PODBOŘANY, ŽATEC, LOUNY - Chcete získat novou práci, nebo 
alespoň přehled o současné nabídce pracovních příležitostí v regi-
onu lounského okresu? Pak neváhejte a navštivte trh pracovních 
příležitostí.

Jarmila Haldová zahajuje výstavu spolu s ředitelkou muzea 
Dr. Radmilou Holodňákovou. Výtvarnici přišel přivítat i žatecký 
místostarosta Aleš Kassal (první zleva).

FOTO ALLA BALKOV-
SKA: 

V Polánkově muzeu spočívají panovníci

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Středověký soukeník se ženil s děvčicí... Minulý pátek byli svědky ženitby žáci 
Základní školy Postoloprty. Již podruhé je totiž navštívil Faber – jediný mobilní skanzen středověkého 
života v ČR. Loni v březnu s představením O králi Václavu IV. a tentokrát s poselstvím: Jsem poctivý 
měšťan a manželku mám starožitnou. Projekt Vladimíra a Ivany Pěnkavových zahrnuje didakticko-diva-
delní pořady o životě měšťanů a řemeslníků ve středověku. „Oblékání, stolování, obřady i další ukázky 

přibližují žákům tuto dobu plas-
tičtěji a realističtěji než umožňu-
je výuka v hodinách dějepisu,“ 
poznamenal učitel Jaroslav Slá-
dek. Účinkující do představení 
zapojili i školáky z řad diváctva 
(na snímku je Kačka Kačincová 
coby nevěsta) a děti pro velké za-
ujetí neměly čas na zlobení, jak 
se stává v běžných hodinách. 
Oba autoři, mimochodem bývalí 
učitelé dějepisu, spolu s dalším 
hercem – tkalcem, předvedli 
středověkou svatbu i práci ve 
středověké domácnosti, také 
řemeslo měšťana-soukeníka 
a vesničana-pláteníka. A tak 

se školáci dozvěděli, že zatímco nyní by muže zavřeli za to, že svou ženu bije, ve středověku by mohl 
doplatit na to, že ji nebije. To v případě, kdyby byla líná a tancovaček chtivá. Anebo že se ovčí vlna 
zpracovávala bez jakýchkoli přípravků vlastně jen za pomoci vody a lidské moči. „Po praní se musí vlna 
důkladně propláchnout ledovou vodou, vysušit a ručně se protahuje kramplemi – kartáči se zahnutými 
zoubky. Těmi se vlna vyčeše a pak už se jen sedí a přede,“ názorně vyprávěl „soukeník“ Pěnkava. Po 
loňském i letošním představení historičtí hosté chválili dobré chování postoloprtských diváků. Jen tak 
dál, školáci! O to víc si to zaslouží i vaši učitelé! (bal)
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