
„Letos vychází 41 deváťáků. 
Nejčastěji se hlásí na obchodní 
akademie v Lounech a Žatci a na 
Střední odbornou školu tech-
nickou a SOU v Lounech. Na 
čtyřleté gymnázium v Lounech 
si troufají tři žáci a na osmileté 
gymnázium se hlásí žáků pět,“ 
uvedl v pátek výchovný poradce 

na ZŠ Postoloprty Ilja Bouček. 
Obchodní akademie v Lounech 

se může těšit na 13 absolventů 
lounské základní školy Prokopa 
Holého, zejména pět tamních žáků 
9. ročníku se hlásí na gymnázium 
Louny a 4 až 6 deváťáků míří na 
obchodní akademii do Žatce. 
„Jsou to nejčastější cíle naších 

dětí. Odhad je hrubý, někdo ještě 
stále rozhoduje na poslední chvíli,“ 
řekl nám v pátek ředitel ZŠ Milan 
Čermák. 

To desítka letošních absolventů 
ZŠ Panenský Týnec určitou „tra-
diční“ cílovou školu nemá. „Dva 
kluci chtějí být automechaniky, 
dvě dívky kadeřnicemi. Mám tu 
přihlášky na střední zdravotnic-
kou školu, střední průmyslovou 
i Integrovanou střední školu 
energetickou v Chomutově, dále 
na obchodní akademii ve Sla-
ném, na střední odbornou školu 

technickou v Lounech, 
Střední odbornou školu 
a SOU v Podbořanech 
nebo i na Střední od-
borné učiliště Stochov,“ 
vypočítává ředitel školy 
Vladimír Duženkov. Tři 
panenskotýnečtí žáci 5. 
ročníku mají namířeno na 
víceleté gymnázium – dva 
do Loun a jeden dokonce 
do Prahy.  

Na většině základek 
funguje systém, kdy 1. 
stranu tiskopisu přihláš-
ky na střední školu vyplní 
žák s rodiči, 2. stranu vy-
plní základní škola a při-
loží výstupní hodnocení. 
Pak přihláška putuje na 
střední školu. 

První kolo přijímaček 
(pokud jsou vyhlášeny) 

na veřejné střední školy se koná 
v pondělí 23. dubna. Stanovení 
termínů dalších kol přijímacího 
řízení je v kompetenci ředitele 
střední školy a mohou jím být 
vyhlášeny po ukončení prvého 
kola. Informace o nich mají za 
povinnost zveřejnit krajské úřa-
dy, a to i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

Rozhodnutí o přijetí nebo ne-
přijetí zašle ředitel školy do 7 dnů 
po termínu přijímací zkoušky. 
V případě, že se zkoušky nekona-
jí, zašle ředitel školy rozhodnutí 
o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů 
po rozhodnutí. Zároveň musí 
ředitel střední školy po prvním 
kole přijímacího řízení informo-
vat krajský úřad, zda vypíše další 
kolo přijímacích zkoušek.

Uchazeči o studium, kteří neu-
spěli v prvním kole, musejí sami 
zkontaktovat krajský úřad a požá-
dat o informaci, které školy vypíší 
druhé kolo přijímaček. Přihlášku 
do 2. kola přijímaček dostanou od 
ředitele té střední školy, na kterou 
se chtějí přihlásit.

Na veřejných středních školách 
se lze odvolat do 8 dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku 
odvolacího řízení rozhodne kraj-
ský úřad, který má toto v kompe-
tenci. Rozhodnutí musí oznámit 
nejpozději do 30 dnů. Ve zvláštních 
případech může krajský úřad tuto 
dobu prodloužit, je však nutné toto 
vždy oznámit. Odvolání podávají 
rodiče uchazeče.
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stručně z obcí stručně z měst
n ŽATEČTÍ RADNÍ schválili 

v tomto roce 16 580 Kč pro kato-
lickou charitu - na financování 
nájemného za užívání nebytové 
jednotky na Havlíčkově náměs-
tí v Žatci za účelem provozování 
charitativního šatníku. 
n  NA ZELENÉM náměstí 

v Zahradním městě v Lounech 
má stát kašna, jejíž podoba 
zatím není známa. Dalším ná-
vrhem je využít pro ztvárnění 
kašny zkamenělého kusu dřeva 
- araukaritu, který byl před ča-
sem vyloven z Ohře. „Jsem roz-
hodně pro to, aby se zde objevil 
nějaký typicky lounský prvek,“ 
podotýká tajemnice MU Louny 
Renáta Čapková. 
n ŽATECKÉ ŠKOLY budou 

zařazeny do městského systému 
separovaného sběru pevných 
druhotných surovin. Kontejne-
ry na tříděný odpad pro žatecké 
školy se již zajišťují.
n 28. ÚNORA v 17 hodin za-

čnou v Postoloprtech a v Podbo-
řanech veřejná zasedání zastu-
pitelstev měst. V Postoloprtech 
budou schvalovat rozpočet, 
zazní informace o rozšíření sil-
nice R7 nebo zpráva o výstavbě 
60 bytových jednotek. Podbo-
řanští budou také schvalovat 
rozpočet, ale i přebírat kasárny, 
rozhodovat o prodeji bytových 
domů či dodatečně volit člena 
finančního výboru.
n LOUNŠTÍ RADNÍ na zá-

kladě návrhu kulturní komise 
schválili příspěvek 10 000 na 
koncert v chrámu sv. Mikuláše 
v Lounech v rámci Festivalu 
Mitte Europa na přípravu a tisk 
plakátů a programu.
n V RÁMCI PROGRAMU 

Podpora regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2007 město Žatec 
bude usilovat o dotaci na akci Re-
generace panelového sídliště JIH 
II – 2. etapa – 2. část.

n ROZPOČET OBCE Vinaři-
ce se pohybuje v příjmové části ve 
výši 8.215.000 korun a ve výdajo-
vé 9.646.000 korun. Byl schválen 
šesti zastupiteli.
n  V BÝVALÉM kravíně 

družstva Liběšice má vzniknout 
třídírna odpadů. Zastupitelé 
Liběšic dali zelenou záměru 
Ing. Blahouta, podnikatele, 
zabývajícího se balením výrob-
ků, při němž vzniká odpad po 
roztřídění dále zpracovatelný. 
Zastupitelstvo tedy s návrhem 
výstavby třídírny souhlasí, chce 
však předložit podnikatelský zá-
měr a žádost o prodej pozemku.
n LÉTAJÍCÍ PLECHY a deh-

tový papír ohrožují dopravu i ob-
čany v blízkosti dobříčanského 
zámku. Bylo proto podáno trestní 
oznámení pro veřejné ohrožování 
občanů. 
n OBEC BRODEC koncipova-

la svůj rozpočet jako vyrovnaný 
ve výši 538.000 korun. K nej-
významnějším akcím letošního 
roku patří oslava výročí 750 let 
od první písemné zmínky o obci. 
Bude svolán Sraz rodáků.
n DNES, 28. února se koná 

v kulturním domě v Lubenci slav-
nostní veřejné zasedání zastupi-
telstva za přítomnosti ústeckého 
hejtmana Jiřího Šulce. Uskuteční 
se slavnostní křest medaile, kte-
rá byla vydána na počest toho, že 
Lubenec byl prvně zmíněn již před 
950 lety.
n ZASTUPITELÉ MĚSTYSE 

Peruc se sejdou dnes, 28. února, 
od 18 hodin na veřejné zasedá-
ní v Radonicích nad Ohří. Na 
programu schválení rozpočtu 
i protipovodňové opatření v Ra-
donicích. Občané by se mohli 
dozvědět víc o osudu peruckého 
zámku, jehož prodej v minulých 
dnech konečně potvrdilo vedení 
městyse.

Digitální kino v Žatci 
zahájí provoz 

ŽATEC (r) - Instalace digitál-
ního kina v Žatci je hotova. Slav-
nostně pro zástupce distribučních 
společností, města a sponzorů má 
být spuštěno 5. března, veřejnost 
se dočká hned 6. března – čeká je 
Kupec Benátský. Příznivci kina se 
mohou těšit na pravidelné filmové 
produkce z domácí i zahraniční 
tvorby. Dále v březnu uvede kino 
Životy těch druhých a český nový 
film Maharal. Filmové produkce 
pro dospělé budou probíhat 
v sobotu a pondělí, pro děti pak 
v neděli dopoledne. „Digitální 
technologie umožňuje mnoho 
možností využití. Můžeme se 
dočkat i živých sportovních či 
hudebních přenosů,“ upozorňuje 
manažer divadla Karel Fiala.

Krajinomalba ze 
srdce Evropy do 
Vrchlického divadla 

LOUNY (jvn) - Mezinárodní 
putovní výstava Krajinomalba 
v srdci Evropy se po Budapešti, 
Vídni a Bratislavě přesouvá do 
Loun. Návštěvníci Vrchlického 
divadla si tak budou moci pro-
hlédnout krajinomalby studentů 
z Visegrádských zemí. Autorem 
nápadu ztvárnit krajinu v srdci 
Evropy je Tomáš Polcar, akademic-
ký sochař ze Slavětína a profesor 
estetiky pražského soukromého 
gymnázia Pod Vyšehradem. Ver-
nisáž výstavy se koná v pondělí 
5. března od 18 hodin v divadelní 
kavárně.

Zaniklá lounská Stínadla ožívají… Režisér ČT 
Josef Císařovský neúnavně hledá další a další dokumenty, které se 
týkají zbořené městské čtvrti před lounskými hradbami. Minulý 
týden se setkal s Jiřím Sedláčkem (vpravo), který v zaniklé čtvrti 
trávil dětství, podobně jako Císařovský, který sem z Prahy jezdil za 
svým dědečkem Josefem Charvátem. Oba pánové se shodli, že jim 
zbořené předměstí připomínalo Foglarova Stínadla. „A byl tam taky 
strašně hluboký sklep, kde jsme plnili bobříka odvahy,“ zavzpomí-
nal J. Sedláček. Karel Hausenblas, původem rovněž z této čtvrti, 
uvádí, že v jejich stavení se nacházel gotický sklep s románským 
ostěním. Řadu věcí ozřejmily i fotografie Vladislava Mirvalda, které 
zapůjčila jeho dcera Věra Mirvaldová, nebo pohlednice zapůjčené 
Danielou Klobásovou či fotografie paní D. Kohoutové. O další za-
jímavé poznatky, například jak vypadaly lounské vanové lázně, se 
s režisérem ochotně podělil Jiří Kubovský ze Žatce.                 (toš)
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Mladí muzikanti připravili 
hodinu hudební výchovy
ŽATEC (bal) - Čtvrteční hodina hudební výchovy studenty žateckých 
středních škol bavila. Není divu – probíhala v Městském divadle 
v Žatci a vedli ji mladí muzikanti z Prahy a Jablonce nad Nisou.

Výchovný koncert měl název Jazz 
a jeho vliv na moderní populární 
hudbu a byl jakýmsi vývojovým 
průřezem muziky tohoto žánru. 
Studentům se představila im-
provizovaná kapela ve složení 
Vojtěch Želinský, Jakub Hlobil 
a Petr Tichý.

„Výchovné koncerty na našem 
gymnáziu jsou letitou tradicí, leč 
stávalo se ještě v loňském roce, že 
děti z nižšího gymnázia shlédly 
několikrát jedno vystoupení. 
Vzala jsem si tedy tyto koncerty 
na starost a snažím se oslovovat 
interprety, kteří ještě v našem 
gymnáziu nepůsobili,“ řekla  Alž-

běta Urbancová, jež na gymnáziu 
Žatec učí hudební výchovu. Jejím 
studentům se koncert velmi líbil. 
„Zaujala je baskytara, která občas 
hrála jako kytara (slovy dětí) a prá-
vě jsem ve fázi, že s nimi budeme 
psát recenzi na tento koncert. Ta 
mě nesmírně zajímá,“ dodala. 

Muzikanti pořádají podobné 
výchovné koncerty v celé ČR. V na-
šem regionu nebyli poprvé. „V mi-
nulých letech jsme hráli několikrát 
v Žatci a jednou i v Lounech,“ řekl 
Vojtěch Želinský, který vystudoval 
konzervatoř v oboru kytara a sám 
učí několik hodin na Základní 
umělecké škole v Jablonci. 

Mackovi se rozvedli před 16 lety, 
ovšem dál žili spolu v jednom bytě. 
Nějaký čas po rozvodu bylo sou-
žití bezproblémové. V posledních 
zhruba dvou letech začaly hádky. 
Žena nakonec podala na exman-
žela trestní oznamení.   

Kromě výpovědí obžalovaného 
a poškozené vyslechl soud také 
jejich syna. Svědčit proti otci 
bylo pro neplnoletého syna těžké. 
„Rodiče se vyhazovali navzájem,“ 
vypověděl a potvrdil, že viděl mat-
ku s modřinami. 

Posledně vypovídala blízká 
kamarádka poškozené a soudní 
znalci. „Viděli jsme se skoro denně, 
často přišla zbitá, modřiny na obli-
čeji se snažila schovat mejkapem. 

Měla podlitiny na ramenou, rukou 
i nohou. Někdy i zvracela. Svěřila 
se mi, že kdykoliv bývalý manžel 
přišel domů opilý a chtěla po něm 
alimenty, nadával jí, bil a vyhazoval 
z bytu. Tvrdil, že byt je jeho a ona 
tam nemá co dělat. Jednou jsem ji 
kvůli utrženým zraněním vezla do 
nemocnice a jednou na její žádost 
i na policii,“ svědčila před soudem 
kamarádka poškozené. 

Znalkyně v oboru psychologie 
uvedla, že se u poškozené rozhod-
ně nejedná o psychickou poruchu 
a je schopna podat věrohodnou 
výpověď. „Její depresivita je vý-
sledkem dlouhodobého stresu při 
soužití. Vůči obžalovanému má jen 
pocit bezmoci, styděla se přiznat, 

že takhle žijí, neměla kam jít,“ líčila 
své závěry znalkyně. 

Znalec v oboru zdravotnictví vy-
loučil, že by se žena mohla zranit 
sama. Pohmoždění měkkých tkaní 
v oblasti hlavy, ale i stehen, krevní 
podlitiny kolem očí, na těle podle 
něj svědčí o tom, že bylo použito fy-
zické násilí, včetně kopů nohou. 

Obžalovaný tvrdil, že fakt, že by 
poškozenou napadal, je mu záha-
dou. Proč prý nepodala trestní 
oznámení dříve. Jako trumf na 
svoji obhajobu přednesl, že tři 
přestupková řízení za napadení 
ženy, která už dříve proběhla na 
městském úřadě, byla vždy za-
stavena z důvodu, že jde o tvrzení 
proti tvrzení.

Právě to, že se poškozená za 
celou věc styděla a nestěžovala si 
už dříve, je klasickým případem 
domácího násilí, uvedl státní 
zástupce. „Potvrdilo se, že ob-

žalovaný trestný čin spáchal, že 
ženu šikanoval delší dobu,“ řekl. 
Pro soudce navíc „je šokující, že 
si přestupková komise nenechala 
předložit lékařské zprávy, ani ne-
vyslechla další svědky“. 

„Obžalovaný týral poškozenou 
nejen fyzicky, ale i psychicky. 
Upozorňuji, že v průběhu soud-
ního líčení nezměnil svůj postoj, 
neomluvil se jí ani synovi. Přitom 
jako policista by měl mít morální 
kredit,“ uzavřela zmocněnkyně 
poškozené a požadovala nepod-
míněný trest.

Spodní hranice trestu za týraní 
osoby žijící ve společném bytě či 
domě je dva roky, horní – až osm 
let. Soud uložil trest nad spodní 
hranici, tedy dva a půl roku se čtyř-
letou podmínkou a dohledem nad 
pachatelem. Státní zástupce se 
vzdal práva na odvolání. 
(Této problematice se věnujeme 
i na str. 5 v článku Nabízíme po-
moc obětem domácího násilí).

Podlitiny maskovala make-upem
LOUNY (bal) – Bývalý policista dvaačtyřicetiletý Ladislav Macke 
z Loun vyslechl v minulých dnech verdikt okresního soudu – třicet 
měsíců podmíněně se zkušební dobou čtyři roky za týrání osoby 
blízké žijící ve společném obydlí. Rozsudek zatím není pravomocný. 
Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání. 

n Obžalovaný týral poškozenou nejen fyzicky, ale i psychicky

Budoucí středoškoláci by měli mít o škole jasno
LOUNSKO (bal) – Ředitelé základních škol dnes již musí mít v ru-
kách veškeré přihlášky žáků na veřejné střední školy. Na jednotlivé 
školy jsou povinni je rozeslat do 15. března. V 1. kole přijímacího 
řízení na střední školy si smí každý žák podat jen jedinou přihláš-
ku. Pokud napoprvé neuspěje, smí se v kole druhém hlásit na více 
škol. 

n Poslední únorový den je nejzazší termín pro odevzdání přihlášek   
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Ilja Bouček má s přihláškami ke studiu plné ruce práce.
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Vojta Želinský má v oblibě koncertní kytaru.

„V přestupkových řízeních proti 
obviněnému L. Macke Komise 
k projednávání přestupků rozhod-
la na základě důkazů, které v rámci 
šetření získala a zpracovala do pře-
stupkového spisu Policie ČR, a na 
základě důkazů získaných komisí 
při ústním jednání. Po zhodnoce-
ní všech těchto důkazů v souladu 
se zákonem bylo ve věci vydáno 
rozhodnutí,“ řekla vedoucí pře-
stupkového oddělení správního 
odboru Eva Procházková. 

V průběhu roku se na odboru 
evidují projednané přestupky 

proti občanskému soužití, které 
byly spáchány mezi osobami 
blízkými nebo osobami žijícími ve 
společné domácnosti. „Tyto údaje 
se zasílají po skončení kalendářní-
ho roku Krajskému úřadu v Ústí 
n.L. a slouží k analýze a přijetí 
možných opatření k eliminaci jevů 
domácího násilí,“ dodala Procház-
ková. Krajský úřad Ústeckého kraje 
nepořizuje evidenci přestupků tzv. 
domácího násilí, a to ani regionálně 
členěnou. Pouze, na základě žádos-
ti Ministerstva vnitra ČR, předává 
tomuto orgánu údaje zasílané ob-

cemi. „Tato činnost je dobrovolná 
a ministerstvo o jejich zasílání 
požádalo pro práci zřízeného me-
ziresortního monitorovacího týmu 
pro účely vypracování analýzy v ob-
lasti jednání, vykazujícího některé 
znaky jevu domácího násilí mezi 
osobami blízkými nebo žijícími 
ve společné domácnosti,“ uvedl 
na náš dotaz František Janačík 
z kanceláře hejtmana Ústeckého 
kraje.  

Celkem tedy vloni lounská 
přestupková komise vyřizovala 
55 přestupků proti občanskému 
soužití, z toho ve 24 případech 
se jednalo o manželské páry, ve 
dvou – o bývalé manžely a sedm 

přestupku se stálo mezi druhem 
a družkou. Ve třiceti případech šlo 
o fyzické napadení.

O tom, kdo je nejčastější obětí 
domácího násilí, svědčí následují-
cí statistika: ve 36 případech byla 
poškozená žena, v 15 případech po-
škozený muž. Počet přestupků, kde 
poškozeným je rodič nebo prarodič, 
dosahuje čtyř a v pěti případech po-
škozeným je dítě nebo nesvéprávná 
osoba. Z celkového počtu vyřizova-
ných přestupků ve 12 případech 
bylo zahájeno řízení o přestupku. 
Ovšem jen šest řízení skončilo pra-
vomocným rozhodnutím, jímž byl 
obviněný uznán vinným, dalších 
šest řízení bylo zastaveno.

Během roku pětapadesát přestupků mezi osobami blízkými
LOUNY (bal) – Jak vidí případ Ladislava Mackeho a problematiku 
domácího násilí Komise k projednávání přestupků na Městském 
úřadě v Lounech?


