
VÝŠKOV (bal) – Výsledek 
středečního referenda o výstav-
bě bioplynové stanice v areálu 
bývalého kravína ve Výškově 
zní jednoznačně: NE! Tento pro 
tamní obecní úřad závazný vý-
sledek znamená odmítnutí plánu 
zemědělské společnosti Faunus 
Vidovle z Bítozevse na ekologic-
kou výrobu elektřiny. 

Již necelé půlhodiny po skonče-
ní referenda měli členové volební 
komise jasno. Z 268 voličů se jich 
dostavilo 179 (necelých 67%), 
z nich 68 hlasovalo pro a 108 
proti bioplynové stanici. 

„Účast je hojná, ani k volbám 

tolik lidí nechodilo, však se 
jich to bezprostředně dotýká,“ 
pochvalovala si předsedkyně vo-
lební komise Bohdana Balášová. 
Ani v pětičlenné komisi nevládla 
shoda. Například zapisovatelka 
Hana Nowaková, které se jeví 
jednatel firmy Faunus nedůvěry-
hodný, odmítavý názor prozradila 
již dávno před konáním. Naopak 
další člen komise Rudolf Studený, 
který ve Faunus Vidovle pracuje, 
doufal v kladný výsledek. 

Společnost uvažuje nad tím, 
že by kravín prodala. Jenže obec 
s koupí vůbec nepočítá. V úvahu 
by připadal zájemce, který v are-

álu obnoví chov skotu. Firma se 
záměru postavit stanici nevzdává 
a bude hledat jinou lokalitu. Tady 
lidem vadí blízká vzdálenost 
od domků, případný zápach po 
zpracování kejdy, nárůst dopravy 
přes vesnici.

„Výsledky referenda respektu-
jeme, i když se domníváme, že 
občané hlasovali o něčem, o čem 
nic neví. Firma udělala pro infor-
movanost maximum, i zájezd do 
Rakouska, bohužel, nebyl zájem. 
Někteří reagovali, jako bychom 
rozjet atomovou elektrárnu. Je to 
škoda, zde bylo vše připraveno. 
Ale najdeme jinou lokalitu,“ říká 
Ing. Jan Paur, spolumajitel firmy 
Faunus Vidovle.

Kolem sedmé večer Vráblík 
cestoval svým saabem z Mostu 
domů do Prahy přes Louny. 
Na sjezdu Louny-západ začal 
předjíždět Renault Mégane, 
ocitl se na obchvatu a přejel 
do protisměru. Myslel si totiž, 

že je na dálnici (aspoň to tvrdí 
u soudu). Střetl se s protijedou-
cí Škodou Forman, která letěla 
nejprve na renaulta, s nímž se 
srazila bočně, pak se začala 
převracet, vrazila do dalšího 
vozu na krajnici a skončila na 

střeše v příkopu. Tam okamžitě 
vzplála, uhořeli v ní všichni tři 
cestující vietnamské národnosti 
– řidič (43) a dvě spolujezdkyně 
(20 a 42).

„Auto strašně rychle začalo 
hořet. Snažili jsme ho uhasit, 
ale marně. Nikdo si k němu blíž 
netroufal,“ svědčil ve středu 
u soudu řidič jednoho z vozu, 
které předjížděl D. Vráblík. 

(dokončení na str. 2)

Pozor, 
zloději!

V Postoloprtech se krade 
za bílého dne. Asi jako všude, 
to není zase taková novinka. 
Jenže tentokrát už si občané 
přišli stěžovat až na zasedání 
zastupitelstva. Bývalá učitelka 
se ptala, zda se rada města za-
bývá problémem zvyšujících se 
krádeží. Pachatelé se zaměřují 
většinou na starší lidi ve měs-
tě. Na poště se udělá hlouček 
a v tlačenici člověka okradou. 
Krade se i v samoobsluze Lu-
čan v centru města, v bufetu 
na náměstí či v kadeřnictví. 
V poslední době na řádění 
zlodějů doplatily nejméně tři 
seniorky.

Co na to vedení města? Vede-
ní Postoloprt žádný konkrétní 
podnět dosud nedostalo, a tak 
se tím nezabývalo, přiznal sta-
rosta. Obyvatelka žádala větší 
preventivní pohyb strážníků, 
a to nejen ve služebním autě, 
ale také pěšky v terénu. Uví-
tala by i varovná upozornění 
městským rozhlasem, aby si 
lidé dávali pozor.

Starosta možné využití 
rozhlasu připustil, ale proti se 
postavil jeden ze zastupitelů. 
Prý často cestuje do různých 
měst a republiky, a kdyby v nich 
slyšel hlášku, lidé, dejte si pozor 
na kapesní zloděje, odradilo by 
ho to od další návštěvy. Podle 
něj je to nerozumný krok a nega-
tivní reklama pro město, která 
by vedla k odlivu případných 
turistů a návštěvníků. 

Jsem z toho rozpačitá. Když 
městský rozhlas vysílá několi-
krát za den, že se v následující 
půlhodině u Lučanu prodává 
sudové víno nebo levné bram-
bory, proč by nemohl upozornit 
na časté krádeže? Možná by 
stačilo relaci jen trochu ro-
zumně zformulovat, aby lidé 
zpozorněli. Každá informace, 
která může někomu pomoci, je 
podle mě potřebná. 

Alla Balkovska
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Lounsko

Železničář našel 
v tašce živé miminko
n Odložený chlapeček je mimo ohrožení života, 

Lounsko nemá babybox
LOUNY (red) - V sobotu 3. března kolem 9:15 hodin nalezl posuno-
vač Českých drah Libor Charvát poblíž hlavního vlakového nádraží, 
za budovou stavidla v Husově ulici živé novorozeně. 

Při tragédii měl obžalovaný řidič v krvi alkohol i stopy drog

Předsedkyně komise Bohdana Balášová a Rudolf Studený rozpečetili urnu a vysypávají hlasy.

Výsledek referenda: důrazné výškovské Ne!

Vychutnávejte si své noviny,
máte na to celý týden.

Rada města doporučila zastupi-
telům prodejní cenu 3 700 Kč/m2. 
„My si uvědomujeme, že ceny bytů 
porostou a proto je chceme prodat 
co nejdříve. Za tři roky dojde k de-
regulaci nájemného a nemá cenu 
dále čekat. Loni se prodejní cena 
pohybovala na 105-185% odhadu. 
Když si byty necháme, za 4-5 let 
bude ta cena daleko vyšší. Podle 
mě to mělo být prodáno už dáv-
no,“ snažil se na úvod vysvětlit 
starosta města Radek Reindl. 
„Vaše cena naprosto neodpovídá 
stavu bytů, je to nehorázné, ty 
lidi na to prostě nemají, je zde 
plno starších lidí, kteří nejsou 
schopni to zaplatit. Hanba vám!“ 

- vykřikoval v emotivním projevu 
autor petice a mluvčí nájemníků 
Josef Henlín.

„Dle zákona se sjednává taková 
cena, která je v daném místě a čase 
obvyklá. Nechali jsme si zpracovat 
odhadní cenu, která je 7 400 Kč/
m2 a Rada města doporučila držet 
se 50% odhadu, což je právě těch 
3 700 Kč/m2. Dále si uvědomte, 
že od 1. ledna tohoto roku platí 
nový zákon o střetu zájmů, který 
se vztahuje na 7 zdejších za-
stupitelů. Pokud zneužijí svého 
postavení či informací ve svůj 
prospěch, hrozí jim pokuta až půl 
milionu korun. Zkrátka, chceme to 
vám prodat za 50% odhadní ceny 

a pokud si kterýkoli občan tohoto 
města usmyslí, že jsme okradli 
město, může na nás podat trestní 
oznámení. Stejný případ se stal 
mosteckému zastupitelstvu,“ 
pokračoval Reindl. Jeho snaha 
byla marná, jednotlivé anonymní 
hlasy vykřikovaly vulgární urážky 
na adresu zastupitelů a starosta 
několikrát žádal o klid.

Nájemníci poukazovali nejen 
na cenu, ale především na špatný 
stav těchto bytů. „Nevyhovující 
elektroinstalace, okna, praska-
jící panely, špatný stav výtahů, 
střechy, to jsou holobyty, nedá 
se v tom žít. Postavte 260 rodin 
k popelnicím a zastřelte nás,“ 
pokračoval Henlín.

Poté přišlo na řadu několik 
návrhů zastupitelů od 2 700 po 
1 800 korun za m2, žádný však 
neměl šanci projít. Atakům čelila 

i majitelka realitní kanceláře Anna 
Ljapinová. 

„Mě zaráží, že dvakrát do roka 
projednáváme hodnocení realitní 
kanceláře a nikdy se tady nikdo 
z vás neobjeví. Jakmile chceme 
byty prodat, hned jsou tu stížnos-
ti. Vy tu vystupujete, jako kdyby 
měly do zítřka ty byty spadnout 
a vy se museli vystěhovat. Já tedy 
koukám,“ divil se bývalý starosta 
Josef Čerňanský. Diskuse nevedla 
k žádnému konci a proto byla vy-
hlášena přestávka, během níž se 
zastupitelé odebrali do kanceláře 
starosty na poradu.

„Vzhledem k tomu, že v bytech 
budou nutné značné opravy, navr-
hujeme cenu 2 900 korun/m2, což 
je 39% odhadní ceny,“ pokračoval 
po přestávce Reindl. Tento návrh 
byl k překvapení všech po třech 
a půl hodinách debaty přijat. Stá-
vající nájemníci si tedy budou moci 
byty koupit za tuto cenu.

Jednání bylo bouřlivé a vysilující 
PODBOŘANY (sih) -  Ve středu 28. února se zastupitelé v Podbo-
řanech na svém zasedání zabývali prodejem městských bytů a pe-
ticí nájemníků. Sál byl přeplněn, lidé se houfovali na chodbách. 
Nájemníci si budou moci byty odkoupit za 2 900 korun za metr 
čtvereční.

n Po sedmi hodinách schválili zastupitelé kompromisní řešení

Dvoudenní chlapeček byl odlo-
žen v látkové tašce khaki barvy, 
s popruhem přes rameno, do kuf-
ru bez víka. V době nálezu bylo 
dítě silně podchlazené, na místě 
mohlo být odložené již brzy ráno. 
Nezjistily se u něj žádné známky 
vnějšího zranění. Mimino mělo na 
sobě bílou čepičku s modro-růžo-
vým proužkem, bílý rolák s modro-
červeným zdobením, bílé dupačky, 
zelené ponožky s červenými lemy 
a žlutým obrázkem. Bylo zabaleno 
do prostěradla. 

Jednalo se o donošené dítě. Při-
volaný lékař nechal novorozeně 
převézt do nemocnice v Mostě. 
Stav chlapečka byl hodně kritic-
ký. Jak potvrdil ředitel mostecké 
nemocnice Vladimír Müller, dítě 
v pondělí už bylo stabilizované. 
Stále ještě setrvávalo na jednotce 
intenzivní péče, avšak již mimo 
ohrožení života. 

Policisté po matce dítěte pátrají 
a žádají občany, pokud mohou 
poskytnout k případu nějaké in-
formace, ať se obrátí na kteroukoli 
služebnu policie, na linku 158 nebo 
na tel. 974 437 323, 602 946 373. 
„Případ byl kvalifikován jako opuš-
tění dítěte, za což matce hrozí až 

tříletý trest vězení,“ uvedla Jaro-
míra Střelcová, mluvčí okresního 
ředitelství Policie ČR v Lounech.

Podobné situaci možná mohla 
předejít přítomnost babyboxu, 
kam je možné nechtěné dítě ano-
nymně odložit. Ředitel lounské 
nemocnice Petr Landa uvádí, že 
babybox ve městě je nereálný, je-
likož zde není porodnice a dětské 
oddělení. 

“Jsem rád, že dítě je živé. Je to 
určitě argument o potřebnosti 
babyboxu. Nesporně je lepší, když 
je na místě porodnice respektive 
neonatologie. Porodnice ale být 
nemusí, nezbytná je nepřetržitá 
služba,“ říká k případu Ludvik 
Hess, předseda OS Babybox pro 
odložené děti, ředitel Nadačního 
fondu pro odložené děti STA-
TIM. 

V republice jsou zatím jen 
tři babyboxy: v Praze, v Brně 
a v Olomouci. Podle L. Hessa dal-
ší se připravují. „Problémem je, že 
v Ústeckém kraji zatím žádný ba-
bybox není. Naštěstí by kadaňská 
nemocnice měla babybox otevřít 
v červnu. Rád s ním půjdu i do 
Loun, samozřejmě. Byl by zájem,“ 
uzavírá Ludvik Hess.

V galerii i divadle… V pátek zahájil výtvarník Tomáš Pol-
car ze Slavětína (vpravo) výstavu svých obrazů Uzle v Galerii XXL, 
v pondělí zahajoval ve Vrchlického divadle Mezinárodní putovní 
výstavu Krajinomalba v srdci Evropy. Projekt začal v letech 2003 
a 2004, kdy čeští studenti absolvovali poznávací zájezdy po Polsku, 
Maďarsku a Slovensku. Společně s posluchači gymnázia III. Lice-
um v Grudziadz, Slovenského gymnázia v Budapešti a Gymnázia 
J. A. Raymana v Prešově tam skicovali a malovali krajinu. Tvůrčí 
fáze vyvrcholila ve Slavětíně při akci „Mladí umělci v srdci Evro-
py“. „Po večerech jsme pořádali semináře, kde jsme si vzájemně 
porovnávali výtvarné práce, předváděli různé techniky, diskutovali 
o tvorbě a výtvarném umění vůbec. Prožili jsme týden tvrdé prá-
ce, kdy jsme si znovu potvrdili, že nadšení a společná umělecká 
tvorba je úžasnou komunikací, která bourá hranice,“ vyjádřil se 
o slavětínském tvůrčím setkání Polcar. Výsledné práce je možné 
v lounském divadle zhlédnout až do konce dubna.                   (jvn)
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n Auto vzplálo, nikdo si blíž netroufal, tři lidé uhořeli 
LOUNY (bal) – U okresního soudu minulou středu pokračo-
valo hlavní líčení s obžalovaným šestatřicetiletým Davidem 
Vráblíkem. V listopadu 2005 měl způsobit hrůznou nehodu na 
obchvatu Loun, při níž uhořeli ve svém automobilu tři lidé. 
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n Obyvatelé Výškova rozhodli, že bioplynovou stanici nechtějí


