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černá kronika

n    Jak se vám minulé pon-
dělí líbilo v Praze na setkání 
s lounskými rodáky?

Jan Kerner, 
starosta 
města Louny 

„Setkání proběhlo v tradičně 
přátelské atmosféře, probrali 
jsme události roku 2006 i ně-
které aktuální otázky ze žhavé 
současnosti. Líbilo se mi tam 
moc. Informoval jsem o větších 
investičních akcích, jako byla 
rekonstrukce Náměstíčka, bu-
dov Základní umělecké školy 
i obřadní síně či další postup 
v rozvoji Zahradního města. 
Debatovali jsme o výsledku 
voleb a o změnách, které volby 
přinesly. Většina z účastníků 
byla informována i o našem 
vítězství u ústavního soudu ve 
věci čištění chodníků. Rodáci 
se živě zajímali o pramen Luna 
a jeho možné využití. Setkání 
se zúčastnila i členka spolku 
paní Hana Fajtlová, jíž jsem 
přislíbil pozvání na slavnost-
ní otevření parku Generála 
Fajtla, které se připravuje již 
letos v létě.“

otázka
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Pozornost od hejtmana... V Lubenci začaly ve středu 
28. února oslavy 950. výročí první zmínky o obci. Starosta Bohu-
mil Peterka srdečně přivítal vzácné hosty, mezi nimi i ústeckého 
hejtmana Jiřího Šulce nebo senátora Miloslava Pelce a všechny 
ostatní přítomné. V neposlední řadě vítal také iniciativu lubenec-
kých občanů, kteří vyhotovili zdařilé DVD vytvořené fotografy 
Liborem Michalcem a Petrem Krabcem, ukazující Lubenec ve 
všech jeho půvabech. „Díky jejich práci a nadšení si budeme 
moci i po dlouhých letech připomenout jak vznik své rodné obce, 
tak i krásné kouty a zátiší Lubence a jeho okolí,“ řekl starosta. Dále 
proběhl křest pamětní medaili z dílny pana J. Nejedlého. Hejtman 
Jiří Šulc při této příležitosti předal starostovi Lubence pamětní 
list a broušenou vázu s věnováním od Krajského úřadu Ústeckého 
kraje (na snímku).  (sih)
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n Srazili cyklistu pěstí
LIBOČANY – Ve středu 14. 

února byl přepaden místostaros-
ta Libočan 60letý Ivan Teuber. 
Když se za tmy vracel ze Žatce, 
poblíž libočanského železničního 
přejezdu ho na zem z kola srazili 
pěstmi dva mladíci a několik mi-
nut do něj kopali. Zachránilo ho 
až projíždějící auto. Dva vyražené 
zuby, roztržené obočí a pohmož-
děniny na celém těle – taková je 
bilance útoku mladých mužů, 
kteří mohli být i pod vlivem drog. 
Jsou podezřelí z trestných činů 

výtržnictví a ublížení na zdraví. 
Místostarosta si poležel tři dny 
v nemocnici.
n Zmizely železné rošty

ŽIŽELICE, HOŘETICE - Ža-
tečtí policisté šetří krádež šesti 
kusů ocelových odvodňovacích 
roštů, které odcizil neznámý 
pachatel u železničního přejezdu 
na silnici mezi obcemi. Škoda činí 
31 200 Kč.
n Přepadení spořitelny

ŽATEC - 28. února po 14. hodině 
přišel do pobočky České spořitelny 
neznámý pachatel, přistoupil k ho-
tovostní přepážce a po pracovní-
kovi spořitelny požadoval peníze. 

Přitom z pravé kapsy kabátu po-
vytáhl revolver. Zaměstnance tak 
donutil k vydání určité finanční 
hotovosti a poté z místa odešel. 
Policisté po pachateli pátrají.
n Vykradený dům

SMOLNICE - Z úterý na středu 
28. února se do rodinného domu 
v obci vloupal dosud nezjištěný 
poberta. Odcizil dva barevné 
televizory, motorovou pilu, úhlo-
vou brusku, vrtačku, dále vycpa-
niny zvěře, paroží, repliky pistolí, 
lovecký nůž a další věci. Poškozený 
škodu vyčíslil na 43 300 Kč. 
n Vandal poničil kašnu

ŽATEC - Vandal poškodil na 

náměstí Svobody pískovcovou 
kašnu. Poničil bronzový disk, 
ve kterém jsou nainstalovány 
trysky chrlící  vodu. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 
9 500 Kč. 
n Přechovával zbraně u matky

BÍLENEC - Komisař stíhá 
51letého muže z Českobudějo-
vicka, který přechovával v matčině 
bytě v Bílenci dvě neregistrované 
střelné zbraně, ač není držitelem 
zbrojního průkazu. Jednalo se 
o dvouhlavňovou brokovnici 
a malorážku s otáčivým závěrem. 
Odborníci zjistili, že obě zbra-
ně jsou střelbyschopné. Muži, 

obviněnému z trestného činu 
nedovoleného ozbrojování, hrozí 
podle zákona trest odnětí svobody 
až na jeden rok, peněžitý trest či 
propadnutí věci.
n Policisté zadrželi hledaného

LOUNY - V pátek 2. března 
odpoledne kontrolovala hlídka 
Městské policie Louny mladíka 
u nákupního střediska Kaufland. 
Šlo o 26letého muže z Děčína, po 
kterém bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání a Okresní soud v Děčíně 
na něj vydal příkaz k dodání do 
výkonu trestu. Policisté muže za-
drželi a eskortovali do litoměřické 
věznice.

n Agresivní tatínek
LOUNY - Po půl čtvrté odpo-

ledne 23. února oznámil na linku 
156 nezletilý chlapec, že tatínek je 
opilý, mlátí maminku a demoluje 
nábytek. Hlídka v bytě spatřila 
převrácený nábytek a podnapi-
lého 29letého muže, který 33leté 
matce chlapce vyhrožoval. Žena 
se rozhodla podat trestní oznáme-
ní, zatímco muž začal opět  demo-
lovat zařízení bytu. Strážníci mu 
v tom zabránili a nasadili pouta. 
Byl převezen k dalšímu šetření 
na PČR. 

M. Malý, MP Louny
J. Střelcová PČR

Hledaný... Policie České 
republiky pátrá po Miroslavu 
Fulkovi (* 26. 10. 1955), by-
tem Stěžov 39, okr. Příbram. 
Na jmenovaného byl vydán 

O k r e s n í m 
s o u d e m 
v Příbrami 
příkaz k do-
dání do vý-
konu trestu 
převážně pro 
mravnostní 

delikty. Jeho pohyb byl zjištěn 
na Lounsku. Muž je asi 175 cm 
vysoký, střední postavy, má 
tmavě-hnědé prošedivělé 
vlasy, oválný obličej, zeleno-
hnědé oči. Veškeré poznatky 
k hledanému sdělte oddělení 
Policie České republiky nebo 
na linku 158.

Společnost o zakoupení par-
cely projevila zájem již před 
půlrokem a posléze se přihlásila 
do výběrového řízení vypsaného 
městem. Potom, co odpadl další 
potenciální zájemce, Svaz tělesně 
postižených (ukázalo se, že není 
schopen dostát termínu, který 
podmiňoval dotační titul), zůstalo 
ve hře konsorcium. 

„Projekt pro územní rozhodnutí 
máme hotov. Abychom mohli 
zahájit územní řízení a zažádat 
o stavební povolení, potřebuje-
me zelenou od vás, zastupitelů 
města. Stavbu budeme řešit 
bankovní procedurou. Vkládáme 
do projektu i své prostředky, vše 
je jištěno bankou,“ prezentoval 
zastupitelům záměr finanční 
konzultant Zdeněk Hruška. 

Část budoucích bytů už je 
předkoupena, většinou se ale 
předpokládá, že do malomet-
rážních i luxusnějších bytů do 
Postoloprt se nastěhují noví lide. 
Reálnou naději představuje něko-
lik kilometrů vzdálená průmyslo-
vá zóna Triangle. „Cena bytů by 
se pohybovala kolem 20 až 23 
tisíc korun za metr čtvereční,“ 
předeslal Hruška. 

Prodej pozemku se jeví jako 
jistá pomoc, bude-li město muset 
přece jen vracet dotaci ve výši 4,5 
milionu korun, přidělenou před 
deseti lety s podmínkou výstavby 
90 bytových jednotek. Radnice 
tenkrát podmínky čerpání ne-
dodržela a postavila bytů jen 30. 
Po upozornění jednoho z občanů 
začalo finanční ředitelství před 
nedávnem šetřit využití dotace.

Dva miliony korun za proda-
nou parcelu město dostane nej-
dříve v srpnu příštího roku. Do 
té doby Konsorcium finančních 
konzultantů plánuje postavit 

a zkolaudovat bytové domy: „Do 
12 měsíců po vydání stavebního 
povolení musíme byty zkolaudo-
vat. Peníze pak budou na účtu 
města do deseti dnů.“

Hrozba úhrady devíti milionů 
ale už nastala. Finanční úřad 
v Lounech minulé pondělí uložil 
městu Postoloprty vrátit celou 
dotaci na výstavbu technické 
infrastruktury pro 90 bytových 
jednotek, tj. 4,5 milionů korun. 
Zároveň vyměřil městu penále 
ve stejné výši. „Celkem se tedy 
jedná o 9 milionů korun. Danou 
situaci řešíme s naším právním 
zástupcem. Následující kroky 
budou tyto: odvolání ke Krajské-

mu finančnímu ředitelství v Ústí 
nad Labem a žádost o prominutí 
adresovaná na Ministerstvo fi-
nancí ČR. Věříme, že příslušné 
orgány přesvědčíme o tom, že 
dotace byla řádně použita a město 
nebude muset nic vracet,“ uvedla 
na náš dotaz Dana Opatová, ve-
doucí ekonomického odboru MÚ 
Postoloprty.

LOUNY, PRAHA (bal) – Ve 
středu 28. února starosta Loun 
Jan Kerner vypovídal u praž-
ského soudu ve sporu města se 
společností Mafra, vydavatelem 
deníku Mladá fronta Dnes. V lis-
topadu 2004 tento list označil 
město Louny za nejhorší místo 
k životu. Rozsáhlá reportáž byla 
přejata a dále šířena řadou jiných 
sdělovacích prostředků včetně 
veřejnoprávního rozhlasu ČRo 1 
– Radiožurnál.

„Z jednání jsem měl dobrý pocit. 

Snad se nám s JUDr. Karlem Da-
videm podařilo paní soudkyni vy-
světlit princip našeho sporu s MF 
DNES. Deník vycházel z údajů, 
vztahujících se nikoli k městu, ale 
k okresu Louny. Mezi údaji o okre-
se Louny a údaji o městě Louny je 
ovšem podstatný rozdíl,“ říká 
starosta Kerner.

Město proto žaluje Mladou 
frontu Dnes o jeden milion korun 
– takto byla v době podání žaloby 
odhadnuta symbolická kompen-
zace neoprávněného rozsáhlého 

zostuzení města Louny v očích 
občanů České republiky. Právní 
zástupkyně žalované strany s od-
škodněním nesouhlasí. 

Jednání bylo odročeno na 20. 
dubna a soudkyně k němu přizvala 
jako svědka ekonomického redak-
tora MF DNES. „Opět se na něj 
velmi pečlivě připravíme a pokud 
nenastanou žádné neočekávané 
okolnosti, projednávání případu 
v první instanci by mohlo být po 
tomto druhém jednání uzavřeno,“ 
předpokládá Jan Kerner.

(dokončení ze str.1)
Obžalovaný se hájí tím, že neznal 

tuto cestu a byla tma. Jenže v době 
nehody měl v sobě necelou promili 
alkoholu, zbytky THC a kokainu. 
Potvrdil to znalec z oboru toxiko-
logie Josef Holoubek, který soudu 
dodatečně vysvětloval závěry své-
ho posudku. Vycházel ze vzorku 
moče a tří vzorků krve Vráblíka. 
„Ač byl proveden trojnásobný 
odběr, avšak první dva po více 
než třech hodinách po havárii,“ 
litoval znalec. I přesto zjistil ve 
vzorcích přítomnost etanolu, sto-
pové množství tetrahydrokanabi-

nolu (konopí), ale také kokainu. 
„Nález velké koncentrace sto-

pových prvků THC jednoznačně 
svědčí, že se do jeho organizmu 
droga dostala. Jakou cestou, není 
možné říct. Vypadá to, že se mohl 
nacházet v kuřáckém doupěti 
nebo v uzavřené kabině, kde kou-
řili marihuanu nebo hašiš,“ uvedl 
znalec. 

Nález stopového množství 
kokainu v krvi a jeho původní 
formy v moči Vráblíka pro soud-
ního znalce byl překvapivý. „V 
naši praxi není častý. Je to droga 
vyšší společenské vrstvy. Jednak 

je drahá a jednak znalý ví, jak ji 
eliminovat, aby se nemohla zjistit. 
Kokainem byl obžalovaný v době 
odběru velmi mírně ovlivněn,“ 
uzavřel znalec. 

Všechny domněnky, diskuze ko-
lem návykových látek a výpočty, do 
nichž se s kalkulačkou v ruce za-
pojily jak strany obžaloby a obha-
joby, tak i soudní zapisovatelka na 
pokyn soudce, D. Vráblík sledoval 
s kamennou tváři. Co a jak použil, 
ví jen on a jeho verze před trestním 
senátem zní: „Nikdy jsem kokain 
vědomě neužíval.“ 

Mezi listinnými důkazy, jež 
soudu předložil obhájce Vráblíka, 
jsou přeložené do vietnamštiny 
jeho omluvné dopisy pozůstalým 
nebo potvrzení o tom, že pojišťov-
na vyplatila poškozeným už sedm 
milionů korun.

Soudu se stále nedaří doručit 
předvolání řidičce, kterou jako 
první Vráblík předjížděl. „Je to 
jediný klíčový svědek. Jedná se 
o paní inženýrku, ne nějakého 
těžko polapitelného individua. 
Soudu může doručení do vlast-
ních rukou pomoci zajistit policie,“ 
trval na osobním výslechu státní 
zástupce JUDr. Koželuh. 

Kvůli opětovnému předvolání 
a dalšímu doplnění znaleckého 
posudku, které rovněž požaduje 
státní zástupce, bylo hlavní líčení 
odročeno na 18. dubna. Bude-li 
David Vráblík uznán vinným, 
hrozí mu až deset let vězení.

„Rezignovala jsem proto, že 
nerada dělám práci na polovinu. 
Abych mohla zodpovědně hla-
sovat, musela bych se seznámit 
se spoustou zákonů. Bohužel, 
veškerý můj čas věnuji své práci, 
která mě baví a maximálně mne 
vytěžuje. Zároveň si myslím, že 
nejsem správný typ na politiku. 
Jsem příliš důvěřivá a nemám 
ráda prospěchářství a podrazy,“ 
vysvětlila důvod svého odstoupení 
zástupkyně ředitele ZŠ Postolopr-
ty pro I. stupeň. 

A důvod, proč do komunálních 
voleb šla? „Kandidovala jsem, 
abych podpořila ODS,“ uvádí J. 
Šlégrová. Problém nastal s ná-
hradníkem. Občanská demokra-
tická strana v Postoloprtech jich 
má sedmnáct. A jak se ukazuje, 
ne nadarmo. Ten první, na koho 
mandát na základě výsledku voleb 
automaticky přešel, – Zdeněk Král 
– na něj vzápětí rezignoval. Ná-
hradník číslo dvě – Pavel Kučera 

– také již stihl rezignovat. Stalo se 
tak ke dni 28. února.  Od 1. března 
proto mandát automaticky přešel 
na Vladimíra Pfertnera. „Ano, 
jsem členem zastupitelstva. Ještě 
složit slib. Nebojte, já rezignovat 
nehodlám. Kdybych neusiloval 
o místo zastupitele, tak bych do 
voleb nešel,“ řekl nám čtyřiapa-
desátiletý podnikatel, předseda 
místního sdružení ODS v Posto-
loprtech. V zastupitelstvu byl již 
v minulých volebních obdobích, 
naposledy v předminulém, byl 
i městským radním.  „Myslím si, 

že můj nástupce bude mnohem 
fundovanější a pro město platněj-
ší,“  uvádí na adresu náhradníka 
Mgr. Šlégrová. Za své funkce 
odstoupil také dlouholetý podbo-
řanský zastupitel, 64letý Jaroslav 
Kučera. Je členem KSČM a v loň-
ských komunálních volbách získal 
celkem 455 hlasů. Na kandidátce 
byl uveden jako sedmý, do zastupi-
telstva se dostal díky preferenčním 
hlasům. Jako důvod rezignace uvá-
dí, že už je ve funkcích 25let a chce 
se věnovat také svým koníčkům. 
Prvním náhradníkem je Jaroslav 
Naumov, který v zastupitelstvu 
působit nechce. Dalším oslove-
ným je 51letý Jaroslav Heinz. Slib 
by měl složit 25. dubna. 

Český rozhlas 
připomene šedesát 
let od návratu 
volyňských Čechů

OKRES LOUNY (rtl) - Český 
rozhlas Sever vysílá o nadcházejí-
cím víkendu dvouhodinový pořad 
věnovaný volyňským Čechům. 
Děje se tak u příležitosti šedesáti 
let od rozsáhlé reemigrační vlny, 
při které na jaře 1947 přijelo do 
Československa na sedm tisíc 
rodin Čechů z Volyně. V pořadu 
představí své životní cesty a osudy 
Anna Stárková ze Žatce, Rostislav 
Hlaváček z Podbořan, zazní vzpo-
mínky Vladimíra Dufka a součas-
ného předsedy Sdružení Čechů 
z Volyně a jejich přátel Oldřicha 
Rejchrta. Daniel Koutecký pozve 
k návštěvě Muzea volyňských 
Čechů v Podbořanech a historik 
Bohumír Roedl přiblíží problémy 
mladých lidí z Volyně po jejich 
příchodu do Československa. 
Pořad je rozdělen do dvou bloků, 
které budou odvysílány v sobotu 
10. března a v neděli 11. března 
vždy od 10:05 do 11 hodin. Český 
rozhlas Sever vysílá na Lounsku, 
Žatecku a Podbořansku na FM 
88,8 nebo 103,1 MHz.

Město Louny se soudí s Mladou frontou Dnes
n Označení Loun jako nejhoršího místa k životu vzešlo z celookresních údajů
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Jde o klasický 
developerský projekt
n tvrdí finanční konzultant o výstavbě nejméně šedesáti bytů ve městě
POSTOLOPRTY (bal) - V Postoloprtech mají vyrůst dva nové 
obytné domy. Zastupitelstvo minulou středu jednohlasně od-
souhlasilo prodej zasíťovaného pozemku o výměře cca 5 000 m2 
nedaleko městského centra. Kupující – Konsorcium finančních 
konzultantů – se ve smlouvě s radnici zavázalo vybudovat nejméně 
šedesát bytových jednotek. Za metr čtvereční zaplatí 400 korun, 
celkem tedy jde o částku zhruba dva miliony korun. Kupní cenu 
zaplatí po kolaudaci bytů. 

Zástupce kupující firmy Zde-
něk Hruška je s výsledkem 
hlasování spokojen.
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Při tragédii měl obžalovaný řidič 
v krvi alkohol i stopy drog

Pomníček na lounském obchvatu připomíná krutou smrt tří 
Vietnamců, kterou zřejmě zavinil obžalovaný Vráblík.

Vladimír Pfertner nastupuje.

Náhradníků nikdy není dost
n Ne všichni kandidáti chtějí pracovat v zastupitelstvu
POSTOLOPRTY, PODBOŘANY (bal) – Na svůj mandát rezig-
novala členka zastupitelstva města Postoloprty Jiřina Šlégrová, 
nestranička, kandidující za ODS. Rada města přijala její rezignaci 
ke dni 19. února. 

Jiřina Šlegrová odstoupila ...


