
Zejména na přelomu let 2004 
– 2005 měl předávat dvěma mla-
díkům Milanu N. a Luboši K. 
skunk (šlechtěné vysoce potentní 
konopí) a marihuanu. 

Vilém Němec zpočátku tvrdil, 
že nechápe, proč je obžalován. 
„Nerozumím tomu, nahráli to na 
mě nebo co,“ opakoval u soudu. 
Obžalovaný má syna, který již měl 
s drogami problémy. 

Z výslechů Luboše K. v příprav-
ném řízení vyplynulo, že V. Němce 
poznal přes staršího kamaráda, se 
kterým kradli věci ze zahrádek 
v Žatci a nosili je právě Vildovi-
-staršímu. Milan N. byl minule 

vyslechnut mimo hlavní líčení, 
jelikož se obžalovaný k soudu 
nedostavil, a ten potvrdil, že za 
jednu nabídnutou sekačku na 
trávu jim Vilém Němec měl za-
platit i třemi „gripy se skérem“ 
(cigarety z marihuany). 

„Krást jsme chodili do zahrád-
kářské kolonie, ty věci jsme nosili 
Němcovi, chtěl i vzduchovky, ří-
kal, co kde sebrat,“ četla před-
sedkyně trestného senátu Hana 
Bachová výpověď mladíka. V lis-
tinných důkazech mezi věcmi 
ukradenými na objednávku se 
objevují vrtačka, motorová pila, 
anténa, rádia, propanbutanové 

vařiče, křovinořez, smaltované 
nádobí. „Rádia a jiné harampádí 
jsem nebral. Kam ale to zmizlo, to 
už nikoho nezajímalo,“ bránil se 
obžalovaný. To, že skupoval kra-
dené věci, V. Němec již dříve „vy-
světloval“ tak, že chtěl na vlastní 
pěst najít náčiní ze zahrádek 
ukradené jemu i jeho rodičům či 
známým. Soud mu neuvěřil.

Proti Němci svědčil i fakt, že 
se v jeho moči našly stopy mari-
huany. „Nikdy jsem to nekouřil. 
Že se našlo v mém těle THC?! 
Nevím jak na to přišli,“ divil se. 
Drogu prý jen uschovával pro 
známé. Problémy se zákonem již 
měl – v roce 2001 nepodmíněně 
byl odsouzen na 18 měsíců za 
držení pervitinu. 

Po poradě s obhájkyní se obža-
lovaný vzdal práva na odvolání 
a rozsudek přijal.

Větrná 
energie

Každý rozumně uvažující 
člověk musí podporovat něco 
tak krásného jako je výroba 
elektrické energie z větru. 
Vítr přece fouká zadarmo 
a není žádný důvod, aby-
chom nemohli větrem, který 
přeměníme na elektrickou 
energii, svítit a topit. Tak 
snadné to ale není. Větrné 
elektrárny v krajině jsou velké 
sloupy s dlouhými lopatkami. 
Jako první nás napadne, že 
lopatky ve větru musí dělat 
rámus. Také ta estetika v kra-
jině není ideální – dovedete 
si představit výhledy z Rané 
nebo pohledy na Oblík přes 
houštinu vrtulí a sloupů? 

Výroba elektřiny z větru je 
ale vlastně zadarmo a může 
nahradit například Poče-
rady, nebo Tušimice. Zatím 
není vyřešeno, co budeme 
dělat, když přestane foukat. 
Elektrická energie se nedá 
skladovat. Co se vyrobí, musí 
se obratem spotřebovat. Když 
budou vyrábět energii větrné 
elektrárny, někde za rohem 
stejně poběží elektrárny 
běžné, které budou dodávat 
energii do sítě,  když nebude 
foukat. Zdaleka ne poslední 
je také ekonomický aspekt. 
Výstavbu těchto elektráren 
dotuje EU, elektrickou ener-
gii musí rozvodné závody 
odkoupit a ještě za vyšší cenu 
a navíc získá image ekologic-
kého podnikatele. 

Já ovšem preferuji mnohem 
méně náročné a daleko jistěj-
ší ekologické zdroje energie. 
V lesnatějších oblastech na 
Džbánsku se nabízí spalo-
vání dřevní hmoty. Je možné 
vykoupit od farmářů nadpro-
dukci zemědělských plodin 
a tu využít pro spalování 
biomasy. Sedláci se mohou 
starat o krajinu, pěstovat 
vhodné plodiny a navíc i při-
spívat ke zlepšení životního 
prostředí. Ale i tohle naráží 
na různé názory lidí.  Ve 
Výškově chtěli stavět stanici 
na výrobu bioplynů, ale oby-
vatelé se obávali zápachu 
a zvýšení nákladní dopravy 
a v nedávném referendu se 
nakonec postavili proti. 

Budoucnost přinese ještě 
mnoho nových možností nejen 
pro domácí využití biomasy, 
ale i pro průmyslové zpra-
cování. Osobně nevěřím na 
monstra větrných elektráren, 
věřím na skutečná ekologická 
řešení založená na možnos-
tech české krajiny. 

Radim Perlín
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Lounsko

Za výrobu a držení psychotropních 
látek vyvázl s podmínkou

Obžalovaný nejdříve vinu popíral, pak ale rozsudek přijal

Brzy nastane hlad po 
zaměstnancích

Investoři zaručují poptávku po pracovní síle do roku 2010
LOUNY (čtk) - Lounsko vykázalo na konci února míru nezaměstna-
nosti 12,06 procenta, což je meziměsíční pokles o 0,19 procentního 
bodu. Bez práce bylo 6130 lidí, o 97 méně než v lednu. 

Vrbenští i Želkovičtí už 
znají svého starostu

V Košticích se na volby chystají, postavili pět kandidátek
VRBNO, ŽELKOVICE (toš) – V obou obcích, kde se v únoru usku-
tečnily náhradní volby, jsou již známi starostové. V Podbořanském 
Rohozci a Košticích se na nové volby teprve připravují.

O Kamila je zájem… Chlapeček, který byl nalezen dva 
dny po porodu na odlehlém místě poblíž hlavního vlakového ná-
draží v Lounech, je dosud umístěn na dětském oddělení mostecké 
nemocnice. Jeho jméno a příjmení navrhnou úředníci. Protože byl 
nalezen 3. března, mostecké sestřičky ho pojmenovaly Kamil (na 
snímku v náruči sestřičky Nadi Chmelíkové). „Hned druhý den 
se ozval telefonát se zájmem o adopci,“ uvedla lounská tajemnice 
Renáta Čapková. „Podle zákona však dítě může být osvojeno teprve 
tehdy, pokud o něj po dva měsíce neprojeví zájem rodiče. Výběr 
vhodného žadatele o adopci má v tomto případě v kompetenci 
Ústecký kraj,“ vysvětluje Pavlína Olivová ze sociálního odboru 
Městského úřadu Louny. Policie po rodičích odloženého miminka 
stále pátrá a vyzývá ke spolupráci případné svědky. „Nemusela to 
být matka dítěte, mohl je odložit i manželský pár,“ uvedla lounská 
kriminalistka Petra Srnková.                                                                (red)

PostMasopust aneb MasoPostoloprty… „To bude takový binec, že to pan starosta 
bude dávat dohromady celý rok,“ prohlásil Josef Švejk 10. března popoledni a vyrazil na povoze s hudební 
kapelou c.k. Šraml od Divadla J. K. Tyla v čele pestrobarevného průvodu masek. Aby převzal vládu 
nad městem. Následovala Morana v rakvi, tlačená Funebrákem (Jiřím Nítěnkou), kterého doprovázel 
jeho „militantní“ synek, a trestanec Karel Kudla, eskortován Ing. Lorencem a Slovákem celou cestu 
přes Marxovo náměstí úpěnlivě kvílel: „Jsem nevinnej!“ Dvakrát se doslova utrhl z řetězů a hledal 
spásu u nohou překvapených diváků i na zámeckých vratech. Vypasený Kecal (Jaromír Vápeník) 
spolu s Kostlivcem (osoba nezjištěna) přes mikrofon žebral: „Přispějte na první americký radar!“ To 
Medvědář s medvědem (Martin Holeček s Martinem Urbanem) byli v pohodě a ve finále byli vyhlá-
šeni nejlepšími maskami. Kromě místních se vyřádili na chůdách herci Divadla v pytli i poberounští 
muzikanti. Topení Morany v Ohři bylo krvavé. Po svržení z mostu následovala palba, baba plovala 
řekou rozstřílená na kusy. Jaro bylo na Mírovém náměstí definitivně přivítáno Švejkovou písní. (bal)
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Pozitivně se projevuje dlouho-
trvající teplé počasí, další výrazný 
pokles počtu lidí bez práce lze oče-
kávat se zahájením provozu pod-
niků v průmyslové zóně Triangle, 
řekl ředitel lounského úřadu práce 
Petr Záhořík. Vývoj na trhu práce 
v regionu je v posledních letech 
příznivý, meziročně se počet ne-
zaměstnaných snížil o 838 mužů 
a žen. „Už brzy se ale dostaneme 
do problému, jak obsadit vhod-
nými lidmi volná pracovní místa. 
Nabídka se rozšiřuje. Obávám se, 
že nebude z čeho vybírat. Postupně 
nám totiž v evidenci zůstanou jen 
klienti, kterým to vyhovuje a pra-
covat nechtějí,“ uvedl Záhořík. 

Okres Louny si oblíbily zahranič-
ní podniky, působí zde ale i stabilní 
tuzemské firmy. Záměry investorů 
zaručují podle Záhoříka poptávku 
po pracovní síle minimálně do 

roku 2010. Do dělnických profesí 
nabírají japonští producenti LCD 
displejů a televizorů, firmy IPS 
Alpha a Hitachi. Obě firmy stavě-
jí závody v zóně Triangle u Žatce. 
Společnost IPS Alpha hodlá již 
za dva měsíce zahájit zkušební 
výrobu LCD displejů. Už nyní 
zaměstnává zhruba sto technic-
kohospodářských pracovníků, 
většina z nich je ze Žatce, Loun, 
Mostu a Chomutova.

Absolutní počet uchazečů, mezi 
něž patří i nemocní či ženy na ma-
teřské, se na Lounsku v únoru me-
ziměsíčně snížil o 91 osob na 6584 
lidí. V únoru klesl i počet klientů 
z řad absolventů škol a mladist-
vých. Úřad práce jich evidoval 
353, meziměsíčně o 30 mladých 
lidí méně. V regionu bylo 640 vol-
ných míst, na jedno tak připadalo 
9,6 uchazeče o zaměstnání.

Ve Vrbně nad Lesy, kde vyhrála 
ODS, se ustavující zasedání kona-
lo v úterý 6. března. Nově zvolené 
zastupitelstvo se sešlo v místním 
hostinci, který byl plný. Na volbu 
starosty se přišly podívat asi dvě 
desítky občanů. Ustavující schůzi 
začala správkyně obce, která pře-
dala slovo nejstaršímu zastupiteli. 
Dál tedy zasedání řídil Stanislav 
Aulický. Starosta byl volen tajně 
– aklamací, opět se jím stal Jaro-
slav Šlejcher, Stanislav Aulický byl 
zvolen místostarostou. „Lidé byli 
spokojení, pana Šlejchera si za 
starostu přáli,“ říká účetní vrben-
ského úřadu Pavla Jánská. 

V pondělí 12. března se volba 
starosty odehrála také v Želkovi-
cích, rovněž v místním hostinci. 
Zde bylo na nového starostu zvě-
dava asi desítka občanů. Volby se 
zúčastnilo osm zastupitelů z de-
víti – tedy úspěšných kandidátů 
ze SNK Za obec krásnější a tři ze 
sdružení nezávislých kandidátů. 
Bývalý starosta Želkovic Vilém 
Wenzel se nedostavil. Všemi 
osmi hlasy byl starostou Žel-
kovic zvolen Josef Scheithauer 
a se ziskem rovněž všech osmi 
hlasů se stal Petr Johanovský 
místostarostou. 

(dokončení na str. 2)

Bohumil Hrabal přilákal do kina davy

LOUNY, ŽATEC (bal) – Po další dvouměsíční přestávce pokračo-
valo minulou středu hlavní líčení u Okresního soudu v Lounech 
s obžalovaným Vilémem Němcem. Na jeho konci šestačtyřiceti-
letý Žatečan vyslechl rozsudek – za nedovolenou výrobu a drže-
ní omamných a psychotropních látek 18 měsíců podmíněně se 
zkušební dobou 30 měsíců. 

POSTOLOPRTY (bal) - Men-
zelovu snímku Obsluhoval jsem 
anglického krále, který získal 
Českého lva za nejlepší film, 
vděčil v pondělí 12. března zcela 
vyprodaný kinosál v Postolopr-
tech. Ani pětašedesát korun za 
lístek neodradilo početné divác-
tvo. Televizní bedny vyměnila za 

filmové plátno i téměř kompletní 
sestava mladých herců z literár-
ně dramatického oboru místní 
ZUŠ, nebo učitelka němčiny 
a mnoho dalších ctitelů filmové-
ho umění. V životních osudech 
českého číšníka se zrcadlí na-
děje, dramata a prohry, kterými 
prošly české dějiny v minulém 

století. Na motivy tohoto díla 
Bohumila Hrabala Jiří Menzel 
napsal scénář a zrežíroval film 
o muži, který hledá obrazy 
prožitého času. O muži, jenž 
toužil naplnit život bohatstvím 
a krásou, a jehož „štěstí tkvělo 
vždycky v tom, že ho potkalo 
nějaké neštěstí“.
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Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!


