
Očihov slaví MDŽ... Minulou sobotu se v Kulturním 
domě v Očihově konala oslava Mezinárodního dne žen. Pořádaly 
ji Obecní úřad Očihov a Sbor dobrovolných hasičů. „Oslavujeme 
pravidelně od roku 1999. V Očihově máme 136 žen od věku 18 
let. Typický Svaz žen tady zanikl, ale jeho činnost dostatečně na-
hrazuje Sbor dobrovolných hasičů. V Blšanech jednotka zanikla, 
takže máme propůjčenu hasičskou avii a fungujeme. Sbor čítá 29 
členů, nejmladšímu je 10 let. Loni jsme se zúčastnili soutěže ve 
Vroutku, byli jsme sice předposlední, ale každý začátek je těžký,“ 
směje se starosta Vladimír Šeda. Hasiči pořádají plesy pro děti, 
zábavy pro dospělé, ale nejen zábava a kulturní život v obci jsou 
jejich činností. V loňském roce měli tři výjezdy k hořícím kon-
tejnerům a větvím, pořádají také pravidelná cvičení na rybníce, 
doplňují techniku. K poslechu a tanci hráli mladí chlapci z Blšan 
a obsluhu zajišťovali výhradně muži. A bylo na nich vidět, že je to 
baví a dělají to rádi. Každá z přítomných žen dostala vedle pohoštění 
i tradiční karafiát. (sih)
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n    Václav Klaus oznámil, že 
by rád pokračoval v roli hlavy 
státu. Kdo by měl být podle 
vás příštím prezidentem, pro 
koho budete hlasovat?

 
Josef
Čerňanský, 
poslanec 
Poslanecké 
sněmovny 
ČR

„Nevím, zatím ještě nejsem 
rozhodnut. Uvítal bych jiná 
jména, než ta, o kterých se 
dnes spekuluje. Ještě uvidím. 
Předesílám však, že Václavu 
Klausovi bych zatím svůj hlas 
nedal.“

otázka
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Vítání občánků v Podbořanech... Předsedkyně 
komise péče pro občany Dagmar Pištěková a tajemnice Květa 
Soukupová vítaly občánky v Podbořanech. Se svými dítky v so-
botu přišlo patnáct maminek. Po přivítání a krátkém kulturním 
vystoupení, o které se postaraly děti z mateřinky, bylo každé dítě 
zapsáno do pamětní knihy města a rodiče se do knihy podepsali. 
Každý obdržel pamětní list a malý dárek, maminky dostaly květi-
nu. Na snímku maminky Šárka Koryťáková s Anetkou a vedle ní 
Marcela Andělová s Martinem. Vítání občánků probíhá zhruba 
každého čtvrt roku podle počtu narozených dětí. (sih)
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Město je připraveno 
vyjít posádce vstříc

PRAHA - Poslanec Josef Čer-
ňanský s místostarostou Žatce 
Alešem Kassalem 19. února jednali 
na Generálním štábu Armády Čes-
ké republiky v Praze. Setkali se s 1. 
zástupcem náčelníka Generálního 
štábu AČR generálporučíkem Ja-
roslavem Kolkusem a jednali o ža-
tecké posádce. Místostarosta pou-
kázal na dobré vztahy s armádou. 
Město je připraveno vyjít armádě 
vstříc v souvislosti s plánovaným 
rozšířením žateckého útvaru. 
Především se jedná o dostatečné 
množství základních a středních 
škol, jejichž řady by měla rozšířit 
i vysoká škola a mnoho pracovních 
příležitostí pro rodinné příslušní-
ky, které přinese průmyslová zóna 
Triangle. Ing. Jaroslav Kolkus 
přislíbil maximální pomoc a spolu-
práci. Přiznal, že má k lounskému 
okresu osobní sympatii. Kdysi totiž 
v našem regionu působil, konkrét-
ně na posádce v Podbořanech.

Petr Mojžíš, asistent poslance

n Zacouval do příkopu
LOUNY – Dne 7. března spatřila 

hlídka strážníků v Rybalkově ulici 
u nemocnice Škodu Favorit. Stá-
lo v příkopu s rozsvícenými světly 
a nastartovaným motorem. Řidič 
seděl ve vozidle. Na čele měl menší 
tržnou ránu, ale ošetření odmítl. 
55letý muž z Loun jevil známky 
požití alkoholu. Řidič vysvětlil, že 
odvezl  manželku do práce a pak 
zašel do restaurace. Když chtěl jet 
domů, po zařazení zpátečky sjel do 
příkopu. 
n Podvedl důvěřivého

LOUNY - V úterý 6. března do-
poledne pozval do domu v Říční 
ulici 76letý muž podvodníka, 
který na něm vylákal 16 500 Kč. 
Podvodník si vymyslel, že jeho syn 
měl dopravní nehodu a potřebuje 
peníze na opravu. Poškozený si 
nic neověřil a peníze podvodní-
kovi vydal. 

n Vloupal se do domu
HŘIVICE – Počátkem března 

se do rodinného domu kdosi 
vloupal. Odcizil řetězovou pilu, 
motorovou sekačku, rádio s pře-
hrávačem, čtyři pneumatiky 
i s disky a další věci. Škoda činí 
bezmála 25 000 Kč. 
n Ukradl i pohádku

LOUNY - V Husově ulici bylo 
odcizeno auto Škoda Felicia 
combi. S autem zmizely i re-
kvizity k pohádkám, hliníkové 
konstrukce, čtyři divadelní scény, 
reproduktory a reflektory. Škoda 
byla odhadnuta na 251 400 Kč. 
n Vzal šperky a nářadí

HŘIVČICE - Do rekreační 
chalupy vnikl neznámý poberta. 
Přisvojil si hlavně elektrické 
a dílenské nářadí, zlaté šperky, 
měděné parapety, různé potraviny 
a další věci za 29 800 Kč. 
n Další chata vykradena

STROJETICE – Také zde se zlo-
děj vloupal do rekreační chalupy. 

Poškodil zabezpečovací zařízení 
a odcizil mobilní telefon a staro-
žitné nástěnné hodiny, škoda činí 
22.000 korun.
n Bral i měď

PÁTEK - Neznámý vnikl do areá-
lu zemědělského družstva a dostal 
se do garáže. Ze dvou zaparkova-
ných traktorů odcizil motorovou 
naftu a cívku ze startéru, vše za 
dva tisíce korun. 
n Řidič srazil cyklistku

ŽATEC - V neděli 11. března 
ráno srazil 50letý řidič osobního 
vozu Renault Megane 68letou 
cyklistku. Řidič přijížděl z ulice 
Boženy Němcové a na křižovatce 
nedal cyklistce jedoucí po hlavní 
silnici od Svatováclavské ulice 
přednost a narazil do ní. Žena byla 
převezena do žatecké nemocnice. 
Podle prvotních informací utrpěla 
lehčí zranění, škoda na autě činí 
3 000 Kč.

J. Střelcová, Policie ČR Louny
M. Malý, MP Louny

Daňové formuláře 
najdete i na 

internetu
OKRES LOUNY (red) – For-

muláře potřebné k přiznání k da-
ni z příjmu platné pro letošní rok 
najdete na serveru Fincentrum.cz. 
Formuláře jsou interaktivní a po 
zadání nezbytných vstupních úda-
jů vám vypočítají, jakou daň musíte 
státu zaplatit. Poté stačí formulář 
už jen vytisknout a odevzdat či 
odeslat na příslušný finanční 
úřad. Daňové formuláře najdete 
na http://podnikani.idnes.cz/
p_dane.asp?y=p_dane/vra_da-
nepodnikani2007.htm. 

Občané Postoloprt například 
mají možnost ještě v pondělí 19. 
března podat daňová přiznání na 
Městském úřadě v Postoloprtech 
ve velké zasedací místnosti pracov-
níkům finančního úřadu. Přijmou 
je tam od 8 do 17 hodin.

Lounský dětský domov s 16 dět-
mi je součástí Dětského domova 
v Žatci. „K přestěhování dětí do 
Dětského domova Žatec by mělo 
dojít v souladu s původním zámě-
rem, se kterým se z MŠ internátní 
při ZŠ při DPL v Lounech stala 
regulérní součástí Dětského do-
mova v Žatci. Tento krok byl nutný, 
protože v mateřské škole internát-
ní byly umisťovány děti na ústavní 
výchovu a ta není zařízením tohoto 
typu. V době transformace na pra-
coviště Dětského domova v Žatci 
šlo o jedinou možnou legalizaci 
ústavní výchovy v tomto zaří-
zení,“ uvedla Naďa Kocábková 
z kanceláře hejtmana Ústeckého 
kraje. Dalším důvodem pro pře-
stěhování podle kraje je vysoká 
finanční náročnost odloučeného 
pracoviště v Lounech. 

Vedení Dětského domova v Žatci 
již provedlo potřebné ekonomické 
analýzy a ty mluví pro přestěho-
vání obou výchovných skupin do 
Žatce. Termín a podmínky přesu-
nu stanoví ředitelka Dětského do-

mova v Žatci Jaroslava Kohoutová 
podle toho, jak se bude realizovat 
přemísťování žateckých dětí ze 
staré do nově zrekonstruované 
budovy dětského domova. „Jedi-
né, co vám mohu sdělit, že od 3. 
do 10. března  byl lounský dětský 
domov s částí domova žateckého 
na  rekreačním pobytu v Peci pod 
Sněžkou. Pobyt jim zaplatila na-
dace Zuzany Paroubkové. Ve věci 
případného stěhování se obraťte 
na tiskového mluvčího našeho 
zřizovatele - Ústeckého kraje,“ 
uvedla k problematice ředitelka 
Jaroslava Kohoutová.

Podle pracovníků odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Ústeckého kra-
je není vyloučeno, že pracoviště 
v Lounech (nikoliv Dětský domov 
jako samostatné zařízení – jde 
o odloučené pracoviště Dětského 
domova v Žatci) zůstane. „Záleží 
na možném snížení finančních ná-
kladů na jeho provoz, případně na 
dohodě mezi městem a krajem,“ 
připouští N. Kocábková.

Starosta města Louny Jan Ker-
ner má v této záležitosti jediné 
veliké přání: „Chtěl bych, aby ře-
šení bylo nalezeno ve věcné diskusi 
s chladnou hlavou, pokud možno 
oproštěné od emocí spojených 
s pojmem „dětský domov“ či se 
vztahem Louny - Žatec. O uspo-
řádání svých sociálních zařízení 
musí rozhodnout kraj a je na 
něm, aby svou koncepci obhájil, 
realizoval a zaplatil.“ 

K dalšímu jednání v této věci 
se do Loun v pondělí 12. března 
dostavil krajský radní pro oblast 
školství Ing. Pavel Kouda. „Z jed-
nání mám dojem, že koncepce ža-
tecký dětský domov rekonstruovat 
a děti sestěhovat vznikla už před 
lety. Budoucnost zařízení je plně 
v kompetenci zřizovatele. Město 
by mohlo zasáhnout v případě, že 
by se stalo zřizovatelem, anebo by 
se našel soukromník, který by zaří-
zení provozoval. V případě přestě-
hování budeme usilovat, aby se děti 
nestěhovaly jako „kusy“, ale aby 
se spolu s nimi přestěhovali i jejich 
tety, na které jsou zvyklé,“ uvedl 
starosta Jan Kerner s tím, že sou-
časný zřizovatel má již s největší 
pravděpodobností rozhodnuto.

LOUNY (red) - Ve dnech 9. až 
11. března proběhl ve Vrchlic-
kého divadle třetí ročník krajské 
soutěžní a postupové přehlídky 
amatérských divadel, Lounské 

divadlení. Odborná porota přiřkla 
vítězství inscenaci 451 v podání 
kláštereckého Zdrhovadla, která 
přímo postoupila na Divadelní 
Děčín/Třebíč. K postupu dále 

doporučila inscenace Haló od 
DS Klasu Klášterec a Snídaně ve 
zpracování Divadýlka na dlani 
Mladá Boleslav. Tato hra získa-
la i nejvíc diváckých hlasů. Ze 
Zdrhovadla Klášterec byli dále 
oceněni za režii Václav Polda, za 
scénografii Dáda Radová, Václav 
Polda a Kristýna Jarešová a za 
mužský herecký výkon Miroslav 
Nyklíček. Nejlepší ženský výkon 
předvedla Zdena Kovalová z DS 
Klas Klášterec.

Porota pod vedením PhDr. Mi-
lana Strotzera dále udělila osm 
čestných uznání. Lounští se 
soutěže nezúčastnili, neboť jim 
dlouhodobě onemocněl režisér 
František Staněk. Při závěrečném 
vyhodnocování tedy vystoupil sou-
bor Nové divadlo Louny alespoň 
nesoutěžně s pohádkou Jana 
Vnoučka O papírovém drakovi, 
v níž si autor zahrál krále. Pohád-
ka s podtitulkem O ekologii těla 
a ekonomii duše dílem rozesmá-
la, dílem vybídla k filozofování, 
rozhodně potěšila. 

Dětem se věnuje 
návštěvník 
v uniformě

POSTOLOPRTY, LOUNY 
(bal) – Až do zítřejšího čtvrtka 
se mohou žáci mladších ročníků 
základní školy Postoloprty těšit ze 
zajímavého hosta. Pprap. Tomáš 
Krupička z okresního ředitelství 
Policie ČR v Lounech seznamuje 
děti s prací policie, s pravidly do-
pravního provozu a vlastní bezpeč-
nosti či zásadami, co se smí a co se 
nesmí. Po druhém a třetím ročníku 
právě dnes je řada na čtvrťácích. 
Ti proberou ožehavá témata jako 
děti a trestné činy, mezilidské vzta-
hy – šikana. Přednáška zahrnuje 
videoprojekci, názorné ukázky, 
děti se mohou libovolně zeptat. 
Zítra se T. Krupička sejde s páťáky. 
Kromě již zmíněných témat v pro-
jektu Policie ČR „Ajaxův zápisník“ 
nechybějí Drogy a hazardní hry 
a také kapitola O nebezpečnosti 
tabáku a alkoholu. Projektem se 
policie snaží přispět k prosazová-
ní sociální prevence. Zápisník učí 
děti v základní rovině rozpoznávat, 
kdy je jejich jednání správné a kdy 
v rozporu s pravidly, morálkou 
a zákonem. I osobní kontakt dětí 
s uniformovaným policistou může 
být dobrým začátkem pro kladný 
vztah k policii.

Pracovníci výchovných ústavů se 
setkají v Buškovicích

Sněhurka a osm trpaslíků... V sobotu úderem třetí 
hodiny odpolední sál obecního úřadu na Rané téměř praskal ve 
švech. Sešli se tu rodiče, prarodiče, děti. Nechyběl ani ranský sta-
rosta  Jiří Černý. Paní Lenka Šešinová spolu s dětmi nastudovala 
Sněhurku a sedm trpaslíků. Ve skutečnosti jich ale bylo osm, aby 
náhradníkovi nebylo líto, že si nezahrál. Na jevišti se tak objevily 
téměř dvě desítky dětských herců. „Nikdo z těch, co pohádku na-
cvičovali, není profesionál. Všechno vzniklo z obětavosti a nadšení. 
Navíc si skoro všechny rekvizity děti samy vyrobily. Považuji tohle 
představení za zázrak,“ uznale hodnotí kulturní počin nejmladších 
občanů starosta Jiří Černý.  (toš)

(dokončení ze str.1)
„Budeme se snažit, aby obec 

běžela a všechno dobré, čeho 
dosáhli naši předchůdci, aby 
se udržovalo. Jsme malá obec, 
rozpočet je nízký. V první řadě 
chceme dokončit dětské hřiště 
a samozřejmě se pokusíme zís-
kat dotaci na kanalizaci,“ zvažu-
je Josef Scheithauer, který jako 
starosta neuvolněný hodlá být 
na obecním úřadě pro občany 
k zastižení nejméně hodinu týdně. 
O povinnosti se budou dělit s Pet-

rem Johanovským. První jednání 
nově zvoleného zastupitelstva by 
mělo proběhnout za čtrnáct dní.

Nové volby se uskuteční 31. 
března v Podbořanském Rohozci 
a v Košticích nad Ohří. V Košti-
cích si budou občané vybírat z pěti 
kandidátek. Lídrem kandidátky 
KSČM je 55letý bezpečnostní 
technik Stanislav Fryč, ODS má 
v čele 53letého podnikatele Vladi-
slava Formánka. SNK 2006 vede 
vítěz loňských říjnových voleb, 
prozatímní starosta 47letý Ja-

roslav Vlasák, který působí jako 
zástupce ředitele Střední školy 
stavební. V kandidátce Za obec 
krásnější je jako první uveden 
61letý Pavel Šandera, dlouhole-
tý starosta Koštic, který však na 
výsledek posledních voleb zarea-
goval tak, že se svými spolukandi-
dáty odstoupil, což vyvolalo nut-
nost uspořádat nové volby. Třetí 
nezávislou kandidátku, SNK Za 
pohodové a klidné soužití občanů 
vede 52letý manažer obchodu Jiří 
Henc.

Vrbenští i Želkovičtí už znají svého starostu

O uspořádání svých sociálních 
zařízení rozhoduje kraj

Zřizovatel uvažuje nad přestěhováním dětí z lounského dětského domova do Žatce 
ŽATEC, LOUNY (bal) – Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc u pří-
ležitosti otevření rekonstruované budovy Dětského domova v Žatci 
uvedl, že děti z dětského domova v Lounech budou přestěhovány 
právě do Žatce.  

Posledním soutěžním představením Lounského divadlení 
byla v sobotu večer Snídaně v podání herců Divadla na dlani. 
Získala Cenu Ekostaveb Louny s.r.o., udělovanou podle di-
váckého hlasování. 

Hlavní cenu potřetí odvezlo klášterecké 
Zdrhovadlo
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BUŠKOVICE (bal) – Již tuto 
sobotu Výchovný ústav Buško-
vice znovu přivítá vychovatele 
z různých koutů republiky i ze 
Slovenska na školení, jehož hlavní 
náplní je pohybová terapie. 

„Bude to již 4. ročník školení, 
dá se říct mezinárodní, protože 
přijedou i kolegové z domova 
pro mládež ze Slovenska. Celo-
denní turnaj v kopané zahraje 
celkem  deset mužstev, z nich 
sedm vychovatelských,“ přiblížil 

organizátor víkendové akce Ivan 
Michalovič.

Fotbálek se rozjede v tělocvičně 
1. základní školy v Podbořanech 
od 9:30 hodin. K večeru se účast-
níci přesunou do kulturního domu 
v Buškovicích, aby si předali ceny 
za bubnování domácí skupiny 
Australian Buš (kovice) pod ve-
dením Jana Remáka a prodisku-
tovali (nejen) ústavní problémy. 
Svobodný hlas všem účastníkům 
drží palce a bude u toho!
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