
V dubnu roku 2003 ze skladu 
jeho firmy na zpracování dře-
va v Podbořanech měl někdo 
ukrást 245 kusů replik starožit-
ného nábytku. Havelka ztrátu za 
téměř dva a půl milionu korun 
nahlásil policii a později i České 
pojišťovně. Vzácné dřevo pro 

nábytek totiž bylo pojištěné pro 
případ krádeže. Pro vloupání 
mělo svědčit vyražené okno bu-
dovy skladu. Policie ale po šetření 
došla k závěru, že k žádné krádeži 
nedošlo a obvinila Havelku z fin-
gování loupeže.

Obžalovaný v té době měl 

generální plnou moc k jednání 
za firmu Havej. Na její základě 
obstaral nákup replik židlí, kře-
sel, stolů z Malajsie. „Záměr byl 
takový, že nábytek smontujeme 
v Podbořanech, na Kladně na-
lakujeme a počalouníme. Pak 
bychom ho se slušným ziskem 
prodali,“ vysvětloval. Repliky 
rozložené v prknech měly přivézt 
dvě Avie do skladu u Podbořan.

(dokončení na straně 2)

Částka má pokrýt náklady poho-
tovostí až do konce roku. Peníze 
budou poslány na účet měst, kde je 
pohotovost zřízená. Města by pak 
měla doplatit zbylé peníze, které 
jsou na provoz potřeba. 

Zároveň však vedení kraje kriti-
zuje současný systém financování 
pohotovostní péče. 

Podle hejtmana Jiřího Šulce 
zajišťování této formy péče 
o zdraví obyvatelstva přenesl 
stát za bývalé sociálně demokra-
tické vlády na samosprávy. „Je to 
ale nesystémové opatření, které 
není zakotveno v zákoně, není 
tudíž povinností ani pro kraje, 
ani pro obce. Pokud by se zajišťo-
váním ambulantní pohotovostní 
péče obce či města nesouhlasila, 
bylo by to zcela v jejich pra-
vomoci. Přesto zastupitelstvo 
kraje v rámci našich priorit na 
zlepšování péče o zdraví lidí pro 

letošní rok rozhodlo o přidělení 
neinvestičních dotací určeným 
obcím,“ uvedl Šulc.

V našem regionu fungují dvě 
pohotovosti. Jeden milion dva-
cet tisíc korun proto půjde do 
městského rozpočtu Žatce, 510 
tisíc do Loun. 

„Při rozdělení dotací na am-
bulantní péči bylo přihlédnuto 
jednak k počtu ordinací, které 
v jednotlivých oblastech pohoto-
vostní služby zajišťují, a jednak 
k počtu a hustotě obyvatel v da-
ném regionu,“ dodal Zbyněk 
Šebesta z kanceláře hejtmana. 
Nejvíce peněz tak spolkne právě 
provoz pohotovosti v Žatci. Nao-
pak nejméně korun stojí ordinace 
v Lovosicích, něco málo přes čtvrt 
milionu na rok.

I přesto, že kraj peníze uvolnil, 
se tím nic dlouhodobě nevyřeší, 
je si jist hejtman. „V téhle oblasti 

jsme už dlouho v bludném kruhu. 
Všichni lidé platí zdravotní pojiš-
tění po celých 365 dní v roce a od-
povídající péči by měly hradit naše 
zdravotní pojišťovny. Krajský 
úřad není zdravotní pojišťovnou 
a kraj by opakovaně neměl su-
plovat neschopnost státu zajistit 
občanům to, co jim patří, a co si 
i platí. Chystám se v tomto smyslu 
jednat s ministrem zdravotnictví 
Tomášem Julínkem,“ předeslal 
Jiří Šulc.

Podle ministerstva zdravotnic-
tví by dnešní situaci mohl změnit 
připravovaný zákon o zdravot-
nické záchranné službě, pokud 
ho poslanci schválí. „V návrhu 
zákona by akutní ambulantní péči 
měly zajišťovat právě záchranné 
služby. Financováno by to bylo ze 
státního rozpočtu. Zákon jsme 
schopni předložit ještě letos, pak 
bude záležet na poslancích, kdy 
a jestli ho podpoří. Současný 
systém je skutečně nešťastný,“ 
uvedl tiskový mluvčí ministerstva 
zdravotnictví Tomáš Cikrt.

Ukázka latinskoamerických tanců v provedení sourozenců Minaříkových z TK Luna Louny
Letos poloviční Elitery… Chřipky, neštovice a jarní prázdniny se letos podepsaly na počtu 
účastníků 18. ročníku taneční soutěže Elitery. „Normálně soutěží okolo šesti set dětí. Letos je to po-
lovina. V Chomutově, Mostu a Ústí byly jarní prázdniny, dva soubory z Prahy skolily neštovice,“ říká 
Jana Stehlíková, vedoucí taneční školy Luna Louny. Luna tak vyhrála řadu kategorií, historicky první 
vítězství zaznamenala i v discu a hip-hopu. Generálním sponzorem byla firma Kofola Jupí a manželé 
Suchanovi. „Sponzoři dodali ceny pro všechny účastníky,“ libuje si Jana Stehlíková.                          (jt)

Nejhorší jsou 
Pražáci, Brňáci 
a Zlíňáci…

Udělala jsem si tři dni do-
volenou a vypravila se do Je-
seníků. Ubytovala jsem se ve 
starém mlýně u rybníčka. Ne-
byla tu elektřina a krb teplem 
skrblil. Oheň se těžce potýkal 
s mokrými poleny. Pitnou vodu 
skýtal křišťálový potok, bohatě 
posilovaný táním, hrnoucí se ve 
vodopádech z pramenišť Čer-
né hory. Na úpatích již kvetly 
devětsily, lískové jehnědy a ko-
couři rozkvetlých osik. 

V poloprázdných lyžařských 
střediscích se probíralo počasí 
a sporé příděly sněhu: nakolik 
kde udržovali sjezdovku po-
mocí sněžných děl. Čechům 
tu pohrdlivě říkají „čížci“, 
z nichž Pražáci prý jsou nej-
horší. Hrozní jsou, ale platí, 
pročež si každý ty „svoje čížky“ 
hýčká. Podobně hrozní, avšak 
z moravské provenience, jsou 
expanzivní Brňáci, a ze všeho 
nejhorší prý jsou Zlíňáci, děli 
Jeseničáci. 

Ale nepřijela jsem zkoumat 
etnografická mínění, ani 
lyžovat. Potřebovala jsem se 
potoulat přírodou, popovídat 
s přírodovědci. Navštívila 
jsem městečko Branná, prý 
Jeseníků brána. Tamní or-
nitolog líčil čápa černého, 
sokola stěhovavého a skály 
s výrem. Upozorňoval na tok 
tetřívka. Znal našeho dopiso-
vatele Herberta Tichého a moc 
ho pozdravuje. U Rejvízu mi 
jiný nadšenec představil kr-
kavce, ukázal chřástalí louku 
a vyprávěl o sovičce, kulíškovi 
nejmenším, který právě nyní 
zrána a v pozdní večer hájí 
teritorium. Přímo u rejvíz-
ského rašeliniště se vznášelo 
hejno úhelníčků a mezi nimi 
i nejmenší opeřenec naší pří-
rody, ptáček králíček s oran-
žovou pěšinkou na mechové 
hlavičce. 

Asi největší dojem na mne 
udělal moudrý horal, co upřel 
oči ke štítům hor a varoval, že 
nám zima ještě zdaleka nekon-
čí. Když prý má protilehlá hora 
koncem března sněhovou čepi-
ci, tak se tady se sněhem ještě 
pořádně pošpásují. Majitelé 
vleků se na to těší a zároveň 
obávají, že sníh sice bude, 
ale jejich hlavní obživa, ti 
hrozní nevylyžovaní Pražáci, 
mimo hlavní zimní sezónu už 
nedorazí.

Ani novinám jsem neutekla. 
Vychází zde Jesenický týdeník 
a úvodník na žlutém podkladu 
nazývají „žlučník“, zatímco 
Blesku tu říkají „ta obrázková 
mateřídouška“. 

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Ke slavětínskému 
sochaři Tomáši 
Polcarovi 
promlouvá České 
středohoří
str. 4

Charisma, pokora, 
skromnost 
a lidskost přebývá 
u manželů 
Nilssonových
str. 5

Někomu natočí 
hostinský Petr 
Vaic od Zlatého 
potoka za večer 
i dvanáct piv
str. 5

Lounsko

Spoluobčan pro železo 
i do kontejneru skočí

Místostarosta Postoloprt besedoval 
s březenskými obyvateli

POSTOLOPRTSKO (bal) – I letos pokračují schůzky zástupců 
města s občany spádových obcí. Ve čtvrtek vpodvečer se místosta-
rosta Vojtěch Bernard vydal do Března. „Bydlím tu a problémy obce 
znám, dokážu je vysvětlit občanům bez pomoci kolegů z úřadu,“ 
vysvětlil, když jsme ho zastihli uprostřed hloučku obyvatel horní-
ho Března. Probíraly se jarní úklidové práce, údržba zeleně, svozy 
kontejnerů pro odkládání velkoobjemového odpadu z domácností 
a odpadu ze zeleně. 

Pohotovost by měl zajišťovat stát, 
nikoliv kraje a obce 

Dotace Kraje: milion dvacet tisíc pro Žatec, 510 tisíc korun pro Louny 

Hoši, prý se něco ztratilo!
Pro bývalé zaměstnance obžalovaného údajná krádež byla velká „legrace“   

Radnici v Žatci opouští 
Jiří Bouda

Při politických změnách vedení měst často jmenují 
nové tajemníky

ŽATEC (bal) – Ing. Jiří Bouda bez větších problémů vedl žatecký 
městský úřad od dubna 2000, ale v pátek 16. března nečekaně 
odstoupil z funkce.
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Problémy Března Vojtěch Bernard prý důvěrně zná.

Obyvatelé v sousedství poštovní 
schránky a kontejneru si stěžovali, 
že jim spoluobčané „přehrabáva-
jí“ kontejner a dělají nepořádek. 
„Netýká se to jen místních. Už 
jsme přistihli i Postoloprtské, 
jak objíždějí kontejnery a hledají 
železo,“ říká Bernard. 

Lidé se zajímali, zda město 
může přispět dětskou atrakcí, 
třeba i vyřazenou skluzavkou, 
anebo dárkovými balíčky pro 
děti na svátky. „Město má na tyto 
účely pro 11 spádových obcí asi 
60 tisíc ročně. To se pak dá těžko 
něco vymyslet,“ děl místostaros-
ta a doporučil občanům podat na 
město žádost. 

Postoloprty plánují rozšířit veřej-
né osvětlení u bývalého cukrovaru 
a opravit překopanou silnici na far-
mu Březno. Propadající se silnice 
do skanzenu se však tak snadno 

neopraví. „Jeji opravu nemůžeme 
slíbit. To snad ani není naše komu-
nikace,“ domnívá se místostarosta 
a doufá, že v rámci úprav cyklos-
tezek Louny-Postoloprty přijde 
pomoc „zvenku“. 

V pondělí se členové vedení 
města vydali do Vrbky a Rvenic. 
I tamní obyvatele trápí poničené 
komunikace. Druhý vývoz přista-
vených kontejnerů v obou obcích 
se stejně jako v Březně koná 27. 
března. 

Dnes po 16. hodině zástupci 
postoloprtské radnice vyjedou 
za obyvateli Hradiště, Dolejších 
Hůrek a Levonic. Zatímco kon-
tejnery v Hradišti a Levonicích už 
stojí a podruhé se budou vyvážet 
příští úterý, v Dolejších Hůrkách 
se dva kontejnery teprve v úterý 
přistaví. První vývoz pak bude 3. 
dubna a druhý 10. dubna.

„Potvrzuji odchod Jiřího Boudy 
z funkce tajemníka. Město vypíše 
výběrové řízení na obsazení této 
funkce. K důvodům odstoupení se 
nebudu vyjadřovat, dohodli jsme 
se s tajemníkem, že okolnosti ne-
budeme zveřejňovat,“ řekl starosta 
Žatce Erich Knoblauch (ODS).

„Ve funkci jsem skončil okamži-
tě, pracovní smlouva s městem 
mi vyprší 19. dubna,“ řekl bývalý 
tajemník Jiří Bouda. I on potvrdil 
dohodu, podle níž obě strany 
nebudou zveřejňovat důvody 
odchodu.

Dočasným vedením Městského 
úřadu Žatec byla následně po-
věřena Monika Spáčilová. Bude 
zastávat roli tajemníka do doby, 

než bude toto místo obsazeno 
po výběrovém řízení. Tato žena 
pracuje na radnici od první po-
loviny 90. let, působila na odboru 
školství a později na majetkovém 
odboru.

Tajemník je vedoucí místo kaž-
dého městského úřadu, zodpovídá 
za chod celého úřadu, dodržová-
ní zákona o obcích, je nadřízený 
všech úředníků. Jde o funkci 
jmenovanou, nikoliv volenou. 
Tajemníka jmenuje či odvolává 
rada města. Není to funkce přímo 
závislá na výsledcích komunálních 
voleb. Při politických změnách ve 
vedení měst však často nová vedení 
jmenují své nové tajemníky, s ni-
miž se jim dobře spolupracuje.
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ÚSTÍ N.L., ŽATEC, LOUNY (r) - Lidé, kteří nutně potřebují lékařské 
ošetření, se nemusí bát, že by na pohotovostech našli od 1. dubna 
zavřené dveře. Krajský úřad totiž na jejich provoz uvolnil téměř 
9,5 milionů korun.

LOUNY (bal) – Obžalobě z pojistného podvodu a neoprávně-
ného užívání cizí věci čelí bývalý podnikatel Václav Havelka 
z Kladna. Lounský okresní soud minulou středu pokračoval 
v hlavním líčení.

nejrychleji se váš inzerát nebo zpráva 
v našich novinách objeví, když nám je předáte!

osobně a poštou:
česká 177, louny

telefonem, na záznamník: 
415 652 204

faxem: 415 658 629
e-mailem: hlas@arsys.cz

hlas.inzerce@arsys.cz


