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n    Již jste rozhodli o znaku 
obce, který návrh zvítězil? 

Jan
Ogieglo,
starosta obce 
Černčice

„Volba obecního znaku a vlaj-
ky formou ankety v současné 
době stále ještě probíhá. Na 
úřední desce obecního úřadu 
a bezprostředně na Obecním 
úřadě si každý může pro-
hlédnout návrhy dvou znaků 
a vybrat ten, který by se mu 
jako znak obce líbil. Vlajka 
je vždy totožná se znakem. 
Vítězný návrh bude akcep-
tován zastupitelstvem obce, 
pokud se ankety zúčastní 
minimálně 20 % občanů. Po-
kud se nevyjádří více jak 20 % 
občan, platí návrh znaku č. 2. 
Takže konečnou podobu ještě 
neznáme, rozhodování zatím 
trvá.“

otázka

FO
TO

 A
R

C
H

IV
 S

H

„Hlavním cílem setkání je 
předávání zkušeností z náročné 
práce. Například, když my si ně-
kde nevíme rady, kolegové tento 
problém mohou mít za sebou 
a mohou poradit. Stejně i naopak. 
Zejména spolupráce s našimi slo-
venskými kolegy z Velkých Levár 
se velmi osvědčuje. Naše družba 
trvá dva roky, my jezdíme tam, oni 
k nám, na prázdninové pobyty, na 
setkávání a je to velmi přínosné,“ 
vysvětluje Mojmír Šebek, vycho-
vatel buškovického ústavu. Tur-
naj mohl proběhnout za finanční 
podpory Města Podbořany. Slav-
nostního výkopu se ujal bývalý 
starosta a nynější poslanec Josef 
Čerňanský. Hrálo se systémem 
každý s každým. V dramatickém 
finále mezi vychovateli z Buško-

vic a Diagnostickým ústavem 
Praha muselo dojít na pokutové 
kopy, jelikož výsledek v normální 
hrací době skončil 4:4. Vítěznou 
rozhodující penaltu symbolicky 
proměnil hlavní organizátor 
a duše celého projektu ing. Ivan 
Michalovič. Výhra tedy zůstala 
doma, což všichni kvitovali. 
Vítězné družstvo hrálo ve slo-
žení Jan Lhoták, Pavel Kasman, 
Martin Zedník, Michal Endršt, 
Michal Holota a Ivan Michalo-
vič. Slavnostní předávání cen 
probíhalo večer v Kulturním 
domě v Buškovicích, kde pak 
pokračovala zábava při hudbě 
Plzeňského tria. 

„Rád bych vyzval ředitele 
ostatních ústavů, aby taková 
setkávání a aktivity více podpo-

rovali. Oslovili jsme plno ústavů 
a přišlo nám hodně zamítavých 
odpovědí. Často se vymluvili kvůli 
času nebo financím. Naší nároč-
né práci podobné akce a výměny 
zkušeností velice prospívají a je 
škoda, že to tak někteří ředitelé 
nevnímají. Už teď se těšíme na 

další ročník a mohu potvrdit, že 
za tím půjdeme a budeme to orga-
nizovat dál. Také všechny zveme 
na 4. května, kdy bude probíhat 
velký celodenní fotbalový turnaj 
na hřišti v Buškovicích, tentokrá-
te žáků,“ uzavírá organizátor Ivan 
Michalovič.

n Opilá seniorka
LOUNY - O půl čtvrté ráno 9. 

března byli strážníci přivoláni 
do baru Na Březince, kde u stolu 
usnula 70letá žena. Číšnice uvedla, 
že žena přišla pod vlivem alkoholu, 
objednala si kávu a usnula, načež 
spadla ze židle. Žena  komunikova-
la, ale nebyla pro opilost schopna 
chůze. Přivolaná záchranná služ-
ba ženu převezla k ošetření do 
nemocnice.

n Mladá zlodějka
LOUNY - O půl sedmé večer 

13. března oznámila pracovnice 
prodejny Billa, že chytili ženu při 
krádeži zboží v hodnotě 2040 Kč. 
Jednalo se o 19letou dívku z Nové-
ho Boru. S pokutou souhlasila.
n Záškolák a lhář

LOUNY – V hale autobusového 
nádraží spatřila hlídka strážníků 
14letého chlapce z Postoloprt. 
Jeho lež, že má školu od 9 hodin, 
vyvrátila třídní učitelka, které byl 
záškolák předán. O deliktu byly 

informovány sociální pracovnice 
MÚ Louny.
n Vloupání do řeznictví

LOUNY – V Pražské ulici se 
do řeznictví vloupal poberta. 
Vylomil vchod a odcizil peníze 
a stravenky, předběžně vznikla 
škoda 62 000 Kč.
n Zmizela soška Krista

BLŠANY - Sošku vzkříšeného 
Krista z polychromovaného dře-
va, vysokou asi 35 cm, postrádá 
římskokatolická farnost v Blša-
nech. Neznámý poberta ji odcizil 

z úklidové místnosti kostela. Od-
cizením vznikla farnosti škoda za 
50 000 Kč. 
n Zloděj ve večerce

LOUNY – Z 16. na 17. března 
rozbil zloděj sklo vstupních dveří 
do prodejny večerka v ulici Vladi-
mirská. Odcizil přesně nezjištěné 
množství cigaret, doutníků a dal-
šího zboží. Celková škoda byla 
vyčíslena na 15 000 Kč.

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

Popovídání se zastupiteli 
při harmonice 

PERUC (hh) - Kulturní komise 
Městyse Peruc připravila pro své 
občany setkání s představiteli 
obce. Minulou středu v podvečer 
se v místní knihovně měli občané 
možnost zeptat zastupitelů na vše, 
co je zajímá a o čem se na veřejných 
zasedáních zastupitelstva nejedná. 
Neformálního přátelského setká-
ní se kromě místostarostky Šárky 
Křepčíkové  zúčastnili další čtyři 
peručtí zastupitelé a 56 občanů 
převážně starší generace. Příjem-
nou atmosféru umocnil pan Rytina 
s harmonikou.

Oficiální měření pelhřimovské 
Agentury Dobrý den potvrdilo 
kadaňský rekord a Katova ulička 
se tak v závěru února stala nejuž-
ší uličkou v České republice. „Do 
České knihy rekordů bude zaregis-
trována Sokolovská ulice, jejíž sou-
částí Katovka je. Jde totiž o to, že 
název Katova ulička formálně není 
v katastru uveden. Kadaň dostane 
certifikát, kde bude napsáno, o ja-
ký rekord se jedná. Poté se ulička 
objeví i v České knize rekordů,“ 
řekl Miroslav Marek, komisař 
Agentury Dobrý den. Nová Čes-
ká kniha rekordů s údaji z konce 
roku 2006 a dále vyjde přibližně 
za 2 roky. Objeví se v ní i největší 
živý vánoční stromek v ČR, který 
je v Postoloprtech. 

Svojí Katovskou uličku mají 
i Louny. Úzká je také, ale právě teď 
byste ji těžko hledali – leží hned za 
zdí, která ohraničuje prostor Gale-
rie Benedikta Rejta a mezi galerií 
a domem čp. 575, kde vzniká hotel, 
pokračuje až na hradby. Ovšem již 
příští rok by mohla být zpřístupně-
na veřejnosti. 

„Je uzavřená smlouva o partner-
ství s paní Merunkovou, ve které 
se zavázala, že pokud obdrží na 
rekonstrukci domu čp. 575 dota-
ci z evropských nebo jiných fondů, 
tak stavební firma jejího manžela 
Katovskou uličku na vlastní ná-
klady zrekonstruuje a dále ji bu-
dou i provozovat,“ uvedla na náš 
dotaz Renáta Čapková, tajemnice 
Městského úřadu Louny.

Do krajského kola soutěže se 
letos z okresu Louny přihlásila 
města Kryry a Žatec. „Do soutěže 
se hlásíme potřetí. V roce 2005 jsme 
se dostali na 2. místo. Návštěvnost 
stránek města je v průměru 300 
prohlížejících denně,“ uvedl Mi-
roslav Šutera, správce počítačové 
sítě Městského úřadu Žatec.

Oproti předchozím ročníkům 
byl celkově vyšší i počet obcí, 
které o soutěž projevily zájem. 

Z našich se přihlásily Dobromě-
řice a Libočany. 

„O Zlatý erb soutěžíme podruhé. 
Zatím jsme se nikde neumístili. 
Ale doufáme, že jednou prorazí-
me a budeme úspěšní. Současný 
vzhled stránek a redakční systém 
PHPRS jsme začali používat od 
září 2006,“ říká Antonín Meder 
z Počítačových služeb Libočany. 
Dodává, že internet v obci má dnes 
již asi 60 procent lidí. Návštěvnost 

se v průměru pohybuje na šedesát 
lidí za týden.

Historicky nejúspěšnějšími 
účastníky soutěže z Ústeckého 
kraje byla města Most, který získal 
dvakrát celorepublikové prvenství, 
dále Jirkov, Litoměřice a Chomu-
tov. Z obcí se nejlépe umisťovaly 
Tisá a také Kryry, ovšem tato obec 
již v letošním ročníku soutěží v ka-
tegorii měst. 

Správci přihlášených webových 
stránek se utkali ve třech katego-
riích, o nejlepší webové stránky 
měst, nejlepší webové stránky 
obcí a o nejlepší elektronickou 
službu.

Co dokážou dětičky, zvládne děda, babičky... 
To bylo motto počítačového kurzu, který pořádala základní škola J. 
A. Komenského Louny pro prarodiče a rodiče svých žáků. Probíhal 
od ledna a ve čtvrtek 15. března se rozdávala „vysvědčení“. Kurz 
absolvovalo 16 dospěláků. Ovládat počítač a vyhledávat na interne-
tu je zábavnou formou učili třídní Dana Tužilová a Václav Kopřiva. 
Na snímku zástupce ředitele školy Richard Hnilica předává certifi-
kát absolventu kurzu Janu Vernerovi. „Vedení školy zaslouží velké 
poděkování,“ chválí pan Verner. „Když k počítači usedne vnuk, 
tak to zvládá hravě, kdyžto já se musím plně soustředit,“ směje se 
další absolvent, Stanislav Veselý. Občas dospělí „žáci“ potřebovali 
k učení u počítače i dvoje brýle, ale statečně dostudovali základy 
moderní techniky a teď již mohou radit i svým potomkům. Umějí 
se například orientovat v mapách, vyhledávání spojení, ovládat 
emailovou poštu. „Když bude zájem, nabídneme rodičům další 
kurz, ať už pro zdokonalení, anebo pro nové začátečníky,“ řekla 
pedagožka Dana Tužilová.  (bal) 

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A 

(dokončení ze str. 1)
U soudu ve středu svědčilo pět 

tehdejších vrátných-topičů pod-
bořanské firmy. Všichni uvedli, 
že viděli nebo vědí jen o jednom 
náklaďáku, co přivezl rozložený 
nábytek. Ani ve vyloupení haly, 
kam ho naskládali, se jim nechce 
věřit. „Vylučuji, že by někdo mohl 
vniknout přes malé okýnko,“ 
tvrdil jeden z bývalých hlídačů. 
„Povídalo se, že se něco ztratilo, 
legrace z toho byla,“ uvedl další. 
„Neexistuje!“ zasmál se na otázku 
ohledně údajného vykradení ten 
třetí. 

O tom, že firma měla finanční 
problémy, svědčí i fakt, že všem 
těmto zaměstnancům dodnes 
dluží různé částky výplaty – podle 
toho, jak dlouho tam kdo praco-
val. Největší činí 98 tisíc, jiná zas 
zhruba 56 tisíc. Na dotaz, proč se 
tak dlouho nechal zaměstnávat, 

aniž by dostával plat, jeden ze 
svědků řekl: „Chcete vědět proč? 
Protože jsem byl blbej. Furt jsem 
si myslel, že se dočkám.“        

K soudu se dostavil i někdejší 
společník Havelky Milan Wein-
furter. Vypovídal rozporuplně. 
Uvedl například, že Havelka ne-
měl právo disponovat s firemním 
účtem. Dotaz státního zástupce 
– kde tak vzal Havelka několik 
set tisíc korun na nákup tolika 
kusů nábytku? –zodpovědět ne-
uměl. Řekl také, že klíče od haly 
s nábytkem měli vrátní, kdežto 
oni tvrdí, že klíče neměli a měl je 
jen jejich přímý nadřízený Ervín 
August. Toho si soud předvolal na 
příští jednání.

Havelka také zodpovídá z toho, 
že v prosinci roku 2000 podepsal 
s ČSOB Leasing smlouvu na 
pronájem sušárny dřeva. Cena 
sušárny byla 12 milionů korun, 

firma Havej ale měla uhradit 
jen 9 milionů, leasing nesplácet 
a stroj dál využívat až do roku 
2005. Poškozená společnost se 
připojila k soudnímu řízení s ná-
rokem na náhradu škody celkem 
za 8 milionů 632 tisíc korun.  

„Ohledně sušárny nás později 
upozornili jiní podnikatelé, že 
není kondenzační a stojí ne 12, 
ale asi tři miliony... Problémy 
nastaly kolem povodní, kdy nám 
pak dříví nepřivezl náš hlavní do-
davatel... Měli jsme plány s novým 
potenciálním strategickým part-
nerem, ale nedorazil,“ snažil se 
argumentovat bývalý Havelkův 
společník. On i Havelka nemají 
speciální vzdělaní v oblasti dře-
vovýroby. 

Soud také chce vyslechnout 
zmíněného hlavního dodavatele. 
Hlavní líčení bylo odročeno na 
30. dubna.

Hoši, prý se něco ztratilo!

Naše města a obce v Erbu 2007
V Libočanech má internet už na šedesát procent obyvatel

ÚSTÍ N.L, OKRES LOUNY (bal) - Ceny vítězům krajského 
kola soutěže Zlatý Erb 2007 O nejlepší webové stránky a elek-
tronické služby měst a obcí v našem kraji byly včera předány 
na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje Jiřího 
Šulce. 

Ulička mistra ostrého 
meče v Kadani je nejužší
Katovská ulička v Lounech úzká je, ale teď byste ji 

těžko hledali
KADAŇ, LOUNY (bal) - Katova ulička v Kadani byla vyhláše-
na nejužší městskou ulicí v Česku. 66 centimetrů její „šíře“ 
obstály ve srovnání s uličkou na pražské Malé Straně. Ta není 
regulérní ulicí, a tak svůj unikát mezi české rekordy zaregis-
trovala Kadaň. 

Po celodenní kopané zasloužený odpočinek a konverzace.

Víkend ve znamení setkávání
Pracovníci výchovných ústavů vyměnili cenné zkušenosti

BUŠKOVICE (sih) - O víkendu se v Buškovicích konalo Mezinárodní 
školení pracovníků výchovných ústavů spojené s pohybovou terapií. 
Šlo již o 4. setkání, jehož hlavním bodem byl celodenní turnaj v sálové 
kopané. Bojovalo osm družstev – Výchovný ústav Buškovice měl 
dva týmy složené z vychovatelů a žáků střední školy, Podbořany, 
Žatec, Hostinné, Pšov, Diagnostický ústav Praha a Velké Leváre ze 
Slovenska. Celý turnaj probíhal pod záštitou ředitele Výchovného 
ústavu a střední školy Buškovice Josefa Rajdla. 
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VROUTEK, PODBOŘANY 
(sih) - Maškarní plesy v našem 
regionu neztrácejí tradici. Mi-
nulý víkend se jich konalo hned 
několik. Nejmenší návštěvníky 
přivítala v sobotu odpoledne 
v Kulturním domě ve Vroutku 
starostka Marta Hessová. Město 
ve spolupráci s kulturně školskou 
komisí připravilo pro děti tradiční 
rej soutěží a zábavy. Každý dětský 
účastník si odnášel sladkost či 
malý dárek. Dospělí pak ve stej-
ném duchu pokračovali večer na 
svém plese.

Tradiční maškarní ples se konal 
i v Domově pro seniory v Pod-
bořanech. Babičky a dědečkové 
byli za vydatné pomoci sestřiček 

originálně zamaskováni. Kdo si 
myslí, že důchodci jen nečinně 
sedí, škaredě se plete. Do domova 
přijelo hrát Kansas trio z Prahy, 
jehož členem je i legenda tramp-
ské muziky Jiří Gibson Veřtat. Po 
slavnostním nástupu masek při 
písni Pětatřicátníci, se starouš-
kové sice ještě trochu ostýchali 
využít taneční sál, ale když 
ředitel Vladimír Krátký nechal 
zahrát „něco od podlahy“, parket 
se zaplnil a babičky a dědečkové 
řádili jako za mlada. „A to ještě 
nic není, to teprve uvidíte, jak se 
rozjedou,“ ujišťoval ředitel.

Dětský i dospělácký maškarní 
ples se konaly v sobotu například 
i v Lubenci.

Ani podbořanští senioři neztrácejí smysl pro humor a mnozí 
se nebojí vypadat legračně pro potěchu svých kolegů.

S maškarními se 
roztrhl pytel
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O cukrovarech nostalgicky a s láskou... 
V úterý 13. března se uskutečnilo v zasedací síni lounské rad-
nicesetkání Rodáků a přátel města Loun a okolí, které ozdobila 
přednáška předsedy spolku Doc. Vladimíra Valtra na téma Cukro-
varnictví na Lounsku. Před třemi desítkami posluchačů se otevřela 
slavná historie cukrovarnictví v naší oblasti, která trvala zhruba sto 
let. Mnozí netušili, že první cukrovary vznikaly počátkem devate-
náctého století na Líčkově, v Krásném Dvoře, Kryrech a Vysokých 
Třebušicích. Modernější továrny na výrobu cukru se pak začaly stavět 
v Postoloprtech, Chlumčanech, na Peruci, v Lounech, v Žatci (byl 
postaven 1871 a uzavřen jako poslední roku 1999), roku 1880 vznikl 
cukrovar  v Lenešicích. Když v Lounech roku 1891 cukrovar vyhořel, 
byly zde cukrovary postaveny hned dva – Walterův a Raclův. Tehdy 
patřily k nejmodernějším v celém Rakousku Uhersku a vyráběly 
bílý exportní cukr se světovou pověstí. (toš)FO
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