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černá kronika

n    Žateckou radnici navští-
vili zástupci japonské firmy 
Hitachi, která je hlavním 
investorem průmyslové 
zóny Triangle na bývalém 
žateckém vojenském letišti. 
Jaké dojmy si z této návštěvy 
odnášíte?

Erich
Knoblauch, 
starosta 
Žatce

„Mé pocity z  návštěvy byly jed-
noznačně kladné. Výkonný ře-
ditel Hitachi Czech představil 
firmu a přesvědčil přítomné, že 
z hlediska technologie patří ve 
svém oboru ke světové špičce. 
Podle mého jde jednoznačně 
o prestižní záležitost a volba 
firmy pro průmyslovou zónu 
byla v tomto případě šťastná. 
Hosté byli vstřícní i ohledně 
budoucí spolupráce. Pokud 
Žatec zajistí členům mana-
gementu firmy odpovídající 
zázemí, rádi k nám z Chomu-
tova přesídlí. Věřím, že se fir-
ma Hitachi stane významným 
strategickým partnerem nejen 
pro město Žatec, ale pro celý 
Ústecký kraj.“
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n Bez řidičáku
POSTOLOPRTY - 17. března 

v Masarykově ulici zastavila hlídka 
strážníků osobní motorové vozidlo 
pro poškozený přední světlomet. 
Při kontrole bylo zjištěno, že řidič 
nemá řidičské oprávnění. Byl pře-
dán Policii ČR k dořešení.
n Pokousána psem

POSTOLOPRTY - 14. března 
v 16 hodin byla v Husově ulici 
pokousána dvanáctiletá dívka 
psem. Majitel psa z místa ode-
šel, a dívce nesdělil zda je pes 
očkován. Byl strážníky zjištěn až 
následující den. Ukázalo se, že pes 
je proti vzteklině očkován. Tím se 
zabránilo hospitalizaci dívky 
v nemocnici.

n Polonahý pomatenec 
POSTOLOPRTY - 8. března se 

v prostoru železničního přejezdu 
v Masarykově ulici v Postolopr-
tech pohyboval v kolejišti muž ve 
spodním prádle a něco vykřikoval. 
U muže byla další osoba, která se 
ho snažila dostat z kolejiště, jelikož 
se blížil vlak. Hlídka jej strhla těsně 
před projíždějícím vlakem a držela 
na zemi, dokud vlak neprojel. Muž 
byl předán lékaři a převezen na 
psychiatrii.
n Smrtelná autonehoda

LOUNY - 20. března brzy ráno 
došlo na lounském obchvatu 
u nadjezdu na Cítoliby k tragédii. 
Čtyřiadvacetiletý řidič Škody 
Fabia od Chomutova na Prahu 
vjel do protisměru a narazil do 
mostního pilíře. Svému zranění 

na místě podlehl. Hmotná škoda 
byla vyčíslena na 150 000 Kč, sil-
nice dvě hodiny uzavřena. Nehodu 
vyšetřují lounští kriminalisté.
n Ukradený traktor

STROUPEČ – Kdosi před do-
mem v obci odcizil traktor Zetor za 
100.000 korun. Žatečtí policisté po 
pachateli i traktoru pátrají.
n Zloděj v nemocnici

LOUNY - Neznámý poberta 
vnikl do budovy bývalého dětské-
ho oddělení a vypáčil několikery 
plastové dveře. Nyní se zjišťuje 
případná krádež uskladněného 
nemocničního materiálu. Jen 
poškozením napáchal škodu za 
10 000 korun. 
n Krádež pneumatik

NEČEMICE - Neznámý pacha-

tel překonal vrata garáže a odcizil 
čtyři kola i s pneumatikami za 
20 000 korun.  
n Vtipálek oznámil bombu

LOUNY - V sobotu 24. března 
před 23. hodinou zavolal neznámý 
poberta na operační středisko, že 
je v diskotéce Imperium uložena 
bomba. Policisté provedli ne-
zbytná opatření včetně vyklizení 
budovy a prohlídky prostor. Dis-
kotéku muselo opustit  asi 200 
lidí. Krátce před půlnocí policisté 
i se služebním psem prohlídku 
celého objektu ukončili s negativ-
ním výsledkem. Po oznamovateli 
poplašné zprávy se pátrá.

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

A. Tallowitz,  MP Postoloprty

n Otevřený dopis podnikatele ministerstvu
Vážené ministerstvo financí, vážený pane ministře,
jako OSVČ si každoročně sestavuji daňové přiznání sám. V loňském 

a letošním roce však složitost a komplikovanost zákona o daních z pří-
jmů dosáhla vrcholu! (Přece není normální měnit zákon každý měsíc, 
jak tomu bylo za vlády ČSSD). Původně dobrý a logický zákon se stal 
balastem nepřehledného množství změn, výjimek a úchylek a stal se tak 
smutným dokladem o neschopnosti naší legislativy. Podpora některých 
skupin poplatníků se dá přece řešit jednodušeji, výjimek nemusí být 
tolik (pokud vůbec nějaké musí být!).

Vrcholem bylo stanovení minimálního základu daně (§7c), který je 
přímo proti filozofii daní, že poplatník chudší bude mít menší % daní. 
Navíc je stanoven jen pro podnikatele, což je diskriminace, kterou by 
měl posoudit ústavní soud!

Čím složitější zákon, tím lépe se v něm dělají různé kličky – je to možná 
naše národní záliba, ale to snad nebylo cílem zákonodárců (?).

Žádám politické vedení státu o rázné a podstatné zjednodušení tohoto 
zákona, tak, aby byl přístupný (bez mnohadenního studování) všem 
plátcům a soukromým podnikatelům. Takovýto naprosto zbytečně 
komplikovaný zákon jen přispívá k už tak přebujelé administrativě 
v tomto státě.                                                Ing. arch. Karel Chlouba, Ročov

n Uvítal bych lounské muzeum
„Vzhledem k tomu, že velmi cestuji po ČR a navštěvuji městská muzea, 

zjistil jsem, že vlastně město Louny žádné muzeum nemá! Jistě namítne-
te, že je tu oblastní muzeum. A to je právě ono - oblastní! Ono se v něm 
totiž o Lounech, až na pár husitských zmínek, nic nedozvíte. To není 
ale chyba muzea. To je chyba města Louny. A táhne se už desítky let. 
Proto navrhuji, aby se část budovy bývalého soudu změnila na opravdu 
městské muzeum. Byly by zde například obrazy lounských měšťanů, 
nábytek, keramika, předměty denní potřeby a stálá výstava fotografií 
starých Loun. Oblastní muzeum nic takového nenabízí, a město je rádo, 
že se nemusí o nic starat. Ono je jednodušší nechat vést Kraj jakés takés 
muzeum a chlubit se s ním na veletrzích cestovního ruchu. Jistě všichni 
uznáte, že letité koberce, naprosto nevyhovující osvětlení a katastro-
fální výstavní skříně moc turistů nenalákají. A proto chci alespoň 
vyzvat městské zastupitele: pokud návrh na vlastní městské muzeum 
zavrhnete, buďte tak hodní a urgujte u Krajského úřadu rekonstrukci 
muzea oblastního. Ono totiž dělá vizitku nám, Lounským, a ne Kraji. 
To už turistu nezajímá, komu tento objekt patří.“    Petr Vlček, Louny

Kočičí odpoledne
ŽATEC - Ve čtvrtek 22. března 

se v žatecké základní umělecké 
škole konalo „kočičí řádění“ pro 
předškoláky v rámci výuky Scho-
ly Ludus. Děti si vybarvily masky, 
zatančily, zazpívaly a zahrály hry. 
Za snahu byly odměněny slad-
kým překvapením a zároveň byli 
všichni pozváni na další podobně 
laděné odpoledne ve čtvrtek 26. 
dubna od 16 hodin do sálu školy. 
Srdečně zveme i Vás, kteří chcete 
zapojit Vaše děti do výuky v naší 
škole. Podrobnější informace na 
zuszatec.cz.         Irena Marešová,

zástupkyně ředitele školy

„Městské hromadné dopravy 
se výstavba nedotkne. Zato trasa 
autobusů směřujících na  Chomu-
tov, Most a Žatec bude odkloněna 
ulicí Poděbradovou,“ přibližuje 
dopravní situaci vedoucí odboru 

rozvoje města Ivana Hádková. 
Autobusy Kavka budou  místo 
v Osvoboditelů zastavovat v ulici 
Fügnerova, kam budou zastávky 
až do konce června přesunuty. 
Nákladní doprava bude v nejvyš-

ší míře odkláněna na obchvat. 
Provoz citelně vzroste v ulici Hu-
sově, ale také v ulici Mánesově či 
Štefánikově. Oproti tomu ulice 
Českých bratří bude slepá a bu-
de končit u posledního rodinného 
domku. Vše by mělo být důkladně 
a dostatečně vyznačeno. 

„Současné semafory na této 
křižovatce jsou již naprosto ne-
vyhovující. Kruhové objezdy jsou 
nejbezpečnějšími křižovatkami,“ 
vítá tajemnice MU Louny Renáta 
Čapková nový „kruhák“. Rychlost 
průjezdu by se zde po výstavbě 
měla pohybovat v průměru oko-
lo 30 km/hod,  křižovatka má mít 
průměr 35 m. „Tranzitní doprava 
bude odkloněna, také místní ná-
kladní doprava bude v nejvyšší 
míře směřována na obchvat. 
Mnozí řidiči nákladních aut pro-
jíždějí městem ze zvyku. Věřím, že 
tak dotlačíme nákladní dopravu 
k většímu využívání obchvatu,“ 
doufá Václav Zlatohlávek, ve-
doucí oddělení dopravy odboru 
místního hospodářství. 

Kruhový objezd by měl být 
v červnu hotov a přijde na 13,1 
milionu korun. Přes jedenáct mi-
lionů hradí Ústecký kraj (vlast-
ník silnic II. třídy),  přes dva 
miliony Město Louny (vlastnící 
chodníky, zeleň). V červenci pak 
budou Ekostavby pokračovat 
výstavbou okružní křižovatky 
v ulici Rakovnická-Vladimirská 
(kde je kruhový objezd zatím 
provizorní).

Internetová 
ekoporadna 
zprovozněna

POSTOLOPRTY (bal) – Ob-
čanské sdružení Oharka na svém 
webu zprovoznilo internetovou 
ekoporadnu, která součastně 
funguje i jako návštěvní kniha. 
Případné dotazy, týkající se 
životního prostředí, vám bude 
zodpovídat školená osoba. 

Ekologickou poradnu na-
jdete na adrese: http://www. 
osoharka.wz.cz/poradna. htm. 
Čtenáři mohou klást dotazy 
ohledně životního prostředí, 
ochrany přírody, ekologie, práv 
zvířat a lidí. „Budeme rádi, když 
se budou dotazy týkat především 
Postoloprt a okolí, ale zodpovíme 
i ostatní,“ říká Václav Mach ze 
sdružení.

Prakticky můžete pomoci 
občanskému sdružení Oharka 
a ekocentru Dymnivka již tuto 
neděli, 1. dubna. Společně totiž 
zvou všechny, kterým není lhos-
tejný stav postoloprtské Bažant-
nice, na jarní úklid lesa. Sraz 
před Domem dětí a mládeže ve 
dvě hodiny odpoledne. Město na 
žádost mladých aktivistů z Ohar-
ky a Dymnivky opět přispěje pytli 
na sesbírané odpadky a dalšími 
pomůckami pro úklid, zajistí také 
odvoz nepořádku.

„Svědkyně kpt. Čapková se 
řádně omluvila z pracovních dů-
vodů, což soud bere v potaz. Nic-
méně její výslech je nutný, takže 
budeme odročovat,“ rozhodl 
v úvodu jednání JUDr. Zelenka. 
Obžalovaný tedy na verdikt sou-
du musí počkat přinejmenším do 
16. dubna, na kdy bylo odročeno 
hlavní líčení.

Ve středu se mezitím dostavi-
la svědkyně obhajoby – Blanka 
Štarmanová, daňová poradkyně 
F. Helšuse. V závěru roku 2004 
od něj obdržela plnou moc pro 
zpracování účetnictví a jednání 
s finančním úřadem. Ten v té 
době zahájil daňovou kontrolu 
– vyzval Helšuse k podání daňo-
vého přiznání za roky 2000, 2001 
a 2003. „Při zpracování účetnic-
tví pana Helšuse jsem nenabyla 

dojmu, že by mu vznikly příjmy. 
Na finančním úřadu jsme vyžá-
dali kopie spisů – nevěděli jsme, 
co všechno má k dispozici, a můj 
klient se divil, proč jedná tímto 
způsobem,“ uvedla svědkyně.

Podle ní závěry finančního úřa-
du byly nelogické, když z bankov-
ních výpisů a pohybu na účtech 
Helšuse usoudil, že veškeré 
vklady mají být zdanitelné. „Na 
účtu bývá vklad a výběr. Vklad ne-
znamená automaticky zdanitelný 
příjem, kdežto finanční úřad bral 
všechny vklady jako příjmy. Pan 
Helšus minimálně mohl proká-
zat, že když předtím vybral, tak 
pak může vložit,“ vyvozovala 
daňová poradkyně. 

Obhájce obžalovaného využil 
příležitosti v soudní síni, aby 
vyzval tisk k „citlivému přístu-

pu ve zveřejňování“ informací 
ze soudního procesu. Z prošet-
řování mandanta totiž vyplynu-
la i obžaloba z krácení daní jeho 
syna Františka Helšuse. Mezi 
lety 1998 a 2004 měl investovat 
do stavby rodinného domu na 
Rané a koupě restaurace Pod 
Kostelem v Lounech nejméně 5 
milionů korun bez doložených 
příjmů. Ve věci syna figuruje 
svědectví otce a soudkyně po-
sledně vyžádala i výpisy z účtů 
Helšuse st.

Podle obžalovaného právě 
„probírání rodinných záležitos-
tí na veřejnosti“ může souviset 
s útokem na Helšuse ml. dne 10. 
března tohoto roku, kdy během 
oslav jeho narozenin v obci Raná 
mu kdosi z přítomných v hospo-
dě se slovy: -Po..... milionář, my tě 
tady nechceme!- uštědřil ránu do 
oka. „Syn leží v pražské nemocni-
ci, lékaři mu dávají 10 %  naději na 
uzdravení oka,“ rozčileně líčil na 
chodbě soudu F. Helšus st.

LOUNY - Na základě žádosti de-
seti zastupitelů (Strana zdravého 
rozumu, ČSSD a Unie pro sport 
a zdraví), a v souladu se zákonem 
o obcích, svolal na 2. dubna 2007 
starosta města Loun Jan Kerner 
mimořádné zastupitelstvo. Dů-
vodem žádosti je volba orgánů 
zastupitelstva, a to předsedů 
finančního a kontrolního výboru. 
Žádost podpořilo i pět zastupitelů 
za KSČM. Uvedené orgány zatím 

nevznikly, což částečně paralyzuje 
fungování orgánů města.

Představitelé ODS již několikrát 
po obecních volbách vyjádřili 
ochotu o těchto postech vyjedná-
vat, konstruktivní návrh prozatím 
nepředložili.  

Zastupitelé zvolení za ostatní 
strany se domnívají, že volba 
předsedy finančního výboru má 
být založena na odborných kri-
tériích. Předsedou kontrolního 

výboru by pak měl být z hlediska 
politické vyváženosti nejspíše 
zástupce nejsilnější opoziční 
strany, tedy zastupitel za KSČM. 
Tyto představy opakovaně před-
nesli zastupitelé SZR, ČSSD, 
USZ a KSČM zástupcům ODS. 
Navrhovaní kandidáti ODS dle 
názorů ostatních zastupitelů tyto 
kritéria nesplňují.

Michael Straka,
zastupitel města Loun (SZR)

Čestní čtenáři... V březnu 1977 byla otevřena pobočka loun-
ské knihovny Luna. K těmto třicátinám udělovala knihovna titul 
„čestný čtenář“ svým nejstarším – paní Martě Horákové (*1911) 
a paní Marii Jírové (*1913), dále Květě Jirotkové (*1927). Ředitel-
ka knihovny Dagmar Bahnerová poděkovala čtenářské veřejnosti 
za přízeň. Ocenila též přínos kolegů – knihovníků. In memoriam 
byl čestný titul udělen Ivu Markvartovi (ředitel knihovny v letech 
1990 -2005). Milé bylo setkání s Jiřím Jedličkou, který stál v čele 
knihovny plných 34 let, do roku 1981. Oba se zasloužili o jedinečný 
fond lounské knihovny a dlouhou vydavatelskou tradici. (mkl)
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V pondělí mimořádné jednání zastupitelstva

Rozsudek nepadl, chybí svědectví
Obhájce vyzval k citlivému přístupu ve zveřejňování, jež může souviset s inzultací 

LOUNY (bal) – Okresní soud v Lounech šetří na podnět finančního 
úřadu majetkové poměry Františka Helšuse (63). Čelí obžalobě ze 
zatajovaní příjmů z podnikání. Obžalovaný se svým obhájcem mi-
nulou středu již očekávali rozsudek. Nedostavila se však svědkyně, 
na níž trvá soudce. 

Vedoucí odboru rozvoje města Ivana Hádková seznamuje 
s výstavbou nové okružní křižovatky proti Plusu.

D1!!
FOTO KVĚTA TOŠNE-

ROVÁ: 

Pozor, u lounského Plusu od 
pondělí neprojedete!

Začala se stavět okružní křižovatka, do července čekají řidiče uzavírky 
LOUNY (toš) – Od pondělí 2. dubna čekají řidiče, projíždějí 
Louny, velké změny. Ekostavby Louny totiž začnou s dlouho plá-
novanou výstavbou okružní křižovatky ulic Hrnčířská - Českých 
Bratří (proti Plusu). Pro řidiče to představuje úplnou tříměsíční 
uzavírku křižovatky.  

Vojta Ferko přitom možná vůbec 
neměl co dělat v ústavu. Zatímco 
ostatní klienti jsou evidováni jako 
postižení, mladík nebyl zbaven 
svéprávnosti. Z Tuchořic měl 
odejít do normálního života už na 
podzim 2005. Z rozhodnutí soci-
álních úřadů ale zůstal v ústavu 
déle. Do „civilu“ odešel několik 
týdnů po návratu z vinohradské 
nemocnice - na vlastní žádost 
i prosbu svého otce. 

„Dali nám ho z jiného ústavu, 
kde byli rádi, že se ho zbavili,“ 
vzpomínal u soudu dvaapadesáti-
letý obžalovaný vychovatel, který 
v ústavu stále pracuje. „Jiní kluci 
jsou mentálně postižení a jejich 
nálady a pláč jsou projevy cho-
roby, kdežto Ferko byl zlý, kradl, 
dokázal vám do obličeje sprostě 
nadávat,“ vypovídala další pečo-
vatelka z ústavu.    

U soudu svědčila i nyní již bývalá 
vychovatelka tuchořického ústavu 
Jana Plavcová. Tu noc měla služ-
bu společně s Mikulou. Do zklid-
ňovací místnosti, polstrované 
molitanem, umístili Ferka kvůli 
jeho agresivitě. Po druhé hodině 
v noci jej Plavcová totiž přistihla 
mimo pokoj. „Vykrádal skříňku 
jiného klienta. Přemlouvala jsem 
ho na vychovatelně, aby věci vrátil. 
Nedokázala jsem ho zklidnit, začal 
mi vulgárně nadávat. Bála jsem se 
ho,“ vybavovala si nepříjemné po-
city. Proto tehdy zavolala kolegu, 
který pak volal řediteli ústavu, a ten 
dovolil klienta zavřít do zklidňova-
cí místnosti.

Požár tam zřejmě způsobil sa-
motný Ferko zapalovačem, který si 
mohl přinést s sebou. Měl totiž po-
volen klíč od své skříňky i kapesné. 
Podle státní zástupkyně vychovatel 
před umístěním nezajistil tělesnou 
prohlídku.

Oldřich Mikula odmítá, že by 
v něčem pochybil. Ferka napřed 
prohledal, jestli u sebe nemá 
věci, kterými by si mohl ublížit: 
„Hmatem jsem mu přejel po těle, 
jestli někde nemá nůž, nůžky, zá-
palky. Nic jsem nenašel.“ Osobní 
prohlídku jako ve vězeňském zaří-
zení, že by klientovi vyprazdňovali 
kapsy nebo ho vysvlékali do naha, 
ale v ústavu dělat nemohou.

Jak ke požáru ve zklidňovací 
místnosti došlo, nikdo přesně 
neví.  Před půl čtvrtou ráno 
Jana Plavcová ucítila zápach. 
S Mikulou pak instinktivně 
otevírali okna na chodbě, kam 
pronikal kouř z doutnajícího 
molitanu a koženky. Ani když 
Ferka vytáhli před budovu na 
vzduch a zavolali záchranku, na 
nic se ho neptali. „Byli jsme rádi, 
že žije, že je z toho venku. Když 
se probral z šoku, znovu začal na 
všechny nadávat,“ vysvětlovala 
Plavcová. 

Soudkyně Hana Bachová každo-
pádně chce vyslechnout poškoze-
ného Ferka. Státní zástupkyně trvá 
na výslechu ředitele ústavu Pavla 
Dvorského, po kterém také chce, 
aby příště sebou přinesl záznamy 
o chování Ferka. Hlavní líčení má 
pokračovat 25. dubna.

Obžalovaný vytáhl 
klienta z dusivého dýmu
Co se ve zklidňovací místnosti stalo, nikdo přesně neví

LOUNY, TUCHOŘICE (bal) - Půldruhého měsíce se klient Ústavu 
sociální péče Tuchořice Vojtěch Ferko zotavoval v pražské nemocnici 
z popálenin a těžkého zranění dýchacích cest, které utrpěl v noci 
7. prosince 2005. Požár vznikl v uklidňovací místnosti, kam Ferka 
umístil a pak z dusivého dýmu vytáhl vychovatel Oldřich Mikula. 
Dnes čelí obžalobě u lounského okresního soudu, že zanedbal své 
povinnosti, když klienta zavíral do zklidňovací místnosti. 


