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n    Starostové Mikrore-
gionu Žatecko se na svém 
nedávném jednání připojili 
k petici proti nespravedlivé-
mu rozdělování peněz, kdy 
jsou zvýhodňována větší 
města a obce. Mezi těmi, 
kteří se připojili k petici, 
jsou i Staňkovičtí. Co vy na 
to?

Jan Bartoň, 
starosta 
Staňkovic

„O problematice jsou poslanci, 
senátoři a ministerstvo finan-
cí informováni. Je to horký 
brambor, který si politikové 
přehazují a neustále řešení 
problému oddalují. Proto jsme 
se připojili k organizované 
petici a vzhledem k tomu, že 
jsme členy jak Spolku pro 
obnovu venkova, tak Svazu 
měst a obcí a z rozpočtu obcí 
hradíme členské příspěvky, 
věřím, že představitelé těchto 
organizací budou tlačit na vlá-
du a patřičná ministerstva, aby 
problém byl řešen. Jaký bude 
výsledek si však nedokážu 
představit.“ 
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Starosta přijal zachránce... Železničář Libor Charvát, 
který 3. března objevil v křoví novorozeného chlapečka, byl přijat 
lounským starostou Janem Kernerem a podepsal se do pamětní 
knihy Města Loun. „Něco tam zabrečelo. Nejdřív jsem si myslel, že 
někdo vyhodil štěňata. V naprostém šoku jsem objevil dítě a přinesl 
ho do šatny. Hned jsme volali záchranku a policii,“ rekapituluje 
příběh pan Charvát. „Za spoustou zachráněných životů je náhoda. 
Ale náhoda je jenom část příběhu. Na druhé straně vždy musí být 
ochotný a obětavý člověk,“ říká starosta. „Kamilovi přeji, aby co 
nejdřív přišel do rodiny a nemusel být po ústavech,“ přeje nalezenci 
Libor Charvát, který je otcem dvou dětí a nedovede si představit 
pohnutky, které k odložení děcka vedly. Chlapeček už má oficiální 
občanské jméno, určil mu ho lounský soud. Původně se uvažovalo 
nad jménem Kamil Lounský, v konečné verzi se však podle lounské 
tajemnice Renáty Čapkové jednalo o obvyklém českém příjmení 
Novák. Po matce dítěte se stále pátrá. „Zatím k případu nemůžeme 
sdělit nic bližšího,“ uvedla policejní mluvčí v Lounech Jaromíra 
Střelcová. „Touto událostí se budeme skutečně ještě zabývat. Novou 
reportáž k tomuto případu odvysíláme pravděpodobně tento týden 
– tedy v Krimi live ve čtvrtek ve 21:15 na TV Prima,“ prozradil 
dramaturg Krimi live Hanuš Hanslík.  (toš)
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„Jde o symbolické vysvěcení 
zvonků – bicího zařízení pro 
hodiny, které jsou elektronicky 
řízeny signálem z Frankfurtu. 
Menší zvon má 35 kilogramů 
a odbíjí každou čtvrthodinu, větší 
má 50 kilogramů a odbíjí každou 
celou. Osazení věže s bicím zaří-
zením proběhlo v prosinci a stálo 
135 tisíc korun. Z 90 % tuto část-
ku zaplatil T-Mobile. Kostelní věž, 
která se v předminulém roce zří-
tila, byla v minulém roce dozděna 
a zabezpečena tak, aby nemohla 
spadnout. Peníze sháníme různě 
– granty, dotace, sponzorské 
dary. Na opravu věže jsme dostali 
800 tisíc od Ministerstva kultury 
z havarijního programu, 250 tisíc 
z Fondu kinematografie při Minis-
terstvu kultury, 57 tisíc z Nadace 
Občanského fóra a v neposlední 
řadě nás podporuje město Vroutek, 
naposledy částkou 25 tisíc korun,“ 
přibližuje František Černík.

Interiér kostela ještě není 
v takovém stavu, aby byl možný 
vstup dovnitř, proto se v minulém 
roce konal koncert před branami 
kostela. Oltář je částečně roze-
braný a uložený v depozitáři, 
stejné je to s lavicemi a ostatními 
artefakty. Letos chce sdružení 
osadit nová okna a dveře, aby 
bylo možné kostel elektronicky 
zabezpečit. Tuto službu přislíbila 
sponzorsky provést firma PAS 
Professional pana Chaloupecké-
ho z Podbořan. 

„Na letošní rok jsme z Minis-
terstva kultury dostali 150 tisíc 
na opravu varhan, které jsou 
již u varhanního mistra pana 

Valenty v Praze, celková opra-
va však bude stát milion korun. 
Zbytek peněz budeme shánět 
na etapy?“ dokončuje Franti-
šek Černík a zve na koncerty, 
které se zde v letních měsících 
budou konat. Na rok 2008 sdru-
žení připravuje vydání kalendá-
ře s fotografiemi kostela, jehož 
zakoupením můžete přispět na 
jeho záchranu.

n Napadená manželem
LOUNY - Dne 28. března te-

lefonicky oznámila 54letá žena 
z Lounska, že ji na Mírovém  
náměstí fyzicky napadl její muž. 
Strážníkům sdělila, že ji pod-
napilý manžel chytil pod krkem  
a rukou udeřil do obličeje. Pro 
obavy z manžela se odstěhovala 
do Loun. Ten se však na místě 
již nenacházel. Městská policie 
o incidentu písemně vyrozuměla 
Policii ČR pro podezření z domá-
cího násilí.
n Kontrola restaurací

POSTOLOPRTY - V pátek 30. 
března ve 22:30 byla městskou 
policií ve spolupráci s Policií ČR 
a pracovnicí sociálního odboru 
MěÚ Postoloprty provedena akce 
zaměřená na místní restaurace. 
Kontrola byla provedena v re-
stauraci na vlakovém nádraží, v re-
stauraci Koruna a Modrá hvězda. 
Celkem bylo kontrolováno 12 osob 
mladších osmnácti let a orientační 
dechovou zkouškou u pěti byl zjiš-
těn alkohol. Nejmladší osobě bylo 
třináct let a bylo jí naměřeno 0,63 
promile alkoholu. Rozpětí namě-
řených hodnot se u dalších osob 
bylo od 0,22 - 1,13 promile. Všech 
pět případů bude postoupeno so-
ciálnímu odbor MěÚ Postoloprty 
k dořešení. 
n Kradl v bazaru

PODBOŘANY - Do prodejny 
použitého nábytku v Dukelské 
ulici v Podbořanech vnikl dosud 
neznámý pachatel. Kamenem 

rozbil skleněnou výplň výlohy 
a poté z ní odcizil různé úchyty, 
kliky, šrouby, ale i vyřezávané 
dýmky, vše v hodnotě 5.198 Kč. 
Poškozením výlohy způsobil po-
berta škodu za 8.000 Kč. Případ 
šetří podbořanští policisté.
n Objemný lup

DEŠTNICE - V minulých dnech 
vnikl do jednoho rodinného domu 
neznámý pachatel. Nezjištěným 
způsobem otevřel vchodové dve-
ře a z domu pak odcizil míchačku 
na maltu, zednické nářadí, dřevěné 
trámy, sekačku na trávu a další věci 
za více než 20.000 korun.
n Do třetice dopadeni

ŽATEC - V rukou policistů 
skončila trojice pobertů z Ústec-
ka, která se od října loňského roku 
vloupávala do obchodu s potravi-
nami v hlavní budově vlakového 
nádraží. Jednalo se o manželskou 
dvojici ve věku 34 let a jejich 
20letého komplice. Vždy se snaži-
li překonat vstupní mříže, vypáčit 
dveře a krást hlavně cigarety, alko-
hol a peníze. Dvakrát byli úspěšní, 
ale koncem února se do prodejny 
nedostali a naposledy byli zadrženi 
policií přímo na místě činu. Poli-
cisté použili varovného výstřelu, 
který teprve jednoho z uvedené 
trojice zastavil, zatímco manželé 
hlídali v autě. Způsobená škoda je 
odhadnuta na 60.000 Kč. 
n Havarovaná cisterna

LIBČEVES, ŽELKOVICE 
- Ráno 28. března havaroval na 
silnici č. 15 mezi obcemi náklad-
ní vůz Mercedes Benz s cisternou. 

Devětačtyřicetiletý řidič cisterny 
převážející naftu nezvládl ve směru 
na Želkovice pravotočivou zatáčku 
a vjel do levé části vozovky a do pří-
kopu, kde se s cisternou převrátil 
na levý bok. Při havárii utrpěl lehčí 
zranění. Alkohol u řidiče nebyl zjiš-
těn. U nehody zasahovali hasiči, 
naštěstí nedošlo k ekologické 
havárii. Škoda byla odhadnuta 
na 300.000 Kč. Na místě nehody 
řídila policie dopravu kyvadlově. 
Příčina se vyšetřuje.
n Úmyslně založený požár

LOUNY - V noci na čtvrtek 28. 
března někdo úmyslně založil 
požár restaurace Dřevák v areálu 
tržnice u Luny. K hlavnímu vcho-
du nanosil hromádku hořlavého 
materiálu a podpálil ji. V důsled-
ku toho ohořely vstupní dveře re-
staurace a prostor pod střechou. 
Požár lokalizovali lounští hasiči, 
jejich vyšetřovatel jako příčinu 
požáru uvedl úmyslné zavinění. 
Ke zranění osob nedošlo. Škoda 
bude vyčíslena dodatečně.
n Zloděj numismatik

JIMLÍN - V minulých dnech 
se vloupal do jednoho rodinné-
ho domu neznámý poberta. Po 
vypáčení vchodových dveří vnikl 
dovnitř a odcizil benzinovou 
motorovou pilu, staré mince ze 
sedmdesátých až devadesátých 
let, které už jsou neplatné a dále 
finanční hotovost. Celková škoda 
byla vyčíslena na 13.800 Kč. 

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

A. Tallowitz, MP Postoloprty

Bez světel 
a s alkoholem v krvi

LOUNY (bal) - Dvěma tisíci ko-
runami a osmnáctiměsíčním zá-
kazem řízení všech motorových 
vozidel na 18 měsíců doplatila 
žena, která řídila vůz pod vlivem 
alkoholu. Trest jí udělil Okresní 
soud v Lounech. 

Obžalovaná se k činu doznala. 
„Je mi to strašně moc líto,“ řekla 
před vynesením rozsudku. Jed-
nala spíš v afektu, když po hádce 
s manželem usedla za volant, aby 
dojela k ubytovně Oharka, kde 
chtěla přespat. Předtím měla po-
sedět s kamarádkou u vína a když 
se vrátila domů, muž zuřil. „Bylo 
mi trapné se vracet ke kamarád-
ce a tak jsem chtěla přenocovat 
v Oharce,“ vypovídala. Když ji 
v noci zastavila policie, protože 
jela bez rozsvícených světel, 
zjistilo se, že má v krvi téměř 
1,6 promile alkoholu. Auto žena 
řídila bezproblémově téměř třicet 
let. I tento fakt přispěl k tomu, že jí 
soudce dal trest na spodní hranici 
sazby. Dva tisíce korun je nejnižší 
možný peněžitý trest, stejně tak 
u zákazu řízení připadala v úvahu 
až desetiletá doba. 

„Podle pracovníků investičního 
odboru Krajského úřadu Ústec-
kého kraje byla realizační projek-
tová dokumentace odevzdána 9. 
března, a to včetně  stavebního 
povolení v právní moci.

Potvrdili nám rovněž, že spo-
lupůsobení unikající vody mělo 
vliv na deformaci základové 
spáry a podloží,“ uvedla Naďa 
Kocábková z kanceláře hejtmana 
Ústeckého kraje.  

Po dobu stavebních prací bude 
poškozená část školy z bezpeč-
nostních důvodů uzavřena. „Při 
rekonstrukci se promění ve sta-
veniště,“ zvažuje ředitelka školy 
Simona Vágnerová.

K zajištění statiky budovy v ulici 
Osvoboditelů bude třeba zejmé-

na mikropilotáže, tzn. statického 
zajištění, základů a podloží pro 
stabilizování základové spáry. 
Ostatní práce jsou projektovány 
pro uvedení objektu do předchá-
zejícího stavu.

Co se týká částky, jaká bude 
třeba na opravu křídla školy, je 
již znám propočet projektanta: 
na realizaci musí být předně 
vypsáno výběrové řízení, jako 
podlimitní zakázka v kategorii 
do 20 milionů korun. Propočet 
projektanta se pohybuje kolem 
13 milionů vč. DPH. 

„Termín zahájení opravy bude 
stanoven na základě výběrového 
řízení a smlouvy s vítězem kon-
kursního řízení,“ upřesňuje N. 
Kocábková.

V době hnízdění 
rorýsů nelze 

zateplovat panelák 
LOUNY – V některých pane-
lových domech v Lounech sídlí 
chránění rorýsi obecní. S touto 
skutečností se setkalo již několik 
investorů při zateplování pane-
lových domů. 

Rorýs je zvláště chráněný ži-
vočich podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny, a je chráněný ve 
všech svých vývojových stádiích. 
Chráněná jsou i jimi užívaná přiro-
zená i umělá sídla a jejich biotop. 
A to je právě problém. Rorýsi 
hnízdí v štěrbinách panelových 
domů, větracích otvorech podhle-
dů a pod. Při vyřizování stavební-
ho povolení tato záležitost řízení 
prodlužuje. Investoři musí žádat 
navíc proti běžnému povolení 
o výjimku ze zákazů u krajského 
úřadu. Pokud rorýsi na paneláku 
opravdu hnízdí, stavební práce lze 
pak provádět pouze mimo období 
hnízdění, tj. nelze zateplovat od 
20. dubna do 10. srpna přísluš-
ného kalendářního roku. Dále je 
nezbytné zachovat v maximální 
možné míře všechny existující 
hnízdní dutiny. Větrací otvory 
nesmí být zaslepovány.

Upozorňujeme proto stavební-
ky, aby počítali při vyřizování sta-
vebních povolení s delší časovou 
lhůtou. Přísnější ochrana ptáků 
je přizpůsobení našich zákonů 
zákonům Evropské unie.

Oga Salačová, odbor životního 
prostředí MÚ Louny

(Dokončení ze str. 1)
Berounský podle státní zá-

stupkyně ještě nabízel pervitin 

v Radíčevsi a Milčevsi dalšímu 
svědkovi. I toho pak měl ovliv-
ňovat. „Zadržená korespondence 
Berounského dokazuje, že se 
snažil ovlivnit svědka,“ uvedla 
v závěrečném návrhu. To, že věci 
nalezené v autě byly použity při 
výrobě pervitinu, potvrdila také 
znalkyně. Ta uvedla, že přestože 
chyběla varná baňka a teploměr, 
pro zkušenějšího výrobce drog 
tyto věci nejsou nutné.      

Oba muži byli již v minulosti 
trestáni. Berounský je v současné 
době ve věznici v Litoměřicích, 
tento trestný čin spáchal ve lhůtě 
tří let, co byl odsouzen za stejnou 
věc. Fryč předchozí peněžitý trest, 
ke kterému byl odsouzen jako mla-
distvý, uhradil. 

Soud nakonec uznal Beroun-
ského vinným z krádeže osobního 
automobilu a výroby a distribuce 
omamných látek, za což dostal 
souhrnný trest v trvání 30 měsíců 
ve věznici s ostrahou. Bylo mu 
také zakázáno řízení motorových 
vozidel na tři roky. Obžalovaný se 
na místě odvolal, rozsudek je zatím 
nepravomocný. 

Fryč byl uznán vinným z krá-
deže automobilu a řízení bez 
řidičského průkazu. Za to dostal 
podmíněný trest 10 měsíců se 
zkušební dobou 24 měsíců. Zá-
roveň mu bylo zakázáno řízení 
všech motorových vozidel na 
18 měsíců. Trest přijal, v jeho 
případě tak rozsudek okamžitě 
nabyl právní moci.

V Košticích se ze 458 zapsa-
ných zúčastnilo voleb 341 voličů. 
Vítězem voleb se stalo Sdružení 
nezávislých kan-
didátů 2006, kde 
nejvyšší počet 
hlasů opět získal 
Jaroslav Vlasák 
(218 hlasů), dru-
hý nejvyšší počet 
hlasů měl Vladi-
mír Jaroš (209). 
Třetí se v tomto 
sdružení umístila 
Jiřina Nováková 
a čtvrtý mandát 
získal nejmladší 
kandidát našeho 
okresu, 26letý Jiří 
Zimmermann.  
Jako druhé se umístilo SNK za 
obec krásnější, v němž zvítězil se 
ziskem 98 hlasů bývalý starosta 

Pavel Šandera, dále získal v tom-
to sdružení mandát i Josef Dvořák 
a také Zdeněk Hakl za ODS.

V Rohozci bylo 104 zapsaných 
voličů a účast byla bezmála 80 
procent. Zde zvítězilo Sdružení 

nezávislých kandidátů 
pro změny v Rohozci, 
v němž nejvíce hlasů 
získala Ivana Polzová 
(47 hlasů), hned za ní 
Pavel Žilák (46). Oba 
získali mandát. Druhou 
nejúspěšnější byla ODS, 
kde se 33 hlasy zvítězil 
bývalý starosta Josef 
Kostka, mandát má i Ja-
na Šebeňová. Jako třetí se 
umístilo SNK pro rozvoj 
obce, z něhož se do zastu-
pitelstva dostal nejstarší 
kandidát mimořádných 
voleb v bývalém okrese 
67letý Karel Kubásek.
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Projektová dokumentace 
na opravu školy je hotova

LOUNY (bal) - Projektová dokumentace na opravu poškozeného 
křídla Střední odborné školy technické v Lounech je již hotova. Loni 
došlo k posunu podloží a narušení statiky této části budovy.

V Podbořanském Rohozci se nám podařilo 
zastihnout vítězku voleb Ivanu Polzovou.

Jak dopadly mimořádné 
sobotní volby

KOŠTICE, PODBOŘANSKÝ ROHOZEC (red) – V obou obcích 
proběhly v sobotu mimořádné volby do zastupitelstev obcí. 

Nejstarší voličkou Koštic je Marie 
Vykysalová  (*1918), kterou k volbám 
dovezl vnuk.
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Foto Alla Balkovska:   

Soud znepřátelil kamarády

Eskorta vede Michala Beroun-
ského.
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Svěcení zvonů ve Vidhosticích
Společnost přátel na záchranu kostela sv. Martina nezahálí

VIDHOSTICE (sih) - V sobotu se konalo slavnostní svěcení zvonů 
v Kostele sv. Martina ve Vidhosticích. O opravu kostela se již několik 
let snaží Společnost přátel na záchranu kostela, kterou vede Fran-
tišek Černík. Šlo o symbolické shromáždění před kostelem, jelikož 
vstup dovnitř ještě není možný. Vysvěcení prováděl otec Josef Šimon 
z římskokatolické farnosti v Kryrech a svými písněmi ho doprovodil 
Chrámový sbor z Podbořan.

Kryrský děkan Josef Šimon symbolicky posvětil zvony vid-
hostického kostela.


