
Společnost LOSTR slavila patnáctiny... Na Mí-
rovém náměstí v Lounech na počest významné lounské společnosti 
vyrostlo podium, na kterém se vystřídaly hudební skupiny Beruška 
a Brutus. Odpoledne promluvil lounský starosta Jan Kerner a ge-
nerální ředitel firmy LOSTR Miroslav Gebelt. Společnost  vedle 
modernizací a rekonstrukcí železničních vozů vyrábí také zcela 
nové vozy pro ČR i evropské země. Právě ke svým narozeninám 
představila firma nově vyrobený železniční vůz. (jt)
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černá kronika

n    Byl jste delegován coby 
zástupce města na valnou 
hromadu Technických slu-
žeb Postoloprty s.r.o. Co je 
ve věci nového, kdo je ředi-
telem, kolik kdo vlastní po-
dílu v TS? 

Vladimír 
Pfertner,
postoloprtský 
zastupitel 

„Bývalý ředitel Stanislav 
Rumlena byl k 31. prosinci 
2006 odvolán a jednateli byli 
jmenováni za Postoloprty 
Miroslav Hylák a za Výškov 
Josef Chalupný. Na valné 
hromadě, která proběhla 
v úterý 26. dubna, byli od-
voláni a jednatelem se stal 
Vladimír Vágner. Pětačtyřice-
tiprocentní podíl firmy vlastní 
město Postoloprty, 45 procent 
obec Výškov a deset procent 
bývalý ředitel S. Rumlena. 
Město nyní zahájilo jednání 
o odkupu Rumlenova podílu. 
Byl jsem městem pověřen při-
pravit analýzu podniku, aby se 
zastupitelé mohli objektivně 
rozhodnout, jak s Technický-
mi službami naloží dál.“
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n Stačilo pár minut
PANENSKÝ TÝNEC - Do 

Fordu Mondeo zaparkovaného za 
obcí ve směru na Úherce se kdosi 
vloupal. Řidič auto řádně uzamkl 
a ponechal odstavené na kraji sil-
nice. Během pár minut neznámý 
pachatel rozbil zadní okno a odcizil 
batoh s bundou a fotoaparát. Způ-
sobil škodu 6 600 Kč. 
n Řídil bez papírů a boural

LUBENEC - V pondělí 23. 
dubna navečer usedl 21letý 
mladík z Karlovarska za volant 
Škody 120 L i přesto, že nevlastní 
řidičské oprávnění. Na parkovišti 
u herny narazil při couvání do 

Škody Favorit a ujel domů. Tam 
jej zastihla hlídka dopravních po-
licistů. Dechová zkouška ukázala 
0,85 promile alkoholu, škoda činí 
12 000 Kč. 
n Pozor na kapsáře!

LOUNY – O mobilní telefon 
za 7 500 korun přišla mladá žena 
z Jimlína. V prodejně Billa jí ho 
poberta odcizil z bundy, kterou 
měla na sobě. Policisté apelují na 
občany, aby si lépe střežili svoje 
věci! Hlavně v nákupních cent-
rech, v prostředcích hromadné 
dopravy a v přeplněných ulicích 
jsou neopatrní lidé snadným ter-
čem zlodějů.
n Záchodovým okénkem

ŽATEC - V Husově ulici se vlou-

pal do restaurace neznámý pacha-
tel. Dovnitř vlezl okénkem u WC, 
které předtím vypáčil i s kovovou 
mříží. Z kanceláře vzal pokladnu 
čímž způsobil škodu za 25 500 Kč, 
poškozením zařízení 8 500 Kč. 
n Okrádali zaměstnavatele

LOUNY - Povedená dvojice 
cizinců rozkrádala majetek firmy, 
kde pracovala. Muži ve věku 40 
a 43 let odváželi v únoru a březnu 
z lounské firmy části strojního zaří-
zení a materiálu určeného k opra-
cování do sběrných surovin. Peníze 
utratili. Škoda byla předběžně 
odhadnuta na 300 000 Kč. 
n Pokusil se o sebevraždu

LOUNY - Před 23. hodinou 20. 
dubna oznámila na linku 156 31letá 

žena z Loun, že její 32letý bratr ode-
šel z jejího bytu s provazem v ruce 
a chce spáchat sebevraždu. O tu se 
prý pokusil již v minulosti. Stejnou 
informaci obdržela také Policie ČR. 
Strážníkům byl oznamovatelkou 
předám popis muže i fotografie. 
Policie prohledala prostory na 
Mělcích, okolí jezdeckého oddílu, 
objektu Elops a železničního mos-
tu, kde se muž pokusil o sebevraždu 
naposledy. Vše bezvýsledně. Druhý 
den byl spatřen v parku T.G.M. Spal 
na lavičce, krev u úst. Po probuzení 
sdělil, že spolykal prášky, převzala 
ho záchranka. 

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

M. Malý, MP Louny

Podle obžaloby Mikula při noč-
ní službě nedostatečně prohlédl 
V. Ferka, když ho umisťoval do 
zklidňovací místnosti. Agresivní 
mladík tak do vypolstrovaného po-
koje propašoval zapalovač, kterým 
zapálil molitanové obložení.

Posledně u soudu svědčil ředitel 
ústavu Pavol Dvorský. „Vojtěch 
měl hrubé poruchy chování, pod-
le mě nepatřil do ústavu, ale měl 
být v rodině,“ uvedl. Potvrdil, že 
poté, co Mikula společně s mla-
dou vychovatelkou, která v noci 
také sloužila, nedokázal zklidnit 
Ferka, po telefonu nařídil, aby jej 
zavřeli do zklidňovací místnosti. 
Ferko večer vzal vychovatelce 
klíče, aby si mohl brát cigarety. 
Ta ho přistihla, jak vykrádá skříň-
ky jiných klientů a bere jim věci 
z mikulášských balíčků.

Ve zklidňovací místnosti měl 
být Ferko do rána s tím, že po 
dvou hodinách budou řediteli 
hlásit aktuální stav. Ráno po třetí 
hodině vychovatelka ucítila kouř 
ze zklidňovací místnosti. Měli co 
dělat, aby Ferka zachránili.    

„Měl jsem zapalovač v ponož-
ce. Na levé noze pod chodidlem. 
Z kapsy vypadával nebo mi ho 
kradli. Byl jsem vzteklej, škrtnul 
jsem zapalovačem a molitan 
chytl. Zapalovač asi vybuchnul,“ 
přiznal od svědeckého pultu Fer-
ko. K soudu jej ve středu přivezla 
policejní hlídka, protože sám se 
nedostavil. 

Byl to Mikula, který té noci 
Ferka ze zakouřené místnosti 
zachránil. Do neprůhledného 
dýmu se vracel opakovaně – ne-
mohl mladíka najít. Ferko skončil 
na klinice popáleninové medicíny 
nemocnice na Vinohradech. Měl 
popálených osm procent těla, lé-
kaři jej udržovali v umělém spán-
ku a na umělé plicní ventilaci.

Ferko měl být z ústavu propuš-
těn do běžného života následující 
týden, co k požáru došlo. Místo 
toho několik měsíců strávil 
v nemocnici a ústavní ošetřovně. 
Odešel do civilu a v březnu 2006 
odjel za otcem do Anglie. Ten 
ho nezvládl a česká ambasáda 
nakonec kontaktovala Pavla 

Dvorského kvůli návratu mladíka 
do vlasti. Ústav mu zaplatil zpá-
teční jízdenku do Čech. Ferko nyní 
žije v Bílině u matky a je podezřelý 
z krádeže.

Zprošťující rozsudek pro 
Oldřicha Mikulu navrhla sama 
státní zástupkyně. „Prokázalo 
se, že vychovatel přiměřeně 
kontroloval, zda Ferko nemá 
před vstupem do zklidňovací 
místnosti věci, jimiž by si mohl 
ublížit. Bylo nad rámec po-
vinností a pravidel dodržovaní 
osobních svobod klientů zjiš-
ťovat, zda něco nemá ukryté na 
těle, proto nemohl najít zapalo-
vač v ponožce,“ řekla. Co se sta-
lo poškozenému, je vina jeho, 
nikoli obžalovaného, prohlásila 
v žalobním návrhu. Zdůraznila, 
že Ferko byl a je svéprávný. 

Otázkou podle státní zástup-
kyně je, kam vlastně mentálně 
retardovaný V. Ferko patří, když 
je držitelem průkazu ZTPP, což 
znamená zvlášť těžké zdravotní 
postižení. „Do psychiatrické lé-
čebny, do tzv. detenčního ústavu 
nebo do rodiny? To naše společ-
nost neřeší,“ připustila.

„Věřil jsem, že to tak dopadne. 
Mám čisté svědomí, tehdy jsem 
udělal, co jsem mohl,“ řekl no-
vinářům po skončení procesu 
Mikula.

14 hlasů „pro“ z přítomných 
17 otevírá cestu na dopracování 
projektové dokumentace severní 
varianty. Ta znamená, že u čerpací 
stanice Macháč ve směru od Prahy 
má nová silnice přejít na severní 
stranu. Odbočku do Postoloprt vy-
řeší nadjezd. Nákladní doprava od 
Mostu, Počerad bude vedena ko-
munikací III. třídy souběžně s R7. 
Vzniknou dvě mimoúrovňové kři-
žovatky – u Macháče a u Průmys-
lové zóny, třetí původně plánovaná 
u zemědělského areálu (vjezd od 
Vrbky), nakonec nebude. 

„Obchvat bude tak jako tak 
a severní varianta navržená ŘSD 
je o hodně levnější a jednodušší,“ 
informoval vedoucí odboru rozvo-
je města Alfred Canini. Přistoupit 
na severní variantu svým kolegům 
doporučoval i zastupitel Miroslav 
Krpec, předseda fotbalistů FK Po-
stoloprty. „Činíme kroky pro získá-
ní dotací přes Ministerstvo financí. 
I státní podnik ŘSD slibuje splnit 
podmínky města. Jsem optimista, 
schvalme to, ať se už výstavba roz-
jede,“ nabádal Ing. Krpec. 

„S výsledkem hlasování jsem 
spokojen. Vždy se najde politik, 

který se chce za každou cenu 
zviditelnit. Příkladem je snaha 
o zapracování podmínky protihlu-
kového valu do projektu a výsadba 
stromků. To vše již v projektu díky 
neúnavným zaměstnancům města 
dávno je,“ řekl nám po hlasování 
ředitel chomutovské správy ŘSD 
René Komínek, který se společně 
s Věrou Kočovou z úseku referátu 
přípravy výstavby jednání zastupi-
telstva zúčastnil. 

Co bude následovat? Město 
provede výběr zpracovatele 
změny územního plánu, ten jí 
zpracuje a pak se bude muset 
schválit. „Spíše se bojím, aby, až 
do projektu a změny územního 
plánu vložíme úsilí, peníze a čas, 
nenastala situace, kdy si bude 
město diktovat další požadavky 
a podmínky. To by bylo nefér. 
Všichni jsme měli dostat času 
určit pravidla hry a ta jsou dnes 
daná. Doufám, že se nedočkáme 
různých návrhů změn a doplňu-
jících požadavků, až bude vše 
hotové,“ předesílá Ing. Komínek. 
Ředitelství silnic a dálnic slibuje, 
že nejpozději do roka bude se změ-
nou hotovo.

Vzkříšení čajů o páté... Hřivická sokolovna se v neděli 
odpoledne rozezněla hudbou a na parketu se objevili tanečníci, 
většinou absolventi tanečních kurzů. Zopakovali si, čemu je na-
učili taneční mistři Petra Hajmová a Martin Kotas. Kromě tance 
si na čajích nad čajem, ale někteří i nad skleničkou vína báječně 
popovídali. „Rádi bychom nedělní čaje o páté pořádali každou 
poslední neděli v měsíci. Tedy kromě prázdnin a Silvestra,“ upřes-
ňuje Petra Hajmová. Lektoři i sokolové jsou mimořádně obětaví. 
„Beru šedesát minut na hodinu,“ svěřuje se pán, který prodává 
vstupenky. Organizátory čajů o páté nejvíce trápí, že musí odvádět 
vysoké poplatky za autorská práva společnosti OSA. „Ochranné-
mu svazu autorskému by slušelo více benevolence,“ povzdechla 
si Petra Hajmová. Rozhodně není sama, kdo považuje OSA kvůli 
přemrštěným poplatkům za hrobaře zábavy a kultury českých 
měst a vesnic. (toš)

Mše ve farní stodole... Už několik měsíců trvá rozsáhlá 
rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla v Podbořanech. Od polovi-
ny dubna proto probíhají mše ve stodole na farním dvoře. „Mše 
se konají každý pátek od 18 hodin a každou neděli od 9 hodin. 
Máme tu i varhany. Přicházejí maminky s dětmi, které si hrají na 
pískovišti, zatímco jsou maminky na mši,“ líčí děkan Alexandr 
Siudzik. Toto neobvyklé řešení svědčí o nevšední péči farnosti 
o věřící. „Práce v kostele probíhají velice nadějně, nyní se maluje, 
potom bude položena nová dlažba, opraven liturgický prostor 
a nové osvětlení. Vše chceme stihnout do 29. června, do pouti sv. 
Petra a Pavla, kdy se všichni chceme sejít v nově opraveném kostele. 
Poté, co děti dostanou vysvědčení, se sejdeme na farním dvoře při 
soutěžích a hrách, u kávy a čaje. Toto setkání se koná pravidelně 
každý rok. První neděli v červenci bychom rádi uskutečnili koncert 
pana Baráka, doufáme že už v nově otevřeném kostele,“  přibližuje 
dění podbořanské farnosti otec Alexandr. (sih)

Společnost neřeší, kam s ním
Za popáleniny si může klient, vychovatel má svědomí čisté 

LOUNY (bal) – Sedmapadesátiletého vychovatele ústavu sociální 
péče v Tuchořicích Oldřicha Mikulu minulou středu Okresní soud 
v Lounech zprostil obžaloby z ublížení na zdraví. Bylo mu klade-
no za vinu, že svou nedbalostí přispěl v prosinci 2005 v ústavu ke 
vzniku požáru, v němž klient Vojtěch Ferko utrpěl těžké zranění. 
Soud ale uznal, že vychovatel neporušil své povinnosti a neštěstí si 
klient zapříčinil vlastní vinou.
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„Letos by měl být jmenován do 
funkce soudce u zdejšího soudu 
jeden soudce. Ideální stav soudců 
by byl osmnáct,“ říká mluvčí okres-
ního soudu Miloslav Holub. Dva 
soudci dojíždějí do Loun z Prahy, 
tři ze Středočeského kraje. „Všich-
ni dojíždějí každodenně,“ upřesnil 
Mgr. Holub.

Přijdou-li noví soudci, bude za-
potřebí i obdobný počet dalšího 

personálu. „Co se týče dalších 
zaměstnanců soudu, tak do ide-
álního stavu rovněž chybí několik 
pracovníků, situace je však dána 
finančními možnostmi státu,“ 
podotýká M. Holub.

V roce 2006 bylo podáno 
u Okresního soudu v Lounech 
2 008 věcí občanskoprávních, 
7 067 věcí exekučních, 996 věcí 
opatrovnických. V tomto výčtu 

však chybí další věci, ve kterých 
soud rozhoduje, a to například 
věci dědické, vydávání plateb-
ních rozkazů, úkony prováděné 
pro zahraniční soudy či úkony 
prováděné pro české soudy v rámci 
tzv. dožádání. 

Počet  neskončených věcí na 
občanskoprávním oddělení do-
sahuje 2 500, věcí exekučních 
dokonce  10 000. „Činnost soudu 
je samozřejmě zatížena i značným 
počtem nedodělků z předchozích 
let, které se pro velký nápad resti-
tučních věcí a odchod řady soud-
ců nepodařilo dosud skončit,“ 
míní soudce Holub. Když je řeč 

o nevyřízených věcech, je doba 
čekání na nařízení soudního 
jednání minimálně jeden rok, 
u věcí opatrovnických zhruba 4 
- 7 měsíců. Tyto skutečnosti se 
netýkají trestních řízení.

Severní Čechy potkal počátkem 
90. let největší odchod soudců 
a zároveň jeden z největších ná-
růstů nových případů. Stálým 
problémem ztěžujícím postup 
soudu je mimo jiné doručování 
předvolání a rozhodnutí a podle 
slov M. Holuba i neprojednatel-
nost žaloby, jejíž vady se nedaří 
odstraňovat ani po opakovaném 
zákonném poučování žalobců.

V Lounech bude jmenován jeden soudce
Činnost soudů je zatížena také nedodělky z let minulých

LOUNY (bal) - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil slíbil, že prezident 
během několika týdnů jmenuje do severních Čech 13 až 14 nových 
soudců, do konce roku chce do regionu dostat celkem 55 soudců. 
Závisí na tom, zda budou léta staré případy konečně vyřešeny. 
U Okresního soudu v Lounech nyní pracuje 16 soudců, z toho 5 
na trestním úseku. Tři soudkyně jsou však na mateřské dovolené. 

Postoloprtští jsou pro severní variantu obchvatu
Ředitelství silnic a dálnic doufá, že si město nebude diktovat další podmínky

POSTOLOPRTY (bal) – Postoloprtští zastupitelé minulou středu 
revokovali loňské usnesení, kterým původně nesouhlasili se sever-
ní variantou rozšíření silnice Louny-Chomutov. Současně schválili 
pořízení změn územního plánu pro zkapacitnění obchvatu města 
severním směrem, přičemž mají být splněny všechny požadavky 
města, jež vzešly z jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) 
a Městem Postoloprty. Jedním z hlavních je náhrada škody za za-
sažený fotbalový stadion, za který by město i fotbalový klub měly 
dostat finanční kompenzaci.

„Severní varianta rozšíření silnice je o hodně levnější a jedno-
dušší,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Alfred Canini.
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