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černá kronika

n Na Žatecku a Podbořan-
sku se má od prosince zru-
šit řada osobních vlaků. Co 
si o tom myslíte? 

Josef
Čerňanský, 
poslanec 
Parlamentu 
ČR

„Jednoznačně nelze vy-
jádřit, nakolik je toto roz-
hodnutí dobré či špatné. 
Jsou dva úhly pohledu - na 
jedné straně stojí ekonomi-
ka, a řeč čísel je neúprosná. 
Určitě je zbytečné, aby 
vlakové spoje kopírovaly 
autobusové linky. Na druhé 
straně jde o službu občanů 
a v menších sídlech tak 
bude cestování lidí výrazně 
omezeno. Opravdu to nelze 
říci jednoznačně a nerad 
bych, aby můj názor vyzněl 
nějak populisticky.“
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n Dostihli pachatele
LOUNY - Dne 20. 7. v 02.21 

hodin bylo oznámeno na linku 
156, že  restauraci Na Koupališ-
ti došlo k vloupání. Hlídka MP 
Louny ve spolupráci s Policí ČR 
provedly kontroly přilehlých ob-
jektů, kde byly v jednom z domů 
zajištěny tři podezřelé osoby. Pří-
pad pak převzala Policie ČR.
n Neřidič způsobil nehodu 

VROUTEK - Dne 22. 7. v 13:
45 hodin došlo k dopravní neho-
dě. Řidič osobního automobilu 
Peugeot 406 jel z obce Kryry 
na Podbořany, nepřizpůsobil 
rychlost vozidla stavu a povaze 
vozovky a v pravotočivé zatáčce 
mezi obcemi Vroutek - Podbořa-
ny nezvládl řízení, dostal smyk, 
přejel do protisměru, kde vjel do 
silničního příkopu a zadní částí 
narazil do stromu. Ke zranění 
osob nedošlo. Bylo zjištěno, že 
řidič není držitelem žádného 
řidičského oprávnění, škoda činí 
90 000 Kč.
n Škoda za čtvrt milionu  

LOUNY - Neznámý pachatel 
odcizil z přístupného areálu firmy 
LOSTR a.s. v Lounech dva pro-
pojovací kabely z mědi a čtyřicet 

měděných kabelů o průměru 3,5 
- 4 cm. Způsobená škoda byla 
vyčíslena na 250 000 Kč.
n Ilegálně vlastnil zbraň 

PANENSKÝ TÝNEC – Pro 
„Nedovolené ozbrojování“ je stí-
hán obviněný, který si nelegálně 
opatřil střelnou zbraň - revolver 
ráže 38 Speciál. Bez povolení ji 
přechovával doma nejméně do 
17. května, kdy na polní cestě za 
obcí několika ranami zranil volně 
pobíhajícího psa. 
n Kovy z vepřína

MINICE  – Do vepřína se 
vloupal zloděj. Přestřihnul za-
jišťovací řetěz vrat a odcizil 3 
antikorové kovové nádoby na 
krmivo. Škoda byla vyčíslena 
na 10 125 Kč.
n Škůdce ve firmě   

POSTOLOPRTY – Trestně 
stíhán je pachatel, který má na 
svědomí krádež v dílně firmy 
KOVOSVAR s.r.o. v Postolopr-
tech. Odnesl odsud 400 antiko-
rových plechů o rozměrech 150 
x 10 cm a způsobil tím škodu 
120 000 Kč.
n Vykradl budku

BRODY - Neznámý pachatel 
odcizil v obci z telefonní budky 
telefonní přístroj zn. Telkor ID 
84583 v hodnotě 36 000 Kč s ob-

sahem finanční hotovosti ve výši 
1 020 Kč.
n Boží mlýny

DOBROMĚŘICE – Pro krá-
dež je stíhán muž, který kradl 
na trati mezi obcemi Louny-
-Dobroměřice kabely a plechy, 
vedoucí kolem železniční trati. 
Při zločinu spadl z mostního vi-
aduktu o výšce 6 metrů na polní 
cestu, přičemž utrpěl vnitřní 
zranění a pohmožděniny. Byl 
hospitalizován v nemocnici Sv. 
Alžběty na chirurgickém oddělení 
jednotky intenzívní péče s těžkým 
zraněním páteře. Škoda na odci-
zených věcech byla vyčíslena na 
14 500 Kč.
n Ukradl registrační poklad-
nu 

LUBENEC - Dne 17. 7. ne-
známý pachatel překonal zám-
ky a vnikl do prodejny nápojů 
v Lubenci. Odcizil elektronickou 
registrační pokladnu s finanční 
hotovostí 700 Kč, kalkulačku, 
visací zámky a krabičky cigaret. 
Škoda činí 14 539 Kč.
n Vzal i 2 tuny obilí 

BLAŽIM - V době do 12. 7. 
kdosi vyrazil petlici vykládacích 
dveří vedoucí do sýpky v obci 
Blažim, ze které následně od-
cizil 3 převodové skříně k mo-

torům, krycí podlahové plechy, 
železné mříže a 2 t obilí, vše za 
34 000 Kč.
n Blesková práce policie

ŽATEC - Dne 12. 7. v 5.00 
hodin oznámila telefonicky 
na obvodní oddělení Žatec 
barmanka baru „Linda“ v Žat-
ci, že jí neznámý pachatel za 
provozu odcizil v nestřežený 
okamžik kasírtašku s finanční 
hotovostí 6 116,50 Kč, kterou 
měla v neuzamčeném barovém 
pultu. Na základě popisu pro-
vedli policisté podrobné šetření 
v dalších barech v Žatci. V baru 
„Bardorána“ byl zastižen muž 
odpovídající popisu. U pode-
zřelého byla nalezena odcizená 
kasírtaška a část odcizené fi-
nanční hotovosti a proto byl se 
souhlasem státního zástupce 
v Lounech zadržen ještě týž den 
- v 5.30 hodin. Po výsleších byl 
eskortován k soudu, který obvi-
něného uznal vinným a odsoudil 
ho k podmíněnému trestu odnětí 
svobody na 3 měsíce. Celé řízení 
od doby omezení svobody pode-
zřelého do odsouzení soudem 
tedy trvalo pouhých 33 hodin.

Tomáš Krupička,
Policie ČR Louny

Radek Příhoda, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Také Doris Černíková vyzývala 

k přehodnocení záměru a navr-
hovala, aby se vlaková doprava 
zpopularizovala. Aby se udělal 
průzkum, za jakých podmínek 
by lidé vlaky více používali 
a hlavně, aby se grafikon sesta-
voval tak, aby vlakové přípoje 
na sebe navazovaly a vyhovovaly 

lidem. Starostka se domnívá, že 
lidé nebudou jezdit ani autobusy, 
ale že se každý vydá na cesty sám 
autem a jenom posílí smog. Místo 
vynaložených nákladů do nových 
linek autobusů by podle ní měly 
tyto peníze železnici podpořit. 

„Takovou koncepci dopravy my 
nechceme. Nabízíte nám něco, co 
chcete jenom vy. Dneska rušíte 

osobní vlaky, zítra celou trať,“ 
bránily se starostky, zatímco 
ústecký radní argumentoval, 
že pokud přibudou autobusové 
spoje, zdejším obyvatelům to 
přece vyhovovat musí.

Vzorně připravená prezenta-
ce elegantního řešení situace 
místní lidi nepřesvědčila, jen je 
utvrdila v tom, že Ústecký kraj 
rozhodl, aniž se vesničky mohly 
jakkoliv bránit. Jednání budou 
pokračovat. 

V našem okrese Ústecký kraj 
od příštího grafikonu neobjedná 
u Českých drah osobní dopravu 
v úseku Žatec – Deštnice (uvádí 
průměrné obsazení vlaku 10,2 
osob, roční ztráta celkem 6,2 
milionu Kč) a Podbořany – Žatec 
západ úsek Podbořany – Žatec 
západ (průměrné obsazení vlaku 
10,5 osob ztráta 62,16 Kč/km, 
roční ztráta celkem 6,4 milionu 
Kč). Na úseku Peruc – Louny 
má být dosavadní doprava zre-
dukována na polovinu. Vlaky 
přestanou jezdit od 9. prosince 
tohoto roku. Ústecký kraj  se 
na tom s Českými drahami a.s. 
již dohodl.

n Upřesnění
Reakce na článek Informace o digitálním vysílání (SH 29/2007, 

z 18. července): „V rámci článku uvádíte informaci, že lidé, kteří mají 
problémy s příjmem digitálního vysílání, mohou za cenu místního 
hovoru volat na linku 844 900 001.  Tato informace je naprosto v po-
řádku. Druhým telefonním číslem 800 400 200  - které jste uvedli - je 
zákaznická linka. Sice bezplatná, nicméně se na ní zákazníci o digitál-
ním vysílání nic nedozví. Týká se jen telekomunikačních služeb.“ 

Marie Fianová, Praha 

n Náměstíčko je další z podařených kroků!
Reakce na dopis Místo, na které se díváme každý den (SH 29/2007, 

z 18. července): „Přiznám se, že tolik nabubřelosti a arogance jsem 
již dlouho nečetl, zvláště když Slezákovi sami přiznávají možnost 
pochyb o svém vkusu i neprofesionálnost v oboru architektury 
a stavitelství.

Výrazy o chaotickém útvaru, otřelosti apod. jsou skutečně silná káva 
a domnívám se, že s občany tohoto ražení jsou jakékoli diskuze zby-
tečné. Oni mají svoji pravdu, svůj jedině správný názor a basta!

Pro jmenované si dovolím připomenout jeden podstatný detail, kte-
rý nezmiňují. Na východní straně označuje Náměstíčko dominantní 
souvislá řada secesních domů z počátku minulého století. Lze tudíž 
charakterizovat tento prostor jako moderní, v intencích stanoviska 
Slezákových?

Patřím mezi patrioty, město vstalo z popela a Náměstíčko je další 
z podařených stavebních a urbanistických kroků.“

Jaroslav Štiess, Louny

n Po stopách Františka Davida
„Připravuji publikaci o historii kostela Povýšení sv. Kříže v Ra-

donicích nad Ohří postaveného v letech 1905 – 1907. Architektem 
a stavitelem zde byl tehdy František David z Cítolib. Stále marně 
pátrám, zda nežijí jeho potomci či nějací příbuzní, kteří by mohli 
uchovávat nějakou stavební dokumentaci. Neznáte některého pří-
slušníka  tohoto významného rodu?“                  Jaromír Tlustý, Pátek

n Nenechte si vše líbit
„Rád bych se podělil o nevšední zážitek. Vnuk měl pěkné vysvědčení 

a projevil přání, že chce mobilní telefon. Vybral si dosti drahý, za 
4.999 Kč. Šli jsme do prodejny, je pěkná, nová, zřejmě i dobře záso-
bená. Ale ten personál! Ujal se nás štíhlý mladík v brýlích. Řekli jsme, 
co sháníme. Zavedl nás k regálu s telefony, kde se však ze zmíněného 
telefonu nacházela pouze cenovka. Prodavač řekl, že ve skladě mají 
dva kusy a dál stál a díval se. Požádal jsem, ať jej tedy přinese. Neo-
chotně odešel, podal mi krabičku. Zeptal jsem se, co v krabičce je, zda 
telefon či kus cihly. Neochotně krabičku otevřel a přístroj mi podal. 
Já jej však nevzal s tím, že mi jej snad také předvede, co a jak to umí, 
co se s čím dělá. Odpověděl, že na to tam nejsou zařízeni. Uvnitř prý 
je návod, kde je vše popsané. Zajímal jsem se, zda je tam také funkce 
hlasitý odposlech,  neboť jsem po operaci hlasivek, mluvím pouze 
pomocí přístroje a k tomu mi tato funkce vyhovuje. Řekl mi, že neví 
a vyhledání v návodu se mu nevedlo. Nakonec jsem si to musel najít 
sám, ale chtěl jsem to také odzkoušet. To kategoricky zamítl s tím, že 
na to nejsou zařízeni a že to není jejich povinnost. Na moje námitky 
mi řekl, že mu tedy musím dát svoji SIM kartu. To musí zákazník 
mít u sebe, jde-li koupit telefon??? Náhodou jsem telefon měl, kartu 
vyňal a sám musel aparát vyzkoušet. Mladík odešel a řekl pokladní, 
ať mne doobslouží, že on to dělat nebude. Ta se s ním dohadovala 
a téměř ho prosila, aby dělal, zač je placen. Nechutná a nemístná 
scéna. Měl jsem se otočit a odejít, ale když vnuk tolik prosil, abych 
to koupil... Když jsme pak sháněli SIM kartu, ukázalo se, že v jiné 
prodejně „náš“ telefon mají o 145 Kč levnější a se zaručeně ochot-
nějším personálem i obsluhou. 

Když jsem si postěžoval, ubezpečili mne, že u nich by prodavač 
s podobným chováním musel okamžitě odejít. Ptám se tedy majitelů 
obchodů: víte vůbec, jak se chovají lidé, kteří reprezentují vás a vaši 
firmu?“                                                                                  Bořivoj Zeman, Louny

n Směje se a pláče zároveň
„Když se dívám kolem sebe, zjišťuji, že biologie proti takovým vě-

dám jako je politologie a další, je úplnou popelkou. Asi je spousta lidí, 
kteří snad nevidí, že bios je živý a logos věda. Totéž je při porovnání 
turistiky a různých sportů. S panem emeritním profesorem Lubomí-
rem Nátrem voláme: Člověče, uvědom si, že rostliny – Plantae jsou 
základem (předpokladem) života i pro tebe. - Mají nás za pesimisty 
a my si občas připadáme jako volající na poušti.“ 

Milan Zelenka, Postoloprty

Tvoříme a hrajeme divadlo... Ve středu a ve čtvr-
tek 18. a 19. července ožily prostory Městské knihovny Louny 
dětskou společností. Probíhala zde jedna z prázdninových akcí 
pro děti „Tvoříme a hrajeme divadlo.“  Nejprve se děti rozdělily 
do skupin a vybraly si pohádkové příběhy, na jejichž motivy pak 
vyráběly kulisy a loutky. Vyrostla zde perníková chaloupka, hrad 
s cimbuřím, ale i les s pařezovou chaloupkou. Pak začaly vznikat 
jednotlivé pohádkové postavy - maňásci nebo vycpané či vlněné 
vodící loutky. Děti vybíraly látky, stříhaly a sešívaly oblečky, namo-
távaly vlnu, přišívaly knoflíky a malovaly obličeje svým loutkám. Na 
závěr kašpárek uvedl jednotlivé scénky a cestovalo se z pohádky do 
pohádky. Po příjemně prožitém dopoledni si každý odnášel svou 
vlastní loutku. Velký dík za pomoc při organizování této akce patří 
paní Evě Hajné z Lipna. Městská knihovna všechny srdečně zve 
na další prázdninové akce. (Jana Hrbková)

Ústecký radní Milan Franc (vpravo) čelí nepříjemným dotazům 
zástupců obcí.

My takovou koncepci dopravy nechceme
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Závazek na jednoho Severo-
čecha je ale i tak nejmenší mezi 
všemi kraji. 

Mezi velkými městy na severu 
Čech má zdaleka největší závazky 
Ústí, jehož zadluženost se vloni 
v porovnání s rokem 2005 téměř 
zdvojnásobila. Krajské město 

mělo půjčeno 1,07 miliardy ko-
run, tedy necelou třetinu všech 
peněz v kraji. Na jednoho Ústeča-
na to představuje více než 11 tisíc 
korun. Peníze si magistrát půjčil 
od Evropské investiční banky. 
Dočerpání posledních 100 mili-
onů odhlasovalo zastupitelstvo v 

červnu. Úvěr by měl být splacen 
do roku 2030, splácení začne za 
šest let. 

Zcela jiná je situace v dalších 
velkých severočeských městech. 
„Děčín, Teplice, Litoměřice, 
Most, Chomutov i Louny patří 
mezi města s nízkou nebo velmi 
nízkou zadlužeností v přepočtu 
na jednoho obyvatele. Teplice, 
Litoměřice, Chomutov a Louny 
dokonce nemají žádné bankovní 
úvěry,“ uvedl Jan Cikler z CCB.

Výše půjček a úvěrů sama o 
sobě ale neznamená, že obec 
má s hospodařením nějaké pro-

blémy. Naopak může znamenat 
dobře nastartovaný rozvoj. 

I když mohou malé obce in-
vestovat účelně, obecně vykazují 
podle Pavla Fingera z CCB men-
ší finanční stabilitu. „Důvodem 
je především jejich velikost a 
tedy i větší citlivost na výkyvy v 
hospodaření. Stačí jedna špatná 
investice a rating malé obce se 
zhorší. Velká města jsou v těch-
to případech mnohem odolnější,“ 
uvádí analytik.

Dluh nebo závazek nemá je-
diná obec v kraji - Černčice na 
Lounsku.

Jak moc obce a města dluží
Louny patří v přepočtu na obyvatele mezi města s nízkou zadlužeností 

ÚSTECKÝ KRAJ (red) - Komunální politici v severních Čechách 
měli pro své obce v minulém roce vypůjčeno o půl miliardy ko-
run víc než rok předtím. Celkově radnice nastřádaly dluhy vůči 
bankám a dalším institucím za 3,57 miliardy. Dluh na každého 
obyvatele Ústeckého kraje dělal 4340 korun, což je o 640 korun 
víc než v roce 2005. Vyplývá to z poslední analýzy společnosti 
CCB -Czech Credit Bureau, která dlouhodobě sleduje hospoda-
ření obcí v zemi.

Křtiny kapsáře tetky Dejmalky... V sobotu byla 
v kulturním domě v Lubenci zahájena výstava k 950. výročí od 
první doložené zmínky o Lubenci. Hlavní organizátorce Zdence 
Doležalové,  ale i všem ostatním, kteří se na tvorbě expozice podí-
leli, musela dát neskutečně mnoho práce. Na četných panelech se 
objevuje život Lubence a okolních obcí na dokumentárních foto-
grafiích. Lidí přišlo tolik, že se do místnosti ani nevešli a trpělivě 
postávali na schodech. Mezi návštěvníky nechyběl ani starosta 
Podbořan Radek Reindl nebo petrohradský starosta Jan Ritter. 
Výstavu zahájily hudebními skladbami žákyně učitele Bohuslava 
Ptáčka z lubenecké pobočky ZUŠ Podbořany. „Jsem návštěvností 
příjemně překvapen. Takový zájem jsem nečekal. Většina občanů 
se těší, že se na výstavu vrátí a v klidu si ji ještě jednou prohlédnou. 
Otevřena bude až do 4. srpna,“ hodnotí účast starosta Lubence 
Bohumil Peterka. Součástí zahájení byl také slavnostní křest kníž-
ky pověstí a pohádek Lubenecka, kterou po tři desetiletí sbíraly 
a vytvářely dcera s matkou – Jitka Kantová (na snímku s křtícím 
starostou) spolu s Kristinou Folprechtovou, která půvabnou pu-
blikaci  navíc také ilustrovala. Knížka se jmenuje Z kapsáře tetky 
Dejmalky a je psána libozvučnou lidovou mateřštinou. Veškeré 
peníze z prodeje podpoří opravu vzácné architektonické památky 
- kostela sv. Jiljí v Libyni. Objekt je mimořádně kvalitně zdevas-
tovaný a hrozí zřícením. (toš)
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