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černá kronika

n  Co soudíte o plánované 
rychlodráze do průmyslové 
zóny Triangle?

RNDr.
Václav
Špilar,
zastupitel
Ústeckého 
kraje

„Když jsme otázku dopravy 
ohledně průmyslové zóny 
Triangle projednávali, návrh 
týkající se rychlodráhy zněl 
dobře – i ono propojení 
měst Žatecka, Mostecka, 
a jednotná doprava až do 
Saska, dávalo to smysl. Ale 
pak jsem si představil reali-
tu, například vznik estakády 
nad Velemyšlevsí a uvědomil 
jsem si, že náklady by byly 
nepředstavitelně vysoké.“
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n Spor o majetek
LOUNY - Strážníci vyjížděli 

po telefonickém upozornění do 
ul. Kapitána Nálepky, kde se na 
chodbě domu slovně napadali 
26letá žena a její 55letý muž, 
který zde bydlel. Oba se doha-
dovali o majetek. Za přítomnosti 
strážníků se uklidnili a byli 
upozorněni na řešení sporu ob-
čansko-právní cestou. Žena byla 
vpuštěna do bytu pro své věci 
a pak odešla domů.
n Ví se, kdo ukradl sošku

BLŠANY - Policejní komisař 
zahájil trestní stíhání 40letého 
muže, který začátkem roku 

ukradl z úklidové místnosti kos-
tela sošku vzkříšeného Krista 
v hodnotě 50 000 Kč. Kořist 
z polychromovaného dřeva pak 
prodal. Obviněný je stíhán na 
svobodě.
n Udušený pes  

LOUNY  - 9. srpna ráno 
v bytě panelového domu v ulici 
Benedikta Rejta došlo k požáru. 
Hasiči uvnitř nalezli mrtvého 
německého ovčáka, který se 
udusil kouřem. Krátce po uha-
šení se vrátila 25letá šokovaná 
majitelka. Vyšetřovatel určil 
jako příčinu požáru závadu na 
elekroinstalaci.  
n Krádeže na stavbách 

LOUNY - Na novostavbě 

rodinného domku v Dalimilově 
ulici zloděj odcizil 150 metrů 
měděného okapového žlabu za 
20 000 Kč. Také do rozestavě-
ného domu v Fugnerově ulici 
vnikl o víkendu poberta. Odnesl 
pracovní nářadí včetně dvou 
rozbrušovaček a akuvrtačky cel-
kem za 36 000 Kč. Dále policisté 
pátrají po pachateli, který v minu-
lých dnech odcizil v průmyslové 
zóně z areálu jedné firmy střešní 
krytinu. Ze stavby budovy ukradl 
30 balíků tašek. Způsobil škodu 
za 60 000 Kč. 
n Z garáže rovnou na ryby 

ČERNČICE - Do řadové ga-
ráže pod lounským pivovarem 
se vloupal zloděj. Přisvojil si 

dva teleskopické pruty s navijá-
ky, kufřík s rybářskou výbavou 
a dvě bundy, vše za 3600 Kč. 
n Chycení zákazníci

LOUNY, ŽATEC – V lounském 
Kauflandu byli chyceni 42letá 
žena z Litvínova při krádeži 
kosmetiky v hodnotě 1443 Kč 
a 23letý muž z Lounska, když 
kradl láhev vodky za 140 Kč. 
Oběma byly uloženy blokové po-
kuty. Také v žateckém Kauflandu 
kradla 20letá žena z Mostu. Kro-
mě batohu odcizila i 17 bonbo-
niér Merci. V minulosti již byla 
za majetkovou trestnou činnost 
odsouzena. 

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

(dokončení ze str. 1)
V sobotu odpoledne se pří-

znivci dechovky vypravili na 
Lounskou 13, v podvečer hrála 
Funny orchestra Jaroslava Klei-
na. „Jaroslav Klein mne potěšil 
nejvíc. Repertoár byl tentokrát 
zaměřený na cestování po světě. 
Zazněly písničky i od Gotta nebo 
bratří Tesaříků, také moje nejmi-
lejší z let 60. a 70. Kleinova dcera 
má tak krásný hlásek,“ říká ná-
vštěvnice Blanka Chocholová ze 
Sulce.

Lidé na náměstí také vyplňovali 
anketní lístky s dotazy, co se jim 
líbilo a co by si přáli do budoucna 
vylepšit. Ve čtvrt na šest proběhlo 
slosování a výherkyně Jaroslava 
Zinertová a její syn Marek vyhráli 
let balónem, který se dlouho lad-
ně vznášel nad městem. 

„Nejkrásnější byl po obřadu na 
řece táborák a country písničky,“ 
libuje si další návštěvnice – Na-
děžda Sailerová z Loun. „Bylo 

to prima, ale ten randál úděsný. 
Organizátoři by mohli brát ohled 
i na občany, kteří v centru bydlí, 
nejsou zvědaví na Žlutého psa 

či No Name, a nemohou utéct,“ 
kritizuje příslušník starší genera-
ce Karel Fišer. „Hlučné to bylo, 
ale když vezmete, že je to jednou 
do roka, tak se to dá přece vydr-
žet i odpustit,“ míní smířlivější 
návštěvník. 

Zatímco starosta Jan Kerner 
zahajoval program na hlavní scé-
ně a vítal delegace spřátelených 
měst,  při zahájení sportovního 
klání v klubu seniorů, na turnaji 
házené či při zahájení výstavy 
v loděnici lounských veslařů a zá-
vodu dračích lodí zase figuroval 
místostarosta Jan Čermák.

„Při vábení jsem byl doslova 
v jednom kole. Spánkový de-
ficit za ony tři dny byl značný. 
Utahaný jsem jak po koťatech. 
Slyším samé kladné ohlasy. Jde 
o lidovou zábavu, kde měl každý 
možnost vybrat si podle svého 
vkusu. Myslím, že se lounské 
oslavy zdárně vyvíjejí,“ podotýká 
lounský místostarosta.

Libořice obnovují 
pozapomenutou 

tradici
LIBOŘICE (red) - Po dlouhé 

přestávce se o víkendu konal 
v Libořicích 1. ročník pouti. 
Program začal na návsi už v pá-
tek vpodvečer. Akci i přes svoji 
nemoc zahajovala starostka 
Eva Vrábíková. Slavnostní start 
zdůraznil burácivý příjezd mo-
torkářů a vystoupení roztleská-
vaček Pompony Žatec. Večer byl 
věnován country hudbě, zahrála 
žatecká skupina Limonádový 
Gin. Sobotní dopoledne patřilo 
dětem, odpoledne návštěvníky 
potěšila například skupina Olym-
pic Revival. Pobavit se mohli na 
atrakci Aerotrim, simulující stav 
beztíže i při travesti show s Dre-
amers. Večer byl ohňostroj a dis-
kotéka pro mladé i starší včetně 
legračních soutěží DJ Majkla 
a Karla Fialy. 

Pro vykreslení celé atmosféry 
uvádíme některé citáty z jedná-
ní: „Jestli to zde zrušíte, děláte 
ortel nad tímto krajem.“ - „Za 
tu chvíli, co tu jsem, žasnu nad 
neúctou úřadů. Když řekne pan 
hejtman, že je to pro nás levněj-
ší, tak lže, a i všichni okolo.“ 
- „Vloni jste nám to předvedli 
s autobusama, letos to samé 
z vlakama.“ - „Trať se zatím ne-
zruší, ale později se určitě roz-
krade.“ - „Je to dopravní paskvil. 
Kdo to kdy viděl, aby z Lužné 
do Deštnice vlak jel a pak se 
nepokračovalo.“  -  „Ve vlaku 
je 60% turistů. Kteří odborníci 
rozhodli takto přerušit trať?“ 
- „Proč má být občan uvědo-
měn, že teď máme konec kraje 
a začíná jiný? Proč má být na 
kusu tratě zastaven provoz?“ - 

„Grafikon stojí za starou belu.“
„Proč těm všem lidem lžete? 

Proč podvádíte veřejnost? Tak 
hloupě postavené jízdní řády 
rychlíků tu nebyly ani „za Hitle-
ra“, ani za komunistů, i za nich 
to šlo líp,“ řekl předseda Od-
borového sdružení železničářů 
Ing. Jaroslav Dušek. „Chceme 
udržet dráhu, ale i zlepšit doprav-
ní obslužnost. Jde nám o obojí,“ 
je přesvědčena starostka Doris 
Černíková.

Starostové i nadále trvají na za-
chování osobní vlakové dopravy 
na trati 120. Jejich záměr byl 
sdělen zástupcům kraje i minis-
terstva dopravy. Krajský úřad se 
bude problematikou zabývat na 
zářijovém zasedání, kterého se 
starostové dotčených obcí chtějí 
rovněž zúčastnit.

O to více překvapil přístup 
některých občanů, kteří se ne-
vybíravě až hrubě chovali ke 
dvěma zastupitelkám, a to k Evě 
Bartošové a Vladimíře Jirkovské. 
Ty se snažily prosadit věci, které 
by byly přínosem pro mnoho lidí, 
a řešily konkrétní problémy, jež 
tamní trápí. Za tuto snahu byly 
náležitě „odměněny“ jak kritikou 
z řad občanů, tak i nepříliš vstříc-
ným přístupem samotného sta-
rosty Jiřího Novotného. Přitom 
on by měl mít jako první snahu 

řešit problémy, které v obcích 
vznikají. A právě prostřednictvím 
oněch zástupců, zvolených obča-
ny, se o těchto problémech vedení 
obce oficiálně dozvídá a mělo by 
se jimi tedy ochotně zabývat. 

Od toho je přece také zasedání 
zastupitelstva. Pr ojevem neocho-
ty byl bohužel samotný začátek 
schůze, při kterém zastupitelky 
požádaly o změnu programu do-
plněním o další samostatné body, 
na což mají právo, a v ostatních 
zastupitelstvech je to běžnou 

praxí. Tento požadavek starostu 
evidentně obtěžoval, a nebýt 
přítomnosti poslance, pravdě-
podobně by se tento návrh smetl 
pod stůl. 

Občané byli informováni o hos-
podaření s obecním rozpočtem, 
a o realizovaných a plánovaných 
investičních akcích. Obec účelně 
investovala do nákupu traktůrku 
na sekání trávy, což se podepsalo 
na zvelebení vzhledu obcí, které 
se tak mohou směle zařadit mezi 
nejhezčí na Lounsku. 

Od 1. července také nastoupil 
do místní školy nový školník, a tak 
věřme, že se jeho práce promítne 
v lepším světle, než výsledky jeho 
předchůdce. V otázce stavebního 
ruchu upřednostňuje vedení obce 

zastavění proluk mezi domy před 
budováním inženýrských sítí pro 
potenciální zájemce o stavby „na 
zelené louce“. Občané i zastupi-
telé vznesli starostovi požadavek 
na lepší informovanost o chys-
taných kulturních a sportovních 
akcích. Lidé by uvítali včasné 
sdělování těchto zpráv místním 
rozhlasem a na internetových 
stránkách obce. 

V závěrečné diskusi s poslan-
cem zajímaly občany současné 
podpory státu v oblasti alterna-
tivních zdrojů energie či pro-
blematika budování obecních 
a domácích čističek odpadních 
vod.

Petr Mojžíš, asistent poslance 
J. Čerňanského

Mnozí se podivují nad umís-
těním sloupů se semafory 
uprostřed pruhu pro nevidomé. 
Redakce Svobodného hlasu spo-
lečně s nevidomým panem Lubo-
šem Hockým z Loun a jeho bílou 
holí otestovala křižovatky. „Je to 

v pořádku, je to proto, abychom 
je našli. Konečně jsou přechody 
se zvukovou signalizací. Má to 
ale velký háček. Signál by měl 
být slyšet 5 metrů od křižovatky 
a tady v provozu téměř zaniká, 
a to i když stojíme přímo pod 

semaforem. Možná nás měli 
kontaktovat a zvolit jiné řešení 
ovládání semaforů pro nevido-
mé,“ poznamenává pan Hocký.

Do redakce přišel také dotaz 
ohledně kamer umístěných na 
světelnou signalizaci. „Jaké 
funkce kamery plní? Zazna-
menávají pouze provoz, nebo 
provoz v návaznosti na světle 
na semaforu?“ - ptal se čtenář. 
Stručně řečeno, kamery jsou 

instalovány z důvodu urychlení 
průjezdnosti křižovatky. 

„Program dokáže časově 
měnit a usměrňovat červenou 
a zelenou na základě hustoty sil-
ničního provozu. Více informací 
bude sděleno členům Dopravní 
komise Městského úřadu Louny  
příslušným pracovníkem firmy, 
která systém instalovala,“ do-
zvěděli jsme se od M. Malého 
z městské policie.

Podle obžaloby měl Jiří K. 
nejméně od roku 2005 fyzicky 
a slovně napadat svoji o tři roky 
mladší přítelkyni Veroniku B., 
s níž má i dítě. V říjnu loňského 
roku jí měl zlomit čelist. Kromě 
toho je obviněn z úvěrového pod-
vodu při koupi auta.

„Obžalovaná měla svým 
následným jednáním přimět 
poškozenou, aby za svým syn-
kem pouze docházela. Všechny 
finanční prostředky musela 
odevzdávat Heleně K., která ji 
bránila ve svobodném rozhodo-
vání,“ uvedla soudkyně Hana 
Bachová.

Jednoho odpoledne loni v říj-
nu přišla na lounskou chirurgii 
mladá žena. „Byla zakřiknutá, 
vystrašená, ukázalo se, že má 
nadvakrát zlomenou čelist. Řekla 
mi, že ji napadl přítel. Prý jí na-
bádal, že s tvrzením, že to udělal 
on, neuspěje, ale spíš jí uvěří, 
že ji zranilo hlavičkou jejich 
dítě. Za téměř šest let, co dělám 
sestru, jsem se nesetkala s tím, 
že by malé dítě mohlo někomu 
zlomit čelist,“ vypověděla minu-
lou středu na adresu poškozené 
zdravotní sestra z  chirurgické 
ambulance.  

Senát si také vyslechl pracovnici 
Městského úřadu v Lounech. Jiří 
K. s Veronikou B. si přišli v roce 
2005 požádat o doplatek do život-
ního minima, protože žena byla 
na mateřské dovolené a její druh 
byl veden jako nezaměstnaný na 
úřadě práce. „Jejich chování se 
mi zdálo odtažité. Mladá paní 
často měla podlitiny pod očima, 
ale když jsem se jí na to zeptala, 
řekla, že to jsou kruhy. Moc jsem 
jí to nevěřila. Když byl Jiří K. vzat 
do vazby, paní K. u mě vyzvedla 
veškeré formuláře, aby si mohla 

Veronika B. požádat o dávku. Do-
mnívala jsem se, že chce tchyně 
pomoct své snaše. Ta pak nebyla 
schopna dodat všechny potřebné 
doklady a o dávku přišla. Museli 
jsme osobně prověřit poměry 
páru, ale při šetření v místě byd-
liště jsem se do bytu nedostala. 
Sousedka mladých mi řekla, že 
dítě od kočárku už není u rodi-
čů, ale u babičky. Od té jsem se 
dozvěděla, že se o něj neuměli 
postarat, dokonce ho nechávali 
v pokoji s ovčákem, mezi psími 
výkaly. Od paní K. taky vím, že 
o vnuka se stará ona a že jeho 
matka za dítětem jen dochází 
přes den, aby neodvyklo,“ líčila 
svědkyně.

Jiří K. zároveň čelí obžalobě 
z úvěrového podvodu, kdy uvedl 
nepravdivé údaje při sjednání 
smlouvy o koupi peugeotu v au-
tobazaru v Postoloprtech. Před 
soudem vypovídali k tomuto 
skutku řidič autobusu David B. 
a jeho bývalý kolega Miloš O. 
Oba dva uvedli, že znají obžalo-
vaného z autobusu jako cestující-
ho. Měl údajně jezdit za prací do 
Prahy, kde prý dělal u vojáků. Jiří 
K. to popřel. 

Svědci si také vzpomněli, že 
od nich obžalovaný chtěl půjčit 
peníze, což odmítli. Oba dva 
popřeli, že by za obžalovaného 
uhradili ve zmiňovaném auto-
bazaru akontaci. Obžalovaný 
řekl, že lžou a podal trestní ozná-
mení na Davida B. v souvislosti 
s úvěrovým podvodem. Požádal 
také soud, ať ověří skutečnost, 
že Miloš O. dokonce tím autem 
jezdil.  

Soudkyně líčení odročila na 24. 
srpna, kdy mají být vyslechnuti 
další svědci. Jiří K. zatím zůstá-
vá ve vazbě.

FOTO ALLA BALKOVSKA: FOTO JAROSLAV 
TOŠNER: 

Hity legendárních „Brouků“ z 60. let rozněžnily páry i skupinky, což dokumentuje i náš snímek.

Po vábení dohání občané 
spánkový deficit

Šťastná výherkyně se zane-
dlouho vznese nad Louny.

Za aktivitu sklidily zastupitelky kritiku
Poslanec čelil dotazům občanů na obecním zastupitelstvu v Lipně

LIPENEC - V pondělí 13. srpna zavítal poslanec parlamentu 
Josef Čerňanský na jednání zastupitelstva obce Lipno, pod jejíž 
správu spadají Drahomyšl a Lipenec. Hojná účast, která před-
čila návštěvou i konání zastupitelstev mnoha měst, potvrdila, že 
místní obyvatelé mají zájem o to, co se v obci děje a jak pracují 
jimi zvolení zástupci.

Zvukový signál v rámusu téměř zaniká 
Instalované kamery slouží k regulaci dopravy

LOUNY (red) – V Lounech byly v minulých dnech instalovány 
nové semafory a kamery. Chodci již nemusí chodit vozovkou 
a už se i naučili, že při přechodu ulice Osvoboditelů si musí 
o zelenou požádat stiskem tlačítka, zatímco na vedlejších uli-
cích přijde sama. 

Opravdu nápaditý 
obžalovaný:

auťák se koupil bez peněz a dítě přerazilo matce čelist
LOUNY (bal) - Za týrání své družky stojí před okresním soudem 
28letý Jiří K. z Loun. Jeho matka Helena K. (50) se zodpovídá 
z napomáhání a vydírání.

Rozzlobení muži v Měchopulech.
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Úředníci jsou tu pro lidi 
nebo lidé pro úředníky?
Chceme zachovat naše vlaky, tvrdí nejen starostové 

dotčených obcí
MĚCHOLUPY (red) - V úterý 7. srpna se v Měcholupech na 
sále pohostinství konalo další setkání zástupců obcí Deštnice, 
Měcholupy a Holedeč s představiteli ministerstva dopravy, Ús-
teckého kraje a Českých drah ohledně zrušení osobních vlaků 
na trati 120 Praha - Kladno - Žatec - Chomutov. Divoké jednání 
trvalo 3 hodiny. Pracovníci ČD, odborníci na železniční dopravu 
a občané obcí argumentovali, proč zachovat osobní vlakovou 
dopravu na trati 120. 


