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černá kronika

n  O prázdninách byla 
otevřena věž chrámu sv. 
Mikuláše i večer. Jaký byl 
zájem veřejnosti? 

Jitka
Rendlová, 
pracovnice 
Městského 
úřadu Louny

„Středeční večerní prohlíd-
ky Loun z chrámové věže 
návštěvníky opravdu lákaly. 
Věž bude otevřena ještě také 
dnes od 20 do 22 hodin. 
Lidé však mají zájem nejen 
o věž, ale i o celkovou pro-
hlídku chrámu sv. Mikuláše. 
Prohlídky kostela a výstup 
na ochoz věže s překrásným 
výhledem na celé město a je-
ho okolí zajišťujeme v letní 
sezóně, tedy až do 30. září, 
od úterka do neděle v době 
od 10 do 17 hodin. V zimní 
sezóně (1.10. - 30. 4.) od 
úterý do pátku od 14 do 16 
hodin, v sobotu a neděli již 
od 13 do 16 hodin. Zatímco 
prohlídka kostela je zdarma, 
za výstup na věž zaplatíte 
desetikorunu.“
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Nejmladší staňkovický chovatel Tomáš Tománek… 
Několik tisíc návštěvníků přilákaly o víkendu již 16. Staňkovic-
ké slavnosti chmele. V rámci Slavností Český svaz chovatelů 
Staňkovice, který čítá 28 členů, pořádal ve svém areálu výstavu 
králíků, papoušků, morčat. Zavítaly sem na dvě stovky zájemců, 
kteří obdivovali, ale i kupovali ušáky vídeňské modré i šedé, anebo 
belgické obry. Sedmiletý Tomáš Tománek je nejmladším členem 
relativně mladé místní organizace chovatelů, jejíž jednatelem je 
Jiří Hanzl. Tomáš má svého králičího favorita – pětikilového Ví-
deňského modrého. (bal)

n Dávky bral nezákonně
LOUNY - Komisař obvinil 

48letého muže z podvodu, neboť 
nezákonně pobíral sociální dáv-
ky. Zatajil, že již nevlastní byt, 
na nějž uplatňoval příspěvek na 
bydlení. Úřad práce tak uvedl 
v omyl a ten mu neoprávněně 
vyplatil 36 880 Kč.
n Strasti na chodbě

LOUNY – Na linku 156 ozná-
mila 30letá žena, že ji doma v ul. 
U Spravedlnosti napadl bývalý 
manžel. Před mužem utekla na 
chodbu, ten se v bytě zamkl. Na 
místo také přišla 31letá sestra 
muže, která s ním přes zavřené 
dveře komunikovala. Napadená 

se odebrala k lékaři. Muž byt 
otevřel a strážníkům na výzvu 
předal občanský průkaz. Jevil 
známky psychické poruchy. Ná-
hle se opět uzamkl v bytě, kam 
vpustil jen sestru. Ta po chvíli 
vyběhla s tím, že se bratr pořezal. 
Když přijela záchranka, z bytu 
vyšel s ovázanou pravou rukou. 
Ošetření odmítl. Napadenou 
ženu strážníci poučili o možnosti 
podat oznámení na PČR.
n Opilý namol 

POSTOLOPRTY - Ohrožení 
pod vlivem návykové látky se 
dopustil 50letý muž z Lounska. 
Na Mírovém náměstí, kde řídil 
Renault Kango, jej kontrolovali 
policisté. Krevní rozbor prokázal, 
že měl v krvi 2,94 promile.

n Zásoby z večerky
LUBENEC - Z večerky v Karlo-

varské ulici ukradl zloděj alkohol, 
cigarety různých značek, drogis-
tické zboží, prodejní pokladnu 
i digitální váhu. Škoda činí téměř 
54 000 Kč. 
n Čtvrt kila rtuti

POSTOLOPRTY - 250 g 
rtuti ve sklenici našel ve starých 
věcech na půdě muž ve Štefáni-
kově ulici. Rtuť odvezli žatečtí 
hasiči, kteří ji předali odborné 
firmě k likvidaci. 
n Vykradač plechů odhalen 

LOUNSKO - Policie má 31leté-
ho muže z Mostecka, který kradl 
z železničních mostů mezi Louny 
a Postoloprty ocelové ochozové 

plechy. Ty pak prodával ve sběr-
nách na Mostecku. Ukradl ze tří 
železničních mostů celkem 207 
plechů za půl milionu korun. Po 
jeho komplici pátrají.
n Mladíci zmlátili muže

POSTOLOPRTY - Minulý tý-
den obvinil komisař dva 19leté 
mladíky z Postoloprtska z ublí-
žení na zdraví. Koncem května 
napadli u Bažantnice 38letého 
muže a surově ho zmlátili. Utrpěl 
zhmoždění žeber a hlavy a otřes 
mozku. Měsíc pobýval v pracov-
ní neschopnosti. Mladým násilní-
kům hrozí trest odnětí svobody až 
na 2 roky.

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

Autobusové 
nádraží poslouží 

dočesné
ŽATEC (kf) - O víkendu 31. 

srpna a 1. září se v Žatci usku-
teční 50. Ročník Žatecké dočes-
né. Během akce bude uzavřeno 
autobusové nádraží, neboť zde 
bude postaveno pódium pro 
Tesco Dětskou a Rockovou scé-
nu. Spoje z žateckého autobuso-
vého nádraží budou odkloněny 
na zastávku v Nákladní ulici.

Z důvodu očekávání vysoké 
návštěvnosti mohou v centru 
města nastat dopravní kompli-
kace. Proto prosíme projíždějte 
v těchto dnech městem se zvý-
šenou opatrností. Historické 
centrum bude pro osobní i ná-
kladní dopravu uzavřeno již od 
30. srpna – budou sem postup-
ně najíždět majitelé s atrakcemi 
a stánky.

Základní škola v ulici Pře-
myslovců v Lounech například 
v létě zrekonstruovala kanali-
zaci objektu. Byla vyměněna 
okna na chodbách a třídy vy-
malovány. Škola dále obdržela 
grant pětapadesát tisíc korun 
na zařízení interaktivní učebny 
pro žáky se zdravotním posti-
žením. „Tyto práce proběhnou 
letos na podzim,“ říká ředitel 
školy Miroslav Ekrt. Vybave-
ní učebny interaktivní tabulí 
umožní žákům s poruchami 
učení a chování, aby se mohli 
lépe zapojit do výuky.

„Samozřejmě, že jsme malo-
vali. Snažíme se o veselé barvy 
a tak zpříjemnit interiér školy,“ 
přiblížil charakter oprav ředitel 
školy v Komenského aleji v Žatci 
Zdeněk Srp. Situaci zda ale ztí-
žily přívalové deště. „Bohužel 
zateklo, část maleb musíme 
opravit. Po přívalovém dešti je 
vždycky mokro. Okapy, které 
přiléhají ke střeše, bývají zane-
šené od holubů, a nestíhají odvá-
dět vodu. Chci je ve spolupráci 
s městem nechat předělat a dát 
pod střechu,“ plánuje Mgr. Srp. 
Přestavbou prošla školní druži-
na, která je umístěna v bývalé 
dílně. „Ve velké místnosti byla 
dvě oddělení družiny a to je 
nepřípustné. Tak jsme ji nechali 

přepažit a kousek ubourat, aby 
obě místnosti vyhovovaly hygi-
enickým předpisům,“ vysvětlil 
ředitel. Opožděně probíhá 
úprava toalety v druhém patře 
pro tělesně postižené žáky, kteří 
již do školy dochází. Bourací 
a zdící práce se musí udělat 
rychle, aby nenarušovaly chod 
školy. Do budoucna chce škola 
ve spolupráci s městem dokon-
čit úpravy pro tělesně postižené, 
což obnáší ještě úpravu podlah 
na chodbách. Neodpovídá třecí 
koeficient. Jinými slovy podlahy 
jsou více kluzké, než připouští 
normy. „Největší akcí, kterou 
plánujeme, je rekonstrukce sta-
diónu Mládí. Zřizovatel nechal 
udělat studii, kterou jsme při-
pomínkovali, a na jejím základě 
vznikl i projekt. Územní řízení 
proběhlo a na jaře jsme připo-
mínkovali podklad k výběrové-
mu řízení. Pokud jde o budovu 
školy, chce to komplexní řešení,“ 
uvedl žatecký ředitel. Návrh na 
opravy školy v rámci investič-
ních akcí zní celkem na téměř 
7 milionů korun. 

Na ZŠ v Lipenci proběhlo ma-
lování některých učeben, rekon-
strukce kotelny, úprava školní 
družiny, úprava učebny výpočetní 
techniky. „V plánu je vybudování 
sprch a školního skleníku,“ řek-

la Zdeňka Jelińská, ředitelka ZŠ 
Lipenec.

„V naší škole jsme zřídili úkli-
dovou komoru, zrekonstruovali 
osvětlení tříd, opravili sociální 
zařízení a část střechy s okapy. 
Malování školy je samozřejmos-
tí,“ uvádí Ivana Hůrková, ředitel-
ka ZŠ a MŠ Petrohrad. 

V Černčicích u Loun vymalova-
li jídelnu a opravili zde elektrická 
kamna. Provedena byla revize 
didaktické techniky. Výuku zkva-
litní již druhá interaktivní tabule. 
V mateřské škole zatím zbývá 11 
volných míst, očekává se příchod 
27 prvňáčků. Bezpečnější pře-
cházení zajistí instalace světelné 
signalizace na přechodu,“ kon-
statuje ředitel ZŠ a MŠ Černčice 
Jiří Richter.

Na Základní škole Postoloprty 
byla během prázdnin ukončena 
postupná výměna oken na budo-
vě 1. stupně v Komenského ulici. 
V areálu 2. stupně na Draguši 
byly, s ohledem na očekávanou 
rekonstrukci (zateplení, výměna 
oken, částečná výměna inže-
nýrských sítí) prováděna pouze 
běžná údržba, včetně malování 
kabinetů a vybraných tříd. „Kom-
plexní rekonstrukce odhadem za 
20 milionů je nyní ve fázi zpra-
covaného projektu, další postup 
bude závislý mimo jiné na úspě-
chu žádosti o dotaci zřizovateli, 
tedy městu Postoloprty,“ přiblížil 
Daniel Syrovátko, ředitel Základ-
ní školy Postoloprty.

Po hodu sochorem 
vymysleli Koulení

CÍTOLIBY (toš) – Po úspěšné 
soutěži v hodu sochorem ná-
sleduje další neobvyklá akce, 
spojená s lidovou zábavou, totiž 
Cítolibské koulení.

Akce vypukne v pátek 31. srpna 
ve 20 hodin na cítolibském hřišti. 
Vznikne tu dráha, osvícená lam-
piony. „Nejdříve jsme chtěli, aby 
bylo kouleno kompaktní kulaté 
dřevěné Slunce, ale náš truhlář 
Zbyněk Malínek vypočetl, že by 
vážilo 380 kilogramů. Nakonec 
to bude dutý osmdesátikilový 
tubus, a bude koulen po dráze, 
dlouhé 60 m a bude měřen čas. 
Válec vyzdobily místní ženy. 
Vítěz závodu, kterého se mohou 
zúčastnit osoby ve věkovém roz-
pětí 15 až 100 let, dostane tříkilo-
vý věnec buřtů. Když mohou mít 
Louny Vábení, Cítoliby budou 
mít Koulení,“ říká organizátor 
akce Miroslav Bartl. 

Zábavnou akci podpořil Městys 
Cítoliby a SK Cítoliby.

ŽATEC/PRAHA (red) 
– O slavnostní večer soutěže 
Miss zlatého moku ČR v žatec-
kém Městském divadle, který 
je součástí žatecké Dočesné, 
je mimořádně velký zájem ve-
řejnosti. „Nelze vyhovět všem 
zájemcům, v první řadě je nut-
né zajistit místa pro doprovody 
a kamarády soutěžících děvčat 
a zástupce pivovarů a mnoha 
hostů. Vyhrazená místa budou 
mít i zástupci všech delegací 
partnerských měst, se kterými 

Žatec udržuje přátelské styky. 
Pro další zájemce zbývají po-
slední vstupenky na balkónech“ 
uvedl Josef Krucký ze Sdružení 
rodáků a přátel města Žatce, kte-
ré je spolupořadatelem akce. 

Letošní, již třetí ročník této 
ojedinělé soutěže krásných dí-
vek a pivovarů, provází pořádná 
smůla. „Klidný průběh přípravy 
byl sice narušen dvěma velmi 
vážnými dopravními nehodami 
členů organizačního týmu a jed-
na z dívek dostala zánět šlach na 

rukou, ale na finále to mít vliv 
nebude,“ doplnil Krucký. 

Náš region má několik želí-
zek v ohni – 19letou Romanu 
Kováčovou ze Žatce (Pivovar 
Žatec) a 20letou Dagmar Čun-
derlíkovou z Postoloprt ((Pivo-
var Klášter). Lounský pivovar 
zastupuje Barbora Richterová 
(24) z Mnichova Hradiště. Fina-
listky věří, že je do Žatce přijede 
povzbudit řada přátel a známých, 
aby vytvořili příjemnou soutěžní 
atmosféru večera.

K této příležitosti vydali 
o škole zajímavou brožurku, 
která záhy spatří světlo světa. 
„Nebýt štědrých sponzorů, těž-
ko bychom brožuru vydali. Ze 
školního archivu jsme čerpali 
zajímavosti, které absolventům 
školy připomenou léta zde strá-
vená. Za všechny finanční pří-
spěvky mecenášům děkujeme 
a vážíme si jejich dobré vůle,“ 
říká ředitel školy Vladimír 
Duženkov.

Organizátoři připravují na osla-
vu kulturní program. Z bývalých 
týneckých žáků vznikla kapela, 
která nacvičuje už půl roku. 
A fakt, že na zkoušky dojíždějí 
ze Sulce, Smolnice, Žerotína, 
ba i ze středočeského Smečna, 
svědčí o tom, že kladný vztah ke 
škole nezná překážky. 

Škola v Panenském Týnci může 
být na své bývalé žáky hrdá, je 
z nich řada inženýrů, učitelů 
i několik právníků a lékařů. Školu 
navštěvovala i spousta budoucích 
středoškoláků a úspěšných řeme-

slníků nebo živnostníků, kteří jí 
stále pomáhají. 

„Když jsme obcházeli bývalé 
žáky s prosbou o finanční při-
spění, ať už to byli automecha-
nici, truhláři nebo úředníci, měla 
jsem z nich velmi krásný pocit, že 
si do života odnesli pracovitost, 
zodpovědnost a dobrý vztah 
k povinnostem. Na všechny 
tyto lidi může být škola právem 
hrdá,“ zdůrazňuje Mgr. Marie 
Lukášková. Vždyť má se školou 
spojeno 43 let svého života. 
Chodila sem jako malá a hned 
jak vystudovala pedagogickou 
fakultu, nastoupila do ní jako 
kantorka a učí tu dodnes.

„Za těch sedmdesát let ze školy 
vyšlo na 1500 žáků. Přes kamará-
dy, známé a příbuzné se snažíme 
sezvat na tento den co nejvíc 
absolventů. Večer bude i taneční 
zábava,“ usmívá se paní učitelka 
Lukášková. Právě prostřednic-
tvím jejích vzpomínek nahlédne-
me v příštím čísle novin do života 
panenskotýnecké školy.

Tentokrát klukům od Emila 
P. (24) již nehrozila rána pěstí, 
kterou tenkrát uštědřil jednomu 
z nich, jelikož seděl bezpečně na 
lavici obžalovaných s pouty a ve 
společnosti vězeňské eskorty. 
Ihned po květnovém incidentu 
byl totiž vzat do vazby. Jeho kom-
plic Havrla soudu unikl – pobývá 
v Anglii, podle výpovědi družky 
tam „dělá u slepic“. 

Byl pátek 11. května, mladí bri-
gádníci z Českolipska, jež ve Sku-
picích zaváděli chmel, si po práci 
šli do města nakoupit potraviny. 
Cestou z obchodu je na náměstí 
oslovila „naše“ podnapilá dvoji-
ce. Chtěla po mladících peníze, 
prý je potřebují na benzín. 

„Ten svalnatější řekl, ať všichni 
ukážeme peněženky, jinak uvidí-
me, co s námi bude, až tu flašku 
dopije,“ vzpomínal u soudu jeden 
z poškozených a v obžalovaném 
poznal toho, kdo takto vyhro-

žoval.  Agresivní vymahači z pe-
něženek nakonec vysypali částky 
šest, čtyřicet a sto deset korun 
a chlapci, co měli peněženku 
prázdnou, museli sundat z krků 
stříbrné řetízky a odevzdat je. 

Stejně vypovídal i další poško-
zený, jemuž Emil P. uštědřil ránu 
pěstí do obličeje, prý že se mladík 
pousmál. „Dostal jsem od něj 
pěstí a složil se. Když jsem vstal, 
musel jsem se mu omluvit,“ líčil 
osmnáctiletý student. Jeho šest-
náctiletému bratrovi pohled od 
svědeckého pultíku na obžalo-
vaného evidentně nedělal dobře. 
„Udeřil bráchu a ten spadl. Říkal, 
že nám vypálí ubytovnu. Pak tam 
naběhly i nějaké děti, taky chtěly 
peníze…“ uvedl.

Naštěstí zasáhli kolemjdoucí, 
zejména jeden pán vystrašené 
brigádníky nabádal, ať jdou pryč. 
Brigádníci utíkali na ubytovnu. 

Emil P. svou vinu popíral s tím, 

že s kluky mluvil a peníze i řetíz-
ky vzal jeho společník. „Všichni 
tři svědkové ale obžalovaného 
bezpečně poznali, vypovída-
li spontánně a věrohodně,“ 
konstatovala soudkyně Hana 
Bachová.

Obhájce se marně snažil 
o kvalifikaci jednání svého kli-
enta jako výtržnictví. Ten před 
vynesením rozsudku sliboval: 
„Nebylo to z mé strany úmyslné 
přepadení, toho bych se v životě 
nedopustil. Polepším se, najdu si 
zaměstnání.“ 

Trestní senát rozhodl, že Emil 
P. spáchal loupež, a udělil mu 
podmíněný trest odnětí svobody 
na 2 roky s odkladem na 2,5 
roku. Navíc musí uhradit jedno-
mu z poškozených 250 korun za 
řetízek. „Jste dosud bezúhonná 
osoba, proto je trest na spodní 
hranici zákonné sazby, která zní 
až 10 let. Teď je na vás, abyste 
dokázal, zda své sliby míníte 
vážně,“ promlouvala soudkyně 
k Emilovi P., jenž z jednací síně 
mohl na podmíněnou svobodu.

Rozsudek je pravomocný, obě 
strany se vzdaly práva odvolání.

Podpořte děti z Tengenenge... PhDr. Marie Imbro-
vá, 1. tajemnice Harare, se po dovolené v Čechách vrátila v srpnu 
na své africké pracoviště. Po příletu ji očekávalo 40 dětí v tradiční 
sochařské kolonii v Tengenenge, kde již dva roky zprostředkovává 
kontakty se 16. mateřskou školou v Lounech. Balení jejích zava-
zadel bylo tentokrát velmi náročné. Plyšové hračky, stavebnice, 
knížky a dětské oblečení, věnované lounské školce několikanásobně 
přesáhly limit běžných zavazadel. Proto je rodina Imbrova odeslala 
jako samostatnou zásilku na vlastní náklady. „Věříme, že všechny 
dárky udělají malým zimbabwským dětem radost a že se opětovně 
ozvou svým lounským kamarádům,“ říká Marie Imbrová. Tenge-
nenge je kolonie, v níž žije na 150 sochařů a jejich rodin. V místě 
není škola, v celé kolonii se vyskytují pouze dvě studny. Děti jsou od 
útlého věku vychovávány k práci s kamenem a pomáhají rodičům 
v domácnosti. Většina z nich nemá možnost seznámit se s jiným 
prostředím. Děti z Tengenenge můžete podpořit i vy. Dr. Imbrová 
prostřednictvím Svobodného hlasu vydala pohlednici, na níž je 
fotografie sochy tamního umělce Lazaruse Takawiry. Pohlednice 
stojí dvacet korun a veškerý výtěžek z prodeje bude těmto africkým 
dětem věnován. Pohlednici můžete zakoupit v redakci Svobodného 
hlasu, Česká ulice 177. (red)

Agresivní opilec srazil studenta pěstí
Loupežníci obrali brigádníky o peníze a řetízky

LOUNY, POSTOLOPRTY (bal) - Šestici chmelových brigádníků 
ve věku 16 až 18 let vylekala květnového večera v Postoloprtech 
dvojice místních natolik, že jeden z hochů hned druhý den z bri-
gády odjel domů a také ostatní už se na Lounsko dobrovolně 
těžko vypraví. Tři z nich se v polovině srpna vrátili jako svědci 
u soudu. 

Miss zlatého moku provází smůla

Školy okresu o prázdninách
K investičním akcím někde vybízejí hygienické předpisy, jinde déšť

OKRES LOUNY (bal) – Jsou to právě prázdniny, kdy mají školy 
čas na zlepšení podmínek pro výuku, realizaci oprav a investič-
ních akcí. Na to, co se podařilo, jsme se zeptali ředitelů některých 
škol.
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Oslavy se kvapem blíží
Všichni absolventi a příznivci školy jsou srdečně zváni

PANENSKÝ TÝNEC (bal) – Sobota 15. září! Na tento den se 
pilně připravují bývalí a současní učitelé i žáci Základní ško-
ly v Panenském Týnci. Budou totiž slavit 70. výročí otevření ny-
nější školní budovy. Oficiální zahájení slavnosti je naplánováno 
na 10 hodin, ale budova školy bude zpřístupněna veřejnosti již 
od 8:30 hodin.


