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černá kronika

dopisy

n  Radní navrhují zrušení 
Denního stacionáře s jí-
delnou, co se stane se za-
městnanci této příspěvkové 
organizace města?

Renáta
Čapková,
tajemnice 
Městského 
úřadu Louny

„Uvažuje se nad tím, že by 
Denní stacionář s jídelnou 
byl zrušen s účinností od 1. 
ledna 2008 a jeho činnosti 
delimitovány na Městskou 
pečovatelskou službu Louny. 
Nyní je zde zaměstnáno 15,5 
zaměstnance. K letošnímu 
31. prosinci odchází do dů-
chodu ředitelka stacionáře 
Miloslava Dicková, takže 
všichni zbylí zaměstnanci 
by přešli pod Městskou pe-
čovatelskou službu. Tím, že 
se zruší místo ředitelky, sníží 
se náklady města. V budově 
stacionáře by mohlo vznik-
nout středisko pečovatelské 
služby. Záležitost ještě pro-
jednají zastupitelé.“ 
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Dejte mi ten placatej... I takovýto dětský požadavek 
dokázal splnit kaktusář na letošní lounské výstavě Člověk v pří-
rodě. Kurážný kluk si odnesl nejen žádanou opuncii, ale dokonce 
ještě výpěstek navíc podle vlastního výběru – jako prémii za první 
prodaný kaktus. V pátek výstavu navštívilo více než dva a půl tisíce 
lidí, přičemž podstatnou část návštěvníků tvořily děti. Na tradiční 
výstavě si mohli zájemci koupit mladé stromky od zahrádkářů, 
prohlédnout výstavní expozice holubů, nechyběly ani rady chova-
telů ryb. Letošní novinkou byla sobotní soutěžní přehlídka čisto-
krevných morčat. Celkem výstavu navštívilo 15 136 návštěvníků. 
„Bohužel nám tentokrát nepřálo počasí. Bylo pochmurno a lidé 
očekávali, že každou chvíli začne pršet. V neděli jsme dokonce 
s deštěm i začínali, takže přišlo o půl druhého tisíce lidí méně než 
loni. Jsme však šťastní, že doslova na poslední chvíli byla povo-
lena výstava drůbeže a holubů, na něž jsou lidé zvyklí. Divácky 
nejúspěšnější bylo cvičení se psy, vystoupení mažoretek a Taneční 
školy Luna. Lidé si pochvalovali množství zahradníků, mnozí na-
kupovali stromky, keře, také chryzantémy. Moc bychom si přáli, 
aby na víkendový Autosalon bylo už zase krásně,“ komentuje dění 
na výstavišti ředitelka akce Irena Spilková. (toš)

Jednotlivé složky integro-
vaného záchranného systému 
zde předváděly ukázky různých 
situací, techniky a výstroje. Mlá-
dež Českého červeného kříže za 
spolupráce záchranářů ze Žatce 
předváděla ukázky zásahů při 
možných nehodách, představil 
se Karate klub Podbořany s ukáz-
kami sebeobrany a porážecí tech-
niky a dále Hasičský záchranný 
sbor Podbořany s využitím hasič-
ského auta na uhašení fiktivního 
ohně. Ti sklidili největší úspěch, 
protože každý z přítomných si 

mohl sám vyzkoušet držet hadi-
ci s hasící pěnou a „hasit“. Toho 
hojně využily nejen děti, pro které 
to byl zážitek, ale i dospělí, kteří 
zjistili, že to není tak jednoduché, 
jak to na první pohled vypadá. 

Kolemjdoucí maminky s ko-
čárky se dotazovaly mladých 
záchranářů, jak správně postu-
povat při záchraně dusícího či 
nedýchajícího miminka a byla 
možnost vyzkoušet si umělé 
dýchání a masáž srdce na Resu-
scit-fantomech. Svoje vybavení 
zde předvedla i Policie ČR.

n Traktůrek z garáže 
ŽATEC – Zloděj se vloupal 

do garáže ve Stroupečské ulici. 
Odcizil malý traktor MT a žací 
stroj ŽT-152. Krádeží způsobil 
škodu za 95 000 Kč, za 500 Kč 
poškodil vrata.
n Odnesl pilu i nůžky

BUŠKOVICE - Do rekon-
struovaného a neobydleného 
domu vlezl poberta. Otevřel 
uzamčená garážová vrata, vnikl 
dovnitř a ukradl motorovou pilu 
Oleomag a motorové nůžky na 
živý plot. Svým činem způsobil 
škodu za 13 000 Kč.

n Z busu odsál naftu
PANENSKÝ TÝNEC - Zlo-

děj odčerpal ze zaparkovaného 
autobusu motorovou naftu. 
Otevřel kryt od nádrže a celkem 
odsál 189 litrů paliva. Způsobená 
škoda činí 5481 Kč. 
n Peníze ze sběrny

ŽATEC - Poberta se vloupal do 
objektu sběrných surovin v Pur-
kyněho ulici. Vnikl do budovy 
kanceláří, přeštípal visací zámky 
u mříží, vypáčil dveře a z jedné 
kanceláře ukradl hotovost. Škoda 
vyčíslena na 52 400 Kč.
n Krádež v lese 

HVÍŽĎALKA – Minulou 
středu 3 km za obcí v lese ve 

směru na Řevníčov neznámý 
pachatel odcizil zaparkovanou 
Škodu Octavia šedé metalické 
barvy. Škoda byla vyčíslena na 
200 000 Kč.
n Z vazby pro lup

ŽATEC – Minulé úterý bylo 
proti obviněnému zahájeno 
trestní stíhání pro krádež. V pon-
dělí totiž odcizil v Kauflandu 11 
čokoládových kolekcí v hodnotě 
834 Kč i přesto, že předloni byl 
pro loupež odsouzen.
n Vloupání ve vsi

BŘEZNO – Poberta překo-
nal oplocení pozemku domu 
v rekonstrukci, odstranil visací 
zámek ze vstupních dveří dílny 

a odcizil svářečku na plasty a 7 
kulových čepů. Poté z vedlejší 
dílny odstranil visací zámek 
a z vnitřního prostoru odnesl 2 
elektrické kabely 220 V o délce 20 
m. Celková škoda činí 9100 Kč.
n Traktor i pohon

ŽELKOVICE - Neznámý 
pachatel odcizil z neoploceného 
pozemku za domem v obci trak-
tor Zetor 7045 červené barvy 
a z druhého traktoru odsál 40 l 
motorové nafty. Celková škoda 
činí 151 120 Kč.

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

M. Malý, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Svůj nesouhlas s navrhovaným 

rušením osobní železniční dopra-
vy na trase Žatec - Deštnice lidé 
projevili také na několika setká-
ních s představiteli Ústeckého 
kraje, Českých drah, odborů a po-
litiky. „Očekávali jsme smířlivý 
dialog, ale zatím jsme se dočkali 
pouze posměšků, kroucení hlav, 
záporných argumentů a nekom-
promisního přesvědčování, že 
to pak bude pro obce a jejich 
občany jenom lepší,“ konstatují 
starostky měcholupská Doris 
Černíková a deštnická Martina 
Bartošová. 

Kraj jako objednavatel auto-
busové a osobní vlakové dopravy 
tvrdí, že chce nahradit málo vyu-
žívané železniční spoje levnějšími 
a komfortnějšími autobusovými 
linkami. „Autobusy budou sta-
vět v centrech obcí a při plnění 
norem Euro 5 jsou ekologičtější,“ 

říká krajský radní Milan Franc. 
Starostky nesouhlasí: „Ne každé-
mu vyhovuje autobusové spojení, 
ať už z důvodu ekonomického, či 
zdravotního. Argument, že vlak je 
méně vytížený než autobus, přece 
nelze uplatňovat, když nemáme 
statistiku frekvence cestujících 
v autobusech. A věřte nám, toto 
statistické číslo bude velmi po-
dobné, ne-li nižší, v porovnání 
údajů u železniční obslužnosti,“ 
uvádějí v dopise. 

Obec Měcholupy a k ní při-
družené Milošice, Želeč a Velká 
Černoc, obec Deštnice a k ní při-
družené Sádek a Nová Hospoda 
a obec Holedeč a k ní přidružené 
Holedeček, Veletice i Stránky, 
kterých se plánované zrušení 
týká, leží v severozápadní části 
Ústeckého kraje. Jde o turisticky 
a chalupářsky zajímavé lokality. 
„Jestliže dojde ke zrušení vlaků 
na této trati, budeme čelit dalším 

negativním dopadům – neza-
městnanosti a následně odchodu 
lidí z našich obcí za prací a s tím 
související odchod dětí z našich 
škol (jejichž udržitelnost je již 
nyní na hranici finančních mož-
ností). Máme dojem, že rozhod-
nutí Ústeckého kraje, který má 
občanům pomáhat, je naopak pro 
obce likvidační. A kdo bude řešit 
devastování a rabování nádraží, 
která jsou již dnes v zuboženém 
stavu?“ táží se starostové.

Kraj ústy vedoucího odboru 
dopravy Jindřicha Fraňka argu-
mentuje tím, že oněch v průmě-
ru deset cestujících, které podle 
krajských výpočtů jezdí vlakem 
z Žatce do Deštnice, dokáží au-
tobusy odvést mnohem levněji. 
Roční ztráta na trati podle kraje 
činí 6,2 milionu korun.

Starostky jsou odhodlány „své“ 
vlaky bránit i na zářijovém zase-
dání ústeckých zastupitelů.

n Závada je opravena
Reakce na dopis „Náročný divák?“ (SH 36 z 5. září 2007):
„Velmi nás mrzí nepříznivý zážitek při sledování uvedených filmů 

v kině Svět. Bohužel, jak stárneme všichni, tak stárne i technické 
zázemí v kině. Určit závadu na zvukovém zařízení firmy Yamaha 
není jednoduchou záležitostí, zvlášť když se porucha projevovala 
nepravidelně – jen v některých promítacích dnech. Po uvedeném 
představení, kdy jsme divákům vrátili vstupné, však provozovatel 
kina Luboš Maršál okamžitě jednal s uvedenou firmou a závada na 
zařízení byla neprodleně odstraněna! 

Ubezpečuji čtenáře i za ostatní promítače v kině, že děláme vše 
pro to, aby projekce měla odpovídající kvalitu a diváci odcházeli 
spokojeni. O velkých změnách v budově bývalého kina Revoluce 
a zlepšujícím se prostředí nejen v kině, ale i v ostatních zařízeních 
pana Maršála se můžete přesvědčit sami.

Za pokažený zážitek z filmu se všem divákům ještě jednou omlou-
váme. Každého z vás si velmi vážíme a těšíme se na vaši návštěvu 
v kině Svět.“                      Jaroslav Stříbrný, promítač kina Svět Louny

Dům dětí a mládeže Postolo-
prty zahajuje činnost více než 
třiceti zájmových kroužků příští 
úterý 18. září týdnem otevřených 
dveří. Oddělení pohybových ak-
tivit a přírodovědy nabízí pro 
děti od 7 do 15 let a mládež 
kroužky roztleskávaček i aero-
biku, hip-hop pro začátečníky 
i pokročilé, také společenské 
tance. Je zde i útvar delfínek 
– jednak pro plavce a jednak 
pro neplavce. Pro přírodomily 
se otevřou klasické kroužky: 
přírodověda, zoo savci, teraris-
tika a rybářský. 

Oddělení uměleckých a ostat-
ních aktivit tradičně zve děti od 
7 do 15 let na keramiku, dále 
do Pastelky a Šikulky, což jsou 
kroužky, jak napovídají názvy, 
výtvarných a ručních prací. 
V postoloprtském DDM se 
můžete naučit nebo zdokonalit 
ve hře na trempskou kytaru. 
Připravena je také oblíbená flét-
nička, ale i počítačový kroužek, 
ártík-logopedie, klub Míša a také 
biblický klub. 

DDM Postoloprty má širokou 
nabídku pro předškoláky. Be-
ruška – to je taneční přípravka, 
dále pak trpaslíček, klub Klubíč-
ko, zpíváníčko, angličtina pro 
malé. I pro nejmenší je tu ártík-

-logopedie a nebo aerobik. Pro 
rodiče s dětmi se nabízí cvičení 
pod dohledem dvou zkušených 
lektorů.

Volný čas však mohou v DDM 
trávit i dospělí. Pro ně je připra-
ven aerobik – začíná se 4. října 
od 19 hodin. Že nevíte, co je to 
body form? I to zjistíte, pokud se 
přihlásíte.

Od října budou opět probíhat 
každé úterý v Informačním cen-
tru v Postoloprtech kurzy jógy 
pod vedením Miluše Dyršmídové 
ze Žatce. Zápis zprostředkovává 
ředitelka Kulturního zařízení 
města Dana Poštová.

Dům dětí a mládeže Podbořa-
ny letos nabízí čtyřiadvacet zá-
jmových útvarů. První schůzky 
kroužků se konají v týdnu od 17. 
do 21. září. Zájemci platí pouze 
10 korun zápisného na celý škol-
ní rok. „Letošními novinkami 
jsou kroužky taneční a kondiční 
cvičení. Dospělým nabízíme 
kurz angličtiny a Kondiční cviče-
ní se Zinou. Zájemci se mohou 
přihlašovat do konce října. Další 
naší novinkou je kroužek s ná-
zvem Internet a počítačové hry. 
Děti odevzdají přihlášku, zaplatí 
zápisné a mohou se zúčastnit kte-
rýkoli pracovní den od 13 do 16 
hodin, v čase, který jim vyhovu-

je,“ přiblížila Jitřenka Beranová 
z DDM Podbořany. 

V Podbořanech nabízejí dětem 
a mládeži od 6 do 18 let také 
výuku němčiny, angličtiny pro 
začátečníky a pokročilé, fran-
couzštiny i ruského jazyka, ale 
i češtiny za školou. Vychovávají 
i budoucí redaktory – prostřed-
nictvím kroužku Redakční rada. 
Děti, které sem budou docházet, 
se mají podílet na tvorbě časopisu 
Domeček. 

Nechybí samozřejmě keramika, 
veselé pískání (flétna), vaření, ale 
i kytara pro radost, stolní tenis, 
florbal nebo billiard hockey. Na 
své si přijdou začínající a pokroči-
lí rybáři, dále modeláři. V nabídce 
jsou již zavedené kroužky výtvar-
ný a sportovní, také tvořínek pro 
pěti až šestileté děti. 

Poznat indiánskou moudrost 
a tábornické dovednosti mohou 
děti od 6 do 15 let v žateckém 
Domě dětí a mládeže – pro to je 
zde kroužek Ksigudan. DDM na-
bízí i meditační cvičení v kroužku 
Falun gong. „V poslední době si 
získává oblibu i cvičení na ba-
lonech. Výborně totiž rovnají 
záda a celkově zpevňují tělo,“ 
říká Marta Kačenáková z DDM 
v Žatci.

Přičichnout si k televizní repor-
téřině můžete v kroužku Dětská 
televize, který je o základech na-
táčení a moderování – zvou sem 
mládež od 12 do 26 let.

OKRES LOUNY (tk) - Mi-
nulý týden se v lounském okre-
se událo celkem 18 dopravních 
nehod.

Dvě osoby utrpěly lehké zra-
nění. Škoda byla vyčíslena na 

701 000 korun. O víkendu bylo 
hlášeno 7 dopravních nehod se 
dvěmi lehkými zraněními. Škoda 
334 000 korun. Nejčastější příči-
ny: nedání přednosti, předjíždě-
ní, ale i střety se zvěří.

Centrum pořádá 
Den otevřených 

dveří
LOUNY (red) - Svaz tělesně 
postižených a Centrum služeb 
pro zdravotně postižené v Ra-
kovnické ulici (bytovka ve dvo-
ře Domova důchodců Louny) 
pořádá dne 13. září od 9 do 16 
hodin Den otevřených dveří. 

Uvidíte nově zrekonstruované 
prostory, ukázku kompenzačních 
pomůcek a jejich použití – může-
te absolvovat jízdu zručnosti na 
vozíku. Za úhradu 20 korun 
tento den vám provedou i čištění 
brýlí a sluchadel ultrazvukem. 
Zájemcům bude změřen tlak 
nebo za úhradu namasírována 
šíje či záda. Zakoupit budete 
moci na výstavce výrobky těles-
ně postižených, kalendář na rok 
2008, trička a další předměty ze 
závodů vozíčkářů. 

Připraven je celodenní do-
provodný program, setkání 
s představiteli obecních úřadů. 
V poledne se uskuteční pracovní 
setkání poskytovatelů sociálních 
služeb, od půl druhé se koná 
setkání se členy základních or-
ganizací zdravotně postižených 
a od 15 hodin setkání s partnery 
Centra.

SMOLNICE (bal) - V sobotu 8. září v 16 hodin začala na faře 
ve Smolnici přehlídka děl vzniklých na druhém ročníku týden-
ního výtvarného sympozia Krajina Ústeckého kraje. Pořádala ho 
lounská Galerie XXL. Ve Smolnici tvořilo 12 umělců pod vede-
ním akademického malíře Jiřího Davida. Představili se zkušení 
výtvarníci i studenti Vysoké školy umělecko průmyslové, např. 
akademičtí malíři Rostislav Novák, Tomáš Císařovský, Eliška 
Jakubíková, magistři umění Markéta Urbanová, Zdeněk Daněk, 
Tomáš Polcar, Libuše Vendlová, Jitka Mikulcová, Vasil Artma-
nov, studenti VŠUP Praha Daniela Baráčková a Alexey Klyuykov. 
Každý se snažil osobitým způsobem zachytit České středohoří 
a malebnou krajinu v okolí Smolnice, kde účastníci bydleli.

Díla můžete zhlédnout na vernisáži 14. září od 18 hodin v Gale-
rii XXL v Lounech. Představí se tam zejména Eliška Jakubíčková 
a její Dobré dny. Výstava pak bude otevřena do 9. října každý 
všední den od 10 – 17 hodin. Na uspořádání sympozia přispěl 
také Ústecký kraj, který na přehlídce děl zastupoval šéf odboru 
kultury Petr Novák.
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Světový den první pomoci
Maminky nejvíc zajímalo, jak zachránit kojence 

PODBOŘANY (sih) - V sobotu v Podbořanech proběhl Světový 
den první pomoci, který každoročně pořádá ČČK za podpory měs-
ta. Letos byl zaměřen na bezpečnost dětí v silničním provozu. 

Mladí záchranáři Petr Novák a Denisa Lehoučková z Českého 
červeného kříže Louny ukazují, jak postupovat při poskytování 
první pomoci. Figurantem je Vojtěch Štolfa.

Je libo tvořínek, delfínek nebo Míša klub?
Domy dětí a mládeže nabízejí zájmové kroužky pro malé i dospělé

OKRES LOUNY (bal) – Domy dětí a mládeže i kulturní zařízení 
nabízejí na počátku nového školního roku desítky volnočasových 
aktivit, kam mohou docházet ať už školáci po vyučování, nebo 
dospělí po práci. 

Zruší se vlaky, odejdou lidé 
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Na smolnické faře voněly 
barvy a vznikaly obrazy

Akademický malíř Jiří David a jeho pojetí lounského pa-
noramatu.

Za nehody mohou i zvířata


