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černá kronika

n V Líšťanech má proběh-
nout rozsáhlá rekonstruk-
ce obecních komunikací. 
Jak jste s akcí daleko?

Miroslav
Protiva,
starosta
Líšťan

„Výběrové řízení na prove-
dení rekonstrukce komu-
nikací v majetku obce ještě 
neproběhlo. Čekáme, kdy 
bude vyhlášena výzva pro 
podávání žádostí o dotace 
z programu rozvoje venkova 
České republiky, kde budou 
stanoveny podmínky pro 
jejich získání. S vypracová-
ním žádosti o dotaci nám 
pomáhá obecně prospěšná 
společnost Serviso. Nyní se 
v obci provádí kabelizace 
rozvodů NN v ulicích Jaro-
slavova, Cítolibská, Vládní, 
Pod Vodárnou a V Poustkách.  
V posledních třech se prove-
de rekonstrukce veřejného 
osvětlení a ve zmíněných uli-
cích se zároveň uloží kabel 
místního rozhlasu. V ulicích 
Jaroslavova, V Poustkách, 
Pod Vodárnou, Brána a Hra-
bačov probíhá rekonstrukce 
kanalizace. V říjnu bude 
provedena oprava střechy 
hasičské zbrojnice. Jako nej-
důležitější akce pro období 
2007-2013 jsou rekonstruk-
ce místních komunikací, 
výstavba hříště pro míčové 
hry včetně potřebného zá-
zemí, revitalizace veřejné 
zeleně v obci - úprava pro-
stranství u křižovatky před 
prodejnou Jednoty, zalesnění 
obecních pozemků, zasíťo-
vání pozemků pro výstavbu 
rodinných domů a také vý-
stavba rozhledny.“
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Jimlín a Zeměchy mládnou... V sobotu 22. září pro-
běhlo na Obecním úřadě v Jimlíně letos již třetí vítání občánků. 
Tentokrát bylo do života přivítáno 5 dětí, které se narodily v období 
od května do červenc e. Uvítání byli Pert Donoval, Tereza Janichová, 
Markéta Svobodová, Sharon Rostašová a David Honauer. Děti 
obdržely od obce dárečky, které jim i jejich rodičům připomenou 
tuto malou slavnost. Jak se již stalo tradicí, rodičům i dětem za-
zpívaly a zarecitovaly děti z místní základní školy.

(Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín)

Tajemník radnice Martin 
Gutzer konstatoval, že může 
docházet k opětovnému nezasti-
žení jednotlivých pracovníků, ale 
bývá to způsobeno tím, že někte-
ří jsou terénní pracovníci, nikoli 
přepážkoví – ekolog, pracovníci 
stavebního úřadu či investiční 
technik. V případě potřeby mu-
sejí řešit problémy v úřední dny 
i mimo úřad a nemohou být pří-
tomni. Vždy by však měla být na 

jednotlivých odborech vyřešena 
zastupitelnost, i když technicky 
není možná v plném rozsahu. 

Podle něj je velmi důležité, aby 
byl občany úřad vnímán pozitivně 
a proto je třeba, aby byla učiněna 
opatření ke zlepšení současného 
stavu. I tak ale na rozdíl od ji-
ných míst, kde úřadují většinou 
pondělí, středa, jsou v Podbořa-
nech úřední dny pondělí, úterý, 
středa, pátek.

n Před č.p. 269 ukradli A6 
LOUNY – Byly zahájeny úkony 

trestního řízení pro krádež, kte-
ré se dopustil neznámý pachatel 
tím, že v ul. Mělecká odcizil čer-
né Audi A6. Škoda vyčíslena na 
300 000 Kč.
n Vyhrožoval a nezaplatil

LOUNY – Večer bylo na linku 
156 oznámeno, že v restauraci 
na hlavním vlakovém nádraží 
obtěžuje hosty a vyhrožuje číš-
nici nějaký muž. Strážníci ihned 
vyjeli, ale agresivní muž před 
jejich příjezdem utekl. Obslu-
hující ženu poučili o možnosti 
podat trestní oznámení. Zjistili, 
že muž nezaplatil útratu 170 Kč. 
Strážníci jej zadrželi nedaleko 
restaurace. Po ověření totožnos-
ti, kdy se jednalo o 31letého muže 
z Loun, byl předveden k dalšímu 
šetření na PČR. 

n Zloději kovů dopadeni 
LENEŠICE – Komisař zahájil 

trestní stíhání dvou obviněných 
pro krádež. V železniční stanici 
odcizili železná dvoukřídlá vrata, 
která odevzdali do sběrny v loun-
ské Říční ulici. Škoda vyčíslena 
na 5750 Kč.
n Za 780 korun hrozí 2 roky 

SOLOPYSKY – Poberta na 
lesní cestě ve směru na Pnětluky 
odstranil těsnící gumu u před-
ních dveří zaparkované a uza-
mčené Škody 105 L. Otevřel 
dveře a z přihrádky odcizil černou 
koženou peněženku. Způsobená 
škoda činí 780 Kč.
n Vloupání do chat

POD OVČÍNEM – Mezi Brlo-
hem a Brodcem došlo k vloupání 
do dvou chat. Zloděj v jedné cha-
tě odtrhl v okně ve vikýři 3 m nad 
zemí okenici, rozbil okno a vnikl 
dovnitř, kde prohledal celé horní 
patro. U druhé chaty pachatel 

taktéž vlezl oknem nad garáží, 
kde odtrhl okenici a vytlačil okno, 
ukradl zde rádio a televizi. Škoda 
vyčíslena na 7900 Kč.
n Odnesli téměř 200 tisíc 

LOUNY – Neznámý pachatel 
se vloupal do bytu v ul. Fügne-
rova. Překonal vstupní dveře do 
bytu, které zůstaly nepoškoze-
ny, a odcizil dvě televize, video 
a DVD přehrávač, počítač a hoto-
vost ve výši 100 000 Kč. Celková 
škoda činí 190 000 Kč.
n Do pumpy pro cigarety

LOUNY - Neznámý pachatel 
po vytlačení plastového okna do 
kuchyňky ze strany od pole vnikl 
do provozovny benzínové čerpa-
cí stanice PAPOIL, kde odcizil 
různé druhy cigaret. Způsobila 
škodu za 20 000 Kč.
n Výtržníci stíháni

POSTOLOPRTY - Komisař 
zahájil trestní stihání pro vý-
tržnictví, kterého se dopustili 

dva obvinění 22. března. Na 
chodbě restaurace Koruna a na 
chodníku před restaurací fyzicky 
napadli poškozeného a způsobili 
mu pohmožděniny.
n Lekl se a utekl

ŽATEC – Minulé úterý navečer 
vnikl do garáže dobrovolných ha-
sičů zloděj. K odcizení si připra-
vil vysílačky, svítilny, motorovou 
pilu a další věci, vše za 150 000 
Kč. Byl ale vyrušen, takže kořist 
nechal na místě a utekl. Žatečtí 
policisté šetří případ jako pokus 
krádeže. 
n Poničil kabriolet 

ŽATEC - Vandal si vyhlédl 
v Šafaříkově ulici zaparkovaný 
Opel Astra Cabrio. Proříznul 
u něj plátěnou střechu a vylomil 
a poškodil zámky. Způsobená 
škoda vyčíslena na 50 000 Kč.

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

M. Malý, MP Louny

Potvrzuje to také Ing. Jana 
Dvořáková, vedoucí správního 
odboru Městského úřadu Louny. 
K poslednímu srpnu bylo vymě-
něno 2 283 řidičských průkazů, 
což představuje 48 procent z cel-
kového počtu. „O rozšíření doby 
pro veřejnost však neuvažujeme. 
Mít řidičský průkaz není ze 
zákona povinné. O některých 
lidech, kteří léta neřídí, víme, že 
již nepřijdou. Jedná se zejména 
o řidiče starší sedmdesáti let,“ 
předesílá Ing. Dvořáková. 

Její odbor výměnu zatím bez 
problémů zvládá. Řidiči postačí, 

pokud se dostaví se starým ři-
dičským průkazem, s průkazem 
občanským a s průkazovou fo-
tografií. Dodací lhůta pro nový 
řidičský průkaz činí dvacet dní 
– a zatím je v platnosti průkaz 
původní. 

Denně si pro nový řidičský 
průkaz přichází okolo dvaceti 
osob. Vedoucí odboru se jen tro-
chu obává konce roku, kdy bude 
zřejmě náhle vyměňovat řidičské 
průkazy více lidí z celé republiky, 
aby to v Praze, kde nové průkazy 
vyrábějí, do uvedených dvaceti 
dnů stihli.

Přitom na barmana oba mí-
řili pistolemi. Poté jeden z nich 
donutil poškozeného odejít na 
WC a druhý mezitím odcizil ze 
zásuvek peníze. Pak barmanovi 
nastříkali do očí slzotvornou 
látku a utekli. Odjeli červeným 
vozidlem nezjištěné značky, které 
měli zaparkované poblíž herny. 

Popis pachatelů: oba vysocí asi 
175 cm, štíhlých postav. Obleče-
ni do tmavě šedých šusťákových 
bund a světle modrých riflí. Na 
hlavách měli černé pletené kukly 
s otvory pro oči. Mluvili dobře 
česky. 

Ve středu po třetí hodině ráno 

se v lounské herně Lucky rovněž 
odehrálo loupežné přepadení. 
K obsluhujícímu barmanovi 
přišel muž, který si dal předtím 
v herně pivo a s pistoli po něm 
požadoval otevření trezoru a vy-
dání peněz. Barman mu z obavy 
o svůj život vyhověl. Pachatel 
sebral peníze a odešel. 

Popis pachatele: asi 25 let, 170 
- 175 cm vysoký, štíhlé postavy, 
blond vlasy. Na sobě měl tmavou 
koženou bundu do pasu, na hlavě 
čepici s kšiltem. 

Policisté žádají občany, aby 
případné poznatky k případům 
volali na linku 158.

Podbořanské gymnázium je 
jednooborové gymnázium, které 
nabízí osmiletý vzdělávací gym-
naziální program. Počet žáků 
od školního roku 2003/2004 
do roku 2006/2007 klesl v této 
škole o více než 20, to je téměř 

o 12 % celkového počtu roku 
2003/2004. Škola měla k 1. září 
2006 celkem 175 žáků, to je ne-
celých 22 žáků na třídu. 

„Vedení gymnázia bylo, stejně 
jako vedení všech krajských 
škol, seznámeno s programem 

páteřních škol. Je věcí vedení 
školy, jakou budoucnost své 
škole přichystá a s jakými vari-
antami řešení přijde. Ředitelka 
školy již nějaké návrhy má 
a v současné době o nich jedná 
s možnými partnery. Oficiální 
projekt s jednou variantou však 
zatím nebyl podán,“  vysvětlila 
Naďa Kocábková z kanceláře 
hejtmana Ústeckého kraje.

Jen ve čtvrtek došlo na silni-
cích lounského okresu k devíti 
dopravním nehodám, které si 
vyžádaly dvě těžká zranění mla-
dých řidičů.

První vážná nehoda se udála 
před 14. hodinou na silnici 
I/7 poblíž Března u Postoloprt. 
Jednadvacetiletá řidička Felicie 
se při jízdě ve směru od Posto-
loprt na Louny plně nevěnovala 
řízení, vjela na pravou krajnici, 
čehož se zalekla a proto strhla 
řízení vlevo, přejela přes komu-
nikaci a v protisměru narazila do 
boku nákladního vozidla Avia. 
Při střetu utrpěla těžké zranění, 
se kterým byla převezena do 
lounské nemocnice. Její o tři 

roky starší spolujezdkyně byla 
při nehodě zraněna lehce. Cel-
ková škoda na vozidlech byla 
odhadnuta na 200 000 korun.

K další nehodě s těžkým 
zraněním došlo kolem čtvrté 
hodiny odpolední na křižovatce 
u Bítozevsi. Šedesátiletý řidič 
bagru, jedoucí ve směru od 
Chomutova na Louny, začal na 
přímém úseku vozovky odbočo-
vat vlevo, ale v době, kdy byl již 
předjížděn dodávkou Peugeot 
Boxer. Při bočním střetu utrpěl 
těžké zranění 26letý řidič Peu-
geotu (vykloubení pravé kyčle). 
Hmotná škoda byla vyčíslena 
na 200 000 korun. Nehodu dále 
vyšetřuje kriminální policie.

Mistr světa v ovládání biče Pa-
vel Votápek předvedl v Elektrárně 
Počerady ve dvou samostatných 
výstupech podstatnou část své-
ho umění. Společně s Divadlem 
VeTři tak zpestřil návštěvníkům 
čekací doby mezi jednotlivými 
exkurzemi.

„Líbilo se nám tu a doprovodný 
program pro děti byl moc fajn. 
Vlastně kvůli němu jsme sem se 
synem Adamem přijeli, elektrár-

nu jsme si prohlédli během dne 
otevřených dveří už vloni,“ řekli 
při svém odchodu manželé Pavlí-
na a Peter Broďániovi z Loun.

Mezi návštěvníky byli i ti, co 
měli kdysi s Elektrárnou Poče-
rady něco společného. „Jako 
betonář jsem stavěl všechny 
chladící věže, letos poprvé jsem 
si přijel prohlédnout elektrár-
nu zevnitř,“ usmál se Miloslav 
Blábolil z Loun. To Milan Švik 

z nedalekého Výškova v ní strávil 
od roku 1966 podstatnou část 
svého života jako parťák izolaté-
rů. V sobotu chtěl proto vnukovi 
Danielovi ukázat, kde jeho děda 
pracoval. Rovněž  Květoslav 
Grunt z Peruce kladl důraz na 
domovské právo k Elektrárně 
Počerady. Protože ji v 60. letech 
stavěl, vzal nyní na její prohlídku 
dceru Věru Hořčičkovou a vnuky 
Václava s Vojtěchem. 

„Líbí se mi, jak je moderně 
zařízen provoz, ovládání z velí-
na. Snad za tři roky to budeme 
mít v Tušimicích také,“ nechal 
se slyšet během prohlídky Petr 
Tlačvoda z Kadaně, který pracu-
je na elektrárně Tušimice a vzal 
sebou do Počerad i devítiletého 
Petra mladšího. 

„V Německu mají dnes asi 
20 000 MW z větrné energie 
a když jí nebylo možno využít, 
došlo ke zhroucení energetiky, 
protože nedokážou okamžitě na 
tento výpadek reagovat. U nás 
se při výpadku jaderné elektrár-
ny dokážou uhelné připojit na 
maximální výkon do několika 
hodin a tím výpadek nahradit. 
Proto u nás nedošlo ke zhrou-
cení sítě, které postihlo nedávno 
západní Evropu,“ dozvěděli se 
návštěvníci od průvodce elekt-
rárnou Petra Kseniče.

Jedná se o budoucnosti podbořanského gymnázia
PODBOŘANY (bal) - Gymnázium Podbořany, které v červnu 
oslavilo 70 let od svého založení, se obává zrušení nebo sloučení 
s jinou školou. Osmileté gymnázium by se mohlo teoreticky spojit se 
střední odbornou školou v Podbořanech nebo gymnáziem v Žatci.

Odborného průvodce Petra Kseniče pozorně poslouchala 
i sedmiletá Tereza Vernerová s maminkou Monikou z Loun.

Elektrárna ukázala návštěvníkům 
zajímavé útroby

Zaměstnanci se chlubili pracovištěm svým dětem i vnukům
POČERADY (bal) – Sobotní den otevřených dveří pro celou 
rodinu v Elektrárně Počerady se vydařil. Během tří hodin si 
prohlédlo elektrárnu 120 dospělých a 86 dětí, což byl během 
sedmiletého konání této akce rekordní počet návštěvníků, hlavně 
těch nejmenších. Zájemcům se otevřela brána elektrárny od 10 
do 13 hodin a během této doby si prohlídlo provoz sedm skupin. 
Ta nejpočetnější měla 27 dospělých a 12 dětí. 
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Obnova svatojánské tradice… Záměrem projektu 
s tímto názvem je celkové zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuc-
kého na návsi obce Želeč. Tato pískovcová socha, pocházející z ro-
ku 1714, se nacházela v kritickém stavu a byla již vážně staticky 

ohrožena. V rámci grantového 
řízení Fondu T-Mobile pro za-
městnance se podařilo obecně 
prospěšné společnosti Džbán-
sko získat finanční prostředky 
na opravu této skulptury. Dotace 
Fondu T-Mobile činí 99 750 Kč. 
Na dofinancování celkových 
nákladů se podílejí také obča-
né, kterým osud sochy sv. Jana 
Nepomuckého není lhostejný. 
Na dětském dni, který se konal 
v Želči 2. června, jsme uspořáda-
li sbírkovou akci. Z dobrovolné-
ho vstupného, ze sbírkové akce 
v kostele sv. Mikuláše, z prodeje 
triček a upomínkových předmě-
tů se nám podařilo získat celkem 
11 000 Kč. Celá tato suma bude 

použita na dofinancování projektu. Díky těmto prostředkům mohl 
akademický sochař a restaurátor Jan Vích se svými kolegy zahá-
jit práce na záchraně sochy. Dokončení prací je naplánováno na 
začátek října. V sobotu 6. října dojde k veřejnému předání zre-
konstruované sochy. V kostele sv. Mikuláše proběhne slavnostní 
bohoslužba, dále se uskuteční průvod a vysvěcení sochy sv. Jana 
Nepomuckého. Uvítáme každého, kdo bude mít zájem se s námi 
o tuto slavnostní chvíli podělit.                                   (Lenka Vlčková)

Při nehodách se těžce 
zranili tři lidé

Jen ve čtvrtek se na lounských silnicích bouralo devětkrát  
LOUNSKO (stř) - Policisté lounského okresu vyjížděli mi-
nulý týden celkem k 28 dopravním nehodám. Tři osoby byly 
při nich těžce a tři lehce zraněny. O víkendu se událo sedm 
dopravních nehod, při kterých byli lehce zraněni dva lidé. 
Příčiny: nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti, nepřimě-
řená rychlost.
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Jana Dvořáková ukazuje kuriózní řidičské oprávnění z let pa-
desátých. Jeho majitel, který požádal o výměnu, nebyl policií 
při řízení nikdy kontrolován. „Tento průkaz je starší, nežli já,“ 
směje se J. Dvořáková.

Výměna řidičáků je 
v Lounech zatím bez front
LOUNY (toš) – Do prosince letošního roku mají být vyměněny 
všechny řidičské průkazy, které byly vydané v letech 1964 až 1993. 
Množství řidičů, kterým zbývá projít procesem výměny však, pod-
le statistických údajů ministerstva dopravy, ubývá pomalu. 
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Pomozte policii dopadnout lupiče
ŽATEC, LOUNY (pčr) – Minulé úterý kolem 1:30 hodin došlo 
v žatecké herně Display k loupeži. Dovnitř vstoupili dva neznámí 
pachatelé s kuklami na hlavách a po obsluze herny požadovali 
peníze.

Někteří pracovníci musejí i do terénu
PODBOŘANY (sih) - Poslední dobou byly zaznamenány stížnos-
ti na nepřítomnost pracovníků Městského úřadu v Podbořanech 
v úřední dny. 


