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černá kronika

n  Od 4. září 2006 je část 
Soukromé střední průmys-
lové školy elektrotechnické 
umístěna v Postoloprtech. 
Jak se vám po roce daří? 

Václav Fiala, 
ředitel
SSPŠE Žatec

„Nejnovější zpráva je potě-
šující. Postoloprtští zastu-
pitelé projednali a schválili 
moji žádost o příspěvek ve 
výši 50 tisíc korun. Ten nám 
tak pokryje část doplatku za 
vytápění budovy. A jak se 
nám vede? Přijďte se podí-
vat! Tímto zveme i ostatní 
veřejnost, včetně rodičů 
a zájemců o studium na dny 
otevřených dveří naší školy. 
Jsou plánovány na 5. listo-
padu, 6. prosince a 7. února 
2008, vždy od 8 do 18 hodin. 
Navíc je školu možno navští-
vit v libovolném vyučovacím 
dnu, po předchozí telefonické 
dohodě s vedením školy.“
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Weinberger tour... Galerie Benedikta Rejta uspořádala 
v sobotu 29. září derniéru výstavy Surrealismus v Lounech. Pří-
tomní vzpomněli, že je to již rok, co nás opustil výtvarník Kamil 
Linhart. Derniéru doprovodil koncertem violoncellista František 
Brikcius (vlevo) a klavírní virtuos Tomáš Víšek. Přednesli skladby 
Ireny Kosíkové a tří židovských skladatelů - Jaromíra Weinberge-
ra a dvou „terezínských“, Erwina Schulhoffa a Jamese Simona, 
jejichž životní pouť byla násilně ukončena v koncentračních tábo-
rech. Jejich hudba je stále živá, aktuální, a zní. Kulturní zážitek 
umocňovala scenérie za galerijními okny - osluněné žloutnoucí 
topoly a pohled na kopce Srdova. (toš)

n Pozorná sousedka
LOUNY - O půl desáté večer 

bylo na linku 156 oznámeno, 
že z bytu na Tyršově náměstí se 
ozýval křik ženy. U domu čekala 
na strážníky žena, která je tele-
fonicky upozornila, a sdělila, že 
sousedku mohl napadnout její 
přítel. Strážníkům otevřel 31letý 
muž – Ukrajinec, řekl, že se 
v bytě nic neděje. Současně vyšla 
z koupelny rozrušená 22letá žena 
s podlitinami na ruce a sdělila, že 
jí její přítel napadl ranami do ob-
ličeje a kopanci. Strážníci nabídli 
ženě odvoz k lékaři a možnost po-
dat trestní oznámení. Souhlasila 
a byla převezena k ošetření. Muž 

během převozu k ověření totož-
nosti se přiznal, že vypil několik 
piv a družku udeřil. Byl ponechán 
k šetření na PČR.
n Podvodnice dopadena

LOUNY - Komisař zahájil 
trestní stíhání obviněné pro krá-
dež a podvod. V lednu oslovila 
na ulici muže a pod záminkou 
nehody kamionu na něm vyláka-
la 27 000 Kč s tím, že mu je vrátí, 
což do současné doby neučinila. 
Jako jistinu poškozenému dala 
batoh, ve kterém měla být rulič-
ka bankovek cizí měny. Při pro-
hlídce batohu poškozený zjistil, 
že tam žádné peníze nejsou. 
V únoru pod stejnou záminkou 
podvodně vylákala na další ženě 

30 000 Kč a v nestřeženém oka-
mžiku ji navíc ukradla peněženku 
s 29 000 Kč. 
n Ukradl rozvody topení

CÍTOLIBY - Poberta si vyhlédl 
rozestavěný rodinný dům. Po vy-
páčení plastových dveří se do něj 
vloupal a ukradl rozvody topení, 
vodoměr a elektrokabely. Způso-
bil škodu za 13 500 Kč. 
n Objasněné krádeže aut

LOUNY - Z krádeže, poško-
zování cizí věci, neoprávněné-
ho užívání cizí věci a pokusu 
krádeže stíhá komisař 28letého 
muže z Prahy, který se v polo-
vině srpna vloupal do několika 
aut a jedno z nich odcizil. Na 
svědomí má vloupání do za-

parkovaného Fiatu Tipo v ulici 
17. listopadu, kde poškodil 
spínací skříňku, odcizil střed 
volantu a panel autorádia, vše 
za 11 000 Kč. V Pražské ulici 
vnikl do dalšího Fiatu Tipo. Po-
škodil spínací skříňku a odjel do 
Frotzlovy ulice, kde jej odstavil. 
Z vozu ukradl autorádio, pouzd-
ro s CD, brašnu s nářadím a dal-
ší věci. Škodu majitel odhadl na 
7700 Kč. Krádeže Citroenu za 
40 000 Kč se dopustil v ul. Pet-
ra Obrovce. Nyní je obviněný ve 
vazební věznici, neboť je stíhán 
i pražskými kriminalisty. 

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

M. Malý, MP Louny

Ctitele Černochova potěšila 
zejména výstava fotografií Čer-
nochov dříve a dnes v zasedací 
místnosti obecního úřadu a s po-
vděkem nakupovali upomínkové 

předměty. Na výstavě bylo plno. 
Rodáci přijeli odevšad. Starosta 
Antonín Lanc i místostarostka 
Šárka Křepčíková se také za-
hloubali do alb a starých kronik. 

Prostudovali nejen pamětní 
knihu, ale i zápisník o schůzích 
a valných hromadách sboru 
dobrovolných hasičů od roku 
1903, sokolů. 

Pozornost budily dvě zbylé 
loutky z loutkového divadla 
v Černochově, které pečlivě 
schraňuje místní patriot Vlas-
timil Mith: „Kdysi jako mladý 
jsem s nimi hrál místní loutkové 
divadlo, ještě s Václavem Izerou. 
Později byly loutky rozkradeny 
a poztráceny, ale původně bylo 
v tomto stylu vyvedeno 35 až 40 
loutek.“

„Snažím se vypátrat genealo-
gický strom svého rodu, proto 
obdivuji, jak v této malé vesnič-
ce sledují rodokmeny, i bohatý 
fotomateriál. To ani v Peruci ne-
mají,“ srovnává návštěvník Jan 
Vnouček, který oslavy navštívil 
se svým kolegou Miroslavem 
Blažkem. 

Program oslav připravili členo-
vé Kulturního sdružení Václava 
Krejného ve spolupráci s Městy-
sem Peruc, Farností Peruc, s pa-
nem hostinským Sobolou, FC 
Černochov a se členy místního 
Mysliveckého sdružení.

(dokončení ze str. 1)
Podle Aleše Kassala svědčí re-

akce veřejnosti o tom, že s expo-
zicí není spousta lidí spokojena, 
a proto do muzea ani nepřijde, 
byť jde o lidi, kteří mají i děti. 
Stav expozice a pramalá snaha 
o její vylepšení jsou podle mís-
tostarosty hlavním důvodem 
odvolání. 

„O modernizaci jsme bojovali 
celé roky. Dávno už by byla, kdy-
by byly peníze. Kdo zná muzejní 
problematiku, ví, že v malém 
městě expozice netvoří základní 
návštěvnost, tu zvyšují krátko-
dobé výstavy a akce. I o moderni-
zaci expozice pravěku usilujeme 
po celou dobu. Je sice stará, ale 
kvalitní. Studentům archeologie 
i gymnázií celé republiky, kteří 
k nám jezdí, slouží jako učebni-
ce,“ přiblížila Holodňáková. Za 
jejího působení však bylo vytvo-
řeno i několik nových expozic 
– Kabinet chmelových  známek, 

Žatecké obrázky (ikonografie), 
Dějiny opevnění města, Obrazy 
v Křížově vile. „Křížova vila je 
vlastně jedinou velkou expozicí. 
Vznikla, když byly peníze. Inter-
vencí muzea se podařilo získat od 
státu 7 milionů na rekonstrukci 
objektu, kterým se nyní chlubí-
me. Snahu mi není možné upřít,“ 
tvrdí R. Holodňáková

Podle místostarosty jsou tu 
i další nevyhovující věci, jež 
souvisejí se způsobem řízení pří-
spěvkové organizace. „Město do 
ní v posledních pěti letech vkládá 
čtyři až pět milionů korun ročně 
a očekává oprávněně, že se mu-
zeum bude nějak vyvíjet, nikoli 
konzervovat,“ říká Kassal. 

„Oficiálně mi nevytkli vůbec 
nic, například letos v lednu mi 
přiznali osobní ohodnocení bez 
jediné výtky,“ hájí se odvolaná 
ředitelka. 

„Chtěl bych upozornit, že ex-
pozice vznikla v roce 1972, paní 

exředitelka v muzeu strávila 27 
let a měla tedy dostatek času se 
expozicí, byť krůček po krůčku, 
zabývat. Navíc nositelem inova-
ce a zatraktivnění musí být pře-
ce obecně manažer, který něco 
a někoho vede. Od toho je přece 
placena,“ dodal Kassal.

„A co jsme dělali jiného, než 
krůček po krůčku expozice 
modernizovali a vylepšovali? Až 
dosud jsem žila pouze muzeem. 
Nesčíslněkrát jsme se zabývali 
obnovou, modernizací. Koncep-
ci jsem předložila, ale když není 
vůle, nejde nic. Moje svědomí 
je čisté, nemám se zač stydět. 
Muzeum má renomé a já jsem 
na ně pyšná, že se udrželo, že 
je v pořádku,“ uzavírá Radmila 
Holodňáková. 

Město tedy nyní vyhlásí výbě-
rové řízení podle standardních 
podmínek. „Může se klidně při-
hlásit i odvolaná paní ředitelka,“ 
uvedl Kassal.

Nadprůměrný počet 
dopravních nehod
LOUNSKO (pčr) - Policisté 

lounského okresu vyjížděli v mi-
nulém týdnu celkem k 38 doprav-
ním nehodám. Jeden člověk byl 
při nich u Libčevsi usmrcen a tři 
lidé utrpěli lehčí zranění. Škoda 
byla odhadnuta na 2 419 000 
Kč. O prodlouženém víkendu 
policisté zaznamenali celkem 21 
dopravních nehod, při kterých 
utrpěly dvě osoby lehčí újmu 
na zdraví. Škoda činí 1 118 000 
Kč. Příčiny – nesprávný způsob 
jízdy, nepřiměřená rychlost, ne-
dání přednosti.

Přepadení lounské 
herny bylo fingované

LOUNY (pčr) - V minulém čís-
le jsme informovali o loupežném 
přepadení lounské herny Lucky. 
K obsluhujícímu barmanovi 
měl přijít muž a pod pohrůžkou 
pistole po něm požadovat vydá-
ní peněz. Barman mu z obavy 
o svůj život vyhověl. Jak ale poli-
cisté následným šetřením zjistili, 
tato loupež byla fingovaná. Na 
činu se předem domluvili oba 
aktéři a o odcizené peníze se pak 
podělili. Nyní oba čelí obvinění 
z trestného činu podvodu. Dvace-
tiletý mladík z Lounska byl zadr-
žen a byla na něj uvalena vazba. 
Jeho o dva roka mladší komplic, 
který sehrál roli přepadeného, je 
stíhán na svobodě. Část odcize-
ných peněz policisté zajistili.

Policisté organizátorům 
nesmírně pomohli

LOUNY (red) - Cyklistický od-
díl TJ Stadion Louny poděkoval 
v minulých dnech Policii ČR za 
pomoc při pořádání Mistrov-
ství ČR v časovce jednotlivců 
juniorů a juniorek na okruhu 
Lenešice – Postoloprty – Výškov 
– Břvany – Lenešice. „Přísluš-
níci policie z Loun a Postoloprt 
nám nesmírně pomohli. Obě-
tavě pracovali i za nepříznivých 
povětrnostních podmínek a díky 
jejich pomoci jsme mohli bez 
problémů zvládnout pořádání 
závodu,“ napsal Miloslav Bou-
da, prezident TJ Stadion Louny, 
lounskému policejnímu řediteli 
Miloslavu Šolcovi.

Pachatelé dobra usvědčeni... Dobrodění začalo už 
po 14. hodině odpolední, přišlo okolo stovky dětí, o děti vzorně 
pečovali herci postolortského Klouzáku. Děti nejen sledovaly 
pohádky, ale byly vtaženy i do děje. „Hrála jsem trpaslíka,“ 
prozradila nám sedmiletá Miriam Vágnerová z Černčic, která 
akci navštívila s bráškou Jaroslavem, tatínkem Jaroslavem 
a babičkou Jaroslavou. „Hezký to bylo, perfektní, příště určitě 
půjdeme zas,“ hodnotí tatínek. Dospělejší publikum si pak vy-
chutnalo hru Blaník. Další přišli na Jiřího Dědečka. Úderem 21. 
hodiny vystoupil v lounské Stromovce Paralet, Kvítek a přátelé, 
aby předvedli Bohemian Rhapsody od Queenů. Tábor lidu jásal, 
Vladimír Petržílka bezprostředně po akci uznale prohlásil: „To 
muselo dát šílenou práci!“ Opravdu dalo. „Příprava na těch pět 
minut trvala tři měsíce, scházíme se od června. Zatímco ostatní 
relaxovali na chatách a koupalištích, my nacvičovali,“ líčí Jakub 
Dolejš. Výtěžek byl v době uzávěrky sčítán, ale již nyní se ví, že 
částka, odeslaná UNICEF na pomoc hladovějícím dětem, pře-
sáhne 14 000 korun. Na snímku „Vojta F. Mercury“, sboristky 
Kvítku a členové skupiny Paralet. (toš)

Paříž-Peking-Louny... V sobotu 29. září to v restauraci 
U Jíchů pořádně burácelo. Do Loun totiž zavítali někteří účastníci 
jízdy Paříž – Peking. Dne 21. července vyrazilo z Francie více 
než sto nadšenců v Citroënech na třicet tisíc kilometrů dlouhou 
expedici přes Itálii, Řecko, Turecko, Írán a Kazachstán do Pekin-
gu a odtud přes Rusko zase zpět. Na zpáteční cestě se účastníci 
neopomněli zastavit v Čechách a v klubové restauraci U Jíchů. 
Vzácné hosty s dálkou v duších včetně vedoucího expedice Juana 
Andresa přivítal majitel restaurace, prezident 2cv Citroën Miloš 
Kolařík, Tomáš Neruda-šef 2cv clubu Praha a lounský starosta 
Jan Kerner. Po večeři vypukly velké debaty mezi českými a fran-
couzskými ctiteli tohoto půvabného auta, takže měl překladatel 
Juan Andres pořádně napilno. Později přišel ke slovu i tanec 
a zemité veselí, které rozproudil hospodskými zpěvy Václav 
Vávra, doprovázen tahací harmonikou a rozverným parťákem 
v šatech a šátku. Komplet nezbedného muže k nadšení Francouzů 
doplňovaly křusky, jégrovky a neposedné poprsí. (toš)

Jako blesk z čistého nebe

Největšími producenty oxi-
du uhličitého jsou elektrárny 
a teplárny, ve kterých se spaluje 
hnědé uhlí. Znečišťovatelé loni do 
vzduchu vypustili také například 
67 800 tun oxidu siřičitého nebo 
60 tisíc tun oxidů dusíku. Podle 
registru se do ovzduší v Ústeckém 
kraji dostalo i téměř 5 tun olova, 
1,5 tuny arsenu a jeho sloučenin 
nebo 871 kilogramů rtuti.

Třemi největšími českými 
znečišťovateli ovzduší oxidem 
uhličitým jsou elektrárny v Pru-
néřově, Počeradech a Tušimicích. 
V žebříčku provozoven, které na-
hlásily údaje do registru, je elekt-
rárna Počerady na druhém místě 
s 6,56 milionu tun CO2.  

Podle Oty Schneppa, mluvčího 
ČEZ, jejíž elektrárny se největší 
měrou podílejí na emisích nejčas-

tějších škodlivin, se společnost 
v příštích letech chystá elektrár-
ny modernizovat a neefektivní 
uzavřít. Výkon hnědouhelných 
elektráren se tak sníží zhruba 
o 1000 MW. „Objem emisí oxidu 
siřičitého a oxidů dusíku pokles-
ne o více než 50 procent, sníží 
se i produkce oxidu uhličitého,“ 
slíbil Schnepp.

Například v případě elektrárny 
Tušimice II, v níž už komplexní 
obnova probíhá, se po jejím 
ukončení sníží emise škodlivin 
oproti roku 2004 o 15 %.

V současné době je ve fázi 
příprav i výstavba nového zdroje 
o výkonu 660 MW v Elektrár-
ně Ledvice, přičemž hlavním 
úkolem jeho realizace je opět 
podstatné snížení emisí CO2 
v ovzduší, a to 25 %. „Pro nový 

blok v lokalitě Ledvice se již 
podařilo získat státní autorizaci 
na výstavbu výrobny elektřiny. 
Je vydáno územní rozhodnutí 
pro výstavbu nové technologie 
spolu s demoličními výměry 
pro objekty, které musí ustoupit 
novému zařízení. Současně bylo 
vydáno kladné stanovisko minis-
terstva životního prostředí v pro-
cesu posuzování vlivů stavby na 
životní prostředí společnosti 
ČEPS ke stavbě nové linky 400 
kW z rozvodny Chotějovice do 
rozvodny Výškov, kterou bude 
výkon z bloku 660 MW z Ledvic 
vyváděn,“ říká Schnepp.

Trochu jiná situace je podle 
mluvčího s Elektrárnou Počera-
dy. V jejím případě se sice rovněž 
předpokládá obnova a moder-
nizace, což by vedlo ke snížení 
emisí škodlivin v ovzduší, ale vše 
je závislé na dodávkách uhlí pro 
elektrárnu. „Ty bohužel v součas-
né době ze strany Mostecké uhel-
né společnosti zajištěny nejsou,“ 
konstatoval.

Znečišťovatelé chrlí do ovzduší CO2
Modernizaci Eletrárny Počerady limituje přísun uhlí

SEVERNÍ ČECHY (bal) - Velcí znečišťovatelé v Ústeckém kraji 
v loni do ovzduší vypustili 31,9 milionu tun oxidu uhličitého, který 
se podle vědců významně podílí na globálním oteplování. Je to 
zhruba 38 % veškerých emisí, které připadají na republiku. Vyplý-
vá to z údajů v integrovaném registru znečištění, které zveřejnilo 
ministerstvo životního prostředí. 

Uprostřed Dagmar Bolehovská, za svobodna Zázvorková, z čp. 
40,  nyní z České Lípy se svými kamarádkami z Černochova 
Miladou Předotovou, za svobodna Čadskou (vlevo) a Jitkou 
Proškovou, za svobodna Neústupovou. 

Krásný věk krásné vesnice
ČERNOCHOV (bal) - Obec minulý víkend oslavovala osm set let 
od první písemné zmínky. Kulaté výročí uctila hned celou škálou 
rozličných kulturních a sportovních akcí.
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