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n  Poslední zářijovou so-
botu proběhla v restauraci 
Stromovka v Lounech dob-
ročinná akce Dobrodění. 
Kolik peněz se vám podařilo 
získat?

Tomáš
Železný,
pokladník

„Minimální suma, která bude 
odeslána na podporu jednoho 
z programů UNICEF (výběr 
konkrétního programu zá-
leží na samotné organizaci) 
je 14.666,50 Kč. Tato suma 
byla vybrána na vstupném. 
Rádi bychom za občanské 
sdružení poděkovali všem, 
kteří přispěli na dobrou 
věc a přišli se podívat. Také 
děkujeme všem sponzorům. 
Rozpis příjmů a výdejů na-
jdete na stránkách sdružení 
www.dobrodejovo.cz. Další 
ročník Dobrodění plánujeme 
na červen příštího roku. Zvá-
ni jste už nyní.“
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Naučná stezka byla otevřena... V neděli byla v rám-
ci oslav devadesátých narozenin lounského skautingu slavnostně 
otevřena naučná stezka Louny – Zeměchy. Otevírání se zúčast-
nily asi tři desítky dětí a dospělých. Milá byla účast zeměšských 
školáků, kteří přijeli do Loun vlakem a domů se po stezce vydali 
spolu s učitelkami pěšky. Nejmladšímu účastníku akce, Adamu 
Bařtipánovi byly v srpnu dva roky. Za naučnou stezkou stála stu-
dentská práce absolventa litvínovské Scholy Humanitas Jaroslava 
Tošnera. Nápadu svého soukmenovce se tvůrčím způsobem chopila 
lounská skautská organizace a obětavě stezku za finanční podpory 
Města Louny zrealizovala. Na trase najdete pět naučných tabulí. 
Začínají nad lounskou vodárnou, kde se dozvíte o koloběhu vody. 
Končí ve vytěženém lomu nad Zeměchy, který mají lidé spojený 
s někdejší divokou skládkou. Vše bylo důkladně uklizeno a odhalen 
byl geologický profil. „V tomto místě by mělo výhledově vzniknout 
biocentrum,“ uvedla starostka Jimlína a Zeměch Marcela Červená. 
Na zahájení promluvila také RNDr. Věra Mirvaldová, která pobla-
hopřála skautům ke kulatému jubileu a pochválila organizaci za její 
soustavnou píli a pracovitost. Závěrem složila hlubokou poklonu 
všem obětavým lidem, kteří se dětem tak poctivě věnují. (toš)

n Sedm odnesených pojezdů
LOUNY - Poberta vnikl na po-

zemek firmy v Husově ulici, když 
překonal plot vysoký 180 cm. 
Vyhlédl si hliníkové pojezdy ke 
krytým bazénům a celkem sedm 
jich ukradl. Firmě způsobil škodu 
za 30 000 Kč.
n Zmizely radiátory a lešení

LOUNY - Z neoploceného are-
álu stavby haly v Průmyslové ulici 
zmizel volně odložený materiál. 
Zloděj tam odcizil 16 radiátorů 
a hliníkové lešení. Škoda vyčís-
lena na 237 400 Kč.
n Odčerpána tuna nafty 

OPLOTY - Policisté šetří 
krádež motorové nafty ze dvou 
palivových nádrží nákladního 
Mercedesu Axor. Pachatel otevřel 
víka nádrží a odčerpal asi tisíc li-
trů paliva za 27 500 Kč. Vůz byl 
zaparkovaný před domem.
n Krádež dvou Octavií

LUBENEC – Dvě vozidla 
Škoda Octavia byla ukradena 
v Zahradní ulici. Zmizela i plateb-
ní karta, kterou majitel ponechal 
v autě. Celková škoda přesahuje 
500 000 Kč.
n Další Octavia 

VROUTEK - Policisté pátrají 
po Škodě Octavia, kterou zloděj 

odcizil z Kryrské ulice. Vozidlo 
modré metalízy bylo ohodnoceno 
na 370 000 Kč. 
n Hořel Opel 

VELICHOV - U pole poblíž 
obce došlo k požáru zaparkova-
ného Opelu Corsa. Oheň likvi-
doval Hasičský záchranný sbor 
Žatec. Vyšetřovatelka hasičů 
nevyloučila, že k požáru mohlo 
dojít technickou závadou, příči-
na se vyšetřuje.
n Fabia ze Smetanovy

LOUNY - Policisté pátrají po 
Škodě Fabia, kterou někdo odci-
zil ve Smetanově ulici. Zaparko-
vaný a řádně uzamčený vůz měl 
hodnotu 200 000 Kč. 
n Nářadí ze skladu 

LENEŠICE – Policie šetří 
krádež elektrického nářadí ze 
skladu materiálu. Z původně 
bývalé kačárny se ztratila pří-
klepová vrtačka, šroubováky, 
kleště, vrtáky, spojovací materiál 
a plastový kufr s nářadím, vše za 
36 000 Kč. Dále zloděj vytrhal 
z nefunkční rozvodové skříně 
měděné dráty. 
n Nehoda cisterny 

LÍŠŤANY – Předminulý 
čtvrtek večer havaroval u obce 
nákladní DAF s cisternovým 
návěsem. Vozu, přepravujícímu 
kapalný argon, údajně vjel do 

protisměru řidič Škody Octavia. 
Šofér cisterny chtěl zabránit čel-
nímu střetu, strhl řízení vpravo 
na krajnici a pak do silničního 
příkopu, kde se nákladní sou-
prava převrátila na bok. Řidič 
osobního auta z místa nehody 
ujel. Ke zraněním naštěstí ne-
došlo, stejně tak k úniku nebez-
pečné látky z cisterny. Alkohol 
byl u řidiče nákladní soupravy 
vyloučen. Silnice byla po dobu 
vyproštění vozidla a vyšetřování 
nehody uzavřena asi 6 hodin. 
Škoda vyčíslena na 80 000 Kč. 
n Stánek shořel 

CHLUMČANY - Shořel stánek 
s občerstvením u silnice č. 7, ve-
doucí od Loun na Prahu. Požár 
vznikl z dosud nezjištěných pří-
čin. Předběžně škoda odhadnuta 
na 60 000 Kč. 
n Rozbité výlohy 

LOUNY – Poberta rozbil výlo-
hu lékárny v ulici Beneše z Loun. 
Dovnitř nevnikl, ani nic nevzal. 
Škoda předběžně odhadnuta na 
6000 Kč. Policisté dále šetří roz-
bití výlohy u prodejny Hubertka 
a krádež věcí z ní. Událost se stala 
ze soboty na neděli, kdy pachatel 
po rozbití ukradl dvě plynové pis-
tole, plynový revolver, puškohled, 
dalekohled a několik nožů. Škoda 
odhadnuta na 30 000 Kč. 

n Vykradený Focus 
HŘIVČICE - Do zaparkova-

ného Fordu Focus před domem 
se vloupal zloděj. Rozbil boční 
okno a z auta odcizil autorádio 
a notebook. Celková škoda byla 
odhadnuta na 18 000 Kč. 
n Auto jako zbraň

LOUNY  -  O půlnoci při 
pochůzce zaslechli strážníci 
v Rybalkově ulici nedaleko čer-
pací stanice ránu a spatřili dva 
muže, jak utíkají od benzínky. 
Jeden běžel směrem k nedale-
ké budově STK k autu a druhý 
ulicí k restauraci Domov. Na 
výzvy strážníků, kteří je proná-
sledovali, nereagovali. Jednomu 
se povedlo nastoupit do vozu 
a jet směrem, kterým strážník 
pronásledoval druhého muže. 
Strážník se pokusil uskočit, 
ale byl autem zachycen. Řidič 
nezastavil a pokračoval v jízdě 
do Rakovnické, podařilo se mu 
ujet. Strážník utrpěl poranění 
nohy a ruky a musel být ošetřen 
u lékaře. Na čerpací stanici byl 
zjištěn uražený zámek u klece 
s propanbutanovými lahvemi. 
Trestný čin včetně útoku na 
veřejného činitele dále šetří 
PČR.

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

LOUNSKO (pa) - Prvního 
říjnového dne přednášel na ZŠ 
Panenský Týnec nadpraporčík 
Tomáš Krupička. Preventivní ho-
dina byla určena pro žáky 2. třídy. 
Děti se seznámily s prací policie, 
způsobem ohlášení nebezpečí, 
významem telefonních čísel 150, 
155 a 158 a jak se mají chovat, 
když se ztratí. Vyzkoušely si i te-
lefonování na policejní stanici 

v případě vlastního nebezpečí. 
Vyučování zakončil malý test, 
zda žáci si důležitá telefonní 
čísla pamatují. 

Osmého října podobná před-
náška čekala na žáky ZŠ Ročov. 
Navíc si za asistence policie vy-
zkoušeli přecházení na přecho-
du pro chodce poblíž školy. Za 
správné přecházení policista žáky 
obdaroval drobným dárkem.  

Pravidla extrémního golfů 
se od klasických liší. Cílem je 
dostat míček na co nejméně 
úderů do jamky (kruhově ohra-

ničený prostor o průměru 1 metr 
s praporkem uvnitř). Bude-li ve 
hře skutečně jamka, závisí na 
okolnostech. 

Vítězem Raná cupu se stal 
litvínovský Filip Šrámek, na 
druhém místě skončil Pavel 
Soukup z Lán, třetí Jaroslav 

Barok z Litvínova. Celkovým 
vítězem pěti turnajů je Vladi-
mír Tkáč z Ústí nad Labem 
(na snímku vlevo, s Lukášem 

Johnem), druhý Filip Šrámek, 
třetí Jaroslav Barok. Tkáč patří 
k nejlepším, je držitelem již 4 
putovních pohárů. „I tentokrát 
mu pohár zůstal. Je prostě 
dobrej,“ usmívá se šéf společ-
nosti extrémních golfistů Filip 
Šrámek. Po skončení turnaje 
si účastníci dopřáli „dopalné“ 
– hudební večírek.

Golfisté představují na kopci 
určitý extrém. Hora však stále 
hostí i tradiční obyvatele. Již po-
druhé se v polovině října sejdou 
modeláři provozující makety 
a polomakety větroňů. Létat se 
bude stejně jako loni od pátku 
do neděle (12. – 14. října). Vlečné 
modely budou vítány, vlekaři ne-
budou platit startovné ani benzín 
do letadel. 

Účast přislíbili přední čeští RC 
větroňáři. „Loni se akce vydařila 
a všichni jsme si odvezli příjemné 
zážitky. Pokud má někdo vysílač-
ku PMR, tak ji vezměte s sebou! 
Bude se hodit,“ zve modelář 
Libor Kolman a slibuje svahové 
létání na kopci nebo aerovleky 
na ploše letiště, večer posezení 
v klubovně, promítání, tématické 
přednášky. Popovídat může i ten, 
kdo nelétá.

Bez práce bylo 4793 lidí, o 87 
méně než v srpnu. Z hlediska 
trhu práce pokračuje v regionu 
i nadále příznivý vývoj, řekl 
ředitel Úřadu práce Louny Petr 
Záhořík. Pozitivně se podle něj 
projevuje zejména nábor za-
hraničních investorů v zónách 
v celém regionu, lidi ale hledají 
i tuzemští výrobci. Upozornil ale 
zároveň na to, že zaměstnavatelé 
už začínají mít problém najít do-
statek především kvalifikovaných 
dělníků.

„Doporučuji, aby zaměstnava-
telé chodili už za studenty či učni 
do škol, motivovali je, nabízeli 
jim stipendia, studijní pobyty ve 
firmě. V tomto směru to má dobře 
propracované například lounský 
výrobce železničních nákladních 
vozů LOSTR,“ uvedl Záhořík.

Vývoj na trhu práce v regionu je 
stabilizovaný už delší dobu, me-
ziročně se počet nezaměstnaných 
snížil o 1102 mužů a žen. Okres 
Louny se z původně zemědělské 
oblasti mění v průmyslovou 

aglomeraci. Region si oblíbily 
zahraniční podniky, ale i stabilní 
tuzemské firmy. Záměry investo-
rů zaručují podle odborníků po-
ptávku po pracovní síle nejméně 
do roku 2010.

Absolutní počet uchazečů, mezi 
než patří i nemocní či ženy na 
mateřské, se na Lounsku v září 
meziměsíčně snížil o 86 osob na 
5038 lidí. Vzrostl naopak počet 
klientů z řad absolventů škol 
a mladistvých. Úřad jich eviduje 
325, meziměsíčně o 83 mladých 
lidí více. V regionu bylo 886 vol-
ných míst, na jedno připadalo 5,4 
uchazeče.

Kudy povede 
obchvat Podbořan 
PODBOŘANY (sih) - Na po-
sledním jednání se zastupitelé 
zabývali otázkou obchvatu 
města. Pokud bude stavba 
projekčně připravena, může 
se město nebo Krajský úřad 
Ústeckého kraje ucházet o nej-
různější dotace na realizaci 
dopravních staveb podle hesla, 
že štěstí přeje připraveným.

„I bez ohledu na rozvoj prů-
myslové zóny Alpka nadále 
poroste objem dopravy. Pokud 
se začne připravovat obchvat, až 
bude dopravní situace kritická, 
budeme 10-15 let čekat, než se 
obchvat zrealizuje. Pokud se sami 
vydáme vstříc obchvatu, možná 
za 15 let právě v pravý čas uleví 
jeho obyvatelům,“ uvedl tajemník 
radnice Martin Gutzer. 

Radní zadali studii posouzení 
vlivu stavby na životní prostředí 
za cca 200 tisíc Kč, která vyhod-
notí nejvhodnější trasu obchvatu. 
„Tu pak zahrneme do chystaného 
nového územního plánu. Severní 
trasa vypadá levnější, ale narazí 
na odpor obyvatel Hluban. Navíc 
vede kvalitní zemědělskou půdou 
a prochází skrze chráněná ložiska 
bentonitu a kaolinu, jež vedení 
obchvatu možná naruší. Jižní 
varianta je dražší a vede územím 
s méně kvalitní půdou, jež by po-
skytla další rozvojové plochy pro 
město. I tato varianta je ve střetu 
s chráněným ložiskem bentonitu 
a kaolinu a musela by se mu vy-
hýbat,“ doplnil Gutzer.

Přede dveřmi úřednice Ivany 
Stolarikové, která se zabývá 
výměnou řidičských průkazů, 
kterým končí platnost, byla okolo 
půl jedenácté dokonce čtyřčlenná 
fronta. „Potřebuji průkazovou 
fotografii, váš starý řidičský 
průkaz, občanský průkaz a pak 
vyplňte tento formulář,“ sezna-
muje úřednice s náležitostmi 
Jana Svitoka z Libořic a ochotně 
pomáhá s vyplněním formuláře. 

Také Žatečan Milan Ducar 
byl jedním je 150 občanů, kteří 
pracovní soboty městského úřa-
du využili. Právě si zaregistroval 
vozidlo a odnášel zbrusu novou 
značku. V týdnu pracuje u firmy 
HP Pelzer a na chození po úřa-
dech nemá čas. Pracovní sobotu 
proto uvítal. 

„Lidí přichází poměrně dost, 
asi největší zájem je o registraci 
vozidel a výměnu řidičských 

průkazů,“ přibližuje Zdeňka 
Kobelčuková z Městské policie 
Žatec, kterou jsme na úřadu 
zastihli.

Všichni občané, které jsme 
na chodbách městského úřadu 
potkali, netajili spokojenost. 
Pracovní soboty vítají a vstřícný 
krok radnice oceňují. 

Pracovními by měly být i první 
sobota v listopadu a také v pro-
sinci. Městský úřad sobotní po-
čty občanů vyhodnotí a pracovní 
dobu úředníků zájmu veřejnosti 
přizpůsobí.

Léčivý smích... Ve čtvrtek 4. října proběhl v dětské psy-
chiatrické léčebně v Lounech zábavný interaktivní pořad, který 
sponzorovala firma Algida a podpořila léčebnu 15 000 korunami. 
„Akcí chce sponzor zvýšit povědomí veřejnosti o zařízeních, která 
léčí dětskou duši. Uvědomuje si důležitost pomoci těm nejpotřeb-
nějším,“ stojí v informačním letáku, přibližujícím pořad. Lounská 
léčebna má v současné době 45 klientů ve věkovém rozpětí od 4 
do 16 let a vystoupení velmi uvítala, i v rámci léčebného progra-
mu. Před děti předstoupily klaunky Alg (Jana Rychterová) a Ida 
(Hana Strnadová) spolu se speciálně vycvičeným srnčím pinčem 
Mášou a pokusily se do svého programu zapojit maximum klientů 
léčebny. Všichni společně počítali, zpívali, cvičili, soutěžili, ba si 
i zakouzlili a zatleskali. A sladkou mraženou odměnu na klacíku 
nebo v kornoutku dostali nejen Františci, kteří měli ten den svátek 
a nejen vítězové soutěží, ale skoro všichni. (toš)

Už ho nepotkáme... Ve středu 3. října zemřel Jiří Ku-
bovský ze Žatce. Nejčastěji jste ho mohli spatřit při natáčení filmů. 
„Kubovský pro Žatec udělal mnoho. Jako gymnazista jsem ho ctil. 
Dodnes ho vidím, jak v šedesátých letech na dočesné vyhrává soutěž 
s korbelem na hlavě. Osobně jsme se setkali před třemi lety, kdy přinesl 
do archivu relace žateckého rozhlasu ze 60-70 let. Podle mne je to 
významný člověk, který do poslední chvíle dělal pro své město důležité 
věci,“ shrnuje ředitel Státního okresního archivu Louny, Dr. Bohumír 
Roedl. Poslední rozloučení s Jiřím Kubovským se koná v obřadní síni 
v Žatci tento čtvrtek 11. října ve třináct hodin. (red)

Vedle Daidalů bodují na 
Rané i golfisté

RANÁ (bal) - Na Rané v sobotu proběhl závěrečný pátý turnaj 
tour v Extrémním golfu. Raná cup byl zároveň vyhlášen i jako Mi-
strovství republiky v extrémním golfu 2007. Hrálo se na loukách 
a kopci Raná. Účastníci turnaje se sešli v aeroklubu. U skleníkové 
restaurace měli ohýnek a občerstvení.  

Zaměstnavatelé by si měli hlídat 
už učně a studenty

LOUNY (čtk) - Okres Louny vykázal na konci září míru neza-
městnanosti 9,34 %, což je meziměsíční pokles o 0,17 procentního 
bodu.

V sobotu se úřadovalo
Občané ocenili dobrý nápad žatecké radnice

ŽATEC (toš) – Sobota 6. října byla pro řadu úředníků žatecké 
radnice dnem pracovním. Od 8 do 12 hodin byly otevřeny všechny 
odbory kromě sociálního, školského a právního.
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Ajaxův zápisník pokračuje


