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černá kronika

n  České dráhy zařadily 
Louny do svého projektu 
Živá nádraží. V čem projekt 
spočívá?

Ondřej
Kubala,
tiskový
mluvčí
Českých drah

 „Projekt má za cíl výrazně 
zlepšit podobu vybraných 
vlakových nádraží a ve spolu-
práci se soukromými firmami 
zvýšit komfort cestování. Pro 
revitalizaci vybraly České drá-
hy téměř 60 nádraží v celé 
republice. Jedním z hlavních 
kritérií byla především inten-
zita pohybu cestujících, kteří 
jednotlivými nádražími denně 
projdou. Z Loun směrují spoje 
do Kralup nad Vltavou, Ra-
kovníka, Mostu, Postoloprt, 
Slaného i Libochovic. V pří-
padě lounského nádraží se 
zpracovává studie proveditel-
nosti a na jejím základě bude 
během podzimu rozhodnuto, 
zda bude vyhlášeno výběrové 
řízení na firmu, která by měla 
projekt realizovat. Dráhy do 
projektu vloží svůj majetek 
a prostory nádraží s tím, 
že komerční partneři, kteří 
vzejdou z výběrových řízení, 
připraví projekt a revitalizaci 
nádraží provedou. Na oplátku 
pak získají do dlouhodobého 
užívání komerční prostory, 
kde mohou vzniknout různé 
obchody nebo služby pro 
cestující.“
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Přespolní běh... V pondělí proběhlo v peruckém lese 
Okresní kolo přespolního běhu. Celkem zde měřilo síly 206 zá-
vodníků ze 14 škol Lounska, Žatecka a Podbořanska. Závodilo 
se ve II., III. a IV. kategorii – hoši a dívky. Nejlepší družstva ze III. 
a IV. kategorie postupují do krajského kola, které se koná 17. října 
v Mostě. Vítězná družstva v III. kategorii: dívky – ZŠ Krásný Dvůr, 
hoši – ZŠ Jižní Žatec, ve IV. kategorii: dívky – ZŠ P. Holého Louny, 
hoši – ZŠ Komenského alej Žatec. Všem vítězům blahopřejeme 
a držíme palce v krajském kole! (Drahomír Zrůst)

Livia Klausová dnes 
v dětském domově
ŽATEC (bal) – První dáma 

republiky Livia Klausová dnes 
odpoledne v 15 hodin zavítá do 
Dětského domova v Žatci. Pro-
hlédne si budovu v Pražské ulici, 
setká se s dětmi a zaměstnanci. 
Prezident republiky Václav Klaus 
je v těchto dnech na návštěvě 
Ústeckého kraje. Jeho manželka 
Livia jej doprovází. Mimo to má 
však separátní program a Dětský 
domov v Žatci je její poslední za-
stávkou.

Jsou to: Město Postoloprty 
(50 000 Kč), TJ Šroubárna Ža-
tec (50 000 Kč), Aeroklub Raná 
(160 000 Kč) a TJ Slovan Louny 
(60 000 Kč).

„Víme, že sociální, zdravotní či 
kulturní sféra rovněž potřebuje 
každou korunu, my jsme ale 
nyní chtěli, aby užitek z peněz 
měly organizace, které díky své-
mu sportovnímu zaměření mají 

pozitivní vliv na mladé lidi. Ať 
už přímo, že je ve svém volném 
čase navštěvují, nebo nepřímo 
tím, že je mohou svou činností 
teprve oslovit,“ přiblížil důvod 
rozdělení celkové finanční částky 
mezi obdarované ředitel Šinágl. 

„Mám radost, že úzká spolu-
práce Nadace ČEZ se zástupci 
Skupiny ČEZ v regionech umož-
ňuje vycházet vstříc potřebám 

místních organizací a samospráv. 
Jelikož chceme pomáhat účinně 
a systematicky, je potřeba mít 
kvalitní informace o tom, čím se 
neziskové organizace v daných lo-
kalitách zabývají, co chtějí řešit či 
na jaký projekt zrovna potřebují 
peníze. Zaměření vybraných pro-
jektů napovídá, že v Elektrárně 
Počerady pečlivě zvážili, jakým 
směrem tentokráte finanční 
prostředky půjdou. Určitě to 
nebylo jednoduché rozhodování, 
ale je dobře, že tentokrát podpo-
řili hlavně volnočasové aktivity,“ 
uvedla Lucie Speratová pověřená 
vedením Nadace ČEZ.

n Močil na školu
LOUNY - Odpoledne spatřila 

hlídka strážníků v ul. Pražská 
muže, který močil na budovu zá-
kladní školy. Jednalo se o 40leté-
ho Slováka. Nejdříve odmítal za-
platit blokovou pokutu, ale poté, 
co bylo přivoláno služební auto 
k zajištění odvozu na OO PČR 
pro dořešení přestupku, neboť 
se jednalo o cizince, blokovou 
pokutu za znečištění veřejného 
prostranství na místě zaplatil 
n Zachráněná babička  

LOUNY - Strážníci byli přivo-
láni k bytů v ul. SNP, kde protéka-
la do spodního bytu voda. Žena, 
která zde bydlí, neotevírala. 
Instalatér uzavřel přívod vody 
a plynu. Do bytu v 5. patře hasiči 
vnikli po žebříku oknem. V pokoji 
ležela na zemi 80letá žena, které 
se udělalo špatně. Záchranka ji 
převezla do nemocnice. 
n Odnesl pokladny 

ŽATEC - Do pneuservisu 

v Plzeňské ulici se vloupal zlo-
děj. Ukradl 4 příruční pokladny 
s finanční hotovostí. Další škodu 
způsobil rozbitím okna, kterým 
vnikl dovnitř. Spáchaná škoda 
odhadnuta na 52 600 Kč.
n Vešel garážovými vraty

ÚHERCE - Do neobydleného 
rodinného domku, který se do-
stavuje, vlezl poberta. Vypáčil 
garážová vrata a vevnitř ukradl 
elektrické nářadí a hliníkový 
žebřík. Škoda činí 17 300 Kč. 
n Zmizela závlaha i benzín 

SKYTALY – Lapka se vloupal 
do objektu bývalé sušárny chme-
le. Ze skladu si odnesl  závlahový 
materiál a ze dvou odstavených 
vozů ukradl 30 litrů benzinu 
a autorádio s přehrávačem. Ško-
da odhadnuta na 25 000 Kč. 
n Měděný kabel v kukuřici

TVRŠICE - Ve zkráceném 
přípravném řízení bylo sděleno 
podezření z krádeže 51letému 
muži z Žatecka, který u železnič-
ní trati odcizil celkem 50 metrů 
měděného kabelu v hodnotě 

6900 Kč. Policisté jej zadrželi 
v kukuřičném poli, poblíž místa 
činu.
n Půl kilometru kabelu

ŽELKOVICE - Ze středy na 
čtvrtek odcizil neznámý zloděj 
na trase Želkovice – Řisuty asi 
500 metrů telefonního kabelu. 
Policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení, škoda vyčíslena 
na 30 000 Kč.
n Vnikl a vyhrožoval

ŽATEC - V sobotu ráno vylezl 
po hromosvodu na balkon v 1. 
patře panelového domu v ulici 
Ostrov 23letý mladík. Odjistil 
řetízek balkonových dveří a vni-
kl dovnitř. V bytě pak nadával 
a vyhrožoval 34leté ženě. Chytil 
ji za triko a odhodil na balkonové 
dveře. Naštěstí žena vyvázla bez 
zranění. Přivolaní policisté zadr-
želi mladého agresora ještě před 
domem a ve zkráceném pří-
pravném řízení sdělili podezření 
z porušování domovní svobody 
a vyhrožování.

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

V září bylo řešeno například 
10 přestupků na úseku veřej-
ného pořádku (v srpnu 22). Ve 
14 případech řešili strážníci 
přestupky proti majetku, v srp-
nu jich bylo 19, za které byly 
uloženy blokové pokuty ve výši 
18 800 korun, z toho 13 přestup-
ků bylo postoupeno k dalšímu 

správnímu řízení na MÚ Louny.
Na Policii ČR během po-

sledních dvou měsíců bylo 
k prokázání totožnosti před-
vedeno celkem 21 osob, dále 
devět osob podezřelých ze 
spáchání trestního činu a jed-
na hledaná osoba. V regionu 
města bylo v srpnu odchyceno 

a předáno do útulku sedm psů 
a čtyři kočky, v září to bylo pět 
psů a čtyři kočky. Dále v září 
strážníci řešili 10 přestupků, 
kdy majitelé nechali psy volně 
pobíhat v místech, kde to není 
povoleno, nebo neuklidili tuhý 
exkrement.

Na Městskou policii Louny 
v září se telefonicky nebo osobně 
obrátilo o pomoc, s upozorněním 
na protiprávní jednání nebo 
podnětem 240 občanů, v srpnu 
to bylo 304 lidí.

„V Lounech jsme podruhé. 
Prostorná hala, možnost ob-
čerstvení, obětaví organizátoři, 
dobrá dopravní dostupnost 
i výborná spolupráce s Agility 
klubem Vladimíry Komůrkové, 
které tímto děkuji, jsou předpo-
kladem k tomu, aby se výstava 

povedla,“ uvedl Milan Raba, 
president Mops klubu České 
republiky. 

Na prostranství před rozhodčí 
Vladimíru Tichou předstupovali 
chovatelé podle jednotlivých tříd 
a jejich psíčci byli pečlivě hodno-
ceni a oceňováni. Všude kolem 
byli malebně rozloženi chovate-

lé. Handlerka Monika Fialová si 
se třemi béžovými psíky právě 
nacvičovala předvádění. „Toto 
je Guliver Pug, Kiwi Pug a Ina 
Marry Pug, všichni z chovné 
stanice ze Sametu,“ dozvídám 
se od slečny Fialové. 

Chovnou stanici má Jarmila 

Hájková z Loun a celkem chová 
osm pejsků tohoto plemene. 
S chovem mopsů začala, když 
přišla o svého boxera. „Roz-
hodla jsem se, že bez psa žít 
nebudu. A že musí mít placatý 
nos, a tak jsem zvolila mopse. 
Už je chovám sedmnáctý rok. 
Jsou nenároční, vhodní do bytu, 

velice inteligentní až vychytralí, 
velmi společenští, a co je na něm 
nejkrásnější, není v něm ani sto-
pa agresivity,“ líčí povahu svých 
miláčků paní Hájková.

„Psa tohoto plemene dopo-
ručuji klidnému člověku, který 
nesportuje a chodí spíše na malé 
procházky,“ přibližuje plemeno 
ředitelka výstavy Alena Hro-
mová.

Manželé Pavel a Monika Škar-
dovi vkládají velké naděje do 
mladé černé fenky Brendy Bard. 
„Mopsy chováme pět let. Líbí se 
nám,“ říká paní Monika.    

„Úžasné plemeno s úžasnou 
povahou. Mops se rád se drží ve 
skupině, však jich někteří cho-
vatelé z venkova mají i dvanáct. 
Příjemné je, že je to psík mazli-
vý, vyhledává tělesný kontakt “ 
informuje president Milan Raba 
poté, co předvedl psího veterána, 
desetiletého Nicolu de Glomme, 
šampióna ČR a držitele řady 
mezinárodních ocenění, také 
titulu Mezinárodní šampión 
krásy. Za kvalitního chovného 
psa tohoto plemene zaplatíte od 
15 do 25 000 Kč. Zvláštností je, 
že když spí, chrápe jako člověk. 
Pro chovatelku Jarmilu Hájkovou 
byla výstava mimořádně úspěšná. 
Její Semlans Qupido ze Švédka 
získal titul mladý klubový vítěz 
a její fena Ina Marry Pug ze Sa-
metu se stala celkovou vítězkou 
výstavy (BOB). „Dostanou za 
to bizoní kostičku,“ říká Jarmila 
Hájková.

Druhý den proběhla na polože-
ném koberci také soutěž Agility.

Zákeřní novinářští 
šotkové

V SH 41 nám řádili šotkové. 
V článku Naučná stezka byla 
otevřena jsme uvedli nesprávné 
jméno starostky Jimlína. Tou 
je nikoli Marcela Červená, ale 
Ing. Jana Mikovcová. Za chybu 
se omlouváme. Šotkové však 
pozlobili také RNDr. Václava 
Špilara, který v článku Sociální 
demokraté hostili Paroubka 
nesprávně uvedl, že kandidátem 
pro volby byl zvolen Pavel Mojžíš. 
Správně mělo být Petr. „Bratra 
Pavla sice opravdu mám, ale ten 
není členem ČSSD,“ uvedl Petr 
Mojžíš. Redakce se za veškeré 
šotky upřímně omlouvá.

Květa Tošnerová

Pokuty za 
autobusové seniory

ÚSTECKÝ KRAJ (bal) - Po-
kuty za více než 1,54 milionu 
korun udělila rada Ústeckého 
kraje čtyřem smluvním doprav-
ním firmám. Stalo se tak poté, 
co odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu 
zjistil, že dopravce zajišťoval 
osobní autobusovou dopravu 
i vozidly staršími, než mu uklá-
dá uzavřená smlouva o závazku 
veřejné služby. Podle ní nesmí 
žádný z dopravních prostředků 
být starší 12 let a průměrné stáří 
vozů nemá přesáhnout 10 let. 

Pokuty dostaly Dopravní pod-
nik měst Mostu a Litvínova, Do-
pravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova, Severočeská dopravní 
a BusMat plus. 

„Poruchovost na našich linkách 
nemáme, na veškerých spojích 
(společnosti Karel Matyáš - 
BusMat i společnosti BusMat 
plus s. r. o.) S výjimkou dvou 
nemáme autobusy starší osmi 
let,“ uvedl na náš dotaz Karel 
Matyáš. Jedná se o dva autobusy 
značky Mercedes vyrobené roku 
1996 a 1998. Firma má ve svém 
parku i Renault z roku 1999.

Tady Městská policie Louny, jak 
můžeme pomoci?

LOUNY (mm) – Během srpna bylo strážníky města Louny řešeno 
223 dopravních přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty 
ve výši 101 900 korun. Z toho se jednalo o 68 přestupků, zařa-
zených do bodového systému, které byly odeslány na příslušné 
OŘP.

ČEZ chce svými penězi pozitivně 
ovlivnit mladé lidi

POČERADY (ota) - Symbolické šeky v celkové hodnotě 320 000 
korun předal v pondělí 15. října Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny 
Počerady Skupiny ČEZ, čtyřem obdarovaným subjektům z Loun-
ska a Žatecka. Ty byly vybrány správní radou nadace na základě 
doporučení vedení elektrárny, a to v grantovém řízení pro druhé 
pololetí roku 2007.
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Miláčkové s placatým nosem
Ve sportovní hale se promenovali psi plemene mops

LOUNY (toš) - V sobotu 13. října proběhla ve sportovní hale 
v Lounech XVII. klubová výstava mopsů, kterou pořádal Mops 
Klub České republiky. 44 vystavovatelů přihlásilo 66 psíků zvuč-
ných jmen.

Někteří chovatelé výstavu pojali jako rodinnou výpravu. Vero-
nika Matějková stihla v průběhu výstavy nejen napojit psíka 
Gulivera, ale nakrmit i svého chlapečka Michaela.
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Spolužáci po letech... Poprvé přestoupili práh Základní 
školy Postoloprty v Komenského ulici v září 1946. Po jedenaše-
desáti letech se zde opět setkali. A to v hojném počtu, přijelo jich 
na padesát. Sraz bývalých spolužáků inicioval pan Jindřich Ibl 
z Postoloprt. Přijeli z různých míst republiky, na chodbách stále 
krásné školní budovy I. stupně se objímali, vzpomínali, poznávali 
i nepoznávali své někdejší třídy… „Tady bývala kreslírna. Ejhle, ten 
dřevěný stupínek zde zůstal! Vzpomínám na pana učitele Šaška. 
Moc kreslit neumím a tak jsem občas musela stoupnut na stupí-
nek, nastavit dlaň, aby mne potrestal,“ s nostalgickým úsměvem 
si vybavila paní Eva Herzogová, za svobodna Bejčková (na snímku 
uprostřed). Nyní bydlí v Plzni. Do bývalé kreslírny, teď obyčejné 
třídy, se podívala se svými tehdejšími spolužáky Václavem Hrubým 
a Miroslavem Kotalíkem. „Byli jsme druhý nepovinný ročník de-
vítky, po nás už byl povinný,“ vzpomínají. Budovou bývalé školáky 
provázela současná zástupkyně ředitele ZŠ pro I. stupeň Jiřina 
Šlégrová. „Dnes už děti mají volnost, mohou si v hodině napovídat, 
pomáhat, protáhnout se, odpočinout,“ říká. „Jé, to bych šla do 
školy hned!“ – libovala si paní Eva. Setkání pokračovalo společným 
obědem v restauraci na Fortuně. (bal)
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Jako na divokém Západě... Magic statek Tatinná v úz-
ké spolupráci s obcí Bitozeves a Jezdeckou společností Bitozeves 
pořádal uplynulou sobotu podzimní westernové klání za účasti 
30 koní a jezdců. Vážnost závodům dodala mezinárodní rozhodčí 
Markéta Breilová. Šampiónem soutěží a nejvšestrannějším koněm 
se stala klisna Clea s jezdkyní Irenou Minaříkovou. Domácí statek 
mimo jiných reprezentovala Andrea Koudelková, jež vyhrála ple-
asure. Nejmenším účastníkem se svými 90 centimetry byl koník 
Karel s nejmladší jezdkyní soutěže Pavlou Mašindovou, kteří po-
dali velmi dobrý výkon. V soutěži o koně sympaťáka zvítězil King 
s jezdkyní Žanetou Parohovou. Závěrečná disciplína záchrana 
byla doménou jezdkyň z Jezdecké společnosti Bítozeves – Zuzany 
a Markéty Kňavových, Nikoly Milkovičové a Lucie Czervoniakové, 
které svými adrenalinovými výkony rozehřály dav diváků. Se zá-
jmem mezi mládeží se setkaly i doprovodné atrakce jako kolotoče, 
střelnice a stánky. „Věříme, že tyto závody byly generálkou na Ta-
tinnskou Mariánskou pouť v roce 2008,“ uvedla za organizátory 
Pavlína Kňavová. (bal)
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