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n  Jste nová úřednice, jak 
nyní vypadá váš odbor po 
stránce personální?

Jana
Hanzlíková, 
referentka 
Odboru
rozvoje města 
MÚ
Postoloprty

„Do funkce referentky Odbo-
ru rozvoje města pro životní 
prostředí byla jsem vybrána 
ve  výběrovém řízení, které 
proběhlo 3. října, a 8. října 
jsem nastoupila do zaměst-
nání. Na odboru rozvoje 
města na Městském úřadě 
Postoloprty se mnou v sou-
časné době pracují Jaroslav 
Malý - referent pro místní 
hospodářství, a do 31. října 
zde je ještě Roman Moravec 
- referent životního prostře-
dí. Na absolventském místě 
pracuje slečna Jana Váňová. 
Ve výběrovém řízení byla 
vybrána také vedoucí odboru 
rozvoje města - Hana Šulco-
vá, která má nastoupit k 2. 
lednu 2008.“
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Věnce a květiny k svátku... Výročí vzniku samo-
statného československého státu si připomněla města i obce. 
V Lounech i Žatci se květiny pokládaly už v pátek 26. října. Před-
stavitelé lounské radnice se vydali nejprve ve 13 hodin na hrob 
vojínů padlých v 1. světové válce na hlavním hřbitově v Lounech, 
poté k pamětní desce obětem 1. světové války u kapličky v Brloze 
a nakonec k památníku padlým hrdinům 1. světové války v Ne-
čichách. V Žatci proběhl pietní akt u památníku na Kruhovém 
náměstí už dopoledne (na snímku). (bal)

„Ano, je to problém. Nemů-
žeme se s policií dohodnout na 
věcech, které jsou pro nás důle-
žité, pro ně však ne. Navrhoval 
bych také vyčkat, jak se vyvine 
spolupráce s novým vedením. 
V návrhu rozpočtu na příští rok 
peníze na zřízení městské poli-
cie máme a můžeme je kdykoliv 
použít. Zároveň si uvědomme, že 
dvoučlenná hlídka nemůže v žád-
ném případě nahradit policii stát-
ní. Já bych byl pro se spíše poprat 
s nešvary a v první fázi zpracovat 
studii na instalaci tří kamer na 
náměstí. Zároveň by to byl sys-
tém více opatření,“ uvedl starosta 
města Radek Reindl.

Radnice počítá se dvěma stráž-
níky, kteří by dohlíželi na obec-
ný pořádek především v centru 
města, parkování aut, udržování 

čistoty na chodnících, kontrolo-
vali by znečišťování veřejného 
prostranství psími výkaly, výskyt 
černých skládek. Také by dohlí-
želi na centrum města, které ze-
jména v pátek a sobotu večer hýří 
nočním životem. Občané si však 
stěžují na velký nepořádek a hluk, 
kteří mladí dělají. Výjimkou není 
ani prodej drog, najíždění aut 
do stromů. A právě to se nelíbilo 
některým zastupitelům. Poukazo-
vali na to, že dvoučlenná hlídka 
je nesmysl. 

„Je to příliš drahé. Aby městská 
policie fungovala, musela by mít 
minimálně osm lidí. Tam, kde 
dostali rozum, to zrušili, je to 
k ničemu. Tlačme na Policii ČR, 
ať pořádně plní svoji funkci,“ uve-
dl zastupitel Karel Zerner. 

K němu se přidal i další zastupi-

tel Leo Peterka: „Nevidím, že by 
Policie ČR jela naplno, připadá 
mi to, že se jim to prostě jen 
nechce řešit. Také se připojuji 
k názoru vyčkat na nové vedení 
a uvidíme.“

Jediným skalním zastáncem 
městské policie je MUDr. Petr 
Ráliš, který jako lékař často 
upozorňuje na problémy s dro-
gami u mladistvých a domnívá 
se, že k základním úkolům, 
jako je dohlížení na dodržo-
vání pořádku, je dvoučlenná 
hlídka dostačující. „Já to velmi 
vítám. Máme velký příliv za-
hraničních dělníků, ubytoven, 
heren a nočních provozoven. 
Městská policie by byla pro 
město určitě velkým přínosem,“ 
uvedl Ráliš. 

Jeden strážník by stál cca 500 
tisíc korun ročně, v prvním roce 
by byly náklady ještě vyšší z důvo-
du vybavení strážníků (uniformy, 
výstroj, mobilní telefony, vysílač-
ky) a dále vybudování potřebné-
ho zázemí. O tom, jestli nakonec 
strážníci v Podbořanech budou, 
zastupitelé budou rozhodovat 
nejdříve příští rok.

n Policisté hledají svědka     
     nehody

PODBOŘANY - Policisté 
hledají svědka dopravní nehody, 
která se udála 6. října po 14 
hodině ve Vroutecké ulici. Střetl 
se tam osobní vůz Honda Civic 
s motocyklem. Při nehodě utrpěl 
řidič motocyklu vážné zranění. 
Svědek dopravní nehody, řidič 
osobního auta typu Felicie modré 
barvy, vyjížděl v tu dobu z místní 
komunikace u stadionu Tatran na 
hlavní silnici, směrem do středu 
města. Žádáme svědka, ať se při-
hlásí na číslo 974 437 250.  
n Vyloupil bedny i kinokavárnu

LOUNY - Policistům se poda-
řilo objasnit vloupání do beden 
s tiskovinami u novinových 
stánků. Pětadvacetiletému muži 
z Lounska prokázali dvě kráde-
že, a to u trafiky Pod Nemocnicí 

a na nám. Benedikta Rejta. Mla-
dík tam měl z plechových beden 
ukrást začátkem října tiskoviny 
včetně přiložených DVD celkem 
za 5500 Kč. Policisté dodateč-
ně zjistili, že se v září s dalším 
spolupachatelem vloupal do ki-
nokávarny v ul. Beneše z Loun. 
Tehdy odcizil cigarety v hodnotě 
přes 5000 Kč.
n Cigarety za 50 tisíc

ŽATEC - Neznámý pachatel 
se vloupal do čerpací stanice 
v Čeradické ulici. Rozbil skle-
něné dveře a odcizil tabákové 
výrobky celkem za 50 000 Kč, 
za dalších 10 000 Kč poškodil 
dveře. 
n Pití, zákusek i čtení

LOUNY – Předminulé úterý 
dopoledne zadržel pracovník 
bezpečnostní ostrahy v prodejně 
Billa 56letého muže, který tam 
kradl. Zloděj z Brna si přisvojil 

alkohol, cukrovinky, sluneční 
brýle, ale i noviny, vše za 887 
Kč. Jelikož byl v posledních třech 
letech za krádež již trestán, je vy-
šetřován pro krádež.
n Špatná schovka

LOUNY - Ve středu ráno se Na 
Valích vloupal do zaparkovaného 
Volva neznámý pachatel. Přilákal 
jej notebook odložený na podlaze 
za sedačkou spolujezdce. Zloděj 
rozbil okno dlažební kostkou 
a počítač odcizil. Škoda činí 
37 000 Kč.  
n Zahradní fréza z verandy

KAŠTICE - Ze středy na čtvr-
tek odcizil poberta z uzamčené 
verandy domu benzinovou 
zahradní frézu včetně kultiváto-
ru. Škodu majitel odhadl na 20 
tisíc korun. 
n Šperky a občerstvení 

LOUNY - Kriminalisté objas-
nili dva případy vloupání z před-

minulého týdne v Lounech. Oba 
skutky má na svědomí 18letý 
mladík z Loun. V prvním případě 
se vloupal do stánku s občerstve-
ním Na Valích, odkud odcizil 300 
Kč, ale poškozením zařízení způ-
sobil škodu přes dva tisíce. Poté 
jej přilákalo zlatnictví v Pražské 
ulici, kde si přisvojil šperky za 
bezmála 23 tisíc korun. Další 
škodu, majitelka ji vyčíslila na 
40 810 Kč, napáchal poškoze-
ním zařízení. Mladý muž byl 
obviněn z krádeže a poškozování 
cizí věci. 
n Z Tatry zmizela nafta

LOUNY - V objektu Technic-
kých služeb města Louny řádil 
zloděj. U zaparkovaného vozidla 
Tatra 815 překonal víčko nádrže 
a odcizil 200 litrů nafty v hodnotě 
6000 Kč. 

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

CÍTOLIBY (red) – Úřad 
městyse Cítoliby ve spolupráci 
s Diakonií Broumov pořádá 
humanitární sbírku letního 
a zimního oblečení, lůžkovin, 
domácích potřeb i peří, péřových 
a vatovaných přikrývek, polštářů 
a dek. Sbírka se koná v předsálí 
Dělnického domu do 3. listopadu 
- v pracovní době úřadu městyse 
a v sobotu od 13 do 15 hodin. 

Zároveň uvádíme i seznam 
věcí, které jsou z ekologických 

důvodů nevhodné - obnošené 
boty, kožichy, oděvy z umělých 
vláken, kabáty, dále pak lednič-
ky, televize, nábytek, počítače, 
jízdní kola a dětské kočárky – ty 
se transportem znehodnotí.

Diakonie Broumov je nezis-
ková humanitární organiza-
ce, která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům 
u nás i v zahraničí a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umísti-
telní na trhu práce.

Louny si vybraly 
své nové logo 

LOUNY (red) – Město Louny 
před časem vypsalo soutěž na 
grafické zpracování a dodání 
loga města. Ve středu 24. října 
se na radnici sešla výběrová 
komise, která otevřela obálky 
s podanými návrhy. Mezi sedmi 
členy výběrové komise byla 
například tajemnice úřadu Re-
náta Čapková, ředitelka ZUŠ 
Louny Jindřiška Riedlová nebo 
zástupce sdružení výtvarníků 
Vosa - Luděk Dvořák. Každý 
zájemce mohl podat maximálně 
tři návrhy zpracování, sešlo se na 
třicet obálek, v nichž bylo celkem 
69 návrhů, jež splňovaly zadané 
podmínky. Komise určila jako 
vítězná loga těchto uchazečů: 1. 
místo - Upgrade cz s.r.o., Ostra-
va. Druhé místo - firma Adart 
s.r.o. se sídlem v Dobroměřicích, 
třetí místo berounská společnost 
Machart s.r.o.

V článku „Náš svět 2007 zaplnil hlediště divadel v Žatci i Lou-
nech“ v SH 43 bylo špatně uvedeno jméno vedoucího oddělení zá-
kladní výchovné péče Ústavu sociální péče Tuchořice. Správně mělo 
být Mgr. Martin Nuhlíček. Za chybu se omlouváme.

Redakce Svobodného hlasu

„V letech 2000-2004 se zvýšila 
porodnost o 35% oproti předcho-
zím a posledním dvěma letům, 
v současnosti se porodnost vrací 
k normálu,“ argumentuje Voj-
těch Bernard. Dalšími důvody, 
proč není třeba přistavovat ještě 
jedno křídlo školky, jsou zřízení 
přípravné třídy při základce, 
určené pro 19 předškolních dětí, 
a navýšení počtu dětí v mateřské 
školce ze 100 na 110. 

„Povolení krajského úřadu 
a následně nutné stavební úpra-
vy pro dodržení hygienických 
norem za 200 tisíc korun o letoš-
ních prázdninách nám umožnily 
zvýšit počet dětí ve školce o de-
set. Z toho vyplývá, že v letošním 
školním roce je umožněno umís-

tění dalších 29 dětí předškolního 
věku oproti loňsku. Tím pádem 
se v tuto chvíli problém s ne-
dostatečným počtem míst pro 
předškoláky podařilo vyřešit,“ 
dodává Bernard. 

Velké zásluhy na tom má podle 
něj i ředitel základní školy Daniel 
Syrovátko, který se rozhodl pro 
předškoláky přípravnou třídu 
zřídit.

Projekt dostavby školky byl ve 
stádiu pořízení projektové doku-
mentace, která by stála 200 tisíc 
korun. Zatím byla vyhotovena 
studie s dispozičním plánem. 
Město určité prostředky bude 
muset zaplatit, ale ne celou část-
ku. Jednalo se o přístavbu jedno-
ho křídla mateřské školy. Dalším 

krokem měla být výstavba v příš-
tím roce, která se tímto zruší.

Rada nemůže zrušit usnesení 
zastupitelstva. „Má samozřejmě 
informovat zastupitele o aktu-
álním stavu a hlavně pružněji 
reagovat na současnou situaci 
ve městě. Po přezkoumání sku-
tečností jsme proto rozhodli 
projekt zastavit a informovat 
zastupitele. Dalším krokem je 
požádání zastupitelstva o re-
vokaci jejich usnesení. Tento 
návrh revokace bude předložen 
zastupitelstvu po získání dalších 
potřebných údajů (hlavně finanč-
ní stránka - rozpracovaný projekt 
bude nutno dle odvedené práce 
částečně uhradit). Zastupitele 
budou informováni o skutečně 
vyčerpané částce na pořízení pro-
jektové dokumentace a následně 
požádáni o revokaci usnesení,“ 
předeslal V. Bernard.

Jedenáct občanských sdružení 
z nejexponovanějších regionů, 
jako jsou Krušné hory, Vysoči-
na, Jeseníky, se zde sešlo, aby 
založilo zastřešující organizaci, 
která by reprezentovala desítky 
občanských sdružení a občan-
ských aktivit z různých koutů 
naší republiky, již delší dobu 
komunikačně propojených 
a vystupujících s připomínkami 
k rozporuplné výstavbě větrných 
elektráren v jednotlivých kon-
krétních lokalitách. Pořadatelem 
bylo občanské sdružení Naše 
Výprachtice.

Na tomto jednání byl jednomy-
slně přijat návrh na založení unie 
občanských sdružení, jejímž pri-
oritním posláním bude:

• hájit základní lidská práva 
občanů ohrožených důsledky 
živelné výstavby větrných elekt-
ráren a nedostatečné legislativy 
v této oblasti

• chránit životní prostředí a kra-
jinný ráz České republiky

• poskytovat a sdílet zkušenosti 
a informace ve sledované oblasti

• koordinovat postupy svých 
členů a vystupovat navenek 
směrem ke státním orgánům 
a institucím

• prosadit zásadní změnu státní 
politiky v podpoře využívání větr-
né energie.

Tato unie bude otevřenou 
organizací nejen pro další ob-
čanská sdružení, ale i jednotlivé 
občanské aktivity i jednotliv-
ce samotné. Vlastní webové 
stránky unie jsou ve výstavbě, 
proto doporučujeme prozatím 
stránky některých občanských 
sdružení:

www.ekologickatolerance.org/
index.php

www.naskale.wz.cz
www.mujweb.cz/spolecnost/

touzimantivent
www.stop-vetrnikum.webz.cz
Z okresu Louny se tohoto 

důležitého setkání zúčastnilo 
a k založení celorepublikové unie 
se připojilo také Občanské sdru-
žení za kvalitní žití, e-mailová 
adresa: oszkz@seznam.cz

Eva Bartošová, Lipenec

Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích. V kategorii Hobby se utkaly 
páry, které nejsou nikde zaregis-
trovány, v podstatě začátečníci. 
Soutěžili v latinsko-amerických 
a standardních tancích. Druhá 
kategorie byla postupová a byla 
rozdělena podle výkonnostních 
tříd. D-mírně pokročilí, C-pokro-
čilí a B-velmi pokročilí. Od třídy 
C přibývá párům vždy jeden tanec 
navíc a pro zajímavost ve třídě B 
tančí pánové ve fraku a nemají 
omezení figur, které je v nižších 
třídách zakázané z důvodu jejich 
náročnosti. Soutěžící páry za kaž-
dý postup a poražený pár získá-
vají body a aby toho nebylo málo, 

potřebují ještě pět finálových 
umístění k tomu, aby postoupily 
do vyšší taneční třídy. 

„Letošní ročník je třetí, který 
pořádáme. Sjelo se sem ko-
lem 40 soutěžících, prolínají 
se i v jednotlivých kategori-
ích. Zastoupení tu má Tábor, 
Praha, Beroun, Kladno, Ústí 
nad Labem. Třeba jedny šaty 
stojí okolo 30 tisíc, dříve byly 
kladeny velké nároky a bylo 
to hodně kontrolované. Jedna 
taneční hodina s trenérem stojí 
500 korun a ještě za ním musíte 
jet,“ přibližuje náročnost koníč-
ku Miroslav Hurt, předseda TK 
Dance Art Podbořany.

Klub pořádá taneční soustře-
dění, výuku tance pro dospělé 
a taneční v Žatci i Podbořanech. 
Miroslav Hurt má sám třídu 
B a trénuje a učí v základních 
tanečních v Žatci s tanečním mi-
strem Robertem Lerchem. Jak 
ale přiznává, je těžké vychovat 
dobrý taneční pár, protože jeden 
z partnerů odejde na školu nebo 
internát a druhý si musí shánět 
nového. Naštěstí je lidiček chti-
vých tance stále dost. 

Nejúspěšnějším párem se stal 
František Kalina a Olga Bauti-
na z TJ Jiskra Raspenava, kteří 
vyhráli dvě první místa v nej-
prestižnějších kategoriích C a B. 
Čest našemu okresu zachránili 
Petr Ullrich s Markétou Seifer-
tovou z TK Luna Louny druhým 
místem v kategorii D.

Na Blšansku řádí 
vandalové

SOBĚCHLEBY (bal) – V říjnu 
byl o víkendu v Soběchlebech na 
návsi zničen pomník „Vrácení 
půdy českému lidu“. Protože 
Městský úřad odhaduje škodu 
na 5000 Kč, požádal o vyšetření 
případu policii. Bohužel nejde 
o jediný případ vandalismu na 
Blšansku. Letos již bylo poničeno 
několik cedulí na autobusových 
zastávkách, jízdní řády, čekárna, 
lampy.

„Nejvíce vandalismu je právě 
v Soběchlebech. Máme pode-
zření, že věci ničí někteří místní 
mladí, a pokud naše podezření 
potvrdí policie, budou potrestáni. 
V případě nezletilosti pachatelů 
se trest dotkne i rodičů,“ varuje 
vandaly blšanský místostarosta 
Vlastimil Polcar.

Bude dýňový lampion... Tereza a Denisa Srpovy vy-
dlabávají dýně. V Holedeči Haloween proběhl uplynulou sobotu. 
Na návsi u hospody se činilo asi dvacet dětí, pak se mohly se sví-
tícími dýňovými lampiony vydat v průvodu obcí a na závěr opéci 
nezbytné buřty. (bal)

Radní přehodnotili nutnost přístavby
Zřízením přípravné třídy a navýšením počtu dětí bude školka dostačující

POSTOLOPRTY (bal) - Rada města Postoloprty rozhodla zasta-
vit projekt rozšíření budovy mateřské školy ve městě. Zastupitele 
však již dříve dostavbě dali zelenou. Rozhodnutí radních vycháze-
lo mimo jiné z údajů o demografickém vývoji na Postoloprtsku.

Podbořany uvažují o městské policii
Strážci pořádku by se zejména o víkendech rozhodně nenudili

PODBOŘANY (sih) -  Zastupitelé se na svém jednání opět vrátili 
k otázce městské policie. Ta již krátce ve městě působila, byla však 
zrušena. Debata o znovuzavedení vznikla i proto, že spolupráce 
s Policií ČR není taková, jakou by si město přálo a pravidelně roz-
děluje zastupitele na dvě skupiny. Ke konci roku odchází současný 
náčelník Obvodního oddělení Policie ČR Osvald Pöschl ze služby 
a proto se zastupitelé shodně rozhodli vyčkat. Všichni totiž dou-
fají, že spolupráce mezi státní policií a městem se s příchodem 
nového vedení zlepší.

Tanec je náročný a krásný
TK Luna se na Mistrovství západních Čech ve sportovních tancích neztratila

PODBOŘANY (sih) -  O víkendu se v Národním domě v Podbořa-
nech konalo Mistrovství západních Čech ve sportovních tancích. 
Pořadatelem soutěže byl Taneční klub Dance Art Podbořany 
a Český svaz tanečního sportu.
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Boj proti větrným mlýnům
Občanské sdružení za kvalitní život našlo spojence

ČENKOVICE - Dne 20. října se uskutečnilo v Čenkovicích v Or-
lických horách celorepublikové setkání zástupců občanských 
sdružení vystupujících proti současné nekoncepční a živelně 
prosazované výstavbě větrných elektráren v České republice.

Městys Cítoliby pořádá humanitární sbírku


