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černá kronika

n V závěru října proběhlo 
v Nové Vsi nad Nisou roční 
setkání mezinárodní or-
ganizace Integrative Mee-
tings of Friends, v níž jste 
koordinátorem pro Čechy. 
O čem jste jednali?

Pavol
Dvorský, 
ředitel ÚSP 
Tuchořice

„Zhodnotili jsme rok 
2007. Hovořili jsme o letoš-
ním štafetovém běhu han-
dicapovaných na přelomu 
května a června ze Švédska 
přes Norsko, Faerské ost-
rovy, Island a Dánsko. Dále 
jsme probrali sportovní hry 
Decathlon, které proběhly 
v září v Sopronu (Maďarsko) 
- v desetiboji naši klienti 
vyhráli 2 zlaté medaile a 1 
stříbrnou, v soutěži družstev 
jsme dosáhli 2. místa. Sou-
částí setkání bylo naplánová-
ní akcí na rok 2008, z nichž 
nejdůležitější je další ročník 
štafetového běhu. ten by měl 
odstartovat v květnu 2008 
z Dánska, pokračovat přes 
Anglii, Irsko, Skotsko, Ho-
landsko a Belgii. Pokud vše 
proběhne podle plánů, měl 
by desátý ročník štafetového 
běhu doběhnout v Bruselu 
k Evropskému parlamentu. 
Decathlon by se měl konat 
v srpnu na Ukrajině.

Na domácí půdě nás čeká 
účast na národním turnaji 
ve stolním tenisu ve Dvoře 
Králové nad Labem v termínu 
16. - 18. listopadu, zúčastní-
me se turnaje stolního tenisu 
v Janově, plaveckých závodů 
v Lounech a rehabilitačního 
pobytu ve Mšeném-lázních.“
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Z výcviku rovnou k požáru… V neděli byl hlášen na 
Operační informační středisko HZS Ústeckého kraje požár v ulici 
Dlouhé v Břvanech na Lounsku. Jako první byla na místě během 
několika minut jednotka SDH Postoloprty s CAS 24 Liaz a CAS 
32 Tatra 148, a to vzhledem k tomu, že v době oznámení události 
postoloprtští hasiči prováděli na své stanici výcvik s AZ 30. Po pří-
jezdu zjistili, že majitel již skrápí hořící trámy ze zahradní hadice 
a že hoří zazděný trám v komínu, ze kterého se požár šířil dále. 
Na místě také zasahoval tým PS Louny s CAS 24 Liaz. Vzhledem 
k rychlému a profesionálnímu zásahu hasičů nedošlo k rozšíření 
požáru, ani k velkým škodám na majetku. (red)

Je libo vojenskou 
závodní kuchyň?
PODBOŘANY (sih) - Zastupi-

telstvo města již jednou schválilo 
prodej budovy Vojenské závodní 
kuchyně v Podbořanech. Vítězem 
výběrového řízení se stal podni-
katel Jaroslav Štěpánek za cenu 
12 milionů korun. Kupní cenu 
však neuhradil a proto budova 
dál zůstává v pronájmu za při-
bližně 450 tisíc korun ročně. Za 
pět let, tedy za dobu, na kterou 
má smlouvu, tak město získá asi 
2,5 milionu korun. Zastupitelé 
se však přiklonili k řešení poku-
sit se znovu VZK prodat a proto 
po jednom neúspěšném prodeji 
schválili opětovný prodej za již 
stanovených podmínek - tj. za 
minimální podání 12 milionů 
korun.

n Okradl dodávku
LOUNSKO – Neznámý pa-

chatel ukradl z dodávky Renault 
MXTI peněženku s hotovostí ve 
výši 18 228 Kč. Ke krádeži došlo 
při rozvážce masných výrobků 
v Lounech a v Postoloprtech, kdy 
zloděj odcizil peníze z palubní 
přihrádky. Kromě peněz si při-
svojil i mobilní telefon. Celková 
škoda vyčíslena na 20 228 Kč. 
n Činil se v truhlárně   

BLAŽIM - Do objektu bývalé 
truhlárny se vloupal zloděj. Vytla-
čil desku, která sloužila jako ná-
hradní výplň okna, vnikl dovnitř 
a ukradl elektromotor, vodící 

lišty, čepovací stroj i další věci. 
Škoda odhadnuta na 58 600 Kč. 
n Do benzinek pro kuřivo

PODBOŘANY - Pachatel 
rozbil skleněné dveře u prodej-
ny čerpací stanice ve Vroutecké 
ulici, vnikl dovnitř a odcizil ci-
garety v hodnotě asi 25 000 Kč. 
Poničením dveří způsobil škodu 
za tisíc korun. Ze středy na čtvr-
tek se vloupal zloděj i do benzi-
nové čerpací stanice v Kadaňské 
ulici. Dlaždicí rozbil skleněné 
dveře, vnikl dovnitř a z regálu za 
pultem odcizil všechny krabičky 
s cigaretami v hodnotě 25 000 
Kč. Další škodu - 10 500 Kč 
- způsobil poškozením zařízení  
prodejny. V pátek se vloupání 

opakovalo. Po půlnoci rozbil po-
berta u prodejny skleněné dveře, 
vnikl dovnitř a opět si přisvojil 
cigarety, tentokrát v hodnotě 
10 000 Kč.
n Loupil bezdomovec

POSTOLOPRTY - Po ně-
kolika měsících objasnili poli-
cisté krádež v řadové garáži na 
Draguši. V prosinci minulého 
roku tam po rozbití skleněných 
luxferů vnikl tamní 28letý muž 
a ze zaparkovaného Renaultu 19 
odcizil autorádio s přehrávačem. 
Způsobil tak škodu za 6300 Kč. 
Muž pro tento skutek byl obviněn 
z trestného činu krádeže. 
n Vnikl do dílen a garáží

POSTOLOPRTY - Do dílen 

a garáží v Masarykově ulici za-
vítal nezvaný host. Z oploceného 
venkovního prostoru odcizil 
100 metrů hliníkového kabelu, 
4 pneumatiky na vysokozdvižný 
vozík a dále okružní pilu. Z dílny 
si pak přisvojil trafosvářečku, 
náhradní díly na opravu předních 
a zadních brzd u osobního vozu 
Citroen, gola sadu, křovinořez, 
úhlovou brusku, vrtačku a další 
věci. Způsobená škoda vyčíslena 
na 43 300 Kč.
n Opilci se hádali 

LOUNY - Ráno před 7. ho-
dinou číšník baru v ul. Školní 
telefonicky oznámil, že se před 
barem napadají dva opilci. Stráž-
níci u baru spatřili dva muže - ve 

věku 34 let z Litoměřic a 23 let 
z Loun, oba zjevně pod vlivem 
alkoholu. Protože starší z obou 
trval na podání trestního ozná-
mení s tím, že byl napaden, byla 
na místo přivolána hlídka PČR, 
která si případ převzala k další-
mu šetření.
n Požár zahradní boudy 

POSTOLOPRTY – Minulé 
úterý brzy ráno vypukl v za-
hrádkářské kolonii na Draguši 
požár. Oheň, který lokalizovali 
dobrovolní hasiči z Postoloprt 
a dále Hasičský záchranný sbor 
Louny, zachvátil dřevěnou bou-
du. Policisté s hasiči šetří, zda 
byl požár založen úmyslně či 
k němu došlo z nedbalosti. Nikdo 

nebyl při požáru a jeho likvidaci 
zraněn.
n Vloupání do chalupy

VYSOKÉ TŘEBUŠICE - Ne-
známý zloděj se v době od 15. 
do 28. října po vytržení mříže 
okna vloupal do chalupy. Odcizil 
z ní pracovní nářadí v hodnotě 
12 240 Kč. Poškozením mříže 
a vnitřních dveří chalupy vznikla 
škoda za v 6500 Kč. 
n Vlaky do tmy 

STEBNO - V minulých dnech 
neznámý vandal poničil kryty 
osvětlení na vlakové zastávce. 
Předběžně byla škoda vyčíslena 
na 11 800 Kč.

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

Příležitost potkat se s novými 
kolegy, vyměnit si vzájemně 
zkušenosti z výuky fyziky nebo 
jiných přírodovědných předmětů 
a prohlédnout si zajímavá místa 
spojená s energetikou – takové 
jsou hlavní cíle pravidelných se-
tkání pedagogů v KSE. v Klubu 
je nyní 15 pedagogů z  Ústec-
kého kraje, tři z nich se zúčast-
nili podzimního dvoudenního 
soustředění. Na programu  byla 
exkurze do elektrárny Počerady 
spojená s prohlídkou provozu, 
dále pak návštěva dolu Bílina 
a seznámení se s technologie-

mi zpracování uhlí i výsledky 
rekultivací krajiny. Účastníci 
také mohli vyslechnout řadu 
přednášek – o úsporách energie, 
problematice radonu, možnosti 
ekologické výchovy na školách 
nebo představení aktivit De-
brujárů. 

„Jedná se letos již o druhé 
setkání Klubu světa energie, 
v němž je více než 200 členů. 
Zájem učitelů o účast na akcích 
je vždy vysoká, ale vzhledem ke 
kapacitám míst, která navště-
vujeme, je to maximální možný 
počet,“ vysvětlila Marie Dufko-

vá, koordinátorka vzdělávacího 
programu ČEZ.

Klub světa energie je jednou 
z aktivit, které ČEZ nabízí 
v rámci svého vzdělávacího 
programu. Program založila 
energetická společnost již před 
15 lety s cílem zvýšit zájem 
mládeže o studium technických 
oborů a v budoucnu případně 
o zaměstnání v této oblasti. Uči-
telům nabízí účinnou pomoc při 
zapojování fyzikálních témat do 
školních programů. Vzdělávací 
aktivity jsou poskytovány bez-
platně nebo za symbolické ceny. 
ČEZ je jedinou českou průmys-
lovou společností, která takovýto 
dlouhodobý program na podporu 
vzdělávání poskytuje.

V Žatci tento svátek všech stra-
šidel popáté pořádalo občanské 
sdružení Učitelé pro Žatec pro 
děti všeho věku. Ve středu v pět 
odpoledne byl Halloween zahájen 
na náměstí Svobody před radnicí. 
Do průvodu vyrazili upíři, ducho-
vé a čarodějnice s lampiony.

Po celý týden Halloweenu 

užívaly děti ze Základní školy 
T. G. Masaryka v Podbořanech. 
Projektový týden s touto témati-
kou připravily pro první stupeň 
pedagožky. Školáci dýně dlabali 
přímo ve škole, kreslili strašidýl-
ka a četli si o nich příběhy. Každý 
den chodili oblečeni v jiné barvě, 
bílí jako duchové, černí jako ne-

topýři a oranžoví jako dýně. Vyvr-
cholením bylo páteční odpoledne 
plné her, soutěží a úkolů. Pod-
mínkou byla účast v masce a tak 
bylo k vidění množství duchů, 
mumií, čarodějnic nebo pirátů. 
Děti házely kyjem, nosily míčky, 
házely hadem do hrnce nebo sou-
těžily v kvílení. Nejlepší maskou 
se stala mumie ovázaná fáčem 
od paty po hlavu. Za hojného 
doprovodu rodičů a světélkují-
cích lampionů, svíček a dýní se 
děti vydaly na strašidelný průvod 
městem. Na 70 nejodvážnějších 
pak spalo v tělocvičně školy, kde 
pokračovaly ve čtení strašidel-
ných příběhů a dovádění dlouho 
do halloweenské noci.

Louny prožívaly tento svátek 
tradičně pod patronátem Kiwanis 
klubu, kterému více než zdárně 
sekundovala ZUŠ Louny. Natě-
šené děti se shromáždily na Ry-
nečku před Billou a po průvodu 
dychtivě koukaly na oblohu, kde 
se za notného třaskání odehrá-
vala nádherná pestrá podívaná 
v podobě ohňostroje. Petardy 
nejmenší účastníky trochu vy-
děsily, proto některé maminky 
s potomečky mizely z doslechu. 
Starší si však libovali.

LOUNY (red) – Z Jablonského 
ulice v Lounech se od ledna 2008 
nebude moci vyjíždět do ulice Hu-
sovy. Křižovatka v místě, kde se 
nachází restaurace U Jíchů, byla 
pro řidiče při výjezdu na ulici Hu-
sovu méně přehledná. Dopravní 

komise doporučila tuto ulici 
zjednosměrnit. Vedoucí odboru 
místního hospodářství Milosla-
va Kalivodová byla pověřena, 
aby zajistila provedení změny 
dopravního značení. Jednak na 
změnu upozorní informační 

tabule, jednak budou písemně 
informováni také občané v celé 
lokalitě. Z Husovy do Jablonské-
ho se bude moci pouze vjíždět, 
vyjíždět se od ledna má pouze 
jednosměrnou ulicí Svatopluka 
Čecha.

Začátek výlovu na Lenešickém 
rybníku byl avizován již na pon-
dělí, a tak na akci dopoledne se 
přišli podívat místní zvědavci, 
děti ze školky s paní učitelkou… 
a nic. „Musíme napřed natáh-
nout síť a připravit kádě. Za-
čneme teprve zítra ráno,“ uvedl 
v pondělí Petr Topka, vedoucí 
střediska Mšec Českého rybář-
ství s.r.o. Výlov potrvá do 9. lis-
topadu. Lenešický  rybník svou 

rozlohou nad 81 hektarů patří 
k největším v našem regionu. 

To rybník v Nové Vsi má již 
výlov za sebou. Poslední říjnové 
úterý vydal rybářům z Unhoště, 
kteří se o něj starají, na čtyři tuny 
kaprů, které se objeví na vánoč-
ní tabuli. Rybáři konstatovali, že 
kormoráni tu způsobili citelné 
ztráty na menších rybách. 

Ryby ze Stebenského rybníku 
pak čeká výlov 19. listopadu.

Třicet uniformovaných policis-
tů a 10 kriminalistů ve čtyřech 
provozovnách zkontrolovali cel-
kem přes 200 osob.

Kontrolu provedli v lounském 
klubu Getipon, dále v Lidovém 
domě v Žatci, na diskotéce 
Černá růže v Podbořanech 
a v restauraci Modrá hvězda 
v Postoloprtech.

Policisté při akci ve zmíněných 
provozovnách zastihli 23 chlapců 
a dívek ve věku od 15 do 18 let, 
které byli pod vlivem alkoholu. 
Nejmladšímu konzumentovi, 
jemuž policisté naměřili 0,46 
promile alkoholu, bylo teprve 15 

let. Další hříšnicí byla například 
17letá dívka, které bylo naměře-
no 1,8 nebo stejně starý mladík, 
jenž měl 2,5 promile alkoholu. 

Všechny kontroly policisté pro-
váděli ve spolupráci s pracovníky 
oddělení péče o dítě z příslušného 
městského úř adu.

Na policejní akci se aktivně 
podílel i starosta Podbořan Ra-
dek Reindl. „Osobně se o tuto 
problematiku zajímá a požádal 
policii o spolupráci, zejména na 
úseku páchané trestné činnosti 
mládeží a problematiky toxiko-
manie,“ uvedla policejní mluvčí 
v Lounech Jaromíra Střelcová.

Tuchořická základka 
má ředitele

TUCHOŘICE (bal) - V říjnu 
proběhlo výběrové řízení na ře-
ditelskou funkci Základní školy 
Tuchořice. Od roku 1989 školu 
vedla Mgr. Jindřiška Rybáková, 
která již přesluhovala. Na její 
místo nastoupil Karel Folber 
(33), bývalý zástupce ředitele 
pro II. stupeň ZŠ Postoloprty. 
„V konkurzu jsem uspěl, od 
čtvrtka 1. listopadu tudíž pracuji 
na tuchořické škole jako ředitel,“ 
potvrdil nám Mgr. Folber.

Směnový inženýr Tomáš Polák seznamuje učitele fyziky s velínem Elektrárny Počerady.
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Fyzikáři na dostaveníčku 
v Elektrárně Počerady

POČERADY (md) - Učitelé fyziky se 1. listopadu sjeli do severních 
Čech na pravidelné setkání Klubu světa energie (KSE). Čtyřicet 
pedagogů ze základních, středních i vysokých škol během dvou-
denní akce navštívili uhelnou elektrárnu Počerady a důl Bílina. 

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A

Americký Halloween zcela ovládl 
kulturní kolbiště

V Podbořanech na škole proběhl strašidlácký týden
ŽATEC, PODBOŘANY, LOUNY (red) – Minulý týden přišly 
ke cti dlabané dýňové příšerky i čarodějnické převleky. Zavládl 
Halloween. 

Čarodějnice Sylva Svobodová ze sdružení Učitelé pro Žatec 
na žateckém náměstí Svobody.

Jablonského ulice se promění v jednosměrku

Lebedí si v bahně a ve 
studené vodě

LENEŠICE, NOVÁ VES (bal) - Výlov ryb v Lenešicích začal 
v úterý 6. listopadu.

„Při pogromu bylo zabito přes 
sto osob, 30 tisíc odvlečeno do 
koncentračních táborů, byl zni-
čen nespočet židovských objektů, 
hlavně obchodů a zapáleno přes 
1300 židovských modliteben 
a synagog. Při těchto událos-
tech bylo vypáleno také vnitřní 
vybavení synagogy v Žatci,” 
uvedl Otokar Löbl z Nadačního 
spolku Žatec v Německu. Ten 
ve spolupráci se Židovskou obcí 
v Teplicích a Sdružením rodáků 
a přátel města Žatce pořádá 
pondělní tiché vzpomínkové 

shromáždění, které se uskuteční 
v 15 hodin před hlavním vstupem 
do synagogy.

Následovat bude tisková bese-
da v prostorách hotelu U hada, 
se svědectvím očitého svědka 
událostí v roce 1938 v Žatci. 

Také bude podána informace 
o stavu rekonstrukce žatecké 
synagogy. Dalším bodem bese-
dy a přátelského setkání bude 
spolupráce Nadačního spolku 
s Městem Žatec a dalšími sub-
jekty prostřednictvím portálu 
Internetové náměstí Žatec.
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Pietní vzpomínka na oběti
ŽATEC (red) - Na události tzv. Křišťálové noci - pogromu, který se 
odehrál z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu a také v Sudetech, 
budou vzpomínat v pondělí 12. listopadu v Žatci. 

Alkohol zhusta pokouší 
i mladistvé

Chystají se další namátkové kontroly provozoven 
OKRES LOUNY (red)- Minulý víkend proběhla v okrese Louny 
policejní akce, zaměřená na podávání alkoholu mladistvým oso-
bám. Policisté vyrazili do lokalit, kde se schází mládež a konzu-
muje alkoholické nápoje.


