
V městském bazénu v Lou-
nech poberta vnikl do několika 
šatních skříněk a ukradl z nich 
různé věci. Mezi nimi byly i klí-
če od Fordu Focus. S tím zloděj 
pak odjel z parkoviště před pla-
veckou halou. Škoda se vyšplhala 
na bezmála 600 000 Kč.

Ve čtvrtek brzy ráno odcizil 
zloděj z parkoviště v ulici Volyň-
ských Čechů v Žatci Ford Fiestu 
1,8. Škodu majitelka vyčíslila na 
30 tisíc korun.

O krádež vozidla se v noci po-

kusil neznámý pachatel i v loun-
ské ulici Kpt. Nálepky. „V tom-
to případě se jednalo o Škodu 
Fabia, u které poničil zámek 
levých předních dveří a násled-
ně i spínací skříňku. Auto se 
mu sice ukrást nepodařilo, ale 
naškodil na 5000 Kč,“ sdělila 
Střelcová.

Další Škoda Octavia byla odci-
zena ze dvora rodinného domu 
v Chodské ulici v Podbořanech 
poté, co pachatel vytrhl pletivo-
vý plot. Způsobená škoda vyčís-

lena na 350 000 Kč.
Do areálu zemědělské techniky 

v Černochově vnikl neznámý pa-
chatel poté, co rozbil eternitové 
desky a překonal visací zámky. 
Z místa odjel s traktorem Zetor, 
jenž byl tam odstaven. Způso-
bená škoda byla celkem vyčísle-
na na 252 000 Kč. Po pachateli 
i traktoru policisté pátrají.

Jen za první pololetí tohoto 
roku v okrese Louny bylo odci-
zeno 97 vozidel, což je více než 
6 procent z celého území Ústec-
kého kraje. Vloni za stejné ob-
dobí to bylo 90. Policistům se 
přitom podaří objasnit jen málo 
případů, za letošní pololetí jich 
bylo devět.

Nábytek na 1. stupeň škola 
bude nakupovat ze dvou hlav-
ních důvodů: jednak ji k pořízení 
výškově stavitelného nábytku nutí 
hygienické normy a jednak má zá-
jem zlepšovat prostředí, v němž 
děti tráví poměrně velkou část 
svého času. „S tím pochopitelně 
souvisí i výměna lavic a židlí, kte-
ré v mnoha případech sloužily už 
rodičům dnešních žáků,“ říká ře-
ditel školy Daniel Syrovátko.

V minulosti byl výškově stavi-
telný nábytek pořízen do všech 
tříd 2. stupně - v budově na 
Draguši. Nyní přichází na řadu 
všechny zbývající třídy 1. stupně, 
včetně tříd speciálních. „Souběž-
ně s tím hodláme dovybavit i pří-
pravnou třídu, jejíž nároky na 
zařízení jsou přece jen jiné než 
u běžných tříd,“ dodává ředitel. 

Cenu, kterou škola za nábytek 
je připravena zaplatit, by pan 

ředitel v tomto okamžiku nerad 
zveřejňoval. „Až do 15. listopa-
du probíhá výběrové řízení, v ně-
mž hodláme vybrat nejvýhodnější 
nabídku, kde nemalou roli bude 
hrát celková cena zakázky. Pro-
zradit snad mohu tolik, že cel-
ková částka překročí 400 tisíc 
korun,“ uvedl.

Nákup bude hrazen z rezerv-
ního fondu školy. „Vloni se nám 
zejména díky příznivému vývo-
ji topné sezóny podařilo uspořit 
významnou částku původně urče-
nou na úhradu nákladů za ener-
gie,“ upřesnil D. Syrovátko.

Nejedná se o jedinou velkou in-
vestici, kterou postoloprtská ško-
la bude muset do konce letošní-
ho roku realizovat. „Zdá se, že 
ke konci své životnosti postup-
ně spěje původní vybavení škol-
ní kuchyně, takže jsme hned na 
začátku roku byli nuceni provést 
výměnu jednoho ze tří chladicích 
boxů v hodnotě cca 80 tisíc ko-
run. Nyní stojíme před výměnou 
varných kotlů (ze šesti je provo-
zuschopný již jen jeden) a pánví, 
která rozpočet školy zatíží další-
mi zhruba 120 tisíci korunami,“ 
předeslal ředitel.

„Podle počátečního záměru 
by měla Lightbody v Lounech 
zaměstnat nejprve 200 lidí, po-
stupně by se ale jejich počet měl 
vyšplhat až na pět stovek,“ uve-
dl na náš dotaz Jiří Sochor z Cze-
chInvestu. Právě na tuto agentu-
ru se svým záměrem se obrátila 
skotská cukrářská firma. „Firma 
počítá s investicí ve výši 120 mi-
lionů korun. Společnost získala 
letos v červnu příslib o poskytnutí 
investičních pobídek z Programu 
pro podporu tvorby nových pra-
covních míst v regionech nejví-

ce postižených nezaměstnanos-
tí, a to v podobě dotací na nově 
vytvořená pracovní místa a na 
rekvalifikaci zaměstnanců,“ vy-
světlil J. Sochor. 

Aby mohla Lightbody pobídky 
čerpat, musí splnit podmínky, ke 
kterým se zavázala (v jejím přípa-
dě tedy zaměstnat nejméně 495 

lidí), do dvou let od vydání roz-
hodnutí. Jinak o peníze od stá-
tu přijde.

Mateřskou firmu lounského 
podniku nedávno koupila britská 
společnost Finsbury Food Group. 
S převzetím větší společností se 
ovšem podle Lightbody na plá-
nech vybudovat v Lounech závod 
nic nemění. „Firma s investicí stá-
le počítá,“ ujistil Jiří Sochor.
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stručně z obcí stručně z měst
n VYSTUPOVAT Z autobu-

sů v Lounech budeme do zele-
ně. V širokém pásu chodníku 
ve východní části autobuso-
vého nádraží se totiž vysazují 
dřeviny. Navržené výsadby jsou 
dostatečně odolné vůči prachu 
a suchu – 31 dřezovců a 1530 
keřů (skalník, růže, tavolník, 
mahonie, dřišťál a kdoulovec). 
Tuto investiční akci města re-
alizuje firma Oldřicha Honky, 
dokončena má být 15. listo-
padu.
n  MĚSTO PODBOŘANY 

má podrobně vypracován ope-
rační plán údržby města v ob-
dobí od listopadu do konce 
března. V plánu jsou vyznače-
ny lokality podle pořadí, v ja-
kém budou uklízeny.
n  RADA MĚSTA Postolo-

prty doporučila zahrnout do 
rozpočtu 2008 částku potřeb-
nou pro vybudování výtahu 
na zdravotní středisko a pro 
rekonstrukci ul. Masarykova. 
Nyní bude záležet na rozhod-
nutí zastupitelstva, zda při 
schvalování investičního roz-
počtu na rok 2008 tyto inves-
tice podpoří.
n  MĚSTO LOUNY spolu-

pracuje se sdružením FALCO 
v Dolním Týnci. Najdete-li zra-
něného či nemocného živoči-
cha, kontaktujte záchrannou 
stanici, telefon 416 791 114 
nebo 606 280 121. Je v Lou-
nech i kočičí útulek v Podě-
bradově ulici, jenž provozují 
členové Sdružení na ochranu 
zvířat FELCA. 
n ČTYŘI PŘIHLÁŠKY do 

výběrového řízení na ředitele 
Regionálního muzea K. A. Po-
lánka v Žatci obdržela žatecká 
radnice. Vhodného kandidá-
ta má doporučit výběrová ko-
mise, kterou určí rada města. 
Ta pak na základě doporučení 
komise vybere ředitele. Zatím 
muzeum vede z pověření rad-
ních Jiří Matyáš.
n  DNES OD 17 hodin se 

uskuteční zasedání zastupitel-
stva města Blšany. Na progra-
mu jsou např. seznámení se zá-
věry kontroly dílčího přezkou-
mání hospodaření provedené 
Krajským úřadem Ústeckého 
kraje, nebo také pronájem bý-
valé hasičské zbrojnice.

n ZASTUPITELÉ TOUŽE-
TÍNA zaslali dotaz ministru 
dopravy a hejtmanovi Ústec-
kého kraje ohledně obchvatu 
Sulec, jelikož mají protichůd-
né informace o termínu zahá-
jení stavby. Také jim není jasná 
smlouva o budoucím převzetí 
stavebních objektů pro zka-
pacitnění silnice R7 u Chlum-
čan, o jejíž sepsání obec požá-
dala firma Art Inside. Jedná 
se o souběžnou polní cestu. 
Starosta nejasnosti projedná-
vá dodatečně s firmou i s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic.
n  DNE 11. listopadu od 8 

hodin v Touchovicích, Hřivi-
cích a Markvarci bude probí-
hat sběrová neděle pro všech-
ny druhy odpadů. Sběrová ne-
děle se týká všech tří vsí. 
n LESNÍ POZEMEK v Br-

lohu zvaný Lipovka bude nabí-
zen v opakované dražbě Města 
Louny dne 19. listopadu toho-
to roku.
n  ZAČAL NOVÝ ročník 

soutěží ve stolním tenise. Tři 
zástupci obce Blažim -  Tyg-
ři Blažim, Kačeři Blažim 
a Medvědi Blažim - se již činí, 
a společné tréninky jsou v úte-
rý, čtvrtek (když není zápas) 
a v neděli v KD vždy od 18 ho-
din. Zahrát si však může přijít 
každý občan obce, podmínkou 
je mít svojí pálku a sportovní 
obuv na přezutí.
n HOLEDEČSKÁ DRBNA 

je nová tiskovina o dění v Ho-
ledeči, kterou začal vydávat 
tamní obecní úřad. První čís-
lo vyšlo 27. října, obyvatelé ji 
budou dostávat zhruba jed-
nou za dva měsíce zdarma do 
schránek. Přestože má trochu 
humorný název, obsahuje seri-
ozní informace, ujistil starosta 
Holedeče Pavel Adamec.
n  ZASTUPITELÉ V Žiže-

licích se seznámili s návrhem 
studie změny bývalé kotelny na 
sportovní a rehabilitační cent-
rum. Cena projektové doku-
mentace činí 77 500 Kč. Dále 
pak v domě čp.5 se počítá s vy-
budováním podkrovních bytu. 
Cena projektové dokumentace 
činí 22 600 Kč.

Žatečtí chovatelé se snaží 
oslovit děti a mládež

ŽATEC (red) – K organizacím s pozoruhodnými aktivitami be-
zesporu patří žatecká pobočka Českého svazu chovatelů. „Lidé 
umírají a my nejsme schopni je nahradit dorostenci, protože pře-
ce jen chov ať už jednoho králíka, nebo páru hrdliček vyžaduje 
denní péči, což dnes dětem nevyhovuje. Raději zapnou počítač, 
když mají chuť,“ uvedl pro ČTK předseda Českého svazu chova-
telů (ČSCH) Jaroslav Kratochvíl. 

Udělejte razii šatníku, 
přispějte na charitu 

OKRES LOUNY (bal) – Již tradiční charitativní sběr šatstva, 
obuví a hraček pořádá na podzim místní organizace KDU ČSL. 
Sběrná místa budou otevřena ve třech městech. 

Na zimu se zahrabejme do listí… Šikovné 
ručičky v městské knihovně Louny minulou středu vytvářely 
ježky! Na akci se sešlo několik maminek, babiček a předškolá-
ků, s mladším sourozencem přišla také osmiletá školačka Eva 
a v kočárcích dorazila tři miminka, z toho jedna dvojčata. Naštěstí 
tady mají pro čtenáře hlavní vstupní dveře opravdu široké! V dět-
ském oddělení si nejprve poslechli čtení o ježcích v podání paní 
Věry Pokorné, pak předvedli, jak se nejbezpečněji a nejútulněji 
připravit na zimu – a zahrabali se do polštářů s listy. Ale to už se 
vydali do předsálí, kde kreslili, stříhali a lepili ježky a potom si šli 
vybrat knížky. Maminka Jana Bitnerová je zde s dcerkou v tomto 
školním roce již podruhé a je moc spokojená, že to dítě baví. 
„Jsem tu také podruhé. Budu ráda, když vnouče získá lásku ke 
knihám. Myslím, že se současné děti strašně šidí, když vysedávají 
u počítačů a skoro vůbec nečtou,“ říká babička Ivana Valdová, 
které se nápad zaměstnat šikovné ručičky velice líbí.           (toš)

Příprava ovládací skříně úsečníku před instalací na stožár, 
vpředu Marek Šotner ze subdodavatelské firmy Skupiny ČEZ.

Dálkově ovládané úsečníky i u nás
LOUNSKO (sh) - V letošním roce Skupina ČEZ investuje na seve-
ru Čech 23,5 milionu korun do výstavby zhruba 80 dálkově ovlá-
daných úsečníků. Úsečníky jsou prvky v distribuční síti, kterými 
se dálkově či ručně ovládá její provoz, především lze tímto zaří-
zením vypnout příslušný úsek vedení vysokého napětí. 

Dortárna v Lounech má zpoždění

Popelnicové stravování… Minulé pondělí v ulici 
Kosmonautů v Lounech se přehrabával v odpadní nádobě 
dvaapadesátiletý muž z Loun. Za tento přestupek mu byla 
strážníky uložena bloková pokuta, se kterou souhlasil.  Městští 
strážníci na pořádek soustavně dohlížejí. Těm, co se přehrabují 
v kontejnerech, však nahrává i fakt, co všechno se dá v kontej-
nerech najít. Mnozí lidé sem zahazují veškerý domovní smíšený 
odpad. Například v Postoloprtech jsme na vlastní oči viděli, jak 
popelnicový průzkumník vytahoval cibuli, tvrdé i čerstvé pečivo, 
seschlou zeleninu, plesnivý salám a podobné lahůdky.        (bal)

Mizejí nejen auta, ale i traktor
Z téměř sta krádeží vozidel se objasnilo pouze devět 

Podbořanští hasiči plánují 
zabíjačkové hody

PODBOŘANY (red) - Výjezdová jednotka podbořanských hasi-
čů právě dokončuje výběr nových řidičů, kteří budou zařazeni do 
výjezdového plánu. Technik jednotky provede prozkoušení a na 
jeho základě bude pověřená osoba zařazena jako řidič výjezdo-
vého vozidla. 

Základní škola v Postoloprtech potřebuje nový nábytek
Moderní vybavení včetně učitelských stolů a židlí má dostat devět tříd 1. stupně 

Přilákat děti by měla mimo jiné 
atrakce nazvaná Králičí hop. Jde 
o běh králíků přes překážky, kte-
rý úspěšně baví děti v Německu 
už 20 let. ČSCH poprvé před-
stavila Čechům tuto atrakci le-
tos v dubnu na žateckém náměs-
tí. Právě chovatelé v Žatci patří 
mezi základní organizace, kde 
se práce s mládeží daří. Zabý-
vají se zde hlavně chovem krá-
líků, holubů a drůbeže. 

„Z našich 35 členů je 10 mla-
dých, všichni se pravidelně 

scházíme v Chovatelském are-
álu, ve kterém připravujeme 
kromě této atrakce i řadu dal-
ších akcí pro širokou veřejnost 
i díky podpoře města Žatce. 
Například uskutečňujeme Tý-
den dětí a zvířat, o velikonocích 
jsme se stali držiteli světového 
rekordu s největším velikonoč-
ním osením na světě,“ pochlu-
bil se na oslavách 50 let činnos-
ti ČSCH v Praze předseda žatec-
kých organizovaných chovatelů 
Pavel Jursík.

V pátek 9. listopadu od 14 hodin 
k humanitárním účelům poslouží 
vestibul kina v Kulturním domě 
v Podbořanech. Lidé tam budou 
moct přinést věci do 17 hodin. 

V sobotu 10. listopadu pak od 9 
hodin se pro dárce otevře Infor-
mační centrum v Postoloprtech, 
kam můžete nosit vytříděné kva-
litní šatstvo do 12 hodin.

Také v Lounech v sobotu se 
sběrným místem stane průjezd 
děkanství v ulici Beneše z Loun, 
a to od 9 do 13 hodin. „Vybrané 
šatstvo bude použito při huma-
nitárních akcích v celém světě. 
Předem děkujeme za pomoc po-
třebným,“ říká Tomáš Chalou-
pek, předseda okresního výboru 
KDU-ČSL Louny.
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LOUNY (bal) - Společnost Lightbody, která měla začít vyrábět 
dorty v Lounech už letos na jaře, má čas do léta roku 2009.
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LÝPOSTOLOPRTY (bal) - Zájemci o dodávku nového nábytku do 
Základní školy Postoloprty se v těchto dnech mohou hlásit do vý-
běrového řízení. Škola potřebuje 130 sad výškově stavitelných žá-
kovských lavic a židlí pro děti 6 - 11 let.

OKRES LOUNY - Hned dvě auta zmizela během noci v Žatci. 
„Vůz Škoda Octavia v hodnotě 250 000 Kč neznámý poberta odci-
zil z Šafaříkovy ulice a Škoda Fabia byla odcizena v ulici Vrchlic-
kého. V tomto případě činí škoda 200 tisíc korun,“ uvedla loun-
ská policejní mluvčí Jaromíra Střelcová. 

Do konce roku probíhá příjem 
nových členů pro soutěžní druž-
stvo mužů. Nyní probíhá jednání 
o převodu stroje PPS 12 z Luben-
ce. Na vozidle Liaz byly provede-
ny změny.

„Zastupitelé by se měli podívat 
do naší zbrojnice, aby se přesvěd-
čili, jak je nakládáno s finančními 
prostředky obdrženými od města. 
Provedli jsme změny osvětlení, 
přední masky a umístění arma-
tur. Dále jsme nakoupili několik 
nových hadic typu C a šest hadic 
typu B jsme dostali od HZS Ža-
tec. Do konce roku plánujeme do-

koupit ještě další zásahové kom-
ponenty,“ říká velitel Výjezdové 
jednotky Josef Helus.

V současné době zahájil činnost 
zájmový kroužek mladých hasi-
čů, který čítá 11 členů. Poslední 
letošní akcí, kterou hasiči plánu-
jí, je pravá česká zabíjačka. Vše 
proběhne před hasičskou stanici, 
pro jejíž činnost se hasiči pokusí 
získat dobrovolné příspěvky a ja-
ko poděkování budou rozdávány 
výrobky, které připraví řezník. 
„Pokud si myslíte, že je to dobrý 
nápad, přijďte se podívat a pod-
pořit naši činnost,“ zve velitel.

Také na Lounsku a Žatecku 
dálkově ovládané úsečníky po-
stupně nahrazují ovládání ruční. 
Jedná se o lokality Louny, Žatec, 
Cítoliby, Dobroměřice, Solopys-
ky, na Podbořansku jsou to na-
příklad Vesce.

„Tato nová úprava slouží ke 
zlepšení manipulací řízených 
z dispečinku a přizpůsobivos-
ti sítí při řešení náhle vzniklých 
provozních a poruchových situ-
ací. To vede k vyšší spolehlivosti 
dodávky elektrické energie“, říká 
Filip Secký, ředitel úseku Obnova 
sítí ČEZ Distribuce. Přechodem 
na dálkově ovládané úsečníky  
podle něj dochází také ke zkrá-
cení doby omezení odběratelů 

elektřiny při případné poruše.
Jak to chodí v praxi? Z dispečin-

ku Skupiny ČEZ přijde prostřed-
nictvím GPRS povel do ovládací 
skříně (mozku celého úsečníku 
umístěného na stožáru), a tato 
skříň dá pokyn k sepnutí či ro-
zepnutí odpínače. To je prove-
deno pomocí motorového poho-
nu umístěného v ovládací skří-
ni a prostřednictvím táhla, které 
vede až na vrchol stožáru k samot-
nému odpínači, je dále provedeno 
rozpojení či spojení vedení.

Do konce roku v oblasti sever-
ních Čech má být v provozu cca 
450 dálkově ovládaných úsečníků 
a stanic. I v dalším roce se před-
pokládá jejich výstavba.
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