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černá kronika

n Neuvažuje podbořanská 
radnice o zavedení pracov-
ních sobot, jako je tomu 
jinde? 

Radek
Reindl,
starosta
Podbořan

„Na rozdíl od jiných radnic 
máme otevřeno celý pracov-
ní týden od pondělí do pátku 
a nezamykáme dveře jako 
jinde. Proto o této možnosti 
neuvažujeme. Fungujeme pro 
naše klienty celý týden, pouze 
čtvrtek není jako úřední den 
uvedený, protože je pro úřed-
níky určen jako výjezdový do 
terénu (na různá šetření, 
kontrolní dny). Po domluvě 
je však možné přijmout kli-
enta i ve čtvrtek. Stačí, když 
si zavolá a s úředníkem, kte-
rého potřebuje, se domluví. 
Rozhodně nikoho žádný den 
v týdnu nevyhodíme. Myslím 
si naopak, že jiné radnice by 
si mohly vzít příklad z nás.“
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n Odhaleni zloději zbraní
LOUNY - Koncem září byla 

vykradena prodejna se zbraněmi 
Hubertka v Pražské ulici. Zloději 
rozbili výlohu a vzali dvě plynové 
pistole, revolver, puškohled, da-
lekohled a několik nožů. Škoda, 
kterou mají na svědomí dva 
lounští mladíci ve věku 18 a 19 
let, činí 30 000 Kč. 
n Hliník za více než sto tisíc 

ŽATEC - Poberta vnikl do ob-
jektu firmy Na Astře a z volného 
prostranství odcizil dvě palety 
s hliníkovými profily. Celková 
škoda odhadnuta na 130 000 Kč. 
n Díra do Audi 

LOUNY - Policisté šetří po-
škozování cizí věci, ke kterému 
došlo na náměstí Benedikta Rej-
ta. Neznámý vandal do předních 
dveří zaparkovaného Audi A6 
vyvrtal otvor o průměru jednoho 

centimetru. Svým činem způsobil 
škodu za 50 000 Kč. 
n Zabydlel se 

BLŠANY - Několik měsíců 
zde neoprávněně užíval dům 
45letý muž z Podbořanska. Od 
majitelů domu neměl žádné po-
volení. Způsobil jim škodu i tím, 
že nezaplatil odebranou energii 
v hodnotě nejméně 14 000 Kč. 
Muži za neoprávněné užívání 
bytu hrozí až dvouletý trest od-
nětí svobody.
n Nezvaný dřevorubec 

BĚSNO - Policisté šetří krádež 
stromů z lesního porostu v kata-
stru obce. Neznámý pachatel 
vytěžil a odcizil osm vzrostlých 
stromů - pět smrků a tři mod-
říny. Poškozené společnosti tím 
způsobil škodu za 5462 Kč.
n Unesl exotické ptáky

ŽATEC - Koncem předminu-
lého týdne odcizil zloděj z volně 
přístupných voliér na pozemku 

zahrady v Mostecké ulici exotic-
ké ptáky. Chovateli tak způsobil 
škodu za 10 tisíc korun. 
n Chtěla zakrýt manko 

LOUNY - Mladá prodavačka 
novinového stánku v říjnu na-
hlásila policistům, že byla časně 
ráno přepadena neznámým mu-
žem, který po ní pod pohrůžkou 
zbraně požadoval peníze. Z obavy 
o svůj život mu prý vydala kolem 
9 tisíc korun. Poté údajně muž 
s penězi z místa utekl. Vyšetřo-
váním však vyšlo najevo, že si 
celou věc dívka vymyslela, aby 
zakryla způsobené manko. 
n Krádež Octavie 

ŽATEC  - Policisté pátrají 
po odcizené Škodě Octavia. 
Vůz ukradl neznámý pachatel 
z neděle na pondělí v ulici J. 
Vrchlického. Majitel škodu od-
hadl na 250 000 Kč. Jedná se již 
o několikátou odcizenou Octavii 
v poslední době. 

n Drahé kolo ze sklepa
ŽATEC - Do sklepních pro-

stor domu v Šafaříkově ulici 
zavítal neznámý lapka. Vyhlédl 
si sklepní kóji, u které odstranil 
visací zámek a přisvojil si pánské 
jízdní kolo za 22 000 Kč. 
n Vykradený Ford 

LOUNY - V minulých dnech 
vnikl do zaparkovaného For-
du Tranzit neznámý pachatel. 
Poškodil zámky, z auta odcizil 
autorádio a poničil spínací 
skříňku. K události došlo v ulici 
U Stadionu, škoda odhadnuta 
na 12 000 Kč.
n Nádrž i s naftou z buldozeru 

VELEMYŠLEVES - Neznámý 
poberta odcizil palivovou nádrž 
z odstaveného buldozeru. V ná-
drži bylo asi 50 litrů motorové 
nafty. Celková škoda odhadnuta 
na 11 500 Kč.

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

DOBROMĚŘICE (red) 
- V sobotu 10. listopadu se 
v Kulturním domě v Dobroměři-
cích konala obvodní konference 
ČSSD. Zúčastnilo se jí 67 de-
legátů (37 z okresu Louny a 30 
z okresu Rakovník). Mezi hosty 
byli místopředseda sněmovního 
poslaneckého klubu ČSSD MU-
Dr. David Rath a místopředseda 
krajského výkonného výboru 
ČSSD Středočeského kraje, se-
nátor PhDr. Jaromír Jermář.

Hlavním bodem jednání byla 
volba kandidáta a náhradníka 
kandidáta do senátních voleb 
v roce 2008 ve volebním obvo-
du Louny-Rakovník. „Vzhledem 
k tomu, že podle volebních řádů 
ČSSD bude mít na společné 
konferenci více delegátů okres 
Louny, lze předpokládat, že šance 
V. Emingra jsou mírně větší než 

M. Chládka,“ předesílal Václav 
Špilar, předseda OVV ČSSD 
Louny. 

Nakonec se však prognóza ne-
potvrdila a kandidátem se na zá-
kladě tajné volby stal PhDr. Mar-
cel Chládek z Rakovníka. Delegát 
MUDr. Vladimír Emingr z Loun 
byl zvolen náhradníkem.

(dokončení ze str. 1)
„Akce měla posloužit občanům, 

ale byla nepřipravena a riskantní. 
Lidé na to poukazovali už na jed-
nání zastupitelstva v srpnu 2003. 
Smlouva o dílo však již byla po-
depsaná, připomínky marné. 
Smlouva byla s firmou uzavřena 
bez výběrového řízení, i když to 
mělo být ze zákona provedeno,“ 
rekapituluje starosta.

Společnost Olympex - export 
import čističky nevyráběla, jen 
kupovala a se ziskem prodávala. 
Přetransformovala se na firmu 
Aquasio, a tu majitelé prodali 
firmě Ekoplast Štancl – servis, 
na kterou vyhlásil Krajský soud 
v Plzni dne 30. srpna 2007 
konkurz.

Firma zkrachovala, takže nic 
nedodá, ani nevyřídí již zaplace-
né služby – vyřizování stavebního 
povolení i kolaudace.

Cena čističky, kterou dává 
město do nájmu občanům, 
vyšla i se zapojením na 49 900 
Kč. Celkem v 50 případech 

občané bezplatně pronajatou 
čističku užívají. „Uživatel měl 
platit spotřebu elektřiny a údrž-
bu. Písemné smlouvy o tom však 
podepsány nebyly. Obec se za-
vázala, že zajistí odborný servis 
– seřízení zaškoleným pracovní-
kem. Firma, která měla seřízení 
provádět, však již neexistuje. 
Čističky fungují špatně nebo 
vůbec,“ říká J. Pešek. 53 kusů 
dosud nezabudovaných čističek 
je uloženo ve skladě. Mají vad-
ná čistící zařízení a chybí nutná 
dmychadla. 

Město Blšany již písemně 
uplatnilo pohledávku ve výši 
1 804 967 Kč u Krajského soudu 
v Plzni, který ji bude vyřizovat 
prostřednictvím správce kon-
kurzní podstaty. Zda se něco do 
obecní pokladny vrátí, je těžké 
odhadnout. 

„Hledáme řešení, jak zajistit 
pro již zabudované čističky 
odborný servis a jak zprovoznit 
zbytek nefunkčních čističek. 
Vedení města jedná s výrobcem 

čističek – brněnskou firmou 
Ekofluid. Podařilo se uzavřít 
dohodu o poskytnutí funkčních 
reaktorů a dmychadel a příslib 
zabudování a zprovoznění. Snad 
se podaří posunout nedořešený 
problém vpřed,“ doufá starosta 
Pešek

Městský úřad dále nechal vy-
pracovat studii na vybudování 
kanalizace v Blšanech a všech 
místních částech. „Problémem 
této varianty jsou finance – cel-
kový rozpočet 84 600 000 Kč, 
což je pro nás ohromná suma. 
Hledáme možnosti, jak získat 
dotace z fondů Evropské unie. 
Zatím jsme v začarovaném kru-
hu. Finanční prostředky ve výši 
6 milionů korun jsou vyplaceny, 
platíme k tomu úrok ve výši 1,2 
milionů, obecní pokladna tedy 
zaplatí 7,2 milionů korun. Zhru-
ba polovinu nefunkčních čisti-
ček máme ve skladě. Následky 
špatného obchodu budeme ještě 
dlouho napravovat,“ uzavírá 
Josef Pešek.

Svobodný hlas nemá kameloty!
Minulou středu telefonovali rozčílení čtenáři, že si na ulici od kame-

lota koupili Svobodný hlas – z června tohoto roku. 
Jak se to stalo? Do redakce přišel malý chlapec s tím, že prodává kon-

kurenční týdeník a chce prodávat také Svobodný hlas. Odmítli jsme. Na 
chodbě u dveří však ležely staré noviny, připravené do sběru. Přičinlivý 
chlapec bezostyšně rozvázal balíček, štůsek novin ukradl, a prodal.

Upozorňuji všechny soucitné čtenáře, kteří v dobré víře nechávají dě-
tem vydělat – příště si Svobodný hlas kupujte výhradně ve své trafice 
či ve stánku. Kameloty nemáme už deset let!

Květa Tošnerová, vydavatelka

Diabetici, nejste sami!.. Světový den diabetiků, kte-
rým je 14. listopad, si v sobotu připomněli lidé trpící touto nemocí 
a další zájemci v Žatci. V jídelně Na Růžku si mohli nechat změřit 
hodnotu cukru, tuku, krevní tlak, na výstavě koupit či prohlédnout 
diabetické potraviny a zdravotní doplňky. Akci připravila územní 
organizace Žatec Svazu diabetiků ČR. „Setkání děláme jednou 
za dva roky, nyní se zúčastnila asi stovka lidí,“ uvedla hospodář-
ka organizace Věra Vysopalová. „Naše organizace má nyní 98 
členů, kromě srazů pořádáme také rekondiční pobyty, při nichž 
spolupracujeme s organizací diabetiků v Postoloprtech,“ sezna-
muje s činností předseda žatecké organizace Ladislav Jeřábek. 
Na posledním pobytu byli žatečtí diabetici v Chlumu u Třeboně. 
Nyní peníze docházejí, příspěvky od státu klesají a tak už nemohou 
jezdit. Na snímku si Anna Roblová z Libočan povídá s kamarády 
na srazu diabetiků v Žatci. (bal)

Broučci nakonec šli jinudy… Program sobotní 
Broučkiády ve Staňkovicích byl pro nepřízeň počasí operativně 
pozměněn. Průvod broučků byl veden od fotbalového hřiště po 
jiné trase a stanoviště se soutěžemi byly přesunuty do knihovny 
a zasedacího sálu obecního úřadu. Na účastníky čekala stanoviš-
tě Pohádková tombola, Kolik tet má Agáta, Pohádková křížovka 
a další. Za správné odpovědi dostaly sladkou odměnu a písmenko. 
Posledním stanovištěm byla ruční dílna Večer s lampiónky. Když 
měly děti všechny kartičky s písmeny, čekal je poslední úkol. Skláda-
ly slovo ABECEDA. Na samotný závěr je čekala tombola. (red)

Firma byla funkční čističkou 
na peníze
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Lounský lékař náhradním 
kandidátem do senátu
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Na konferenci do Dobroměřic 
zavítal i doktor David Rath.

Nastala doba honů... Právě v těchto dnech začala sezona 
společných honů. I v Bitozevsi považují myslivci za závěr a vrchol 
lovecké sezóny společný hon na drobnou zvěř. A v sobotu se zde 
uskutečnil první společný hon na drobnou zvěř a škodnou zákonem 
povolenou. (bal)
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Poznej, nakresli a napiš o osobnostech Lounska… 
V pondělí vyvrcholil podzimní literární a výtvarný projekt Měst-
ské knihovny Louny Osobnosti Lounska na pohlednicích. V sálku 
knihovny proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací účastníků - 
žáků a studentů - doplněna autorským čtením literárních prací. Prá-
ce budou vystaveny po celý listopad v prostorách Městské knihovny 
a pobočky Luna. V rámci projektu o osobnostech Lounska bude 
přednášet v sálku knihovny pro děti i dospělé 19. listopadu Bohumír 
Roedl. Výsledkem výtvarné soutěže bude vydání sady pohlednic 
s portréty osobností v obálce se stručným vysvětlujícím textem. „Ty 
obrázky jsou dojemné,“ přibližuje knihovnice Věra Pokorná. Malé 
děti například básníku Emilu Julišovi domalovali místo motýlka 
skutečného motýla. (red)
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I s málem lze činit dobro... V kostele sv. Martina 
v Domoušicích se uplynulou sobotu uskutečnil svatomartinský 
koncert, na kterém potěšil posluchače svými písněmi liběšický  sbor. 
„Martin byl římský voják, který potkal nahého žebráka. Napůl roz-
sekl svůj vojenský plášť a rozdělil se s chudákem o polovinu všeho, 
co měl,“ připomněl liběšický otec Vilém příběh z druhé poloviny 
4. století. Chudoba však ze světa nezmizela. Sobotní sbírka byla 
určena hladovějícím africkým dětem, pro které naše stokoruna 
může znamenat až půl roku života. „Martin byl nádherný soucitný 
a rozumný člověk. Nezapomínejme, že i s málem se dá činit mnoho. 
Pomozme dětem,“ vyzýval liběšický kněz. (toš) 
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Začalo sněžit a hned je nehoda… Dopravní nehoda 
dvou osobních aut na silnici I/7 u průmyslové zóny Triangle se 
udala v pondělí večer. V každém vozidle jela pouze řidička, jedna 
z nich byla lehce zraněna, a to spíše v šoku. Na místě zasahovala 
posádka HZS z Žatce, ZZS Žatec a policie ČR Louny. (red)
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