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černá kronika

n  Jaký je zájem lidí o za-
městnání v nových závodech 
IPS Alpha a Hitachi v zóně 
Triangle?

Ing. Petr
Záhořík,
ředitel
Úřadu práce 
Louny

„V obou závodech pracuje 
celkem 1500 zaměstnanců. 
Závod IPS Alpha vyrábí na 
4  linkách v trojsměnném 
provoze a hromadný nábor 
bude ukončen k 30. listo-
padu. V závodě Hitachi se 
výroba barevných televizo-
rů a plazmových modulů 
teprve rozbíhá a nábor bude 
pokračovat i v roce 2008. 
Obě továrny mají několik 
tisíc žádostí zájemců o prá-
ci v Triangle, ze kterých 
postupně vybírají. Projekt 
Triangle je nadregionální 
a je určen pro okresy Louny, 
Chomutov a Most. Z celko-
vého počtu zaměstnanců 
je 42% z našeho okresu, 
36% z Chomutovska a 20% 
z Mostecka. Z toho 60% 
zaměstnanců přišlo z jiných 
pracovních poměrů a 40% 
jsou bývalí nezaměstnaní, 
kteří byli evidovaní na úřa-
dě práce, což je velmi dobrý 
výsledek. Vedení obou závo-
dů předpokládá, že všichni 
zaměstnanci budou občané 
ČR a nepočítá s dovozem 
zahraničních pracovníků. 
Celkově lze rozběh projektu 
Triangle označit za velmi 
úspěšný.“
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Na náměstí se tradičně zapalovaly svíčky… 
Sobota 17. listopadu. V 17 hodin na Mírovém náměstí v Lounech 
u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 
lidé zapalovali u pomníku Mistra Jana Husa svíčky. K pomníku 
přišlo na padesát osob – většinou starší lidé, ale i děti. Akce se 
tradičně zúčastnil i starosta Jan Kerner. (red)

n Ledvinka z auta
LOUNY - Mladý muž z Loun-

ska přišel o bezmála 35 000 Kč. 
Ledvinku s firemními penězi ne-
chal v zaparkovaném autě před 
Kauflandem, odkud mu ji ukradl 
zloděj – v nestřeženém okamžiku 
překonal mechanismus zámku 
pravých předních dveří. Škoda 
přesahuje 36 000 Kč. 
n Dvakrát za sebou

PODBOŘANY - V rukou po-
licistů skončili dva muži ve věku 
33 a 40 let z Karlovarska a Ašska, 
kteří mají na svědomí opakova-
né vloupání do Plusu. Z 3. na 4. 
října vnikli do úseku masa a uze-
nin a z trezoru odcizili peníze. 
V té samé prodejně z 12. na 13. 
října z kanceláře odnesli trezor 
i s penězi. Škoda přes 400 000 
Kč. Obvinění mají na svědomí 
vloupání do Plusů i jinde.
n Spala na chodníku

LOUNY - Před 23. hodinou na 
autobusové zastávce v ul. Husova 
strážníci našli ležící 19letou dívku 
z Podbořan, která jevila známky 
požití většího množství alkoholu 
nebo jiné omamné látky. Neměla 
žádné viditelné zranění, ale pro-
tože nebyla schopna se strážníky 

komunikovat a stále usínala, byla 
přivolána záchranná služba. Ta ji 
převezla k hospitalizaci do loun-
ské nemocnice.
n Zmizely patky 

POSTOLOPRTY - Pober-
ta ukradl u železničního mostu 
poblíž města volně odložené 
železné podkladnice (patky dr-
žící kolejnice). Prostor, odkud je 
odnesl, nebyl oplocen ani hlídán. 
Krádeží 318 podkladnic způsobil 
škodu za 85 860 Kč. 
n Zamotal jí hlavu 

LOUNY - Ve 4 hodiny ráno 
strážníci jeli do bytu v ul. ČSA, 
odkud byl slyšet ženský pláč. 
Na zvonění otevřel 29letý muž 
z Radíčevsi, který po kontrole 
totožnosti uvedl, že se pohádal 
s 19letou přítelkyní. Ta hádku 
potvrdila s tím, že ji přítel napa-
dl, o čemž svědčila modřina, otok 
u oka a dívce se dle jejího sdělení 
motala hlava. Strážníci ji odvezli 
k ošetření. Útočník byl seznámen 
s tím, že dívka na něho může 
podat trestní oznámení, pak byt 
sám opustil. Dívku po ošetření 
odvezli strážníci zpět domů.
n Návštěvy zlodějů

POSTOLOPRTY - O víkendu 
se do chaty v zahrádkářské ko-
lonii u hřbitova vloupal zloděj, 

přisvojil si elektrickou troubu, 
varnou konvici, radiomagnetofon 
i prodlužovací kabely. Škoda pře-
sahuje 4000 Kč. Stal se tu i další 
případ, kdy na pozemek zahradní 
chaty vnikl poberta. Z obydlí de-
montoval okapové žlaby a svody 
včetně příslušenství. Při krádeži 
navíc zlomil majiteli keř angreš-
tu. Škoda za bezmála 8000 Kč.
n Jdou po cigaretách

ŽATEC - Terčem zlodějů, 
lačných po cigaretách, se staly 
prodejny při čerpacích stanicích. 
Pachatel v Čeradické ulici rozbil 
skleněné dveře, vnikl dovnitř 
a ukradl tabákové výrobky a svíč-
ky do aut. Krádeží způsobil škodu 
za 30 000 Kč, na zařízení napá-
chal škodu za dalších 20 000. 
Neznámý zloděj se vloupal i do 
trafiky v Husově ulici. Přisvojil si 
60 kartonů cigaret za 35 000 Kč. 
Výlohu rozbil kamenem – škoda 
za dalších 5000 Kč. 
n Otec a syn 

KRYRY - Komisař obvinil otce 
a syna ve věku 51 a 31 let z Plzně 
pro trestný čin vydírání. Koncem 
června oba donutili 56letého 
majitele domu podepsat pro-
tokol o převzetí provedených 
prací v domě a zároveň fakturu 
na částku přesahující 177 000 
korun. Poté, co měl majitel 

připomínky ke kvalitě prací, mu 
způsobili zranění s několikadenní 
pracovní neschopností.
n Vandal rozbil okna 

ŽATEC – Předminulý čtvrtek 
večer v ulici Lva Tolstého vandal 
rozbil u zaparkovaného Citroenu 
Berlingo přední a zadní okno. 
Způsobil škodu za deset tisíc 
korun. 
n Stovky litrů nafty

MILČEVES - O víkendu 
odcizil neznámý poberta ze za-
parkovaného kamionu 600 litrů 
nafty. Škoda byla vyčíslena na 
19 540 Kč. 
n Kabel ze sloupů 

POSTOLOPRTSKO - Celkem 
280 metrů měděného kabelu od-
cizil zloděj ze sloupů telefonního 
vedení mezi Seménkovicemi 
a Vidovli. Svým činem způsobil 
škodu za 14 tisíc korun. 
n Objasnili krádež Golfu

LOUNY - Policisté stíhají 25le-
tého Mostečana, který začátkem 
října ukradl v ulici P. Obrovce 
zaparkovaný VW Golf v hodno-
tě 40 000 Kč. Dále byl obviněn 
i z toho, že v září v žatecké ulici 
V Zahradách z Opelu Vectra 
ukradl doklady a OTP, čímž 
způsobil škodu za 3200 Kč. 
Usnesení o trestním stíhání si 

převzal ve vazební věznici, kde 
zpytuje svědomí pro jinou trest-
nou činnost. 
n Pomohli zvednout stařenku

LOUNY - Odpoledne požáda-
la strážníky na lince 156 o pomoc 
pracovnice pečovatelské služby. 
55letá ošetřovatelka nemohla 
sama zvednout 88letou paci-
entku v její bytě v ul. Kapitána 
Nálepky, kde upadla. Strážníci 

vyjeli na místo a ležící ženu po-
sadili na židli.
n Míče a kopačky 

MĚCHOLUPY - O víkendu se 
vloupal do šaten na fotbalovém 
hřišti poberta. Ukradl 8 fotba-
lových míčů Adidas a 2 páry 
kopaček. Škoda odhadnuta na 
12 600 Kč. 

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

(dokončení ze str. 1)
„Záměrem Ministerstva obrany 

je prodej tohoto majetku. Tento 
postup je v souladu s přijatou 
strategií nakládání s nepotřeb-
ným majetkem, umocněn skuteč-
ností, že Ministerstvo obrany má 
výrazně snížen zdrojový rámec 
kapitoly státního rozpočtu a pro 
jeho naplnění hledá další zdroje, 
mezi které patří zejména prodej 
nepotřebného majetku. Nakládá-
ní s nepotřebným majetkem patří 
do působnosti mého náměstka 
Františka Padělka, se kterým je 
možné ze strany města Žatec 
uskutečnit další jednání,“ vysvět-
luje stanovisko ministryně.

Oproti tomu Podbořany již mají 
studii využití svého vojenského 
areálu schválenou a začínají 

s revitalizací. Stavební technik 
města Podbořany Roman Ho-
dek informoval zastupitele o její 
přípravě.

Areál již prohlédl statik a navr-
hl demolice závadných objektů. 
Některé stavby byly odstraněny 
ještě bývalým vlastníkem areálu. 
Na objekty určené k demolici je 
možno získat finanční dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu revitalizace. 

„Demolice by proběhla v roce 
2008. Prohlídkou skutečného 
stavu došlo k odstranění části 
ocelových přístřešků, a to zejmé-
na z důvodu bezpečnosti, a k od-
stranění ocelových konstrukcí 
z kotelen. Tuto likvidaci proved-
la firma Cannoneer Horní Jiřetín. 
Jednalo se o 103 tun a částka 611 

tisíc korun se stala příjmem roz-
počtu,“ uvedl Ing. Hodek. 

Příprava podbořanského areálu 
dále zahrnuje vypracování pro-
jektové dokumentace na zasítění 
stávajících objektů a možnost 
napojení dalších rozvojových 
ploch v areálu. Zpracovatelem 
projektové dokumentace, která 
zahrnuje rozvod vodovodu, ka-
nalizace a plynovodu je Ing. Ivo 
Švarc. Po vydání stavebního po-
volení bude město jednat s SVS 
a.s. Teplice a SČP Ústí nad La-
bem a.s. o finanční spoluúčasti 
na vybudování kanalizace a ply-
novodu. Napojení jednotlivých 
objektů na distribuční soustavu 
ČEZ bude řešeno na základě 
smlouvy o připojení mezi měs-
tem a ČEZ.

„Sbírku dvakrát ročně pořádá 
místní organizace KDU ČSL 
už pátý rok,“ říká Michal Pehr, 
který při lounské akci pomáhal 
s ukládáním krabic, plných ob-

lečení, povlečení a bot. Později 
byl vystřídán, manželi Havrlan-
tovými či manželi Batalovými 
a Anežkou Strakovou. „Počasí 
nám nepřálo, ale lidi ano,“ libuje 

si JUDr. Straková, která obleče-
ní pořizuje v second handech. Je 
přesvědčena: současná Evropa 
je oblečením natolik zaplavena, 
že je vůči životnímu prostředí 
nešetrné kupovat si nově vyro-
bené věci.

V Postoloprtech se akce ujaly 
dvě dámy – Mária Kotoučková 
a paní Kabátová.

Nejvíce oblečení shromáždili 
v Podbořanech, pod patronací 
Dagmar Pištěkové. Shromážděné 
věci se sváží nákladním autem na 
faru do Opočna a odtud už přímo 
na katolickou charitu, která věci 
vytřídí a distribuuje dle aktuální 
potřeby. Část je přerozdělena pře-
rozdělí méně movitým rodinám 
a bezdomovcům, část poslouží 
i v případě živelních pohrom nebo 
různých neštěstí v cizině.

„Tentokrát byli lidé mimořádně 
štědří. Další sbírka se uskuteční 
příští rok před Velikonocemi,“ 
informuje další obětavec z KDU 
ČSL, Tomáš Chaloupek.

Ábr, fábr, 
domine, Vrábík 

z kola ven
ŽATEC (red) – Z žatecké rad-
nice k 30. listopadu odchází 
po osmi letech v řídící funkci 
vedoucí odboru rozvoje města 
Miroslav Vrábík. 

„Okolností bylo více. Nebylo 
to unáhlené rozhodnutí, ale 
opravdu nerad bych to ventilo-
val v tisku,“ má své důvody M. 
Vrábík. Odbor zatím povede 
Vrábíkova zástupkyně Martina 
Oppelová. 

Po tajemníkovi Jiřím Boudovi, 
vedoucí odboru školství Pavlíně 
Hladké a po vedoucím odboru 
vnitřních věcí Františku Havlíč-
kovi je Miroslav Vrábík dalším 
zkušeným vedoucím úředníkem, 
navíc mladým a perspektivním, 
který s příchodem nové povo-
lební garnitury žatecký městský 
úřad opouští.

Chemická laboratoř proměněná v burzu... 
V Základní škole Postoloprty vymysleli, jak si dopomoci k Mi-
kuláši. V pondělí uspořádali burzu hraček a dětských knih. 
„Spousta dětí má doma hračky, které jsou stále pěkné, ale se 
kterými si už nehrají. Také mají přečtené knížky, většinou jako 
nové, a někomu by se zrovna líbily. Tak je přinesly do naší burzy. 
Za každou věc zaplatil prodávající dvě koruny. Pokud se jeho 
hračka či knížka prodala, připlatil další dvě koruny. Peníze za 
prodané věci patří samozřejmě prodávajícímu. Výtěžek z celé 
akce použijeme pro všechny třídy na Mikuláše,“ přiblížila pra-
vidla burzy učitelka Zdeňka Srbecká. V pondělí o přestávkách 
žáci nabízeli za autíčka, vojáčky, koníky, keramické drobnosti 
nebo i počítačové hry někdo padesátník, někdo korunu, někdo 
pět. Prodalo se přes sto věcí. Na snímku paní učitelka Zdeňka 
Srbecká, deváťák Pavel Horák a Delfín - plyšák za 8 Kč. (bal)
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Žatecké kasárny? Jedině prodat, 
nikoli předat

Možnosti vzdělávání v pří-
pravce letos využívá sedm dětí. 
Každý den ráno se rodiče setká-
vají s učitelkou, mohou s ní řešit 
výchovné otázky. Pokud děcko 
onemocní, musí rodič žáčka 
řádně omluvit, jako ve škole. 
Přípravná třída je plná barev 
a veselých obrázků. Na koberci 
jsou dřevěné stavebnice, jsou tu 
ale i lavice jako v normální škole. 
„Děti si osvojují základní sociální 
návyky, jak se chovat ve společ-
nosti, zdravit. Hlavní pozornost 

věnujeme výslovnosti. Ta bývá 
špatná. Také se maximálně sna-
žíme rozvíjet jemnou motoriku 
– například navlékáním korálků. 
Dneska jsme vytvářeli obrázky 
z přírodnin, děti mi udělaly 
velkou radost, všem se obrázek 
povedl,“ chlubí se malými vý-
tvarníky Eva Potrebuješová. 

Přípravka je zdarma, sebou 
děti nosí pouze svačinu, mimo 
jiné se učí i zásadám stolování. 
Pomůcky hradí škola. „Těžké 
je i jen aby udržely pozornost, 

vydržely chvilku sedět v lavici. 
Asi nejvíce jim chybí pohádky. 
Mnohé třeba nevědí, kdo to je 
Budulínek. Učíme se říkanky, 
básničky, pro rodiče a babičky 
máme i svoji besídku. Také se 
chodíme dívat do první třídy, 
procházíme celou školu, aby byly 
ve známém prostředí,“ říká paní 
učitelka, která přípravku vede 
třetím rokem. 

„Děti mohou přicházet i v prů-
běhu roku. Vždy tak dva až tři 
žáčci přibudou, zvláště když 
nezvládají první třídu. Po absol-
vování přípravné třídy dostanou 
i symbolické vysvědčení. Za ten 
rok udělají obrovské pokroky 
a v první třídě si je učitelky 
pochvalují, že jsou perfektní,“ 
dodává Mgr. Věra Benešová.

Už vědí, kdo je Budulínek
Po přípravce zvládají děti první třídu bravurně

LOUNY (toš) - Třetím rokem je v provozu přípravná třída pro 
sociálně slabé děti v ZŠ Školní v Lounech. „Děti se do této třídy 
dostávají prostřednictvím pedagogicko psychologické poradny 
nebo po zápisu, kdy se ukáže, že dítě je společností prakticky 
nedotčené. Často žije pouze v rodině a jak nikam nechodilo, je 
ostýchavé a chybí mu zkušenost s kolektivem,“ říká ředitelka 
školy Věra Benešová. 
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Počasí akci nepřálo, lidé ano
LOUNY (toš) – Pět tun nejrůznějšího oblečení nanosili dobří 
lidé Lounska, Postoloprtska a Podbořanska předminulý víkend 
pro potřeby charity.

MUDr. Jana Klesalová přináší do průjezdu lounské fary cenný 
přírůstek - krabici plnou krásných dětských bot.

Pondělní nehoda si vyžádala dva lidské životy... 
Při srážce u Postoloprt osobního automobilu a autobusu spo-
lečnosti Autobusy Karlovy Vary (informace o nehodě na str.1) 
byly dále zraněny dvě děti v autě a dva lidé z autobusu. (red)
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