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černá kronika

dopisy

n Jak se cítíte ve své nejčer-
stvější roli dvojnásobného 
otce?

Mgr. Erich 
Knoblauch, 
starosta
Žatce

„Skvěle. Všichni se cítíme 
skvěle. Manželka Eva i náš 
druhý syn jsou v pořádku 
a jsou již doma. Chlapec se 
jmenuje Eliáš, přišel na svět 
v žatecké porodnici, měřil 
50 cm a vážil 3,25 kg. Naše-
mu prvnímu synovi, Erichovi, 
je devět let.“

otázka
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Čerti vydělávali dětem na výlet... Žáci pomoc-
ných tříd Speciální základní školy v Lounech spolu se svými 
kamarády ze zvláštních tříd pilně vytvářeli předvánoční zboží, 
aby prodejem utržili peníze na výlet. Keramické čerty, květníčky, 
vázičky, srdíčka a nejrůznější ozdůbky z přírodnin jste si mohli 
v pondělí a v úterý dopoledne v rámci Čertovských trhů koupit 
od dětí v průjezdu za poštou. „Nejvíc se líbily slaměné hvězdy, 
ty byly hned pryč. A také obrázky z přírodnin,“ říká učitelka 
Ludmila Sirotková. Na snímku zleva žák 10. ročníku pomocné 
třídy Lukáš Marek, který se podílel téměř na všech nabízených 
výrobcích, vedle Evička Feriová, která vytvářela hlavně sněhulá-
ky a ozdobná keramická zapichovátka a Káťa Chadimová, kterou 
těšilo vyrábět rybičky a různá aranžmá z přírodnin – obě dívky 
ze třetí třídy. Patří jim náš obdiv, protože na trzích v pondělí 
statečně mrzli až do tří hodin do odpoledne. (toš)
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Úpravy na komunikaci… V Poděbradově ulici v Lou-
nech finišují s rekonstrukcí chodníků. Úpravy, které začaly už 
v srpnu, povedou ke zpomalení dopravy, zvýšení bezpečnosti 
chodců a rozšíření parkovacích míst. Přijdou město na více než 
5 milionů korun. U železniční stanice Louny město jsme při prá-
ci zastihli Václava Doležala z firmy Indostav s.r.o. Staňkovice. 
„Práce potrvají ještě asi dva týdny,“ řekl. (bal)

Kampaň Červená stužka - Po-
mozte i vy v boji proti AIDS vyža-
duje určitou statečnost - chlapci 
a děvčata se na ni dopředu 
připravují, aby uměli odpovědět 
na co nejvíce dotazů, týkajících 
zákeřného viru. Až je tedy mezi 
30. listopadem a 9. prosincem 
v ulicích potkáte, můžete je vy-
zkoušet například otázkou, jak 
se HIV přenáší nebo kde najdete 
nejbližší testovací místo. A třeba 
si od nich kupte za 20 korun 
červenou stužku, která zname-
ná, že vám problém HIV/AIDS 
není lhostejný.

Deset dvojic studentů Ob-
chodní akademie v Žatci budou 

v pondělí 3. prosince již potřetí 
veřejnosti v ulicích města při-
pomínat Světový den prevence 
AIDS. Koupí červené stužky 
můžete podpořit prevenci, bez-
platné testování či pomoc HIV 
pozitivním.

Akci Červená stužka již šes-
tým rokem pořádá Společnost 
pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu ve spolupráci s dalšími 
partnery v celostátním měřítku. 
Finanční výtěžek bude použit 
k zajištění provozu a preventivní 
činnosti České společnosti AIDS 
pomoc včetně Domu Světla 
a Společnosti pro plánování ro-
diny a sexuální výchovu.

n Krádež v Triangle
ŽATECKO - Poberta kradl 

v zóně Triangle. Z nádrží odsta-
vených nákladních vozů odsál 
přes sto litrů nafty a další palivo 
si odnesl v kanystrech. Ze skříňo-
vého prostoru nákladní Pragy si 
přisvojil pracovní nástroje a nářa-
dí. Ukradl i mobilní suchý septik. 
Škoda činí 123 844 Kč.
n Kabely z česačky 

LIBOČANY - Do areálu býva-
lé česačky chmele vnikl koncem 
předminulého týdne neznámý pa-
chatel. Z haly, která patří žatecké 
firmě, ukradl část elektroinstala-
ce a nářadí. Škoda vyčíslena na 
50 tisíc korun.
n Krádež v bývalé tiskárně 

ŽATEC – Do budovy bývalé 
tiskárny v ulici Osvoboditelů se 
vloupal poberta. Vytrhal a odci-
zil veškerou elektroinstalaci a 10 
hasičských přístrojů. Předběžně 
byla škoda vyčíslena na 250 000 
Kč.
n Okradena v Kauflandu

ŽATEC - Policisté šetří krá-
dež a neoprávněné držení pla-
tební karty, ke kterému došlo 
předminulé pondělí odpoledne 

v Kauflandu. Zloděj tam 49leté 
ženě odcizil z kabelky peněžen-
ku s hotovostí a platebními kar-
tami. Ženě způsobil škodu přes 
5000 Kč.
n Láhev zapálila byt

LOUNY - Policisté šetří 
případ z pátečního podvečera, 
kdy neznámý pachatel vhodil 
do zavřeného okna přízemního 
bytu v ulici ČSA skleněnou láhev 
s hořlavinou. Láhev se při do-
padu v bytě rozbila a její obsah 
se vznítil. Oheň se rozšířil i na 
okolní zařízení bytu a museli jej 
likvidovat hasiči. Naštěstí nebyl 
nikdo zraněn. Předběžně byla 
škoda odhadnuta na 50 000 Kč. 
n Půl tůny nafty

LIBĚŠOVICE – V pondělí byla 
policistům nahlášena krádež mo-
torové nafty z nákladního vozidla 
Renault Premium. Pachatel po-
škodil víko nádrže a odčerpal 500 
litrů paliva v hodnotě 15 000 Kč. 
Poškozením způsobil škodu za 
tisíc korun.
n Selata i s krmením

VRBNO NAD LESY - O víken-
du se neznámý pachatel vloupal 
do výkrmny prasat. Přisvojil si 
nejen osm selat, ale také tunu 
krmné směsi. Celková škoda 
vyčíslena na 26 tisíc korun.

n Pod okny obecního úřadu  
PETROHRAD - Zloděj odcizil 

ze dvora u budovy obecního úřa-
du vibrační desku s dieselovým 
motorem. Deska sloužící k zhut-
nění povrchového materiálu by-
la přivázána ocelovým lankem 
k železnému kontejneru. Zloděj 
lanko přestřihl. Škoda byla vy-
číslena na 100 000 Kč.
n Opilý ukopával zrcátka

LOUNY - Z trestného činu po-
škozování cizí věci stíhá komisař 
24letého cizince. Obviněný kon-
cem minulého týdne poškodil 
v ulici Přemyslovců celkem 12 
zaparkovaných vozidel. V pod-
napilém stavu u nich ukopával 
zpětná zrcátka. Celková škoda 
byla předběžně odhadnuta na 
27 600 Kč.
n Vykradená šatní skříňka 

ŽATEC  -  Lapka vykradl 
šatní skříňku v dámské šatně 
plaveckého bazénu. Přisvojil si 
z ní kabelku s doklady, peněžen-
kou, platební kartou, ale i mo-
bilním telefonem. Poškozené 
tím způsobil škodu za celkem 
9000 Kč. 
n Litinová víčka z vagonů 

POČERADY - Neznámý pober-
ta odcizil 6 litinových ložiskových 

víček náprav železničních vagonů 
ve stanici. Způsobená škoda vy-
číslena na 6000 korun.
n Jezdili bez řidičáků

ŽATEC – V úterý před po-
lednem kontrolovala policejní 
hlídka v Tyršově ulici osobní vůz 
Fiat Uno a jeho 22letého řidiče 
z Podbořan. Jak ale policisté 
zjistili, mladík není držitelem 
řidičského oprávnění. Ve zkrá-
ceném přípravném řízení mu 
proto sdělili podezření z řízení 
motorového vozidla bez řidič-
ského oprávnění. Ze stejného 
trestného činu je podezřelý i další 
Žatečan, který teprve před něko-
lika dny dosáhl plnoletosti a řídil 
bez oprávnění Ford Mondeo mezi 
Radíčevsi a Žatcem. 
n Utekl z děcáku  

LOUNY – V sobotu večer bylo 
strážníkům telefonicky oznáme-
no, že u domu v ul. Františka 
Chlouby leží na zemi asi spící 
muž. Na místě byl 14letý chla-
pec ze Štětí, který nejevil znám-
ky žádného poranění a který se 
sám přiznal, že utekl s dětského 
domova. Strážníci jej převezli 
na Policii ČR, pro předání do 
ústavu.

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

Cukroví si zasoutěží
LOUNY (vsv) - Klub seniorů 

vyhlašuje předvánoční soutěž 
Cukroví na vánoční stůl. Jak se 
přihlásit: 5 ks cukroví s recep-
tem a adresou donesete na adre-
su Kosmonautů 2304 v Lounech 
v úterý 11. prosince v 9 - 10 hod. 
nebo ve středu 12. prosince 
13 – 15 hod., poslední vzorky 
13. prosince 9 - 10:30 hod. 
Poté zasedne porota a vyhlásí 
vítěze. Bližší informace na tel.: 
605 214 704.

n Skutečnost je jiná
Reakce na článek Z hrobu se ozývalo žalostné mňoukání (Svobodný 

hlas 49/2007)
„Článek vyznívá pro zaměstnance hřbitova nepříznivě. Musím se 

za sebe a své kolegy ohradit a upřesnit některé informace. Záležitost 
s kotětem se tenkrát táhla už od pátečního rána a byli jsme to my, 
zaměstnanci, kdo uvědomil městskou policii, která byla bezradná. 
Jako první jsme se snažili pomoci a zvíře vyndat. Provozovatel útulku 
se dostavil až odpoledne. Spolu s ním jsme se domluvili, že když za-
bezpečíme potravu, postačí, když se kotě vyndá v pondělí ráno a insta-
lovali jsme i odchytovou past s návnadou, kontaktovali kamenickou 
firmu pana Krupičky, aby provedla manipulaci s několikatunovým 
víkem hrobky. Přijde nám líto, když pak článek vyzněl, jako že jsme 
k osudu zvířete lhostejní, že bychom ho s klidným srdcem nechali 
uhynout. Skutečnost je trochu jiná.“

Za zaměstnance Zdeněk Minařík, Louny

n Vypadli mi turisté
„Milá lounská pobočko Klubu českých turistů! Při vypisování všech 

spolků a organizací, odměněných městem, jsi samozřejmě měla být 
zmíněna také, včetně Tvého předsedy, pana Tomáše Chaloupka. 
Přijmi moji hlubokou omluvu!“

Květa Tošnerová, pachatelka článku

(dokončení ze str. 1)
Policie si k vyšetřování přizva-

la svou soudní znalkyni, která 
musela kompletně zrekonstru-
ovat účetnictví neboli všechno 
zaúčtovat tak, jako kdyby to ne-
bylo nikdy zaúčtováno. To trvalo 
dva roky, na rozdíl od finančního 
úřadu, který to dokázal za dva 
měsíce. Po dvou letech soud-
ní znalkyně konstatovala, že 
účetnictví bylo vedeno řádným 
a průkazným způsobem a krá-
cení daně a rozdíl v DPH, které 
mohly vzniknou nesprávnými 
účetními postupy, odpovídají 
částce maximálně 30 tisíc ko-
run. Přesto byl Peterka obža-
lován z krácení daně a jiných 
plateb ve výši 1 milionu korun. 
Hlavní líčení, které probíhalo 
u Okresního soudu v Lounech, 
nedávno skončilo a Leo Peter-
ka byl zproštěn všech obvinění 
v plném rozsahu.

„Pro mě je to obrovská sa-
tisfakce. V době, kdy policejní 
vyšetřování probíhalo, to mělo 
nesmírné dopady na moje pod-
nikání. Na dost dlouhou dobu 
jsme se ocitli bez práce, protože 
moje firma přestala být obesílá-

na na veřejné zakázky. Dostalo 
nás to na kolena a spousta 
mých zaměstnanců to nevydr-
žela a odešla, tudíž jsem přišel 
o schopné lidi. Celé to trvalo 
několik let a chvílemi jsem mys-
lel, že už to nepůjde dál. I proto 
je mi líto ostatních podnikatelů, 
kteří byli podobně postiženi 
a nemohli nebo nevěděli, jak se 
bránit. Dnes jsou po odvolacích 
lhůtách, přišli o majetky a mili-
onové platební výměry budou 
splácet několik let,“ pokračuje 
Peterka.

Finanční úřad v Podbořanech 
se „proslavil“ mnohamilionový-
mi platebními výměry na základě 
tzv. použití pomůcek a že nešlo 
o ukřivděnost několika pod-
nikatelů, dokazuje fakt, že se 
o praktikách tohoto úřadu psalo 
na stránkách prestižních eko-
nomických periodik a skupina 
podnikatelů navštívila ombuds-
mana Otakara Motejla. Platební 
výměry byly často v takové výši, 
která neodpovídala velikosti 
a charakteru firmy. Spousta pod-
nikatelů z Podbořanska svoje fir-
my přehlašovala jinam nebo byla 
nucena s podnikáním skončit. 

Postupem času se však pod-
nikatelé začali soudně bránit 
a v současné době finanční úřad 
prohrál okolo dvaceti sporů. To 
vše vyústilo v odchod ředitelky 
a vedoucího kontrolního od-
dělení, kterým jsou tyto kauzy 
dávány za vinu. Za zmínku stojí 
i fakt, že Policie České republi-
ky přestala od finančního úřadu 
přijímat trestní oznámení, která 
byla podávána právě na základě 
použití pomůcek. 

„Doufám, že nové vedení zvolí 
nový přístup a takové situace se 
již nebudou opakovat. Většina 
zaměstnanců finančního úřadu 
svou práci dělá zodpovědně a dá 
se s nimi věcně komunikovat. 
Je smutné, že dva nebo tři lidé 
dokázali v této oblasti skoro vy-
hladit drobné podnikání a zničit 
životy tolika lidem. Vážně uva-
žuji, že se proti tomu budu 
bránit soudní cestou. Zvažuji 
několik žalob na Českou repub-
liku kvůli Finančnímu úřadu 
v Podbořanech i na jednotlivé 
pracovníky finančního úřadu 
na náhradu škody. Myslím si, 
že by měli nést odpovědnost,“ 
uzavírá Peterka.

Sraz je v sobotu 1. prosince 
v 9 hodin před skautskou Baš-
tou v parku. „Každý si s sebou 
přinese vlastní hrabičky (pro 
několik málo jedinců budou 
z vybavení kluboven). Předpo-
kládáme, že úklid bude trvat asi 
tak do jedné, a že si oběd uvaříme 
nebo ohřejeme v naší vybavené 
kuchyni,“ zve zástupce vůdce 

střediska Franta Pošťák Pospíšil.
„Abychom odměnili vaše úsilí, 

pracujeme na tom, aby po obědě 
vystoupili s ukázkou psovodi 
Městské policie nebo Hasičský 
záchranný sbor s ukázkami 
výškových prací. Pak máme pro 
vás připraveno několik historic-
kých fotek s povídáním,“ láká F. 
P. Pospíšil.
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140 roků Sokola… Ve čtvrtek večer patřilo Vrchlického 
divadlo Sokolu Louny. Slavil jednak 140. výročí založení a jednak 
110 let od postavení sokolovny. Po slavnostním nástupu s pra-
pory byli oceněni všichni zasloužilí členové a jejich podpisy nyní 
zdobí stránky pamětní knihy města. Poté se jeviště ujaly oddíly 
tělocvičných jednot Loun, Černčic, Hřivic, Zbrašína a Hořan 
a předvedly kvalitní sportovní vystoupení. Úctyhodní byli nej-
starší členové, kterým by jejich skvělou kondici mohli mnozí 
mladší závidět. Následovalo vystoupení nejmenších sokolíků, 
byli radostní a bezprostřední.  (red)
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Vystupovali v Litvínově… Literárně dramatický sou-
bor ze ZUŠ Postoloprty pod vedením Evy Vinterové se v pátek 
vypravil do Litvínova na tradiční nesoutěžní přehlídku dětských 
divadelních souborů - Dradidlo. Do neděle se konalo na Malé 
scéně Citadely. V sobotu odpoledne se představil soubor Rolnič-
ka ze ZUŠ Žatec s Úžasnou knihou, pak přišlo na řadu před-
stavení postoloprtského souboru Modrej drahokamen anóbrž 
Zelená Gizela a Mrkvajzníci (na snímku generální zkouška). 
Po nich vystoupil Kraptyjátr ze ZUŠ Louny. V neděli si zahrály 
další dva soubory ze ZUŠ Žatec – Gavabkap a Nevadí. (bal)

Je mi líto všech ostatních 
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Problém HIV se týká všech
ŽATEC (bal) - HIV/AIDS - problém, o kterém si spousta lidí myslí, 
že se jich netýká. O tom, že se mýlí, se je pokusí přesvědčit žáci 
a studenti v období kolem 1. prosince - Světového dne prevence 
AIDS. 

Pomozte nám shrabat listí
LOUNY (red) - V rámci oslav 90 let skautingu lounskému Junáku 
propůjčila firma Diamantexpo pavilon B na výstavišti, aby měli 
kam ubytovat účastníky. Propůjčení bylo bezplatné, ale s podmín-
kou, že skautská organizace pomůže s podzimním úklidem listí. 
Protože je park poměrně rozsáhlý a protože lounská základna čítá 
jen několik desítek členů, prosí Junáci veřejnost o pomoc.

OKRES LOUNY (pčr) - Mi-
nulý týden vyjížděli policisté 
lounského okresu celkem k 25 
dopravním nehodám. Bohužel 
při nich zemřely dvě osoby 
(pondělní tragická nehoda u Po-
stoloprt), jedna byla těžce a pět 
lehce zraněných. Celková škoda 

byla vyčíslena na 1 469 000 Kč. 
O víkendu se na okrese událo 13 
dopravních nehod, při kterých 
byly lehce zraněny dvě osoby. 
Škoda 987 000 Kč. Příčiny: ne-
správný způsob jízdy, nepřimě-
řená rychlost, nedání přednosti, 
střet se zvěří, 2x alkohol.

Ve statistikách přibyla dvě 
smrtelná zranění 


