
Taneční… Kateřina Kafková a David Vávra korzují na zá-
věrečném večírku tradičních podzimních tanečních kurzů, který 
se odehrál v sobotu v Žatci v kulturním domě Moskva. Taneční 
probíhaly od září, ve dvou kurzech se jich zúčastnilo přibližně 
čtyřicet párů. Druhý z kurzů bude mít závěrečný věneček v so-
botu 8. prosince. (red)
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n  Kdo bude provozovat 
podbořanské kino po No-
vém roce? 

Radek
Reindl,
starosta
Podbořan

„Tato otázka je prozatím 
otevřená. Původně vypsané 
výběrové řízení jsme zrušili, 
protože nedošlo k dohodě se 
zájemci. Vypsali jsme tedy 
nové, které poběží do konce 
ledna. Do té doby jsme zva-
žovali, že by kino provozo-
val pan Štěpánek, ale došli 
jsme k závěru, že v lednu je 
návštěvnost kina minimální. 
Takže nejspíš bude v lednu 
uzavřené, a to až do doby, 
než vzejde někdo z nového 
řízení.“

otázka

FO
TO

 A
R

C
H

IV
 S

H

FO
TO

 J
A

R
O

S
LA

V
 T

O
Š

N
E

R
 

Vánoční těšení po celý víkend… V Lounech 
se letos podařilo skloubit pěkné vánoční akce hned dvě. V so-
botu se po celý den odehrávaly na obou nádvořích Oblastního 
muzea Louny tradiční vánoční trhy s trubači a dobově oděnými 
řemeslníky a trhovci. Velký zájem měli lidé o medovinu, o zho-
tovování svíček, ale s napětím lili do vody olovo (na snímku), 
a ze vzniklých tvarů hádali, co je čeká. V neděli se pak už od 
14 hodin scházeli lounští obyvatelé na Mírovém náměstí a sle-
dovali bohatý program, který předcházel rozsvícení vánočního 
stromečku. Svůj um předváděly zejména děti z Taneční školy 
Luna Jany Stehlíkové, borci ze Stacionáře, EF klubu či lounské 
ZUŠ. Po loňské přepychové jedli je letošní stříbrný smrček, který 
městu věnovala ze své zahrady občanka Loun, sice menší, ale 
darmo se neříká, co je malé, je i milé. Přesně úderem sedmnácté 
hodiny odpočítal lounský starosta Jan Kerner stromečku jeho 
poslední okamžiky ve tmě. Náměstí bylo plné pohodových lidí 
a natěšených dětí. (red)

n Téměř 100 metrů kabelu
LOUNY - Neznámý poberta 

se vydal za lupem pod most přes 
Ohři. Zajímal ho podzemní me-
talický kabel, vedený v ocelové 
trubce pod mostní konstrukcí. 
Odcizil bezmála sto metrů za 
15 000 Kč.
n Mladí výtržníci 

LOUNY - Před půlnocí bylo na 
linku 156 oznámeno, že v ul. Po-
děbradova u vlakového nádraží 2 
mladíci házeli dlažebními kost-
kami a něco rozbili. Po krátkém 
pátrání byli zadrženi ve Vladi-
mirské ulici opilí mladící, rozbi-
li skleněnou informační tabuli 
u nádraží. Jednání mladíků ve 
věku 19 let z Loun a Postoloprt 
dořeší MÚ Louny.
n Z auta zmizela kabelka 

PODBOŘANY – Ráno před 
sedmou vnikl neznámý pachatel 
v Žatecké ulici do zaparkované 
Škody Felicia. Během několika 
minut vzal kabelku s platební 

kartou a dalšími věcmi. Majitel-
ce tak způsobil škodu za celkem 
12 370 Kč.
n Neměl na dárek?

LOUNY - Odpoledne vyjížděla 
hlídka strážníků do Kauflandu, 
kde ostraha prodejny chytila 
při krádeži dámského holícího 
strojku v hodnotě 999 Kč 19le-
tého mladíka z Liběšic poté, co 
se zbožím bez zaplacení prošel 
za pokladnu. Neměl u sebe žád-
né doklady a byl předveden na 
obvodní oddělení policie. Zboží 
bylo vráceno. 
n Dva traktory

SOBĚCHLEBY - Do areálu 
sklizňového střediska vlezl zlo-
děj. Odcizil dva traktory Zetor 
a snažil se s nimi ujet. Jeden 
musel zanechat v poli, neboť 
u něj poškodil motor. Škoda 
činí 48 000 Kč.
n Hutní materiál z kolny

PŠOV - V době od 13. do 27. 
listopadu neznámý pachatel 
přelezl 1,5 m vysokou zeď u roz-
bořené kolny v obci. Odcizil 

celkem 198 kg různého hutního 
materiálu. Škoda byla vyčíslena 
na 6500 Kč.
n Kultivátor ze zahrádky 

ŽATEC - Na zahrádku v Ka-
daňské ulici vnikl poberta. 
U kůlny strhl visací zámek a po-
té odcizil kultivátor Mountfield 
v hodnotě 20 000 Kč. 
n Zmizely i parohy

TELCE – Z neděle na pondělí 
neznámý pachatel přelezl ohra-
zení pozemku chalupy, kde vypá-
čil dveře do prádelny a dveře na 
malou půdu. Z chalupy ukradl 
sadu nádobí, kuchyňský robot, 
parohy jelena, dvě starožitné 
policejní šavle, jednu dýku, dvě 
mačety, tři láhve whisky a další 
věci. Škoda vyčíslena na 28 200 
Kč.
n Místo peněženky kámen

VROUTEK – Zloděj rozbil 
skleněné dveře prodejny potra-
vin kamenem a vnikl do vstup-
ního prostoru. Poté rozbil sklo 
vstupních dveří do samotné 
prodejny, odkud ukradl různé 

druhy cigaret. Škoda vyčíslena 
na 40 000 Kč.
n Krádež nářadí

VELKÁ ČERNOC – V pátek 
neznámý pachatel vnikl střechou 
do garáže u domu v obci, kde 
překonal visací zámek skříně. 
Vzal z ní motorovou pilu, vrtač-
ku a úhlovou brusku. Způsobená 
škoda činí 25 000 Kč. 
n Zadržení hledané osoby

POSTOLOPRTY – V pátek 
večer bylo na služebnu městské 
policie oznámeno, že v ulici Ar-
mádní dělá nepořádek skupina 
osob. Rozbíjely láhve od alko-
holu. Osoby se před strážníky 
dali na útěk. Hlídka zadržela 
jednoho z chlapců, který měl 
být ve výchovném ústavu. Byl 
předveden na policejní oddě-
lení a bylo zjištěno, že z vý-
chovného ústavu utekl a byl 
v pátrání. Věc byla předána 
Policii ČR.   

A. Tallowitz, MP Postoloprty
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Základní škola v Panenském 

Týnci například jen vyslovila so-
lidaritu. „Podle mě krátkodobá 
stávka neúčinná. Ministerstvo to 
jen vezme na vědomí. Pro děti je 
to radost a jednodenní ulejvárna, 
pro učitele komplikace. Někteří 
učitele chtěli do stávky jít, ale 
nakonec jsme rozhodli, že stáv-
ce vyslovíme pouze solidaritu,“ 
uvedl ředitel panenskotýnecké 
základní školy Vladimír Du-
ženkov.

„Vůbec jsme o tom neuvažo-
vali. Škola zůstane otevřená,“ 
řekla Věra Benešová, ředitelka 

ZŠ ve Školní ulici Louny. „Žád-
ná mateřská ani základní škola 
nenahlásila městu, že by se 
chystala stávkovat,“ informo-
vala Ludmila Říhová, vedoucí 
oddělení školství Městského 
úřadu Louny. 

V celé ČR stávkovalo zhruba sto 
tisíc učitelů a dalších pracovníků 
školství. Chtějí po vládě a svém 
ministerstvu vyšší platy pro sebe 
a více peněz pro zkvalitnění výu-
ky a vzdělání mladých lidí.

„Situace s penězi je kritická. 
Po novém roce nás čeká zdražo-
vání a učitelům se platy nezvýší. 
Každá škola zoufale potřebuje 

kvalitní kantory, ale ti rozmyslí, 
zda za takových podmínek učit. 
Nejhorší je, že nikomu ve vládě 
o školství nejde, to jsou jen líbivé 
řeči před volbami. Jenom strate-
gie, jak získat politický kapitál. 
Školství je popelka,“ rozhořčuje 
se ředitel ZŠ J. A. Komenského 
v Lounech Jaroslav Dostál.  

Právo zaměstnanců na stávku 
je zakotveno v Listině základních 
práv a svobod. Účast zaměst-
nanců na stávce je omluvenou 
nepřítomností v práci a zároveň 
překážkou v práci, po dobu účasti 
ve stávce nenáleží zaměstnancům 
plat.

Lounští zaplatí víc 
za odvoz odpadu 

LOUNY (red) - Za odvoz ko-
munálního odpadu v Lounech 
zaplatí obyvatelé zhruba o 8 
procent více než doposud. Cena 
za vyvezení nejběžnější popelni-
ce o obsahu 110 litrů jedenkrát 
týdně vzroste z 1540 korun na 
1660 korun ročně. Pokud si ji 
místní nechají vyvézt jednou za 
dva týdny, zaplatí nově namísto 
dosavadních 1220 korun o stoko-
runu více. „Za zdražením je růst 
poplatku za ukládání odpadu na 
skládce, ale také zvyšováním cen 
pohonných hmot,“ uvedla loun-
ská tajemnice Renáta Čapková.

Do statistiky 
nehodovosti přibylo

OKRES LOUNY (tk) - Mi-
nulý týden se v okrese Louny 
událo celkem 27 dopravních ne-
hod. Jedna osoba utrpěla těžké 
a sedm osob lehké zranění. Ško-
da byla vyčíslena na 1 547 000 
korun. O víkendu bylo hlášeno 
osm autonehod s jedním lehkým 
zraněním. Škoda 361 000 korun. 
Nejčastější příčiny – šestkrát 
rychlost, jednou nedání před-
nosti, třikrát zvěř.

Úvodního slova se ujal před-
seda OHK Louny František 
Jochman. Poté se politikům 
představili členové komory, 
nechyběli zástupci významných 
zaměstnavatelů, podnikatelů 
a škol lounského okresu. Politici 
nejprve představili své pracovní 
aktivity, a pak již čelili nejrůzněj-
ším dotazům. Vyslechli si zkuše-
nosti, které podnikatelé získávají 
při práci se zaměstnanci, padaly 
i konkrétní návrhy na zlepšení 
legislativy. 

Mezi problémy, které v součas-
né době pálí většinu zaměstnava-
telů, nejvíce vyniká nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil 
v mnoha technických oborech, 
a na druhé straně přebytek 
absolventů manažerských, ad-
ministrativních a obchodních 

profesí, které každoročně chrlí 
jak státní, tak i soukromé školy. 
Zde všichni postrádají koncepč-
ní vývoj, a inspiraci řešení vidí 
například v převzetí zahranič-
ních zákonných norem, které 
se již osvědčily a dobře fungují 
v Německu, Rakousku a někte-
rých severských zemích. 

Ředitel podbořanského učiliště 
Ladislav Grössl se obsáhle vyjád-
řil k tématu vzdělávání a klesají-
címu zájmu studentů o technické 
profese a uvedl příklady řešení ze 
zahraničí. Kapacity jeho školy 
včetně internátu jsou díky kaž-
doročnímu obrovskému zájmu 
o studium maximálně využity. 
Vzhledem k tomu, že se zde vyu-
čuje i celá řada technických obo-
rů, je škola i díky kvalitní výuce 
a pedagogům odborného výcviku 

významným producentem odbor-
ně vzdělaných studentů s technic-
kým zaměřením, právě těch, po 
kterých je dnes poptávka.

Jeden ze zástupců malých 
a středních podnikatelů, který 
provozuje v Lounech prodejnu 
s potravinami, ostře vystoupil 
proti praktikám obchodních 
řetězců. Odsoudil jejich dum-
pingovou cenovou politiku, jež 
poškozuje dobrou pověst všech 
poctivých podnikatelů. Politi-
kům předal stanovisko sdružení 
obchodníků, jejímž je členem, 
a požádal o účinný zásah do 
legislativy. 

„Setkání bylo přínosné pro 
obě strany. Poslanec i senátor 
získali cenné informace z praxe, 
ostatní diskutující pak zjistili, 
že prosadit jejich návrhy do 
finálové podoby zákonů je díky 
poměru rozdaných politických 
karet mnohdy obtížnější, než 
se může na první pohled zdát,“ 
uzavírá Linda Příhodová, ředitel-
ka OHK Louny.

ČERNČICE - V Základní škole 
Černčice koncertoval Ročovský 
smíšený pěvecký sbor pod ve-
dením Jiřího Kurky. Zpříjemnit 
si odpoledne poslechem skladeb 
a vánočních písní přišlo přes 50 

občanů. Koncert byl doplněn 
i prodejem výrobků žáků čern-
čické školy. Ti potěšili návštěv-
níky svícny, perníčky, keramikou 
i ubrousky.

Petr Ondráček

Upozornění
Redakce Svobodného hlasu do-

stává stovky příspěvků s žádostí 
o zveřejnění. Minulý týden jsme 
obdrželi článek o honu v Oboře, 
podepsaný hospodářem honební-
ho společenstva, Janem Charvá-
tem. Ten se po zveřejnění dostavil, 
že není autorem a že v něm jsou 
chyby. Správný název honebního 
společenstva je Honitba Loužek 
Obora, účastníků honu bylo 36 
a zajíc nebyl uloven žádný, neboť 
oborští myslivci zajíce neloví, ale 
chrání. Abychom se vyvarovali 
podobných nedorozumění, pro-
sím všechny nové přispěvatele, aby 
uváděli přesnou adresu a telefon, 
abychom si mohli informace ově-
řit. Děkuji za pochopení.

Květa Tošnerová, vydavatelka

Nastává doba adventní… Tento víkend se již odehrá-
val v předzvěsti Vánoc. V Kryrech začali už v sobotu vánočními 
trhy. Po náměstí se linula vůně klobásek, bramboráků a svařené-
ho vína. Lidé vyrazili vstříc setkávání a mohli si nakoupit vánoční 
svíčky, adventní věnce, jmelí a mnoho dalších vánočních suvený-
rů. Hrála jim k tomu hudební skupina Soumrak z Plzně, která do 
Kryr zavítala již poněkolikáté. Nechybělo ani vystoupení malých 
andělíčků. V neděli se rozsvěcel vánoční strom v Podbořanech. 
Slavnostní podvečer zahájil pěvecký sbor Rubín pod vedením 
sbormistra Františka Baráka. Následovala vánoční zdravice sta-
rosty města Radka Reindla všem shromážděným. Poté vystoupili 
žáci Základní školy T. G. Masaryka s vánočním pásmem básniček 
a tanečků v kostýmech sněhových vloček. Boží slovo pak pronesl 
otec Alexandr Siudzik. Adventní zamyšlení uzavřel opět pěvecký 
sbor Rubín. (sih)

Půjdem spolu do Betléma… 
Adventní neděle v Postoloprtech 
začala už v půl deváté sváteční 
mší v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Trhy na Mírovém náměstí 
trvaly po celý den. Lidé nakupova-
li jmelí, cukrovinky, srdce „Z lás-
ky“, jako Patrik Smrž z Podbořan 
(na snímku). Odpolední program 
zahájili znamenití pan Souček 
a Dr. Pichler, zpívali žáci ZUŠ Po-
stoloprty, divadlo Na Nitích z Tep-
lic hrálo Varieté. U divadla se to 
vpodvečer pěkně hemžilo lampio-
ny, početný průvod pak šel městem 
k náměstí, kde se odehrál živý bet-
lém v podání herců Klouzáku. Na-
konec byl rozsvícen živý stromek, 
největší v ČR, a slavnost zakončil 
náramný ohňostroj. U kostela lidé 
zdobily živé stromky vlastními oz-
dobami. Základní škola prodávala 
vlastní výrobky - na konto Hnutí na 
vlastních nohou Stonožka. Obdivu-
hodný betlém pod stromkem letos 
vyrobili žáci ZUŠ Postoloprty pod 
vedením Aleny Gruntové. (bal)

Školství je popelka

Firmy hladoví po kvalifikovaných 
zaměstnancích

Okresní hospodářská komora připravila užitečné setkání
LOUNY (red) - Na pondělí 26. listopadu v 16 hodin přichystala 
ředitelka Okresní hospodářské komory Louny Linda Příhodová 
pro členy komory diskusní setkání s politiky. Do salónku lounské-
ho hotelu Union pozvala poslance Parlamentu ČR za okres Louny 
Josefa Čerňanského z Podbořan a současného senátora za volební 
obvod Louny-Rakovník Miloslava Pelce z Nového Strašecí. 
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První adventní neděle v Černčicích
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