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černá kronika

n Budou prodlouženy otví-
rací hodiny na žatecké rad-
nici kvůli výměně řidičských 
průkazů?

Jiří Dobruský, 
vedoucí odboru 
dopravy 
a silničního 
hospodářství 
MÚ Žatec

„Do 20. prosince jsou rozšíře-
né úřední hodiny registru ři-
dičů takto:  v pondělí od 8 do 
17 hodin(polední přestávka 
mezi 11:45 až 12:45h); úte-
rý a čtvrtek od 8 do 15 hod. 
(polední přestávka mezi 11 
až 12 h); středa od 8  do 
18 hodin (polední přestávka 
11:45 až 12:45). Ostatních 
agend odboru se toto rozší-
ření úředních hodin netýká. 
O Silvestru 31. prosince 
fungujeme pro veřejnost od 
8 do 11 hodin.“
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Kdo přišel, užil si… O víkendu se na náměstí Svobody 
v Žatci konaly adventní trhy. Středověké tržiště s ukázkami do-
bových řemesel jako je kovářství, řezbářství či kořenářství však 
nepřilákalo moc lidí. O to důkladněji mohli vyzkoušet tradiční 
vánoční zvyky ti, co na trhy zavítali. Mohli si připomenout krájení 
jablek, výrobu adventních věnců, pouštění ořechových skořápek. 
Zdobení vánočních perníčků, které nabízel Tomáš Vlček z Mostu, 
si v neděli užila například Sabina Hrubešová s kamarádkami (na 
snímku). Lidé mohli přispět postiženým dětem koupí jejich vý-
robků. K dobré náladě hrála v sobotu středověká hudba Jagabab, 
v neděli skupina Dubia Fortuna. Své umění předvedl také kejklíř 
Thomas Lupini.  (bal)

Akce se setkala s ohromným 
úspěchem. Začátek neboli 
ukonání nebohého čuníka byl 
naplánován na sedmou hodinu 
ranní, nedočkaví důchodci však 
již od šesti hodin postávali před 
hasičskou zbrojnicí se sklenicemi 
na polévku. S přibývající hodinou 
se postupně trousili lidé, kteří 
jako by nevěřili, že mohou na 
místě ochutnat právě dodělaný 
ovar, smažák a později jitrničky 
a jelítka. A jak hasiči správně 
předpokládali, pro mnohé z nich 
to byl zážitek, se kterým se ještě 
nesetkali. 

Veškeré výrobky si lidé mohli 
zakoupit formou sponzorského 

daru, který bude využit pro po-
třeby Výjezdové jednotky města 
Podbořany. Ta s příchodem nové-
ho velitele Josefa Heluse chytila 
druhý dech a stává se aktivní a vý-
znamnou složkou života v Podbo-
řanech. Nyní jednotka čítá již 14 
členů a letos byl založen Kroužek 
mladých požárníků, jehož hlavní 
činností je seznamování se s po-
žárním sportem. 

K dispozici mají hasiči vozidlo 
Liaz CAS 24, které město necha-
lo opravit a provést generální 
opravu nástavby. Hasiči právě 
dokončují vybavení vozidla 
a tím zvyšují svoji variabilitu. 
Starý vůz, který hasičům sloužil 

do loňského roku, byl prodán 
Sboru dobrovolných hasičů 
Vroutek. 

Výjezdová jednotka není jen 
stínem profesionálního sboru, 
ale především stále významněj-
ším kulturně společenským čini-

telem v Podbořanech. Důkazem 
toho byla i sobotní zabíjačka, 
kdy zájem lidí byl tak veliký, že 
jeden čuník nestačil. Nejbližší 
plánovanou akcí je únorový Ha-
sičský ples, který se bude konat 
po několika letech.

n Byl to mladík
LOUNY – Policisté vypátrali 

20letého mladíka z Loun, který 
koncem listopadu omylem vho-
dil zápalnou láhev do jiného bytu, 
než původně zamýšlel. Skončila 
v přízemním bytě v ulici ČSA, 
kde se při dopadu na zem rozbi-
la a její obsah se vznítil. Oheň se 
rozšířil na zařízení bytu a museli 
jej likvidovat hasiči. Naštěstí se 
v tu dobu v bytě nikdo nenachá-
zel, událost se tedy obešla bez 
zranění. Škoda byla vyčíslena na 
50 000 Kč. Výbušnina měla skon-
čit v bytě jisté osoby, s níž si aktér 

vyřizoval účty. Nyní mladík čelí 
obvinění z poškozování cizí věci 
a z obecného ohrožení, kde mu 
podle zákona hrozí trest odnětí 
svobody na 3 až 8 let. 
n Pracovní nářadí z buňky

ZEMĚCHY - V neděli na-
večer vnikl neznámý pachatel 
na pozemek stavby rodinného 
domku. Ze stavební buňky odcizil 
různé pracovní nářadí v hodnotě 
34 000 Kč. 
n Do domu se vloupal zloděj

OBORA - V úterý během dne 
se vloupal do domu neznámý 
poberta. Odcizil sestavu nábytku, 
válendy, dále televizor, dva počí-
tače, tiskárnu, notebook, ale také 

lůžkoviny včetně protialergických 
dek a saténového povlečení. Ma-
jitel škodu předběžně vyčíslil na 
62 160 Kč. 
n Zmizel Superb

LOUNY - Ze soboty na neděli 
odcizil neznámý pachatel v Lipo-
vé ulici zaparkovaný vůz Škoda 
Superb. Způsobená škoda byla 
odhadnuta na 380 000 Kč. Po 
pachateli i odcizeném vozidle 
policisté pátrají.
n Vloupání do aut 

ŽATECKO - Ze středy na čtvr-
tek byla vykradena dvě auta. Ve 
Velemyšlevsi se neznámý poberta 
vloupal do Škody Felicia, odkud 
ukradl autorádio, zimní bundu 

a peněženku s doklady a platební 
kartou. Škoda, kterou způsobil, 
přesahuje 6000 Kč. Druhé vlou-
pání bylo nahlášeno ze Žatce 
z ulice Třebízského. Tam nezná-
mý pachatel vnikl do VW Golf 
a přisvojil si autorádio. Škoda 
byla v tomto případě vyčíslena 
na 5500 Kč.
n Okradli bránu

ŽATEC - O víkendu odcizil 
neznámý pachatel v Šafaříkově 
ulici ovládací sloupek vjezdové 
brány. Zařízení včetně hnacího 
elektrického motoru zmizelo 
z areálu rodinného domu. Škoda 
činí téměř 30 000 Kč. 

J. Střelcová, PČR Louny

Holedečtí mají ve 
znaku chmel

HOLEDEČ (bal) – V pondělí 
vybrala komise v Holedeči nový 
znak obce. Do veřejné soutěže 
bylo přihlášeno více než 70 ná-
vrhů. Vítězný znak bude odeslán 
heraldické komisi Parlamentu ČR 
ke schválení. Hlavním motivem je 
chmel, který se nejvíc podílel na 
rozkvětu obce. Procedura povole-
ní a udělení znaku potrvá zřejmě 
několik měsíců.

n Znění se dlouze pilovalo
Zrod smlouvy nebyl jednodu-

chý. Text dvakrát projednávalo 
zastupitelstvo města, znění úpra-
vovala i nemocnice. Výsledkem 
je smlouva na současné volební 
období, tedy do konce roku 2010, 
jejíž plnění má být prospěšné pře-
devším občanům města. 

Podle smlouvy město daruje 
nemocnici ze svého rozpočtu 
každoročně 400 tisíc korun na 
přístrojové vybavení. Nemocnice 
se zavázala použít tyto prostřed-
ky výhradně pro nákup zdravot-
nické techniky a přístrojového 
vybavení. 
n Po několika letech opět po-
hotovost 

Díky smlouvě začne v Lounech 

opět fungovat ambulantní poho-
tovostní péče pro dospělé. Tzv. 
víkendovou pohotovost budou 
od 1. ledna 2008 zajišťovat léka-
ři lounské nemocnice. K dispozici 
bude o víkendech a svátcích od 8 
do 13 hodin. Lounská radnice na 
provoz víkendové pohotovosti 
bude přispívat. 

Město bude nemocnici přispí-
vat také na systému vozíků pro 
imobilní pacienty po letošní 
částce 100 tisíc korun to bude 
každoročně deset tisíc korun 
na provozní náklady a náklady 
spojené s údržbou vozíků - ve 
vstupním prostoru do polikli-
niky. 

Město společně s nemocnicí 
chce dořešit prostor před po-

liklinikou včetně parkoviště. 
Oboustranně odsouhlasené úpra-
vy mají být realizovány v příštím 
roce v předpokládaném objemu 
finančních prostředků 4 miliony 
korun. 
n Spolupráce souvisí i s pra-
menem Luna

Obě strany se dohodly, že 
město odkoupí od nemocnice 
pozemky v celkové výměře 
2 288 m2 v prostoru vývěru 
pramene Luna do svého ma-
jetku. Zaplatí za ně celkem 572 
tisíc korun.

Nemocnice musí technicky 
umožnit v areálu rehabilitace 
odběr kompletního objemu 
akumulační nádrže (cca 2 m3) 
do přistavené cisterny. Dále se 
zavázala za cenu ve výši nákladů 
spojených se stáčením umož-
ňovat třetím osobám odběr 
vody pramene do přistavených 
vozidel.

O víkendu se odehrálo 15 
dopravních nehod, při kterých 
byla právě jedna žena těžce zra-
něna a šest osob lehce. Škoda činí 
679 000 Kč. Příčiny: nesprávný 
způsob jízdy, nepřiměřená rych-
lost, střet se zvěří a alkohol.

Těžké zranění utrpěla 49letá 
žena na silnici I/7 u Panenského 
Týnce. K nehodě došlo v sobotu 
ráno kolem 5. hodiny. Ženu 
vyložil u silnice z auta její syn, 
aby mohla vykonat potřebu. 

Jelikož však byla silně opilá, na 
silnici vrávorala a přecházela ji 
ze strany na stranu. Nakonec 
skončila pod autem. Srazil 
ji 26letý řidič s vozidlem Opel 
Astra, jedoucí od Loun na Pra-
hu. Žena utrpěla těžké zranění 
a rychlou záchrannou službou 
byla převezena do lounské 
nemocnice. Do činění s policií 
bude nyní mít i její syn, který ří-
dil škodovku rovněž pod vlivem 
alkoholu.„Když jsem psal knihu o Cí-

tolibech, domníval jsem se, že 
zajímavější už psát nebudu. 
Cítoliby jsou nepřekonatelné 
svou hudbou, ale Pnětluky jsou 
snad ještě zajímavější svým 
unikátním ojedinělým okolím,“ 
uvedl slavnost dr. Roedl, který 
Pnětluky poprvé navštívil coby 
školák v roce 1964. 

Při psaní knihy spolu se svojí 
manželkou Helenou důkladně 
prochodil okolní terén od Kou-
novských řad a hradu Pravda 

po pískovcové reliéfy v Úvozu 
a Sokolské letovisko či obět-
ní kámen nebo valy dávného 
Hradiště. Vydal se i po stopách 
obce, označované jako Netluky, 
aby v pátrání téměř detektivním 
zjistil, že nejde o původní Pnět-
luky, ale o pozůstatky vesnice 
Záhoří. 

Nadšeně pohovořil i o slavných 
pnětluckých rodácích – chmelaři 
Františku Schneiderovi a archi-
tektu Václavu Zralém.

Za obětavou pomoc poděko-

val především starostce obce 
Haně Drexlerové, ale také kro-
nikáři Alexandru Hessovi – za 
zapůjčení jeho rodinné kroniky, 
vděčný je i kronikáři Františku 
Burešovi.

Knihu, která je psána navzdo-
ry odborným kvalitám příjemnou 
a srozumitelnou mateřštinou 
a kterou doprovázejí kromě 
Roedlových dokumentárních 
snímků panoramatické foto-
grafie Miroslava Kukly, autor 
komfortně vybavil věcným, 
jmenným a místním rejstříkem, 
pro snadnou orientaci. 

Roedlova příští knížka by se 
měla věnovat Konětopům, které 
podle archiváře zasluhují samo-
statné zpracování.

Jedná se o 140 tisíc korun. Obec 
by ráda 70 tisíc půjčila od Blažimi 
a stejnou částku od Tuchořic. „Na 
vyřešení tíživé finanční situace 
obce Lišany,“ zní důvod žádostí 
v usnesení zastupitelstva.

Již půlroku obec Lišany dluží 
základní škole v Postoloprtech 
za dojíždění svých dětí. Starosta 
Josef Hořejší slíbil, že do konce 
roku dluh zaplatí. Omezený roz-

počet obce ale na to nestačí. 
„Když si půjčíme od jiných 

obcí, nemusíme platit žádné 
úroky a vrátíme to hned příští 
rok, tedy pokud nám kolegové 
půjčku schválí,“ doufá Hořejší. 

Obec se 150 obyvateli má 
v plánu stavbu nové kanalizace 
a čističky odpadních vod. Jenže 
dotaci na projekt ve výši téměř 
1,2 milionu korun letos nedo-

stala. „Proto jsme peníze dali ze 
svého a pak nám nezbylo na po-
platky za školáky,“ říká Hořejší. 
Do škol v okolí dojíždí z Lišan 
přes třicet dětí. 

Další velkou investici má být 
změna územního plánu, aby si 
lidé mohli stavět domky. V obci 
také chybí dětské hřiště, o němž 
zastupitelé uvažují. Musí se 
opravit i veřejné osvětlení, kte-
ré po čtyřiceti letech přestává 
fungovat. Občané, kteří trpělivě dvě 

a půl hodiny sledovali jednání, 
chtěli zejména poukázat na to, 
že požadované ceny za byty jsou 
přemrštěné a neodpovídají kvali-
tě bytu. Mnozí pochybují, zda si 
vůbec budou moci koupi takové-
ho bytu dovolit. Přišli hlavně lidé 
z domu čp. 1967 – 1974 z Tyršova 
náměstí, dále čp. 2278 – 2281 ze 
Suzdalského  náměstí, prodeje se 
dále týkají  domů v Poděbradova 
čp. 1118 a 1119, K. S. Sokola 
čp.1123, Smetanova čp. 1453 
a 1454, Palackého čp. 1681, 
1682, 1683 a 1684, U Spravedl-
nosti čp. 1741 – 1744, Nám. B. 
Rejta čp. 2267, jejichž byty mají 
být prodány jednotlivě, ale také 

bytových domů skupiny 2, které 
mají být prodány do podílového 
spoluvlastnictví a dále prodeje 
nebytových prostor bývalého 
dětského domova. Uvedené 
domy mají být nabízeny ná-
jemcům za 60 % znaleckého 
posudku, s navýšením o náklady 
na zhotovení těchto znaleckých 
posudků. 

„Město byty za velké peníze 
zrekonstruovalo, a nyní tyto pe-
níze chce po nás,“ povzdechla si 
trpce jedna z obyvatelek domu na 
Suzdalském náměstí. Zastupitelé 
se shodli na návrhu podmínek, 
jež předložila rada, a nakonec 
nechali o prodeji každého z domů 
hlasovat zvlášť.

Evangelium vyjádřené tancem… Ukřižován, 
umřel, i pohřben jest. Třetího dne vstal z mrtvých… Ojedinělý 
kulturní zážitek připravila divákům ve Vrchlického divadle Ta-
neční škola Luna Louny. Vedle balíčku vánočních písní a koled 
to bylo připomenutí obrazů ze života Ježíše Krista, vyjádřené 
tancem. „Ježíšův život se stal inspirací ve všech kulturních ob-
lastech, včetně našeho představení,“ uvedla představení Jana 
Stehlíková z Taneční školy Luna Louny. Náročnou roli Ježíše 
Nazaretského ztvárnil Miroslav Stehlík, nastudování Evangelia 
muselo dát obrovskou práci. (toš)
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Hasiči ku potěše národa zabíjeli čuníka
PODBOŘANY (sih) - Podbořanští dobrovolní hasiči o sobě dali 
opět vědět. V sobotu před hasičskou zbrojnicí uspořádali pro své 
spoluobčany pravou českou zabíjačku. Jak sami říkají, popudem 
pro tuto akci bylo svěření se jednoho jejich člena, že ještě nikdy 
neviděl zabíjačku. A protože se hasiči domnívali, že takových lidí 
je více, rozhodli se konat. 

Lounsko bude mít od ledna pohotovost
Město podepsalo s nemocnicí smlouvu o spolupráci

LOUNY (red) – Ve středu 5. prosince byla v kanceláři ředitele 
Nemocnice sv. Alžběty v Lounech slavnostně podepsána smlou-
va o spolupráci mezi městem Louny a Nemocnicí sv. Alžběty. Za 
město smlouvu podepsal starosta Jan Kerner, za stranu druhou 
jednatel Nemocnice sv. Alžběty s.r.o. Jiří Macháček. 

Velké úkoly před malou vesničkou
I přesto, že se zadlužila, plánuje nové projekty 

LIŠANY (red) – Obec Lišany žádá sousední vesnice o půjčku. Po-
dání žádostí o půjčku schválili v listopadu lišanští zastupitelé. 
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Pnětluky mají svoji knihu
Obec je zajímavá nejen historií, ale i okolím

PNĚTLUKY (toš) – V sobotu 8. prosince proběhla v zasedací síni 
pnětlucké radnice malá slavnost. Několik desítek obyvatel přišlo, 
aby přivítalo zbrusu novou knížku o své obci a jejího autora, loun-
ského archiváře Bohumíra Roedla. Na oslavě, na níž nechyběla 
káva a pohoštění, vystupovaly děti z kounovské ZŠ, k poslechu 
a dobré náladě hrál Stanislav Sobota. 

Mnozí si krásnou publikaci 
zakoupili jako vánoční dárek 
a stáli pak frontu na autorův 
podpis. 
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Občané opouštěli zastupitelstvo 
rozhořčení a zklamaní

Prosincové zastupitelstvo přitáhlo nejen obyvatele Nečich a Br-
loha, kteří se zajímali o osudy kanalizace, ale zejména obyvatele 
bytových domů, jež město Louny hodlá nabídnout ke koupi nej-
prve nájemníkům, posléze ostatním zájemcům. Zastupitelé řešili 
podmínky prodeje a  v souladu se svým politickým přesvědčením 
zdlouhavě vystupovali s rozličnými pozměňujícími návrhy.  

Opilou ženu srazilo auto
OKRES LOUNY (pčr) - Celkem 28 dopravních nehod se minulý 
týden odehrálo na silnicích lounského okresu. Jeden člověk byl 
při nich těžce zraněn, sedm lidí lehce. Škoda byla vyčíslena na 
1 313 000 Kč. 
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