
Ve standardní situaci jsou po-
sádky Poruchové služby Skupi-
ny ČEZ vytíženy plánovanými 
činnostmi s potřebnou kapacitní 
rezervou pro odstraňování náhle 
vzniklých poruchových výpadků. 
„V pohotovosti máme v sever-
ních Čechách na 64 pracovníků 
poruchové služby Skupiny ČEZ. 
V případě kalamitního stavu po-
čítáme s možností zdvojnásobení 
počtu pracovníků v pohotovosti 
a povolání subdodavatelských fi-
rem“, říká Tomáš Pippinger, ve-
doucí odboru Provoz a Poruchová 
služba pro oblast Sever.

V případě kalamitní situace má 
Poruchová služba Skupiny ČEZ 
připravenu k okamžitému na-
sazení veškerou techniku a me-
chanizaci včetně osobních terén-
ních vozidel, montážních plošin 
na podvozcích lehkých, těžkých 
i terénních nákladních vozů. Vo-

zidla v horských oblastech jsou 
vybavena řetězy a navijáky. Na 
území severních Čech – v oblasti 
Výškova a Tanvaldu posádky dis-
ponují 2 sněžnými skútry s vleč-
nými saněmi. 

Dispečink Skupiny ČEZ pra-
cuje v nepřetržitém dvanáctiho-
dinovém režimu směn. „V re-
gionu severních Čech na ranní 
směně disponujeme 10 pracov-
níky, v nočních službách je po-
čet snížen na polovinu. V re-
žimu pohotovosti máme dále 
4 pracovníky, kteří mohou být 
v případě více  poruchových vý-
padků povoláni do služby“, říká 
Jaroslav Hubený, vedoucí oddě-
lení Operativa z ČEZ Distribu-
ce. Dispečink je v nepřetržitém 
spojení s techniky jednotlivých 
pohotovostních míst Porucho-
vé služby. Systém GPS, kterými 
jsou vybavena všechna vozidla 

posádek, umožňuje ihned lo-
kalizovat místa jejich výskytu 
a k odstranění vzniklé poruchy 
vyslat nejbližší z nich. „Jakýmsi 
centrálním mozkem dispečinku 
je Technický informační systém, 
v němž se evidují veškeré zásahy 
a výjezdy poruchových posádek 
a vyhodnocují průměrné doby 
zásahů,“ dodává Hubený.

V zimních měsících dochází 
k větší poruchovosti především 
kvůli přívalům sněhu, námra-
zám, či vichřici, kdy k přerušení 
dodávky elektřiny dochází nejčas-
těji při pádech stromů nebo vět-
ví do vedení. V letních měsících 
mají na zvýšenou poruchovost 
vliv zase bouřky, které doprová-
zí silný nárazový vítr. I přes pro-
vedené průklesty, které Skupina 
ČEZ v ochranném pásmu vedení 
provádí, dochází k pádům vyšších 
stromů stojících mimo ochranné 
pásmo. Svojí výškou pak stromy 
i přes tato bezpečnostní opatře-
ní dopadají na vodiče. Případné 
rozšíření tohoto pásma naráží 
na absolutní nesouhlas ekolo-
gických aktivistů.

„Prostřednictvím Nadace ČEZ 
se do regionů vrací část prostřed-
ků, v nichž Skupina ČEZ působí. 
Nejsme lhostejní ani k žádostem 
menších obcí, jejichž rozpočty na 
větší investiční akce nestačí. Pro-
to jsme podpořili i obec Líšťany,“ 
říká Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny 
Počerady.

V prvním pololetí letošního 
roku tak podpořilo vedení elek-
trárny jedenáct subjektů z Loun-
ska, které u Nadace ČEZ žádaly 
o finanční granty o celkové výši 
775 000 korun. Vesměs se jed-
nalo o podporu školství, zdra-
votnictví, sportu a právě projek-
tů menších obcí či spolků v nich 
působících. Ve druhém pololetí 
bylo správní radou nadace na 
doporučení z Elektrárny Počera-
dy schváleno v grantovém řízení 
6 žádostí za celkem 820 000 ko-
run. Tentokrát šlo hlavně o volno-
časové sportovní aktivity pro děti 
a mladé lidi. 

Sbor dobrovolných hasi-
čů v Líšťanech má čtyřicet čle-
nů, z toho devět juniorů, při-
čemž zásahovou jednotku tvoří 
šestnáct dospělých. K dispozici 
má moderní techniku, a to Ta-
tru 815, CAS 32 a Volkswagen 

transportér. Disponuje i dýcha-
cí technikou, plovoucím čerpa-
dlem a motorovými pilami. Vše 
nyní doplňuje poměrně nová ha-
sičská zbrojnice, kterou ještě če-
kají úpravy interiéru a okolního 
venkovního terénu. „V průměru 
absolvujeme patnáct až osmnáct 
výjezdů ročně. V rámci obce je 
to kolem pěti zásahů a podle po-
třeby jsme schopni operovat na 
Lounsku a sousedním Rakovnic-
ku. Během povodní jsme působili 

i na Litoměřicku,“ uvedl Jaromír 
Vokrouhlík, velitel jednotky.

„Jsou to dobří a šikovní kluci. 
Jsem rád, že jsme pro ně před 
pěti lety získali zpět do vlast-
nictví obce tento objekt, který 
postupně víceméně svépomocí 
zrenovovali. Prakticky to před 
tím byly jen holé stěny. Ve finá-
le jsme angažovali odbornou fir-
mu, která položila na objekt no-
vou střechu. Sehnat na to peníze 
nebylo vůbec lehké, a proto patří 
náš dík i Nadaci ČEZ a zvláště 
řediteli Elektrárny Počerady Jiří-
mu Šináglovi, který jí náš projekt 
doporučil,“ poznamenal starosta 
obce Miroslav Protiva.
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stručně z obcí stručně z měst
n  NOVÝM ČLENEM do-

zorčí rady Nemocnice Žatec 
o.p.s. byl zvolen zastupitel 
Jan Novotný (ODS). Jeho no-
minaci schválili minulý čtvr-
tek žatečtí zastupitelé. Měs-
to vlastní a zřizuje nemocnici, 
k jejímu provozování založilo 
obecně prospěšnou společnost 
Nemocnice Žatec, která odpo-
vídá za hospodaření nemoc-
nice a poskytování zdravotní 
péče obyvatelům. Ve statutár-
ních orgánech společnosti na 
zájmy města dohlížejí lidé, vo-
lení zastupitelstvem.
n V DOBĚ vánočních svát-

ků dochází ke změně ve vývo-
zu popelnic v Postoloprtech. 
V tomto období bude vývoz 
probíhat takto: 18. prosince 
(úterý), 23. prosince (neděle), 
30. prosince (neděle) a 8. led-
na 2008 (úterý). Městský úřad 
proto žádá občany, aby změnu 
vzali na vědomí a včas připravi-
li před dům své nádoby na od-
pad ke svozu dle těchto termí-
nů. Po 8. lednu se bude svážet 
nadále jako obvykle každé úte-
rý v týdnu. 
n  PODBOŘANŠTÍ RAD-

NÍ se rozhodli vypsat výběro-
vé řízení na realizaci akce Pěší 
a cyklistická stezka z Podbořan 
do místní části Hlubany. Úko-
lem byl pověřen Ing. Roman 
Hodek.
n MĚSTO BLŠANY ozna-

muje změnu svozových dnů 
pro město a obce ve správním 
obvodu takto: svozové dny, 
které by jinak připadly na 24. 
a 25. prosince, budou uskuteč-
něny 21. a 22. prosince. Svozo-
vý den, který by jinak připadl na 
1. ledna 2008, bude uskutečněn 
v pátek 28. prosince 2007.
n  ZASTUPITELÉ V Žatci 

schválili pojmenování ulic v lo-
kalitě Kamenný vršek násle-
dujícím způsobem: pro přímé 
nově vybudované prodloužení 
již stávajících ulic se použijí 
názvy Dukelská, Elišky Krás-
nohorské, Politických vězňů 
a Jaroslava Vrchlického.

n  DĚTI Z mateřské ško-
ly Blatno vystupovali v pátek 
v tamním kulturním domě. 
Přespříští pátek, 21. prosin-
ce, je čeká vánoční nadílka ve 
školce.
n V OKRESE Louny pracu-

je 51 knihoven, z toho 7 pro-
fesionálních se 4 pobočkami 
a 44 neprofesionálních kniho-
ven. V okrese vykonává čin-
nost pověřené knihovny jed-
nak Městská knihovna Louny, 
ale také Městská knihovna Ža-
tec, která spolupracuje se 12 
neprofesionálními knihovna-
mi. Knihovna chybí ve 31 ob-
cích s obecním úřadem.
n  V OPOČNĚ do kontej-

neru ve škole mohou občané 
ukládat pouze sklo (bezplatně) 
ve vyhrazené soboty. Poslední 
takovou sobotou letos je 15. 
prosinec od 8 do 10 hodin. 
n  V LIBČEVSI SE pilně 

pracuje. „Doděláváme komu-
nikace zhruba za 14 milionů, 
dále nákladem 1,3 milionu po-
kládáme do země kabely veřej-
ného osvětlení a nízké napětí,“ 
říká libčeveská starostka Hele-
na Slavíková.
n RYBÁŘI, NEZAPOMEŇ-

TE včas odevzdat řádně vypl-
něné úlovkové lístky! – vyzývá 
Český rybářský svaz - Rybáři 
Lubenec a Nepomyšl. Úlovko-
vé lístky pstruhové mají být 
odevzdány nejpozději do 15. 
prosince, mimopstruhové pak 
nejpozději do 15. ledna 2008. 
n  SPOLEČNOST TOBA 

Trade, s.r.o. jako vlastník by-
tových domů 134 a 135 v Blat-
ně u Podbořan nabízí možnost 
pronájmu volných bytových 
jednotek. Bližší informace na 
tel. 596 227 013.

Celníci zřídili novou 
protikorupční linku

Energetici se připravují na zimu
Dispečink pracuje v nepřetržitém režimu směn

Klára desátá 
nejlepší v republice
ŽATEC (red) - V listopadu se studenti třídy 2.B pod vedením 
Mgr. Karase státní Obchodní akademie v Žatci účastnili soutěže 
EU a nediskriminace. Soutěž pořádal Klub mladých Evropanů. 

Strážníci jsou oprávněni používat 
i donucovací prostředky

Líšťanští hasiči vyjíždějí 
průměrně osmnáctkrát ročně

Na opravu zbrojnice přispěla i Nadace ČEZ

Transport pacienta vlečením po schodech si v roli figurantky 
vyzkoušela Monika Bubelová. 

Figuranti otestovali 
speciální nosítka

Zástupce HZS Ústeckého kraje provedl novou hasičskou zbroj-
nicí v Líšťanech velitel jednotky Jaromír Vokrouhlík.
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LÍŠŤANY (ota) - Opravenou hasičskou zbrojnicí se pyšní Sbor 
dobrovolných hasičů v Líšťanech. Jen nová střecha stála 689 000 
korun. Obec přitom získala na její rekonstrukci 100 000 korun 
od Nadace ČEZ a 295 000 korun z programu obnovy venkova 
Ústeckého kraje.   

FO
TO

 S
D

H
 Ž

AT
E

C
ŽATEC (zu) - Do vybave-

ní Sdružení dobrovolných zá-
chranářů Žatec nedávno přiby-
la speciální nosítka typu sked. 
„Jde o skladná svinovací no-
sítka, která lze použít na mno-
ho způsobů,“ vysvětlil ředitel 
SDZ Slavomil Jurnečka. Jsou 
vyrobena z pásu velmi odolné-
ho plastu, který vydrží i vleče-
ní po ostrých kamenech, tažení 
po schodech a s použitím origi-
nální vakuové matrace dokážou 
dokonce i plavat. Lze v nich bez 
obtíží transportovat i obézního 
pacienta, a to nejen nesením či 
vlečením v obtížném terénu, ale 

také zavěsit nosítka na lano ve 
vertikální poloze či transporto-
vat pacienta v podvěsu pod vr-
tulníkem. 

Práci s nosítky si během neděl-
ního odpoledne vyzkoušelo tři-
náct dospělých i mladých členů 
sdružení. „Asi největší potěšení 
z výcviku měli figuranti z řad naší 
záchranářské mládeže, kteří si 
vyzkoušeli roli pacienta. Musím 
ocenit jejich statečnost, při výcvi-
ku jsme také zkoušeli, co všech-
no nosítka vydrží. I když se to na 
první pohled nezdá, jsou nosítka 
velmi odolná a bezpečná,“ dodal 
S. Jurnečka.

Během kalamity pracovníci ČEZ vyrážejí i do terénu, aby vyhledali poruchu na elektrickém vedení.
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DĚČÍN, LOUNSKO (sh) - Poruchová služba a dispečink Skupiny 
ČEZ se připravují na zvýšený počet poruch očekávaných s nástu-
pem zimního období. Za období leden až říjen 2007 dispečink na 
severu Čech zaznamenal 199 poruch na vedení velmi vysokého 
napětí, 1 812 poruch na vedení vysokého napětí a 10 526 poruch 
na vedení nízkého napětí. 

LOUNY (mm) - Od počát-
ku roku do konce listopadu 
bylo k prokázání totožnosti 
předvedeno lounskými stráž-
níky na obvodní oddělení po-
licie celkem 142 osob. Stráž-
níci mají dle zákona o obecní 
policii oprávnění předvést na 
Policii ČR osobu, která odmít-
ne vyhovět výzvě  k prokázání 
totožnosti nebo nemůže svou 
totožnost prokázat a také oso-
bu hledanou. Pokud osoba od-
mítne prokázat svou totožnost 
a neuposlechne výzvy strážníka 
k následování např. ke služební-
mu vozidlu z důvodů předvede-
ní na policii ČR k prokázání to-
tožnosti, má strážník oprávnění 

použít i donucovacích prostřed-
ků. Tyto prostředky je strážník 
oprávněn použít také k ochraně 
bezpečnosti jiné osoby nebo své 
vlastní nebo majetku, k zabrá-
nění výtržnosti, rvačce nebo ji-
nému jednání, jimž je vážně na-
rušován veřejný pořádek. Stráž-
ník je mimo jiné povinen dbát, 
aby použitím donucovacích pro-
středků nezpůsobil osobě újmu 
zřejmě nepřiměřenou povaze 
a nebezpečnosti jejího proti-
právního jednání. 

Donucovacích prostředků od 
začátku roku 2007 bylo cel-
kem použito šestadvacetkrát, 
což je stejný počet jako za celý 
rok 2006.

PRAHA (jb) - Vedení Celní 
správy ČR připravilo další krok 
v oblasti prevence a potírání 
možného korupčního jednání. 
Od 1. prosince je v plném pro-
vozu bezplatná protikorupční 
linka Celní správy 800 232 222. 
Volající je směřován do hlaso-
vé schránky, jeho upozornění-
mi a podněty se bude zabývat 

inspekce generálního ředite-
le Generálního ředitelství cel. 
Nová linka má celostátní pů-
sobnost a nahrazuje dosavad-
ní protikorupční linky Gene-
rálního ředitelství cel a celních 
ředitelství. Pro písemná upo-
zornění a podněty je v provozu 
rovněž emailová adresa: korup-
ce@cs.mfcr.cz.

Cílem bylo vytvoření plakátu 
s motivem nediskriminace. Za-
jištění rovného zacházení a pří-
ležitostí pro občany a obyvatele 
Evropské unie, zejména mláde-
že - to jsou cíle, které společně 
sdílí EU i členské státy. Prohlá-
šení NE DISKRIMINACI zna-
mená uznání základní evrop-
ské hodnoty a je součástí kaž-
dodenního zápolení.

Žatečtí studenti soutěžili nej-
prve ve školním kole, v němž 
nejvíce hlasů dostala student-
ka Klára Pulchartová. Její prá-
ce figurovala i v kole státním, 
kde se umístila na krásném 
desátém místě. „Gratulujeme 
a děkujeme za vzornou repre-
zentaci naší školy,“ blahopře-
je dívce ředitel školy Bohuslav 
Kuneš.


