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černá kronika

n Ptají se nás čtenáři, 
co je pravdy na tom, že 
na hodinu byli propuště-
ni všichni údržbáři loun-
ské nemocnice?

Antonín Strolený, ředitel 
Nemocnice Louny, a.s. 

„Z naší strany byl ukon-
čen pracovní poměr s pěti 
zaměstnanci. Jejich pra-
covní místa byla zrušena 
a  dostali řádnou výpověď 
s dvouměsíční výpovědní 
lhůtou. Pro nás bude fi-
nančně výhodnější, když si 
práce, které pro nás vyko-
návali v řádném pracovním 
poměru, budeme napříště 
zajišťovat dodavatelsky. Ne-
jednalo se o žádnou hodi-
novou výpověď bez náhrady 
ani z disciplinárních důvodů. 
Rozhodujícím a jediným 
důvodem byly ekonomické 
ukazatele.“ 

naše otázka

Smuteční vrba nad pomníkem zmizela... 
Dlouhé roky patřila smuteční vrba nad pomníkem rudoarmejcům 
v Lounech naproti sokolovně neodmyslitelně ke koloritu města. 
Minulou středu ji pracovníci firmy Zahradníček s.r.o. pokáceli, 
stejně jako nedaleký topol. Oba stromy byly již letité a prochá-
zejícím chodcům od nich hrozilo nebezpečí. Do prací byla na-
sazena těžká technika, jeřáb a nakladač. Z důvodu bezpečnosti 
chodců byl prostor během kácení uzavřen. Několik pracovníků 
odvedlo dobrou a čistou práci. Jeden ze symbolů města zmizel, 
ale kolem pomníku již občané mohou procházet bez obav. (rud)

Je veřejným tajemstvím v Žatci, 
že v průběhu letošních komu-

nálních voleb byly některými 
kandidáty na zastupitele kupo-
vány volební hlasy. Spousta lidí 
o tom ví, spousta lidí se toho 
účastnila a nikdo o tom nyní 
nechce najednou veřejně hovo-
řit. Takovéto praktiky jsou pro 
nás, místní sdružení ODS, jejíž 
členové se za poslední 4 roky 
ve funkcích zastupitelů města 
snažili praktikovat rovný přístup 
bez rozdílu pro všechny, absolut-
ně nepřijatelné. 

O těchto praktikách byly již na-
psány některé novinové články, ve 
kterých byly popisovány postupy 
některých kandidátů, např. měst-
ského strážníka Holubky, kandi-

dáta za SNK Evropští demokra-
té, jehož lídrem byl v letošních 
volbách Jaroslav Hladký. Pan 
Holubka se v těchto novinových 
článcích dokonce sám přiznal, 
že svážel lidi k volebním urnám, 
zejména lidi z ubytovny Barborka  
v Podbořanech, kteří mají trvalý 
pobyt v Žatci. Připustil dokonce, 
že některým lidem dal dopředu 
vyplněný hlasovací lístek. Ně-
kteří z novináři oslovených lidí 
poté sami sdělili, že hodili lístek 
do urny, kdo na něm byl zaškrt-
nutý, se nestarali. Tyto informace 
čerpáme mimo jiné i z novinové-
ho článku, který vyšel v Žateckém 
a lounském deníku 16. 11. 2010 
a poté i v dalších periodikách.

Z tohoto důvodu jsme jako 

místní organizace ODS podali 
žalobu na určení neplatnosti 
místních komunálních voleb. 
Důvodem podání této žaloby není 
náš volební výsledek, o kterém 
víme, že není dobrý a vnímáme 
ho jako jasný signál od našich 
voličů, důvodem podání žaloby 
je hlavně skutečnost, že někteří 
kandidáti při volbách nepostupo-
vali férově a tím získali neopráv-
něnou výhodu, tj. některá místa 
v zastupitelstvu. Odhadujeme, 
že bylo do volebních místností 
navezeno několik stovek instru-
ovaných voličů.

Mrzí nás, že se k naší iniciativě 
nepřipojily další strany a uskupe-
ní, které takovéto praktiky také 
striktně odmítají. V této věci 

jsme byli a nadále jsme ochotni 
spolupracovat se všemi, kteří 
takovéto postupy nepoužili a od-
mítají je. Je nám lhostejno, z jaké 
strany politického spektra budou, 
neboť jsme toho názoru, že v ko-
munální politice se zas až tolik na 
politické dresy nehraje, hlavním 
důvodem spolupráce by měla být 
budoucí prosperita města.

Chceme, aby toto vyjádření bylo 
jasným signálem pro všechny zvo-
lené kandidáty do zastupitelstva 
v tom smyslu, že jsme ochotni 
komunikovat a jednat se všemi, 
vyjma těch, kteří takové praktiky 
použili. A to bez ohledu na to, 
jaký výsledek přinese podaná 
žaloba.             Za Radu MS ODS 
předseda Ing. Marcel Kollmann 

BRODY (sih) - Pokud bychom 
v našem regionu hledali vesnič-
ku, kde to žije a stále se něco 
děje, byly by to určitě Brody 
u Krásného Dvora.

Místní komunita starousedlíků 
organizuje množství společen-
ských akcí a sportovních aktivit 
po celý rok. 

V hlavě mají nespočet bláz-
nivých nápadů, které také re-
alizují. Rozsvěcení Vánočního 
stromu, masopustní průvod 
obcí, stavění májky a tradiční 
prvomájový průvod, vystoupení 
mažoretek, turnaje ve stolním 
tenisu a další. Všechny akce se 
pečlivě vymýšlejí v garáži u Do-
ležalů. Minulá sobota patřila 
v Brodech pouštění draků. Ani 
déšť, který mohutně skrápěl 
zemi, neodradil zúčastněné. 
Draci ručně vyrobení, barevní, 
velcí i  malí se více či méně 
úspěšně vznášeli nad Brody 
a parta dospělých pobíhala po 

poli.  Poté, co draci zmizeli 
z oblohy, se Brodečtí posilnili 

svařeným vínem a počkali do 
soumraku. Poté vyrazili  na 

lampionový průvod  vesnicí. 
Na návsi vypustili čínské ba-
lónky štěstí se svými přáníčky. 
Do Brodů zavítal i  starosta 
Krásného Dvora František 
Kuna spolu s místostarostkou 
Hanou Filkovou a předali 
místním občanům dar – elek-
tronické šipky. 

„Tímto darem obec Krásný 
Dvůr vyjadřuje své poděkování 
občanům obce Brody za aktivní 
činnost pro zachování místních 
tradic, společenských a sportov-
ních akcí v letech 2007-2010,“ 
stálo v darovacím listě. 

Dárek byl pro obdarované 
příjemným překvapením a ještě 
večer se uskutečnil turnaj v šip-
kách. „Moc děkujeme, opravdu 
jsme to nečekali. Byli jsme v ta-
kovém šoku, že jsme zapomněli 
krásnodvorským i poděkovat. 
Tímto tak činíme alespoň přes 
stránky vašich novin,“ vzkazují 
Brodečtí.

n Za volantem alkohol
LOUNY - V Pivovarské ulici 

kontrolovali policisté řidiče 
Opelu Corsa. Mířilo z diskotéky 
Retro do ulice SNP. Při dechové 
zkoušce mu policisté naměřili 
nejprve 2, 08 promile a poté 1, 
91 promile alkoholu. Na mís-
tě mu proto zadrželi řidičský 
průkaz a po vystřízlivění mu ve 
zkráceném přípravném řízení 
sdělili podezření z trestného či-
nu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky. Jednalo se o 38-letého 
muže z Lounska.
n Vykradl odstavené vozidlo

RANÁ - Chvilku bez dozoru 
ponechala mladá žena zapar-
kované vozidlo Volvo u hlavní 
silnice  poblíž obce. Neznámý 
pachatel nelenil, rozbil u něj 
okno levých zadních dveří 
a odcizil kabelku s peněženkou, 
fotoaparátem, doklady, platební 
kartou a dalšími věcmi. Poško-
zená celkovou škodu vyčíslila 
na 18 900 Kč. 

n Novinový stánek opět vykra-
den

LOUNY  - Již poněkolikáté 
šetřili policisté vloupání do 
novinového stánku v ulici Pod 
Nemocnicí. Tentokrát tam zlo-
děj zamířil z pátku na sobotu, 
vypáčil mříž, rozbil okno a vnikl 
dovnitř. Odcizil různé druhy 
cigaret, čímž způsobil škodu za 
předběžně 50 000 Kč. Přesný vý-
čet odcizeného zboží bude znám 
až po provedené inventuře. 
n Okradla devadesátiletou 
stařenku

POSTOLOPRTY  - Deva-
tenáctiletá dívka z Přerovska 
se v polovině října nestydě-
la  okrást bezmála 90-letou se-
niorku. V dopoledních hodinách 
jí na chodníku před restaurací 
U Medvěda odcizila z nákupní 
tašky peněženku s finanční ho-
tovostí a doklady. Ve spolupráci 
s kriminální službou postolo-
prtští policisté v těchto dnech 
případ objasnili a sdělili mladé 
ženě podezření z trestného činu 
krádeže. 

n Z kanceláře zmizely peníze
ŽATEC - V úterý odpoledne 

řádil ve Studentské ulici zloděj. 
Vybral si budovu z adminis-
trativními prostorami, vnikl 
násilím do kanceláře a odcizil 
finanční hotovost s účetnictvím 
v hodnotě 16 000 Kč. Poško-
zením dveří způsobil škodu za 
další 3 000 Kč. 
n Rozestavěná chatka terčem 
zloděje

LOUNY - Zahradní domek 
v lokalitě Na Losech si v mi-
nulých dnech vyhlédl dosud 
nezjištěný pachatel. Odcizil 
elektrickou a motorovou pilu, 
brusku, vrtačku a další nářadí. 
Navíc ho zaujala i dvě jízdní 
kola. Poškozený celkovou ško-
du vyčíslil na částku přesahující 
30 000 Kč.
n Zmizel metrákový generá-
tor

TVRŠICE  -  Policie šetří 
krádež generátoru 50 KVA , 
který v minulých dnech odcizil 
neznámý pachatel z budovy 
bývalé železniční zastávky. Vy-

páčil dveře místnosti záložního 
zdroje a odtud si generátor 
o hmotnosti cca 100 kg přisvo-
jil. Způsobenou škodu vyčíslila 
poškozená firma na 55 tisíc 
korun.
n Stihl odcizit pilu Stihl

CÍTOLIBY - Nevítaný host 
vnikl ve středu na oplocený 
pozemek rodinného domu. Vy-
páčil vchodové dveře a z chodby 
odcizil motorovou pilu Stihl 
v hodnotě 10 000 Kč. Poško-
zením dveří způsobil škodu za 
500 Kč.
n Vykradl dílnu

ŽATEC - Policisté šetří pří-
pad, ke kterému došlo v minu-
lých dnech v Lounské ulic..Na 
zahradní parcelu vnikl pachatel 
a vloupal se do tamní dílny. Od-
tud si odnesl motorovou travní 
sekačku, různé nářadí včetně 
gola sady, propanbutanové lah-
ve a další věci. Svým jednáním 
tak napáchal škodu za bezmála 
deset tisíc korun. 

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR, Louny

(dokončení ze str. 1)
Svého kandidáta nemají ani ko-

munisté. „My byli ochotni podpo-
řit kandidáta ODS, ale ta by měla 
navrhnout kandidáta s ohledem 
na mínění voličů, a u těch Jan 
Kerner podle výsledků voleb jas-
ně propadl,“ uvedl komunistický 
lídr Stanislav Rybák. 

„Nepředpokládal jsem, že bych 
dnes vystoupil, ale mí předřeč-
níci mne zvedli ze židle,“ začal 
Radovan Šabata z Unie pro sport 
a zdraví, a pokračoval: „Vůle voličů 
je dána výsledkem voleb. Ti dali 
jasně najevo, jakým směrem se 
má radnice dále ubírat. ODS sice 
vyhrála, ale voliči si dosavadního 
starostu Jana Kernera ve funkci 
starosty vidět nepřejí. My chceme 
v radě města poměrné zastoupení 
všech stran, které uspěly, ale 
ostatní strany to připustit nechtějí 
a dohoda tak není možná.“

Emotivně k zastupitelům pro-

mluvil PhDr. Michal Pehr (Koali-
ce pro Louny): „Z vývoje jednání 
jsme smutní, ani za celých čtrnáct 
dní nebyli noví zastupitelé schop-
ni se dohodnout. Považuji to za 
prohru. Všechny strany si dik-
tují, koho chtějí a koho ne. Přál 
bych si, aby toto zastupitelstvo  
přemýšlelo o tom, co je skutečné 
blaho města. Jednejme o pro-
gramových věcech a nehádejme 
se o jménech,“ řekl. Zastupitele 
vyzval, aby se neschovávali za 
politická prohlášení.

Lídr TOP 09, Tomáš Kučera 
uvedl, že ani oni nemají svého 
kandidáta. „Jana Kernera ale na 
znovuzvolení do funkce starosty 
města nepodporujeme,“ řekl. 

Protože žádný kandidát nebyl 
navržen, vyzval starosta Jan 
Kerner zástupce jednotlivých 
uskupení a stran do své kancelá-
ře k dohadovacímu řízení. Toto 
zpochybnil lídr KSČM Stanislav 

Rybák slovy: „Když jsme se ne-
byli schopni domluvit za čtrnáct 
dní, jak může někdo čekat, že se 
domluvíme za pár minut? Je to 
zbytečné.“ Výsledek mu dal za 
pravdu. Za několik minut ozná-
mil starosta Jan Kerner, že k žád-
né dohodě nedošlo. V jednáních 
se bude pokračovat za deset dní, 
ve čtvrtek 18. listopadu. V řadách 
přítomných občanů zavládlo 
rozčarování a nespokojenost, 
že se jimi zvolení zastupitelé 
dohodnout nedokázali. Někteří 
odcházeli velmi rozzlobeni. Pro-
tože nebyl naplněn první bod 
voleb, volba starosty, nepokra-
čovalo se pochopitelně ani ve 
volbě místostarosty, ani členů 
rady města. Starosta Jan Kerner 
a místostarosta Jan Čermák pove-
dou tedy prozatím město i nadále, 
nejméně do zmíněného čtvrtka, 
18. listopadu. Že jednání budou 
těžká, je nasnadě již dnes.

Dětský den v Národním domě… Nájemce Ná-
rodního domu v Podbořanech Zdeněk Ausbuher ml. připravil 
na sobotu pro děti dětský den. Odpolední program měl pokra-
čovat závody v minibikách pod názvem Velká cena Podbořan, 
jichž se mohla zúčastnit široká veřejnost. Akci překazil déšť, 
který po celý den nemilosrdně zkoušel vůli pořadatelů. Zájemci 
alespoň vyzkoušeli střelbu z paintballové pistole na terč. Večer 
pod názvem Karibská noc pak na sále Národního domu patřil 
populárnímu hudebnímu uskupení Verona. „Bohužel celý den 
prší a proto se minibikové závody nemohly uskutečnit. Jsme 
rádi, že alespoň další program mohl proběhnout podle plánu, 
jelikož se konal pod střechou,“ povzdechl si Zdeněk Ausbuher 
ml. Dětičky se vyřádily s Klaunem Kristyánem (na sním-
ku) a pobavit je přijel populární herec Jaroslav Sypal. (sih) 

Louny: Jednání o novém vedení 
města skončilo krachem
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Prohlášení žatecké ODS
Proč jsme podali žalobu na průběh letošních komunálních voleb v Žatci

Po dračí sobotě následoval turnaj v šipkách

Brodečtí žijí a naplno. V sobotu vyráběli a pouštěli draky.
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Neodolatelný africký šperk… V lounské městské 
knihovně proběhla ve středečním podvečeru vernisáž výstavy Ma-
rie Imbrové Půvab afrického šperku. V jejím úvodu představila 
autorka výstavy šperky napříč celým kontinentem, mezi kterými 
se neztratily ani české korále. Šperky nebyly jen pod sklem ve vit-
rínách, ale také kolovaly mezi přítomnými a nejen mezi ženami. 
Ostatně k vidění jsou i šperky pro muže, jako je například bojový 
prsten kmene Samburů, užívaný v potyčkách a zápasech o do-
bytek. Na snímku zleva Věra Mirvaldová a Marie Imbrová. (jt)
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Největší výstava o Emilu Julišovi… Ve Vrch-
lického divadle byly v pondělí 8. listopadu zahájeny  hned dvě 
výstavy – v 17 hodin v přízemí výstava obrazů Naším krajem v re-
žii Klubu elementární fantazie a o hodinu později v patře výstava 
Emil Juliš: Koláže a básně. Výstava představuje nejen Juliše básní-
ka, ale i Juliše výtvarníka. Můžete si prohlédnout řadu jeho obrazů 
a koláží, jejichž výběr zajímavě doplňují texty básní. Na přípravě 
výstavy se podíleli Julišův přítel Pavel Rudolf Vejrážka, který 
zapůjčil i většinu děl, a ředitel divadla Vladimír Drápal. Výstavu 
zahájila recitací Milena Nečesaná a její žáci. Přítomní o umělci 
zhlédli tři krátké filmy. Nejvzácnější návštěvnicí byla manželka 
Emila Juliše, paní Vilemína (dáma uprostřed), která přítomným 
připravila upomínkový dvojlist. Právě jen v den zahájení jste moh-
li spatřit portrét Emila Juliše, jehož autorem je Jiří Kolář. Všechny 
ostatní obrázky si můžete prohlédnout až do 18. prosince. (toš)
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