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JSTE VLASTNÌ ZAPLATILI KONKURENCI!

Inzerujte jetì pøed vánocemi, kdy je kvalitní reklama ve Svobodném
hlasu, nejètenìjím týdeníku Lounska, atecka, Postoloprtska
a Podboøanska, levná! Blií informace o podmínkách výhodné
inzerce sdìlí inzertní pracovník: telefon 415 656 829, mobil 606 180
893, www. svobodnyhlas.cz

ná mediální

partner

OKRES LOUNY (pèr) - Neznámý zlodìj se o
víkendu vloupal kody Felicia zaparkované
pøed høbitovem v Blaimi. Odcizil èernou kabelku s penìenkou, platebními kartami, mobilním telefonem, doklady a dalími vìcmi.
Pokozené zpùsobil kodu 9.000 Kè. Policisté
etøí také výtrnost v restauracích Pivovarská
bata a Palma v Postoloprtech. V sobotu odpoledne tam skupina dosud neznámých muù slovnì a fyzicky napadala personál a hosty a rozbíjela zaøízení. Ke zranìní osob natìstí nedolo, koda se odhaduje na 10.000 Kè. Závanìjí trestný èin øeili o víkendu policisté v atci. 17letého mladíka ze atce obvinili z loupee.
Jak vyetøování prokázalo, mladík v pátek veèer pøepadl v ulici Volyòských Èechù 39letou
enu a násilím se jí snail vytrhnout kabelku.
Pokozená se vak bránila. Mu ji nìkolikrát
udeøil do oblièeje a kdy po útoku upadla, krtil ji. Nicménì se pokozené podaøilo ze sevøení
uvolnit a snaila se utéci. Na chodníku vak
zakopla, spadla na zem a tím nahrála útoèníkovi, který se opìt chtìl zmocnit kabelky. enu
zachránil a náhodný chodec, který pachatele
vyruil. Ten se lekl a uprchl. Byl vak krátce
poté dopaden. ena byla pøevezena k lékaøskému oetøení s èetnými podlitinami, zhmodìninami a odìrkami na oblièeji.

Kafilerie zdraily, také
jatka zvyují ceny masa

FOTO KVÌTA TONEROVÁ

Pachatel loupeného
pøepadení byl rychle vypátrán

Pospìme s láskou, ivot je krátký

SÝROVICE (to) - Podboøanský dìkan P.
Alexander Siudzik v Sýrovicích za pøítomnosti
nìkolika katolických rodin vzpomnìl v nedìli
2. listopadu památky zesnulých. Chovejme se
k sobì láskyplnì, dokud ijeme, abychom nemuseli litovat, e jsme blinímu nìco povzbudivého, potìitelného, milého sdìlit ji nestaèi-

li, øekl mimo jiné zúèastnìným. Na pøání pozùstalých pak provedl i vykrápìní vyzdobených
hrobù svìcenou vodou. Závìrem byly na høbitovì zapáleny svíce. Aè byly po vesnici rozvìeny
plakátky, e se slavnost uskuteèní v jedenáct
dopoledne, jetì po obøadu dorazila dalí rodina s kyticemi, svíèkami a vìnci, které naho-

Dvakrát na okraj

Místy a komická byla v øíjnu debata
podboøanských zastupitelù o podpoøe zámìru vybudování cyklotras sítì Chmelovelo na Podboøansku. Co je ale podstatné:
i kdy o veselé argumenty, kudy by trasa
vést mìla nebo nemìla, nebyla nouze, bylo
dojemné sledovat shodu zastupitelù, e
cyklotrasy jsou pro mìsto nutné a pro region, postiený vysokou nezamìstnaností
potøebné. Kdo pøed èasem vidìl sloitou
a prakticky bezvýchodnou debatu na stejné téma na zastupitelstvu v Postoloprtech,
musel Podboøanským závidìt jasnou hlavu.
A jetì honem na druhý konec okresu kdyby to bylo moné, pøál bych vem cyklistùm, aby nìjaká cyklotrasa vedla obcí
Úherce. Projídìl jsem jí pøed týdnem a jako
pokadé vzpomnìl na pøed èasem zemøelého starostu Václava Charváta. Mimoøádnì skromný a stejnì mimoøádnì pracovitý èlovìk vedl obec dlouhá léta, prosadil
její odtrení od Panenského Týnce a dokázal, e pìknì vypadat a pøimìøenì hospodaøit mùe i vesnièka, která nemá ani stovku stálých obyvatel. Vzpomínám na jednu
z návtìv, kdy mne vyslouilým embéèkem vozil po vesnici a okolí a ukazoval, co
vechno se s minimem penìz podaøilo. Projedete-li vesnicí dnes, budete mít dojem, e
jste nìkde v Nìmecku èi Rakousku. Zdaleka ne ve je zásluhou obecního úøadu. Jakoby se v Úhercích seli lidé, který na jejich
obci skuteènì záleí. V naem okresu témìø vzácný úkaz.
DavidHertl
d.hertl@worldonline.cz

nem kupovala v atci. A to o tom vìdí celý
rok, usmíval se knìz, který u jedenáct let peèuje o tøináct farností a tøiadvacet kostelù, z
nich nejkritiètìjí je stav kostela v aboklikách. Nejvìtí radost mu pùsobí kostely v Novém Sedle, Krásném Dvoøe, Podboøanech a
Libìdicích.

Výsledky kontroly nìkteré zastupitele okovaly

Pozemek je mìsta, oprava
Kruhového námìstí mùe zaèít n Nìkolikamilionové kody nakonec neskonèí trestním oznámením
ATEC (rtl) - Mìsíc staèil ateckým zastupitelùm na to, aby pøehodnotili názor ve vìci
pozemku na Kruhovém námìstí, který jim byl
majitelem od léta nabízen. Mìsto pozemek
v záøí odmítlo, protoe dárce si jako podmínku
jeho bezplatného pøedání mìstu vymiòoval
monost zøízení pøedzahrádky pøed svým obchodem po ètyøicet let. Vzápìtí se ukázalo, e
zamítnutím takového daru se ateètí zastupitelé pøipravili o monost dokonèit opravu Kruhového námìstí. Darovaný pozemek o velikosti 134 m2 toti mìl být upraven stejným zpùsobem, jako zbývající èást námìstí. Radnice musela zruit vypsané výbìrové øízení a poèkat
mìsíc na dalí jednání zastupitelstva. To se
pøekvapivì hladce vyjádøilo pro úplný opak
toho, ne o èem rozhodlo v záøí - zastupitelé se
rozhodli nabízené pozemky pøevzít i s podmínkami dárce. Oprava námìstí tak mùe zaèít,
samozøejmì pokud poèasí dovolí, uvedl po
jednání zastupitelstva radní Jaroslav Hladký
(nezávislý). Potvrdil to i vedoucí odboru rozvoje
mìsta Mìstského úøadu atec Miroslav Vrábík: Vidím to na jaro 2004. Museli jsme zruit
výbìrové øízení, vypsat nové a vybrat dodavatele nestihneme tak rychle, abychom vyuili posledního dobrého poèasí.
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Kadou korunu, kterou jste uetøili na reklamì

ATEC (rtl) - Do øíjnového jednání ateckého zastupitelstva doputoval mimoøádnì
tøaskavý materiál - zpráva o èinnosti kontrolního výboru. Ten kontroluje vechny investièní akce ve mìstì za posledních deset let.
n Výbìrové øízení? Formalita...
komentuje Vrábík Krèmárikovy závìry. Podle
Celkem má být zpìtnì provìøno 93 akcí. Krèmárika je problémù víc: stavební dozor vyKontrolní výbor zahájil 27 kontrol, osmnáct konávají v mnoha pøípadech pracovníci úøadu
jich dokonèil. Nìkolikastránkový materiál od- a i kdy kadý den jsou od nich podepsány stahaluje závaná pochybení pracovníkù úøadu. vební deníky, na stavbì ve skuteènosti kadý
Ze zkontrolovaných osmnácti akcí bylo u devíti den nejsou a podepisují, co nevidìli. Chybí obálobjeveno nìjaké pochybení. Nejvìtí kritice èelí ky, ve kterých firmy doruèily nabídky do výbìmìstský úøad od zastupitele Karla Krèmárika rových øízení. Není vedena evidence o tom, kte(KSÈM), který kontroloval rekonstrukci Hu- rá firma a na jak dlouho si pùjèuje projekt.
sovy ulice, parkovitì v Javorové ulici, vozovku Není zøejmé, z jakých podkladù firmy zpracov Rooseveltovì, stavbu kruhového objezdu na vávají své nabídky a zda si vùbec projekty pùjKruhovém námìstí a opravu Pøíkré a Fran- èují.
couzské ulice. Krèmárikova odhalení vyráejí n Ví, na co se pøijde
dech: k úèasti na výbìrových øízeních jsou vyzýK mistrovským kouskùm patøí podle
vány stejné firmy. Z jejich nabídek není zøejmé, Krèmárika letoní stavba okruní køiovatky
zda mají vùbec technické vybavení na realizaci na Kruhovém námìstí. Ze stavby bylo odvezeurèité akce. To je vak jen zaèátek.
no 42 tun dlaebních kostek a 110 metrù ulon Chcete klíèe od skladu?
vých obrubníkù; nikdo vak není schopen øíci,
A do záøí mìsto nevedlo evidenci stavební- zda materiál skonèil na skládce v Malínské
ho materiálu, který byl pøi rekonstrukcích zís- ulici. Krèmárik navíc odhalil, e chybí kontrola
kán a mohl být znovu pouit (dlaební kostky, fakturovaných prací. Ztratila se i dlaba z Pøíkobrubníky...). Materiál v hodnotì moná desí- ré a Francouzské ulice za 2,5 milionu. Kromì
tek milionù korun je ponechán na pospas. Jedi- Krèmárika objevili problémy i dalí kontroloøi
nou péèí o areál v Malínské ulici, kde je uloen, na jiných akcích - pøi rekonstrukci komunikaje, e pracovnice Technických slueb atec, jak ce v afaøíkovì ulici, pøi opravì domu 1139 ve
vyplývá z jejího vyjádøení, pùjèuje klíè, kdy do Studentské ulici a pøi realizaci chodníkù a cykareálu jde nìkdo nìco sloit nebo si odvézt, listické stezky v ulici Volyòských Èechù. Kontpíe ve zprávì Krèmárik. Podle vedoucího od- rola pøitom trvá, zpráva pro zastupitele byla
boru rozvoje mìsta Mìstského úøadu atec pouze prùbìná. Právì to vedlo k velké debatì.
Miroslava Vrábíka tomu tak do urèité míry je. Nìkteré závìry jsou závané, nemìli bychom
Skládka materiálu v Malínské ulici skuteènì tu zprávu pouze vzít na vìdomí, uvedl zastupinení støeena: Nelze pøevzít hmotnou zodpo- tel Bedøich Henrych (ÈSSD). Úkol není splvìdnost za to, kolik dlaby je tam uloena, nìn, hotova je pouze èást kontrol, a po dokon-

èení bychom se tím mìli komplexnì zabývat,
oponoval radní Jaroslav Hladký (nezávislý),
který upozornil, e ...spousta zajímavých vìcí
vyjde najevo pøi kontrole akcí z døívìjích let.
Bude tam více nedostatkù, více závaných.
Henrych s tím nesouhlasil, protoe podle nìj
oddalování øeení je jen ke kodì vìci. A vy
víte o vìtích problémech? otázal se Hladkého Ivan Barannikov (KSÈM), pøekvapený slibem radního Hladkého, e se objeví jetì horí
zprávy. Nevýhodné prodeje mìstského majetku proti vem pravidlùm, odvìtil Hladký a vzápìtí se doplnil: Ale není to na trestní oznámení. I kdy v pøedcházejících letech byly pøestupky také, minimálnì jako ty zjitìné i horí.
To pro zmìnu popudilo Bedøicha Henrycha:
Jako èlen rady víte, e se páchaly nepravosti a
neøeil jste je? Nebyl jsem èlenem rady a na
nepravosti jsem upozoròoval, doplnil Hladký.
n Vyøídíme to doma
Nìkteøí zastupitelé se podivovali, proè kontrola postupuje od souèasných akcí do minulosti a proè nezaèala chronologicky, akcemi od
roku 1993. Dokumentace z posledních let je
nejlépe dostupná, vysvìtlil Karel Suchopárek
(ODS). Krèmárik poadoval, aby mìsto podalo trestní oznámení na neznámého pachatele
kvùli ztrátì dlaby, dále aby byla policií detailnì proetøena stavba okruní køiovatky na
Kruhovém námìstí a aby byly vùbec provìøeny
vechny akce, které pro mìsto zhotovila firma
Zít Komunikace atec. Ani jeden z návrhù vak
nezískal dostateènou podporu. Kompromisní
návrh vzeel nakonec od Milana Pipala
(KSÈM). estnáct rukou se zvedlo pro jeho
mylenku, aby radní do pøítího jednání zastupitelstva pøedloili návrh na odstranìní zjitìných nedostatkù.

Mìsto hledá zájemce o stavbu bytových domù
n V Zahradní ulici by mohlo vzniknout dalích edesát bytù

POSTOLOPRTY (rtl) - Mìsto Postoloprty vyhlásí veøejnou obchodní soutì na stavbu
dvou domù se edesáti byty v Zahradní ulici.
n Stát neodpovídá
Za partnera si vybral Romana Maryka, podniPostoloprtská radnice pøed lety získala od kajícího pod obchodním názvem Mapa. Tato
státu dotace na stavbu tøí domù po dvaceti by- firma z Rychnova u Jablonce nad Nisou se podle
tech v Zahradní ulici. Inenýrské sítì byly na veho zabývá poradenstvím pøi realizaci staveb
pozemek pro tøi domy pøivedeny u v druhé po- a dokáe na nì obcím zajistit státní dotace.
lovinì 90. let, radnice vak postavila jediný dùm. Podobnì pomáhala ve Staòkovicích èi BítozeOd letoního jara radnici hrozí, e bude muset vsi. Pitora s Marykem jednají od února a hlepomìrnou èást dotace urèenou na stavbu zbý- dají cesty, jak byty v Postoloprtech dokonèit,
vajících edesáti bytù, a ètyøi a pùl milionu aby mìsto nemuselo dotaci vracet.
korun, vrátit. Pùvodní termín na vrácení èást- n Spìcháme, spìcháme
ky probìhl v kvìtnu a pøestoe radnice vèas
Maryko zastupitelùm navrhl buï celou akci
poádala o prodlouení termínu, ádnou odpo- ukonèit s tím, e v nezamìstnaností postievìï pùl roku nedostala. Postoloprtský starosta ném regionu není na akci investor (mìsto by
Zdenìk Pitora (nezávislý) u pøed èasem pøi- tak v ideálním pøípadì mohlo skonèit s pokupustil, e mìsto by mìlo radìji zbývající dva tou jeden milion korun, v horím pøípadì by
domy dostavìt i za cenu zadluení. Dostavba muselo vrátit dotaci i s pokutou, co by mohlo
edesáti bytù by pøila øádovì na padesát mili- znamenat ztrátu témìø pìti milionù); nebo vyonù korun. Starosta má dùvod, proè dostavbu hlásit veøejnou obchodní soutì a najít firmu,
prosazovat: Vojáci, kteøí pøijdou do atce, která by dva domy se edesáti byty postavila.
budou potøebovat pìt set bytù. atec jich vak Vyhláení veøejné obchodní soutìe na domùe nabídnout jen polovinu. Mìli bychom usi- stavbu pøijde na 100 tisíc korun. Kdy kadý
lovat, aby vojáci bydleli u nás. Má to jeden podnik, který se zúèastní, dá za úèast dvacet
háèek - není jisté, e vojáci o bydlení v Postolo- tisíc, a pìt se jich urèitì sejde, zaplatí se veøejná
prtech projeví zájem. Starosta sice tvrdí, e se soutì sama a mìsto navíc moná seene inzástupci armády jednal, pøipustil ale, e výsled- vestora. A pokud ne, budete mít pro stát alesky jsou rozpaèité. Armáda sama se zøejmì na poò argument, e jste se snaili, obhajoval
bytové výstavbì podílet nebude a byty v Posto- Maryko vyhláení veøejné soutìe. Kritizoloprtech by vyuila v pøípadì, kdyby u stály. val, e mìsto v souèasné dobì dìlá mrtvého
Starosta Pitora je vak pøesvìdèen, e mìsto brouka a èeká, zda stát bude chtít peníze zpìt.
musí udìlat vstøícný krok a výstavbu zahájit. Podle Maryka je to nejhorí moný postoj.

Zastupitelé, pøekvapení moností vyhlásit veøejnou obchodní soutì, se vesmìs nezmohli na
vánìjí argumenty proti. Jediný Václav Mach
(ODS) ádal, aby mìsto získalo více informací a nerozhodovalo se jen na základì jednoho
projevu èlovìka z firmy, která chce veøejnou
obchodní soutì pro mìsto zorganizovat. Podobnì i Petr Velièka (ÈSSD) kritizoval tempo,
jaké vedení radnice nasadilo: Není to pøedjednané, nemáme o firmì Mapa ádné reference.
Mìli bychom o vìci jednat, nebyl by problém
svolat k tomu mimoøádné zastupitelstvo.
n Hledá se lepí èlovìk
Zastupitelé se nakonec rozhodli prostøednictvím Romana Maryka veøejnou obchodní soutì vyhlásit. Nalomil je slibem, e kromì vhodné stavební firmy by na dostavbu bytù mohl
sehnat dalí státní dotaci. Veøejná obchodní
soutì nás k nièemi nezavazuje. neodkládal
bych ji, argumentoval Pitora. A padl i dalí
dùvod: výstavbou draích bytù se do mìsta
podaøí nalákat lepí lidi, zmìnit tím strukturu obyvatelstva a pøekroèit magickou hranici pìti tisíc obyvatel, nutnou pro zaøazení mìsta do vyí kategorie pøi pøerozdìlování státem vybraných daní. Dnes mají Postoloprty
4.937 obyvatel. Daòová výtìnost je malá
a navíc máme vysoké nároky na rozpoèet, staráme se o jedenáct obcí. Kdybychom pøekroèili
pìtitisícovou hranici, mìli bychom o ètyøi a
pìt milionù korun roènì navíc, doplnil po jednání zastupitelstva Pitora. Pøípadný zájemce
o stavbu dvou bytových domù by mìl být znám
v prvních mìsících nového roku.

PODBOØANY (rtl) - Kafilerie pøestaly zpracovatelùm krmiv prodávat masokostní mouèku. Od 1. listopadu toti v tuzemsku platí zákaz zkrmování tìchto mouèek. Aby kafilerie
vyrovnaly ztrátu, zdraily zpracování odpadu,
co se projevilo na cenách masa. Napøíklad za
zpracování odpadu z vepøového (kostí, tìtin
z prasat a obsahu aludku) døíve jatka platila
korunu za kilogram a odvoz byl zdarma. Nyní
platí témìø pìtkrát tolik. Za nebezpeèný odpad (hovìzí páteøe, hlavy a podobnì) zaplatili
zpracovatelé masa zhruba est korun, nyní je
to pøes sedm korun za kilogram. Drahé zpracování odpadu se projeví na cenách masa. Zákaz
zkrmování masokostní mouèky se zase promítl do cen krmiv. Tu v krmivech nahradila sója.
Za mouèku døíve zaplatili zpracovatelé krmiv
zhruba osm korun, sója je a pìt korun draí.
Masokostní mouèka nyní vìtinou konèí
v kompostech. Nebo ji necháváme spalovat
v èíkovické cementárnì, to nás stojí zhruba
80 haléøù za kilogram, konstatoval Václav
Fiala z Veterinární asanace Podboøany, je je
jedinou kafilerií v Ústeckém kraji. Potvrdil, e
kafilerie cenu za zpracování odpadù zvýila.
Výjimkou ze zákona o zpracování masokostní
mouèky jsou krmiva pro psy, pouze v nich mouèka mùe být nadále.

Dva radní vynechali témìø
tøetinu vech jednání

POSTOLOPRTY (rtl) - Postoloprttí radní
se zabývali docházkou radních na jednání mìstské rady. Starosta Zdenìk Pitora s odkazem
na to, e zákon povauje jednání rady za uzavøená, odmítl zveøejnit, kteøí radní mají nejhorí docházku. Uvedl pouze, e nejvyí neúèast
vykazují dva ze sedmi radních. Ti nebyli na esti
z devatenácti jednání mìstské rady; témìø tøetinu vech jednání ignoroval jeden radní za
ODS a jeden za nezávislé. Podle starosty Pitory jsou jejich absence vìtinou omluvené. Za
úèast na jednání mìstské rady pobírají radní
pauální mìsíèní odmìnu 1.200 Kè, která se
vyplácí bez ohledu na to, zda na jednání docházejí. Vedení radnice se v poslední dobì potýká
i s malou úèastí na jednání mìstského zastupitelstva. To má 21 èlenù a aby jeho jednání
mohlo zaèít, v jednacím sále musí být nadpolovièní vìtina zastupitelù. Záøijové jednání zaèínalo s jedenácti radními, øíjnové s dvanácti.
Bìhem veèera se jejich poèet zvýil a v sále bylo
prùmìrnì sedmnáct zastupitelù. Podle nìkterých z nich mùe za malou úèast pøi zahájení
èasná doba zaèátku jednání, stanovená na
16.30 hodin. Kdy budeme zaèínat pozdìji,
skonèí jednání po desáté veèer, varuje ale starosta Pitora.

Øídit mìstskou policii
chtìjí zatím tøi lidé

ATEC (rtl) - U tøi zájemci se ucházejí
o funkci øeditele Mìstské policie atec. Oznámil to atecký starosta Jiøí Farkota na posledním jednání ateckého zastupitelstva. Nový
øeditel by mìl nahradit odvolaného Michala
Pabiana, který musel v záøí odejít kvùli trestnímu stíhání, nesouvisejícímu s výkonem jeho
funkce. Zájemci o post øeditele se mohou hlásit
do poloviny listopadu. atecký starosta v této
souvislosti pøipustil, e pìt ze stráníkù neprolo prvním kolem psychotestù, v druhém
(opravném) kole se jejich poèet sníil na tøi.
Probíhá s nimi øízení o odejmutí oprávnìní
k výkonu funkce stráníka, uvedl starosta.
Podle nìj bude nutné situaci zváit a rozhodnout o dalím postupu: Stráník bez oprávnìní sice mùe slouit, ale beze zbranì. Nabízí
se otázka, k èemu takový stráník je.

Slavnosti jsou schváleny,
budou koncem prázdnin

LOUNY (rtl) - Po nìkolikaleté debatì, pøeruené komunálními volbami na podzim 2002,
se lountí radní dopracovali k podobì pravidelných mìstských slavností. Ty se mají jmenovat Letní lounské vábení a jejich termín je
stanoven na pøedposlední víkend v srpnu,
v pøítím roce probìhnou od 20. do 22. srpna.
Mìlo by jít o aktivní trávení víkendu, úèastníkùm bude nabídnuto ubytování ve stanech u
kynologického cvièitì a velodromu. Akce se
zamìøí na turistiku, cyklistiku, chystají se rybáøské závody na Ohøi, malování na chodnících, lampionový prùvod, veèer oslava øeky Ohøe
s lodièkami na øece, uvedla lounská místostarostka Vìra Mirvaldová. Radní návrh oslav
schválili, na jejich programu se dál pracuje. Oslavy pøijdou na 100 a 120 tisíc korun.

