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denti jsou z různých sociálních
vrstev a řada z nich kouří nebo
holduje návykovým látkám.
Z toho pramení nepořádek
nejen v okolí školy, ale dle reakcí občanů, i v jiných částech
města. Abychom tyto jevy co
nejvíce omezili, snažíme se pro
studenty vytvářet různé programy – přednášky, kroužky.
Spolupracujeme s Policií ČR
při prevenci a kontrolách nalévání mladistvým v restauracích.
Uvítáme také podněty a pomoc
od spoluobčanů a rodičů,“ dokončil Grössl.
Škola pořádá dvakrát do roka
Dny otevřených dveří, které
jsou velice úspěšné a každoročně je navštěvuje několik stovek
zájemců.

PODBOŘANY (sih) - Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště v Podbořanech jsou jedním z nejlépe fungujících školských zařízeních ve městě. Kromě výuky se studenti zúčastňují
mnoha soutěží, sportovních klání a jiných mimoškolních aktivit
po celé republice, z nichž přivážejí cenné úspěchy.
„Letos máme přijatých 740 Řecku nebo Maltě,“ uvedl ředitel
žáků, což je maximální kapa- školy Ladislav Grössl.
cita školy. V našem Domově
Tradičně výborná je spoluprámládeže žije 180 studentů a je ce s místními podniky, městtaktéž plně obsazen. Nabízíme ským úřadem, úřadem práce,
pět čtyřletých studijních oborů Domovem pro seniory. Studenti
s maturitou, patnáct tříletých v rámci své praxe zajišťují mnoučebních oborů a také nástav- ho služeb pro občany Podbořan,
bové studium – podnikání. Naše jako je mytí a opravy vozidel,
výuka je komplexní, zahrnuje vaření obědů nebo polní práce.
teorii a odborný výcvik. Kromě Také mají svoji školní restautoho u nás funguje přes pade- raci a sportovní centrum, kde
sát sportovních a zájmových získávají cenné zkušenosti při
kroužků. Udržujeme partnerské komunikaci se zákazníky.
vztahy v zahraničí, například
„Samozřejmě ani naší škole
v Německu, Belgii, Slovensku, se nevyhýbají negativa. Stu-
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Ptá se Jaroslav Tošner,
Louny:
n V prvních dnech
září hlídkovali v Lounech
u frekventovaných přechodů ke školám strážníci,
nyní už je vídáme méně.
Z jakého důvodu strážníci
zmizeli?
Odpovídá Miloslav Malý,
Městská policie Louny:
„Strážníci samozřejmě
nezmizeli. Dozory na přechodech pro chodce v době
od 7:30 do 8 hodin jsou
pro městskou policii ranní
prioritou a jsou zajišťovány každý školní den. V Lounech je několik přechodů
pro chodce, které mohou
být hlavně pro školáky
nebezpečné. Strážníci pravidelně dohlížejí na přechodech u Sklípku, kde byť jsou
sice semafory, ale školáci
mají tendenci přebíhat i na
červenou. Kvantita dětí přicházejících do speciální
školy, Obchodní akademie
u gymnázia je zde nemalá.
Také u Žatecké brány je velmi frekventovaný přechod
a řidič jedoucí od spodní
části, pokud tam stojí autobusy na zastávce v obou
směrech, musí být velmi
pozorný. Další strážníci
jsou nasazováni k dohledu
u 3. ZŠ v ul. 28 října nebo
u pošty v ul. Osvoboditelů.
Jsme však limitováni počtem
sloužících strážníků. Pokud
to početní stav strážníků
dovolí, jsou obsazována stanoviště přechodů i na dalších
komunikacích.“

Podbořanské učiliště přijalo přes
sedm set žáků

Obrazy tajemné a krásné… Galerie Emila Juliše

v Černčicích se od neděle pyšní novou výstavou. Pozoruhodné
obrazy a překrásné knižní vazby vystavuje Vladislav Zadrobílek, je to jeho vůbec první samostatná výstava, jinak svá díla
vystavoval pouze s přáteli. Přivítal se s řadou svých lounských
přátel – s majitelem galerie Pavlem Rudolfem Vejrážkou, milovníkem umění JUDr. Otakarem Moravcem nebo s ředitelem
Vrchlického divadla Vladimírem Drápalem, příznivcem hudební skupiny Žabí hlen, v níž autor působil. Vřelé bylo zejména
Zadrobílkovo setkání s Vilemínou Julišovou (na snímku). (toš)

Policisté řešili dvě stě čtyřicet
útěků chovanců

„Děkujeme občanům za to,
že nás informují o páchání
protiprávního jednání, kterého
byli svědky a pomohou nám tím
k objasnění případu a zadržení
pachatele. Přijímáme i anonymní telefonáty. Také bychom rádi
poděkovali městu Podbořany za
poskytnutí technického vybavení ke kamerovému systému,
který nám umožní pracovat se
získanými záznamy z kamer,“
uzavřela Záhorská.
Policii v Podbořanech trápí
podstav policistů. Mají čtrnáct
lidí, v současné době policii chybějí čtyři lidé.

PODBOŘANY (sih) - Na jednání zastupitelstva města Podbořany
byla pozvána vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Podbořanech Eva Záhorská, aby zastupitelům přednesla zprávu o bezpečnostní situaci ve městě.
„Od začátku roku jsme řešili
Na obvodní oddělení je
164 trestných činů, jejich objas- každý den nahlášeno několik
něnost činí 59%. Majetkových útěků či návratů chovanců
trestných činů bylo zjištěno z výchovných ústavů Buš76, objasněnost těchto činů je kovice a Pšov, což vyžaduje
31%. Na úseku přestupků bylo potřebnou administrativu. Od
šetřeno celkem 214 přestupko- začátku roku bylo nahlášeno
vých spisů. Majetkových bylo 240 útěků chovanců! V sou120, v blokovém řízení bylo vislosti s výchovnými ústavy
vyřízeno 132 přestupků v do- je šetřen větší počet přestuppravě, za které byly uloženy ků a provinění spáchaných ze
pokuty ve výši 39 tisíc,“ uvedla strany mladistvých pachatelů,
Záhorská.
svěřenců ústavů.
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vaše otázka

svobodný hlas
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Velká kolovaná se Sedmikráskou… V sobotu

od rána se dopravní hřiště v Žatci hemžilo dětmi a rodiči s kočárky, koly, koloběžkami. Mateřské centrum Sedmikráska tu
pořádalo velkou dopravní soutěž. „Dnes máme premiéru, a přichází hodně zájemců! Akce je určena pro děti všech věkových
kategorií z celého okolí. Jediná podmínka pro účast je vlastní
dopravní prostředek,“ řekla za organizátory Michaela Hradcová
ze Sedmikrásky. Děti si nejen zasoutěžily, ale nahlédly do práce
dobrovolných hasičů, policistů a pro rodiče dobrovolní záchranáři připravili rychlokurz první pomoci dětí. Na snímku policista
Miroslav Hamala z obvodního oddělení PČR v Žatci s dětmi
zkouší pravidla dopravy. Malí účastníci silničního provozu si,
jak vidno, z uniformy nedělají těžkou hlavu a berou to hravě. „Ale
teď vážně: překvapivě předškoláci vědí víc o pravidlech silničního provozu než školáci,“ komentoval soutěž policista. (bal)

černá kronika
n Bouchal do dveří

Trojice mladíků ve věku 18
- 19 let z Lounska se většinou
společně vloupala v průběhu
prázdnin do aut různých značek
(Renault Thalia, Daewoo Lanos,
Ford Mondeo, Škoda Felicia)
a kradla z nich autorádia. Jeden
z mladíků se navíc vloupal v polovině srpna i do Škody Felicia
v Cítolibské ulici v Lounech,
rovněž pro autorádio. Svým počínáním způsobili škodu za
celkem 20 500 Kč. Všichni již
byli obviněni z trestného činu
krádeže.

LOUNY – V pátek o půl čtvrté
ráno oznámil 75letý muž, že v ul.
SNP u jeho bytu, kde žije s přítelkyní, nějaký muž na chodbě
křičí a kope do jejich dveří.
V 7. patře strážníci spatřili před
bytem 58letého muže z Liberce
a volajícího muže s jeho 52letou
přítelkyní. Muž, který kopal do
dveří, sdělil, že mu žena dluží
peníze. Po kontrole totožnosti
byl vyzván k následování hlídky,
což uposlechl. Před domem mu n Nezákonně vnikli
byla strážníky za rušení nočního
OČIHOVEC - Koncem srpna
klidu uložena bloková pokuta, se v nočních hodinách vnikla násikterou souhlasil.
lím do rodinného domku dvojice
n Objasněné vloupání
(muž - 30 let, žena - 28 let), ktePOČERADY - Policisté ob- rá si zřejmě s poškozenou dvojicí
jasnili několik případů vloupání v domě přišla vyřizovat nějaké
do zaparkovaných vozidel na účty. Mladíka s ženou středního
parkovišti před elektrárnou. věku útočná dvojice fyzicky na-

padla a poté dům opustila. V minulých dnech oběma aktérům
sdělili policisté ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze
spáchání trestného činu porušování domovní svobody.
n Krádež míchačky

zeli jsme v roce 1961 – poslední
dobrovolná devítka,“ komentoval
při prohlížení výstavy k historii
školy její bývalý žák Jindřich Ibl,
jenž fotografie v budově 1. stupně nostalgicky prohlížel s bývalou
spolužačkou Jitkou Křivánkovou,
nejhezčí holkou ve třídě, jak poznamenal.
Lidé také mohli přispět u prodejního stánku hnutí Stonožka,
do nějž je škola díky obětavé
vychovatelce Dagmar Bartošové
zapojena již 15 let, občerstvit
se ve školní jídelně, anebo zafandit na turnaji ve volejbale
pro příchozí účastníky ve velké
tělocvičně na 2. stupni. Ku příležitosti oslav školy spatřil světlo
světa nový Almanach školy, jenž
dala dohromady zejména učitelka Zdena Kovářová. Obě školní
budovy v sobotu postupně navštívilo zhruba osm set lidí.
„S průběhem i organizací
oslav jsem spokojen, zejména
výstava o historii školy a českého
školství v Postoloprtech vzbudila
značný ohlas a řadu emotivních
vzpomínek i setkání přímo na
místě, takže jsme se rozhodli expozici ponechat otevřenou ještě
týden - do pátku 18. září, neboť
očekáváme, že si ji přijdou prohlédnout ještě i další absolventi
školy, někteří i opakovaně,“
prozradil ředitel školy Daniel
Syrovátko.
oprávnění a navíc má Okresním
soudem v Lounech vysloven do
27. dubna 2012 zákaz řízení
motorových vozidel.
n Autobaterie z náklaďáku

VYSOKÉ TŘEBUŠICE V minulých dnech vnikl neznámý poberta do areálu posklizňové linky polního mlatu a z volně
zaparkovaného nákladního
vozidla odcizil dvě autobaterie
za 6 200 Kč.

STROUPEČ - Policisté šetří
krádež míchačky na beton, kterou neznámý pachatel odcizil
z pondělí na úterý z nezajištěné
stavby srubu v obci. Zloděj si přibalil i vodováhu v délce jednoho n Kolo z chodby
metru. Majitel škodu vyčíslil na
POSTOLOPRTY - Jízdní
8 tisíc korun.
kolo za 10 tisíc korun si vyhlédl
nezjištěný poberta ve společné
n Neoprávněné řízení
LOUNY - Hned dvou trest- chodbě panelového domu. Zloných činů se dopustil 24letý děje neodradil ani bezpečnostní
mladík z Lounska, který ve zámek, kterým byl bicykl připevstředu, krátce po půlnoci, řídil něn k zábradlí schodiště.
motorové vozidlo Škoda Felicia. n Autonehoda ve městě
LOUNY - Dvacetiletý mladík
Policejní hlídka jej kontrolovala
v ulici Přemyslovců a zjistila, že se ve středu kolem 13:25 řítil
mladík není držitelem řidičského s vozidlem po městu vysokou
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POSTOLOPRTY (bal) – Celý uplynulý týden se nesl ve znamení Komenského ulici, v roce 1930
oslav 125. výročí založení první české školy v Postoloprtech a 25. nazvané Masarykovou měšťanvýročí otevření školy na Draguši. Oslavy vyvrcholily v sobotu, skou školou, která zároveň uctivá
kdy městem prošel slavnostní průvod absolventů a žáků školy, památku prvního ředitele školy
na scéně u budovy 1. stupně vyhrával Big band ZUŠ Louny Emanuela Kosteleckého, o čemž
a skupina Furt rovně, zářily Postoloprtské mažoretky a šermo- svědčí deska v přízemí školy,“ přibližuje historii českého školství
vali Vítkovci.
Dopolední průvod městem byl děti, kterých bylo například na ve městě Miroslava Folberová,
opravdu velkolepý. V čele hrála konci školního roku 1917/1918 rozená Semanová. Ona sama,
dechová hudba, pochodovaly již 260. Počet dětí vzrůstal ze- ale i její otec a dědeček chodili
Postoloprtské mažoretky a v ko- jména po první světové válce do postoloprtské školy.
čáře taženém koňmi jela nej- a čeští občané Postoloprt se do„Rád se sem vracím, vždyť
starší absolventka postoloprtské máhali zřízení české měšťanské škola zůstává jednou z nejškoly paní Marie Herinková, školy. Tak se tehdy začala psát krásnějších budov základního
která v den oslav, 12. září, sou- historie školní budovy v dnešní školství v širokém okolí. Vycháčasně slavila své 90. narozeniny
a svátek.
Po poledni se pro všechny
zájemce otevřely dveře obou budov základní školy – 1. stupně
v Komenského ulici a 2. stupně na Draguši. K vidění byla
například historická třída ze
začátku minulého století, na jejímž vytvoření si dala záležet
učitelka Miroslava Folberová.
„První česká školní budova byla
otevřena na podnět České besedy
v roce 1884. V ní sídlila nejdříve
česká školka, počátkem školního
roku 1884/1885 pak první třída
české obecné školy. Pro velký
počet dětí musela být ještě v září
otevřena druhá, následující rok
třída třetí. Tato budova stála
v tehdejší Rybní ulici. Žáci se
pak několikrát stěhovali, protože Výstavka dokumentů magicky přitahovala bývalé žáky i zaměstnance
třídy nestačily pojmout všechny školy. Fotografie prohlíží Jindřich Ibl a Jitka Křivánková (Michalcová).
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Město ve znamení školních oslav

Akce policie v Imperiu… Je neděle, 01:00. K taneční-

mu klubu Imperium v Lounech přijíždí vozy policie ČR a Městské
policie Louny. Akce je zorganizována za účelem ochrany před
škodami působenými alkoholem a jinými návykovými látkami.
Do akce bylo nasazeno 46 policistů z Územního odboru vnější
služby Louny, 8 strážníků Městské policie Louny a dvě sociální
pracovnice. Na místě policisté zkontrolovali celkem 52 osob,
z toho 12 bylo mladistvých. U tří z nich byl zjištěn alkohol. Dvě
mladistvé osoby byly následně předány zákonným zástupcům.
Zjištěné přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi budou po provedeném šetření a řádném
zadokumentování předány správnímu orgánu při MÚ v Lounech. V jednom případě byla uložena bloková pokuta ve výši
500 Kč za podání alkoholu osobě mladší osmnácti let. (red)
rychlostí, nezvládl řízení a způsobil dopravní nehodu. Jel ve
směru od Mánesovy ulice a při
odbočování do ulice Lidická
s osobním automobilem Suzuki Swift narazil do zaparkovaného auta Hyundai. To se
následkem nárazu odmrštilo do
stojícího Fiatu Uno a ten ještě
dále narazil do zaparkovaného
automobilu Ford Mondeo. Zbytečná nehoda se naštěstí obešla
bez zranění, ale škoda dosahuje
celkem 70 tisíc korun. Alkohol
u mladého řidiče policisté nezjistili.
n Neoznámily, co měly

LOUNSKO – Policie stíhá
pro podezření z podvodu 30letou ženu z Lounska. Obviněná
neohlásila, že jí byla Okresní
správou sociálního zabezpečení
v Mostě prodloužena výplata
peněžité pomoci v mateřství.

Neoprávněně tak pobírala rodičovský příspěvek, nezákonně
jí byla vyplacena na dávkách
státní sociální podpory částka
11 011 Kč. Ze stejného trestného činu stíhá policejní komisař
i 42letou ženu z Loun. Obviněná
přijímala dávky státní sociální
podpory, přičemž neoznámila,
že je zaměstnána. Na sociálním
příplatku a příspěvku na bydlení
jí bylo neoprávněně vyplaceno
7 265 Kč.
n Muže okradli o peníze

POSTOLOPRTY - Policisté
pátrají po pachateli, který ve
čtvrtek odpoledne okradl na
Mírovém náměstí muže středního věku. Z ruky mu vytrhl
plátěnou tašku s penězi, dvěma
prsteny a dalšími věcmi, a z místa utekl. Způsobil mu škodu
8 200 Kč.
M. Malý, MP Louny
J. Střelcová, PČR Louny

