
S kalamitou se potýkala také 
společnost ČEZ, která čelila 
výpadkům v dodávce elektrické 
energie. Aktualizované zpra-
vodajství docházelo několikrát 
denně. V pátek 19. ledna evidoval 
dispečink v severních Čechách 
řadu poruch. K oblastem, kde 
došlo k nejrozsáhlejšímu přeru-
šení dodávky elektrické energie 
patřila Velká Černoc, Nová Hos-
poda, Deštnice, Nečemice, Lho-
ta, Nový Dvůr, Tasava, Kozlov, 
Líčkov, Třeskonice, Markvarec 
a Tuchořice. V sobotu 20. ledna 
a neděli 21. ledna trvaly poruchy 
ve Výškově, Tuchořicích a Lhotě. 
V neděli k 21. hodině odvolal 
dispečink stav nouze v Ústeckém 
kraji. Na Podbořansku byly do-
sud přerušeny dodávky elektrické 
energie v malé části Podbořanské-
ho Rohozce. 

Jak prožívala vichřici městská 
policie v Lounech? V 19:50 

telefonovali občané v obavě, že 
v Poděbradově ulici hrozí u že-
lezničního přejezdu vyvrácení 
velkého smrku. Strážníci zjistili, 
že je nakloněn a zabezpečili 
okolí proti vstupu osob. Hasiči 
nebezpečný strom uřízli a od-
klidili do prostor parku. Ve 22 
hodin oznámil pracovník čerpací 
stanice Benzina, že jim v důsledku 
výpadku elektřiny vyhořel alarm, 
a požádal o namátkové kontroly 
kvůli vloupání. V Husově ulici byla 
větrem poškozená vstupní vrata. 
Strážníci uvědomili pracovníka 
sběrny, aby areál zabezpečil. Po 
půlnoci byla provedena kontrola, 
zaměřená na zjištění škod. Několik 
ulic stále nesvítilo a v ulici Beneše 
z Loun uletěly střešní tašky z fary. 
O půl čtvrté ráno zjistili strážníci 
v ulici Přemyslovců vyvrácený 
strom u mateřské školky ležící 
přes chodník.

„Naštěstí jen tři vyvrácené stro-

my a dva polámané. K tomu dva 
plechy ze střechy a jedno venkov-
ní světlo. Dopadli jsme relativně 
dobře,“ rekapituluje ředitel ZŠ 
Panenský Týnec Vladimír Du-
ženkov. Také na návsi v Žerotíně 
přelomil vichr statný smrk.

„Celou noc jsem strávil na telefo-
nu. Ještěže jsou listnáče holé, že se 
neměl vítr do čeho opřít. Vichřice 
poškodila hlavně jehličnany. Padlo 
i několik stromů ve městě, zejména 
v městském parku,“ líčí svou be-
zesnou noc Petr Janda z žateckého 
odboru životního prostředí. 

„My jsme s kolegou měli ná-
sledující den výjezd na Kryrsko, 
Petrohradsko a Stebensko. V le-
sích to místy vypadá dost špatně. 
Naši komunikaci zatarasil padlý 
strom, část cesty jsme šli pěšky,“ 
uvádí Zdeněk Klouček z odboru 
životního prostředí Městského 
úřadu Podbořany. Také u petro-
hradského obecního úřadu byl 
vyvrácen smrk, několik stromů 
bylo poškozeno v parku psychi-
atrické léčebny. Značné ztráty 
v zámeckém parku hlásí kastelán 
Krásného Dvora Petr Šesták.

Město Žatec požádalo o pod-
poru při ošetření památných 
skupin stromů Ministerstvo 
životního prostředí. Vzhledem 
k unikátnosti lokality uvolnilo 
ministerstvo z programu péče 
o krajinu 300 000 korun, což je 
suma nevídaná. „Pokud vím, tak-
to vysokou částku s v souvislosti 
s památnými stromy stát uvolnil 
vůbec poprvé,“ říká Petr Janda. 

„Terén byl neprůchodný, duby 

ve špatném zdravotním stavu. 
Po znaleckém posudku dendro-
loga následoval zdravotní řez, 
ošetření akaricidy, odstranění 
náletových dřevin,“ informuje 
Kateřina Podaná, referentka 
úseku ochrany přírody a krajiny 
odboru ŽP.

Minulou středu Stroupeček 
navštívila Renáta Michalegová, 
odborná pracovnice Agentury 
ochrany přírody a krajiny a byla 

nadmíru spokojená: „Duby byly 
silně zarostlé náletem, že nebyly 
ani vidět. Byly silně proschlé, 
dutiny neošetřené. V případě 
nejstaršího stromu hrozilo roz-
lomení kmene. Dutiny byly ošet-
řeny, nálety i poškozené větve byly 
odstraněny, odborně bylo prove-
deno plátování skořepiny. Jen je 
těžké určit, jak dlouho vzhledem 
k vandalům vydrží stříšky. Vlast-
ní ošetření dopadlo velice dobře,“ 
konstatuje Ing. Michalegová.

„Až stříšky doslouží, nebudou 
se již obnovovat,“ upozorňuje 
Petr Janda. „Péče o staré stromy 
se s léty mění. Dříve se ze stromů 
odstraňovala ztrouchnivělá hmo-
ta a dutiny se vylévaly betonem, 
živičnatou směsí nebo epoxidem. 
Nyní je snaha zasahovat do stro-
mu co nejméně. Trouchnivějící 
vrstva například stromy přirozeně 
konzervuje,“ dodává. 

Háj má připomínat, jak vypa-
dalo původní lesní společenstvo, 
provázející říční břehy. jde o tzv. 
klimaxovou doubravu - řídký 
porost se statnými věkovitými 
duby. Nejstarší, pětisetletý dub 
zvaný Otec lesů má v prsní výši 
obvod více než devět metrů a je 
druhým nejmohutnějším stro-
mem v České republice. Háj má 
celoevropskou důležitost. 

V pondělí 22. ledna jsme se do-
zvěděli, že nejmohutnější z dubů - 
Otce lesů kdosi zapálil. Ze stromu 
zbylo jen ohořelé torzo.

Bezbranný obr 
přežil staletí

Před pěti sty lety byl stroupeč-
ský velikán obyčejným řadovým 
žaludem, který šťastnou ná-
hodou přehlédl divočák nebo 
straka. V nepatrném plodu se 
skrývala kompletní genetická 
výbava včetně dlouhověkosti. 
Řada stromů léty padla a uvol-
nila mu místo na slunci.  

Otec lesů pamatuje dobu, 
kdy se rodily katedrály stejně 
jako daně předků, extrémní 
sucha, mrazy, povodně, přísun 
úrodného bahna, přemnožené 
hlodavce. 

Taky pamatuje majitele zá-
mečku Karla Zulegera. To prý 
tu v parku rostly i další vzácné 
dřeviny a byl hlídán. Zámeček 
tehdy obklopovala rozlehlá 
zelinářské zahrada. Pěstoval 
se zde vyhlášený křehký špargl 
čili chřest. Zelenina i mléko se 
odvážely ve čtyři hodiny ráno 
do hotelu Hanslik (nyní Druž-
ba). Ačkoliv byl Karl Zuleger 
zaměřen silně protifašisticky, 
mezi pamětníky se traduje, že 
škodil na dodávkách a odmí-
tal přispívat do nacistických 
sbírek, brutální výslech revo-
lučních gard po válce nepřežil. 
Bodejť by přežil, bohatý statek 
se hodí.

Dub pamatuje dobu stupid-
ních hesel typu Se Sovětským 
svazem bojujeme s mrazem. 
Pamatuje i novodobého zloděje, 
který nepřežil, když ve stavení 
kradl dráty. Netušil totiž, že 
zámeček je od roku 1927 pod 
proudem. Elektřinu tam tehdy 
zavedl pokrokový majitel z ka-
daňské elektrárny. 

Dub pamatuje i mé návštěvy. 
Jednomu majiteli pily se u veli-
kána roztřásl hlas:„Jak mohu 
porcovat stromy, vždyť jsou to 
živé bytosti, a moudré. Sázet 
bych je měl, ne řezat.“ Dub 
obdivoval režisér Josef Císa-
řovský a natočil nejen jej, ale 
v zámečku vznikla i strašidelná 
scéna filmu Deník neznámého. 
Dále dub pamatuje, když se ve 
zdevastovaném objektu hrál 
paint ball, zná i žháře, který 
zámeček zapálil, demoliční 
četu, která objekt srovnala se 
zemí. Loni na podzim  se mu 
uhnízdili v koruně zaměstnanci 
firmy pana Milfajta a odborně 
ho ošetřili. Otec lesů s důstoj-
ným poklidem absolvoval or-
kán, zatímco nám docházelo, 
jak je celá ta naše zpupná 
civilizace zranitelná, jak málo 
stačí, abychom nebyli.

Šestnáct roků regionální 
žurnalistiky mne vyškolilo. Je 
ošemetné napsat, že někde 
ještě mají něco nevykradené-
ho, unikátního, pěkného... 
Intuice nezklamala. Jediný 
článek v deníku stačil, aby 
se vandalové vypravili do 
vzdáleného háje, aby zbaběle 
vyrukovali na bezbranného 
obra, památný strom zapálili, 
usmrtili. Nemám slova, která 
by dokázala popsat směs vzte-
ku, lítosti a bezmoci. Půjčím 
si je od Indiánů: „Cos udělal 
přírodě, sobě jsi učinil.“

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Vroutečtí 
králíkáři tradičně 
vystavovali své 
hebké ušaté 
miláčky
str. 2

Taneční kurzy 
pro dospělé 
nadchly Hřivice 
i manžele 
Pacltovy
str. 2

Novinářská 
kachna pravila, 
že prý Jiří 
Frydrych má hrát 
v Praze
str. 5

Lounsko

Třeskuté mrazy?
Horké informace
a žhavé ceny za inzerci!
TAKOVÁ JE ZIMA VE 
SVOBODNÉM HLASU A až

30% sleva
na Vaší inzerci
Tel.: 415 652 204
www.svobodnyhlas.cz

Dozvuky tragédie na 
lounském obchvatu
n Obžalovaný řidič vinu nepopírá, snaží se odškodnit osiřelé děti
LOUNY (bal) - Minulou středu usedl na lavici obžalovaných Okres-
ního soudu v Lounech 36letý Pražan David Vráblík. Podle státního 
zástupce zavinil 12. listopadu 2005 na obchvatu Loun dopravní 
nehodu, v níž zahynuli tři lidé. Sám vyvázl bez zranění.

Pomozte dopadnout pachatele

Dubový háj se dočkal odborného ošetření

Nejčastějšími oběťmi vichřice byly jehličnany

Se svým autem značky Saab při 
výjezdu na silnici I/7 z Mostu na 
Prahu začal předjíždět Renault 
Mégane. Vjel do protisměru v do-
mnění, že najel na dálnici a ani 
nebrzdil. O to hrozivější byl čelní 
střet s protijedoucí Škodou For-
man. Tu řídil 43letý Tam Nguyen, 
dále s ním jely Kim Thoa Nguye-
nová (42) a Toan Tranová (20), 
všichni vietnamské národnosti. 
Jejich vůz po srážce se saabem 
vrazil nejprve do renaulta, pak se 
začal převracet a narazil do dalšího 
vozu, již zabrzdivšího na krajnici. 
Forman skončil na střeše v příkopu 
a vzplál. Uhořela celá posádka, po 
řidiči zůstaly tři děti.

Tragická událost se odehrála 
kolem tři čtvrtě na sedm večer. 

Obžalovanému policisté po au-
tonehodě naměřili v krvi skoro 
jednu promili alkoholu, zjistili 
i stopy kokainu. U soudu vy-
povídal, že komunikaci neznal: 
„Nejezdil jsem přes Louny, ale 
po dálnici přes Teplice. Poradili 
mi, že touto cestou je to do Prahy 
lepší. V Lounech jsem dlouho jel 
za renaultem, přes dva kruhá-
ky, ale na výjezdu jsem řidičku 
předjel. Auta v protisměru jsem 
neviděl, jen kamion a dvě auta, 
která odbočovala jako na výjezdu 
z dálnice. V zatáčce jsem zapnul 
blinkr, zrychlil na asi 60 kilometrů 
v hodině a napojil se do druhého 
pruhu. Myslel jsem, že jsem na 
dálnici.“ 

(dokončení na str. 2)

OČIHOV (pčr) - Ve středu 10. 
ledna odpoledne byla přepadena 
pošta v Očihově. Policisté žádají 
o pomoc občany, kteří si v tento 
den povšimli podezřelého muže. 
Pohyboval se po obci nebo před 
budovou pošty mezi 13. a 14. 
hodinou. Mohl být vysoký asi 
175 cm, štíhlé postavy, oblečen 
v tmavém oděvu a vysokých 
botách. Dále policie se obrací na 
občany, kteří by mohli poskyt-
nout informace o vozidle combi, 
tmavé (zřejmě hnědé) barvy, po-
hybujícím se po obci nebo přímo 

odjíždějícím od místní prodejny. 
Policisté uvítají také jakékoli in-
formace o podezřelých osobách 
nebo vozidlech pohybujících 
se po obci v minulých dnech. 
„Prosíme případné svědky, ať se 
obrátí přímo na kriminální policii 
v Lounech na telefon 974 437 323 
nebo na bezplatnou linku 158. 
Informace mohou také podat 
na Obecním úřadu v Očihově. 
Policisté zaručují anonymitu,“ 
vyzývá všímavé občany tisková 
mluvčí policie ČR Jaromíra 
Střelcová. 

Pátek 19. ledna: Vzorně ošetřený dub - Otec lesů, Petr Janda 
a žatecký místostarosta Aleš Kassal.

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Pondělí 22. ledna: Týž strom vandalové proměnili v mrtvé 
ohořelé torzo.
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n Ministerstvo uznalo význam celoevropsky ceněné lokality
STROUPEČEK (toš) - Dubový háj ve Stroupečku byl v minulých 
měsících odborně ošetřen. S kvalitně odvedenou prací žatecké fir-
my Milana Milfajta seznámil minulý pátek přímo v místě vedoucí 
odboru životního prostředí Městského úřadu Žatec Petr Janda. 
Bylo zde ošetřeno dvanáct letitých dubů a jilm.

Vítr řádil u školy v Panenském Týnci.

n Patrně nejdéle byli bez elektřiny obyvatelé Podbořanského Rohozce 
LOUNSKO, ŽATECKO, PODBOŘANSKO (red) - Ve čtvrtek 18. 
ledna se celou republikou přehnala vichřice. Ušetřena nebyla ani 
naše oblast.
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Folie z polí uvízly podél silnice u Hořetic.


