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černá kronika

n    Je pravda, že máte vracet 
dotaci na plynofikaci. Co to 
pro obec znamená?

Jaroslav
Jandl,
starosta
Slavětína

„Bohužel, taková je realita. 
Vím to asi týden, strašně mne 
to trápí, že z toho nemohu ani 
spát.  Jde o částku 1.180.000, 
kterou má vracet sdružení Vel-
teže Slavětín do státního fondu 
životního prostředí, protože se 
na plyn nepřipojilo 50% obča-
nů. Píšu ministrovi životního 
prostředí i předsedovi Senátu 
ČR, jak je vracení dotace krát-
kozraké. Když jsme s plynofi-
kací začínali, občané se z 90% 
připojit skutečně chtěli a proto 
jsme tehdy smlouvu podepsali. 
Po zdražení plynu však zájem 
o připojení prudce poklesl. 
Přitom se důsledně snažíme 
razit proekologickou politi-
ku. Vrácení dotace poškodí 
naše rozpočty a nejvíce na 
to doplatí naši občané. Stát 
by neměl být tak tvrdý, vždyť 
plynofikace znamená vklad 
do budoucnosti, měl by lhůtu 
padesátiprocentní připojení 
prodloužit minimálně na pět 
let. Politici by si měli uvědo-
mit, že není jen Praha a velká 
města, ale že jsou i menší obce, 
kde také žijí jejich voliči. A měli 
by si jich vážit a ne jim házet 
klacky pod nohy!“
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Z pohádky do pohádky... Ano, takto se nazýval sokol-
ský karneval, který v sobotu roztančil děti a rozradostnil diváky. 
Lahůdkou hřivického maškarního reje byli králíci z klobouku. 
Boba představovala Helenka a Bobka teprve roční Janička, 
obě Pelcovy (na snímku s Káťou Kováčovou jako Pipi). Janič-
ce postava pohodlného Bobka plně vyhovovala. Protože ještě 
nechodí, ochotně karneval proseděla v klobouku, který občas 
vystřídala náruč babičky a maminky. Z pohádky do pohádky se 
v neděli putovalo také v sálu hotelu Koruna v Postoloprtech. Zde 
zábavu pořádalo Kulturní zařízení města Postoloprty. V úvodu 
se zavlnily orientální tanečnice ze ZUŠ, nechyběli Spidermani, 
myšáci, princezny, popelky, čarodějnice, včelky, piráti. Dětí bylo 
na osmdesát a stejný počet dospělých. (bal)
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n Svérázné vysvětlení
ŽATEC - Řidič MHD Žatec 

oznámil na městskou policii, že 
se u bývalé Fruty po vozovce po-
hybuje opilý nebo zfetovaný muž, 
který úmyslně brání v průjezdu 
vozidel. Hlídka zjistila, že jde o J.T. 
(1969), ze kterého byl silně cítit to-
luen. Muž na vysvětlenou uvedl, že 
svojí činností stávkuje a protestuje 
proti tomu, že do jeho bydliště ve 
Stroupči jezdí málo autobusů.
n Bez řidičáku a STK

POSTOLOPRTY - Hlídka MP 
zastavila auto, které nemělo na 
přední části registrační značku. 
Po zjištění totožnosti řidiče se 
ukázalo, že řidič nevlastní řidič-
ské oprávnění k řízení a auto mělo 
propadlou platnost STK už roku 
2003. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byl řidič předán 
Policii ČR.
n Kradli železo

LOUNY - 19. února přivolala 
ostraha objektu firmy Lostr 
strážníky. Chytila muže a ženu 
při krádeži železného odpadu 

(staré plechy, hrnce, drobný 
železný odpad). Zloději neměli 
u sebe žádný doklad totožnosti 
a tak byli předvedeni na Policii 
ČR. Jednalo se o 27letého muže 
a 30letou ženu z Lounska. Oba 
souhlasili s pokutou. 
n Vzal, nač přišel

ŽATEC - V době od 16. do 18. 
února kdosi otevřel v ulici Vo-
lyňských Čechů vyklápěcí okno 
v budově O2 – Telefonica. Ze 
zadní kanceláře objektu odcizil 
7 VHS kazet, 150 CD nosičů, 12 
lahví alkoholu, varnou konvici Eta, 
kožené desky, sedm párů sportovní 
obuvi, kosmetiku Le Chevr a doku-
menty. Škoda činí 54 400 Kč.
n Kradl v antiku

SULEC - Neznámý pachatel 
u provozovny Antik v zadní části 
zahrady poškodil dřevěný plot, 
přeřízl mříž u okna a rozbil okno 
do kuchyňky provozovny. Z té 
odcizil 9 starožitných hodin. 
Způsobil škodu za 93 300 Kč.
n Nezletilý havaroval

TŘTĚNO, CHOŽOV - 22. úno-
ra kolem jedné hodiny ráno se na 
silnici III. třídy mezi obcemi udála 

dopravní nehoda. Řidič osobního 
vozidla Peugeot 405 nepřizpůso-
bil v pravotočivé zatáčce rychlost 
stavu a povaze vozovky, dostal 
smyk a v protisměru narazil do 
vzrostlého stromu. Po nehodě byl 
z vozidla vyproštěn neznámou 
osobou a převezen do lounské 
nemocnice k ošetření. Při havárii 
utrpěl lehčí poranění v obličeji. 
Jedná se o mladistvého, který 
vlastní řidičské oprávnění pouze 
na malý motocykl. Škoda byla 
odhadnuta na 60 tisíc korun.
n Svár krádeži nezabránil

LIŠANY - Neznámý pachatel 
vzal na železničním přejezdu 
směrem na Dolejší Hůrky pět liti-
nových kanálových roštů. Nezjiš-
těným způsobem je vytrhal z rámu 
i přesto, že byly zajištěny svárem. 
Škoda činí 26 tisíc korun. 
n Kradl a ničil

ŽATEC - Do neobydleného 
domu na Nerudově náměstí, který 
je v rekonstrukci, vnikl dosud ne-
zjištěný poberta. Vypáčil vstupní 
dveře do sklepa, rozkradl zařízení 
a vnitřek domu značně poškodil, 
včetně rozvodů topení, vody a elek-

troinstalace, dále sádrokartonové 
zdi a dveře. Odcizil měděné trubky 
a radiátory, plynový kotel, okenní 
kličky, kování dveří a další věci. 
Celková škoda byla vyčíslena na 
372 000 Kč. 
n Dopravní nehoda

DOBROMĚŘICE, LENEŠI-
CE - Odpoledne 22. února se na 
silnici ve směru od Dobroměřic 
na Lenešice odehrála dopravní 
nehoda mezi dvěma vozidly. 
Sedmadvacetiletý řidič Renaultu 
Laguna zastavil na přímém úseku 
vozovky u pravého okraje, ale na 
jeho manévr nestačil zareagovat 
za ním jedoucí 20letý řidič Škody 
Felicia. Do zadní části renaultu 
narazil. Naštěstí nedošlo ke zra-
nění, alkohol u řidičů je vyloučen. 
Policisté však zjistili, že cizinec, 
který řídil renaulta, nevlastní 
řidičské oprávnění na žádnou 
skupinu motorových vozidel. 
Byl proto předveden na dopravní 
inspektorát.

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny 
A. Tallowitz, MP Postoloprty

J. Štorek, MP Žatec

Obžalovaný Václav Farkaš (28) 
měl sexuálně zneužít o sedm let 
mladšího Lukáše Z., se kterým 

sdíleli společnou celu. Jednoho 
březnového dne popoledni Far-
kaš údajně využil spánku L.Z., 
jenž spal na břiše a sedl mu na 
záda. Když se spoluvězeň pro-
budil a začal se bránit, měl mu 
dát ručník do úst, aby nekřičel, 
a zezadu znásilnit. Důkazy pro 
to, že k činu skutečně došlo, jsou 
dostatečné. Svědčí o tom lékařská 
zpráva – stopy spermatu na těle 
poškozeného, i testy DNA. Jenže 
Farkaš tvrdí, že k aktu došlo dob-
rovolně. Ten druhý mu prý dlužil 
za cigarety a souhlasil, že tímto 
způsobem srovná dluhy.

Ovšem vězeňský psycholog 
u soudu uvedl, že z pohovoru 
s poškozeným hned druhý den po 

události nabyl dojmu, že k násilí 
došlo. „Byl rozklepaný a bylo mu 
špatně, když líčil prožité trauma,“ 
řekl. Nedokázal však se stopro-
centní jistotou tvrdit, nakolik ne-
chtěné to ze strany poškozeného 
mohlo být. 

Obžalovaný svého jednání lito-
val. „Žádné zkušenosti s chlapem 
jsem nikdy neměl. Nestalo se to 
tak, jak uvedl poškozený, bylo to 
po dohodě,“ zmohl se na vysvět-
lení svého jednání před vynesením 
rozsudku. 

Sedm let žaláře se zvýšenou 
ostrahou – takový je rozsudek 
trestního senátu. „Jedná se o zvlášť 
nebezpečného recidivistu. Už 
předtím byl trestán za majetko-
vou činnost, posledně byl navíc 
odsouzen za trestný čin pokusu 
ublížení na zdraví, záhy potom 
konal znovu násilí,“ vysvětloval 
soudce zvýšenou trestní sazbu, 
jíž nařizuje zákon.

Farkaš si ponechal lhůtu na od-
volání, státní zástupce se práva na 
odvolání vzdal.

Petra Hůlová nějaký čas v Mon-
golsku žila, rok strávila v New 
Yorku a pár měsíců v Bělorusku, 
kde vedla kurz tvůrčího psaní 
a seminář současné české literatu-

ry. „První tři knížky jsou psaný ne-
spisovně, Umělohmotný třípokoj 
se napsaný spisovnou češtinou,“ 
přiblížila autorka. O poslední 
knížce, která je zpovědí stárnoucí 

prostitutky, prozradila, že pro ni 
nebyl problém knížku napsat, 
ale je pro ni problémem ji číst. 
Proto raději otevřela Cirkus Les 
Mémories a předestřela osobnost 
léčitelky a čarodějky Suly, žijící 
v nespecifikované zemi, ze které 
si budoucnost udělala služku, ale 
i dalších postav, které žijí v New 
Yorku. 

Zvláštní bezútěšnost se pak 
posluchačů zmocnila při četbě 
z knížky Přes matný sklo, která 
se zabývá vztahy v rodině, co už 
moc nefunguje, její členové si 
nerozumějí a odcizují se. Autor-
ka přiznává že je silný introvert 
a pokud se věnuje psaní, izoluje 
se od světa. Napsat knížku jí vždy 
trvalo několik měsíců. Ráda se 
zabývá postavami starších lidí, 
které jí umožňují vidět proble-
matiku s odstupem a určitým 
nadhledem. 

„Co se mnou bude po státnicích 
a nakolik se uplatním na trhu 
práce, to opravdu nevím. Profe-
sionální spisovatelka být nechci. 
To jsou na autora strašný tlaky 
a to není dobrý. Nechtěla bych 
psát hloupý knížky pro peníze,“ 
je přesvědčena Petra Hůlová.

Místostarostu potěší 
každý měsíc nový obraz

LOUNY – Kancelář lounského 
místostarosty Jana Čermáka se 
promění v jakousi pobočku Gale-
rie XXL. Každý měsíc zde má být 
vystavěn jeden obraz z galerijního 
depozitáře. Vedení galerie a pan 
místostarosta  se na tom domluvili 
na posledním zahajování výstavy, 
kterému byl přítomen i ústecký 
hejtman Jiří Šulc, který tuto ak-
tivitu veřejně ocenil.

Michael Straka

Zavítali k nám první 
poslové jara 

LOUNSKO (red) - Mezi první 
ptáky, kteří se k nám vracejí na jaře 
ze svých zimovišť, patří tradičně 
skřivani polní, čejka chocholatá, 
špačci a konipasi bílí. „Letos byl 
prvním zvěstovatelem jara holub 
hřivnáč, kterého jsem pozoroval 
20. února v areálu nemocnice 
v Lounech,“ uvádí ornitolog 
Herbert Tichý. Když jsme v rám-
ci seriálu navštívili Úherce, tak 
jsme rovněž 20. února zaslechli 
prvního skřivana polního – na poli 
proti hřbitovu. O den později dva 
skřivani polní zastihla paní Táňa 
Vavřínová u Jablonce. I přes roz-
mary zimy zůstala tradice ptačích 
návratů téměř zachována. 

Členové ekologického sdružení 
podali na Radu města Postoloprty 
žádost o pomoc – vyhlášení roz-
hlasem, přistavení kontejneru, 
poskytnutí pytlů a zapůjčení tyčí 
na odpad. „Dále jsme kontaktovali 
paní učitelku Srbeckou ze základní 
školy (dříve vedla ekologický krou-
žek na ZŠ Postoloprty), která nám 
přislíbila pomoc informovat žáky 
a také by dělala dozor nad dětmi, 

které by nám při úklidu pomáhali. 
Pokusíme se zapojit i střední školu 
ve městě, na které učí Jan Hájek, 
jeden ze zakládajících členů Ohar-
ky,“ řekl Václav Mach, koordinátor 
o. s. Oharka.

Spolu s občanským sdružením 
se na úklidu bažantnice podílí 
Ekocentrum Dymnivka, jenž 
sídlí v Domě dětí a mládeže 
v Postoloprtech. „Momentálně se 

snažíme zapojit co nejvíce lidí, aby 
byla účast aktivistů a aktivistek co 
nejpočetnější. Proto zveme všech-
ny, kterým není lhostejný stav lesa 
v okolí města. Sraz účastníků první 
dubnovou neděli bude ve 14 hodin  
před domem dětí,“ přiblížila Marie 
Bidovská z ekocentra.  

Mladí ekologové chtějí prosadit 
odpadkové koše v lokalitě, kde 
uklízí. „Pozemek patří Lesům ČR, 
takže bychom jednali s Městským 
úřadem a Lesy ČR,“ předpokládá 
V. Mach.

LOUNY (red) – Učitel Petr 
Thelen, kterého letos v lednu 
okresní soud uznal vinným 
z ohrožování mravní výchovy 
mládeže, neuspěl v soudní při se 
Základní školou J. A. Komenské-
ho. Pedagog se u soudu domáhal 
toho, aby byla výpověď z pracovní-
ho poměru, kterou mu škola 20. 4. 
2005 dala, uznána za neplatnou. 

Dále požadoval, aby mu škola 
nahradila mzdu za dobu od 1. 7. 
2005. Dne 12. února 2007 soud 
uznal, že škola splnila všechny 
podmínky, které ohledně výpo-
vědi stanovuje zákoník práce. 
Platnost výpovědi tedy trvá, ná-
hrada mzdy se zamítá a žalobce je 
navíc povinen zaplatit 48 320 Kč 
za soudní výlohy.

Masopusty propukly nezměrnou silou... Zatím-
co v Brodech nedaleko Krásného Dvora se masopust uskutečnil už 
17. února a k nejzdařilejším patřili Indiáni, invalida, plejáda bab či 
šílený vědec, v Petrohradě vyšel průvod z bran léčebny 20. února, 
tedy přesně na masopustní úterý. V Košticích zase začalo maso-
pustní veselí výstřelem z děla tuto sobotu v jedenáct dopoledne. 
K nejkrásnějším maskám vedle tradičních vojtěškových medvědů 
(Vladimíra Vícha a Jakuba Zimmermanna), na které padlo 120 me-
trů vojtěškových copů,  patřil například tento velbloud dvouhlavý, 
vedený beduínem Jaroslavem Vlasákem. V Zeměchách a Jimlíně 
propukl masopust také v sobotu, ale až po obědě. Začal u rybníka, 
včele cupitali zapřažení poníci, provázení soldáty, mumií. Nechyběl 
slaměný muž, klauni, ani nůše s Martinem Valešem (na snímku). 
Do masopustního průvodu se zařadily i rodiny s kočárky. (red)
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FOTO KVĚTA TOŠNEROVÁ: 

Petra Hůlová nechce být 
profesionální spisovatelkou
LOUNY (toš) - Ředitelka lounské knihovny Dagmar Bahnerová 
minulou středu přivítala v malém sálku mladičkou spisovatelku 
Petru Hůlovou. Vydala již čtyři knížky, přičemž první – Paměť 
mojí babičky, která se odehrává v Mongolsku, získala první místo 
v anketě Lidových novin jako Kniha roku 2002. 

Studentka kulturologie a mongolistiky Petra Hůlová navštívila Louny.

Postoloprtští aktivisté již chystají úklid bažantnice
POSTOLOPRTY (bal) – Občanské sdružení Oharka připravuje 
druhý ročník jarního úklidu v bažantnici v Postoloprtech. Plánuje 
ho na neděli 1. dubna. 

Sedm roků natvrdo za znásilnění spoluvězně
n Důkazy pro to, že k aktu skutečně došlo, jsou dostatečné
LOUNY, DRAHONICE (bal) – Případ údajného znásilnění v dra-
honické věznici projednával okresní soud v Lounech s vyloučením 
veřejnosti. Podle státní zástupkyně by se s intimními podrobnostmi 
zvráceného pohlavního aktu, jenž se odehrál mezi dvěma odsou-
zenci, nemělo zbytečně vycházet na veřejnost. Pouze u posledního 
hlavního líčení toto pondělí, kdy zazněl rozsudek, byli novináři do 
jednací síně přece jen vpuštěni.

Učitel u soudu neuspěl, výpověď platí
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