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černá kronika

n    Co říkáte průběhu 
a výsledku mimořádného 
jednání lounského zastupi-
telstva?

Jan Kerner, 
starosta 
města Louny

„Zakously se nám do sebe 
dva tábory. Ti, kteří si vynutili 
mimořádné jednání zastupi-
telstva, nepřišli s žádným 
věcným návrhem. Bylo to 
o stejných jménech. Daleko 
hrozivější než chybějící devá-
tý radní je pro mě neexistence 
finančního a kontrolního vý-
boru. Argumentování Strany 
zdravého rozumu, že spon-
zoři politického uskupení si 
jako předsedkyni finančního 
výboru nepřejí Mgr. Milenu 
Zikmundovou, je snad vrchol 
šílenství. Takoví lidi by do or-
ganizace vedení města mluvit 
neměli. Dne 23. dubna bude 
řádné zasedání zastupitelstva. 
Netroufnu si odhadnout prů-
běh, ale doufám, že nakonec 
dáme dohromady alespoň ten 
finanční výbor.“  
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Noví provozovatelé 
útulku se hlásí

ŽATEC (bal) – Odbor životního 
prostředí žatecké radnice evidu-
je už pět zájemců o provozování 
psího útulku pro potřeby města. 
Do poloviny dubna by radnice 
měla pozvat uchazeče k ústním 
pohovorům.

„Tři z pěti zájemců, kteří se 
přihlásili do výběrového řízení, 
pocházejí ze Žatecka, jeden 
z Lounska a jeden z Chomutov-
ska,“ upřesnil místostostarosta 
Žatce Aleš Kassal.

Potřeba nově zajistit péči o tou-
lavé, opuštěné, zaběhlé či jiné 
volně pobíhající psy bez majitelů 
pro Žatec vznikla poté, co město 
letos v březnu ukončilo smlouvu 
s Karlem Petráskem. Ten útulek 
provozoval za pravidelný finanční 
příspěvek od města několik let, ale 
v poslední době špatně. Město s je-
ho službami nebylo spokojeno. 

Odchyt a převoz toulavých psů 
zajišťuje městská policie. Ta loun-
ská například vozí psy do útulku 
v Jimlíně. Radnice v Lounech ho 
využívá poté, co zanikl útulek 
v Libčevsi.

n Agresivní zálesák
LOUNY - Po 23. hodině 3. 

dubna bylo na linku 156 z baru 
v Táboritské ulici oznámeno, 
že tam mají problémové hosty. 
Strážníci nedaleko baru spatřili 
muže v maskáčích, jak bouchá do 
dřevěných okenic stánku. Dal se na 
útěk. Byl dostižen u parku v ulici 
Purkyňova. Strážníci museli k je-
ho odvedení použít donucovacích 
prostředků. Bylo zjištěno, že se jed-
ná o muže, který v baru obtěžoval. 
Neměl doklady a tak byl převezen 
na Policii ČR. Jednalo se o 23letého 
muže z Jimlína. S pokutou za ne-
uposlechnutí veřejného činitele 
souhlasil.  
n Vykradená chalupa

DIVICE - Nemilé překvapení če-

kalo na majitele rekreační chalupy. 
Když se po zimním období přijel 
podívat na svůj příbytek, nalezl 
jej vykradený. Zloděj odmontovat 
a zcizil pět žebrových radiátorů, 
bojler a kotel na dřevo. Dále si 
odnesl různé pracovní nářadí, 
keramiku. Poškodil vrata, plot 
a okna chalupy, škoda činí více 
než 37.000 Kč. 
n Dramatický incident

LOUNY - Dne 30. března bylo 
telefonicky oznámeno, že v bytě 
v ulici Přemyslovců je fyzicky 
napadána žena. V domě byl klid, 
dveře uzamčené a na zvoncích 
jméno napadené nebylo. Z okna 
ve 2. patře vykoukla 32letá žena 
z Děčína, která uvedla, že byla 
napadena a strážníky vpustila dál 
s tím, že její přítel, který jí uhodil 
pěstí do obličeje a vyhrožoval, se 
nachází uvnitř. Náhle žena vykři-

čela, že přítel právě vyskočil z ok-
na. Strážníci vyběhli před dům, 
kde ležel na trávníku na zádech 
33letý muž ze Slaného. Převzala 
ho záchranná služba. Další šetření 
provádí Policie ČR.
n Nehoda na kolejích

LIŠANY - 4. dubna kolem 20. 
hodiny byla policistům nahlášena 
dopravní nehoda mezi osobním 
Hyundai Accent a lokomotivou. 
Kolize se odehrála na železničním 
přejezdu u Lišan. Třicetiletá řidič-
ka auta nerespektovala v důsledku 
požitého alkoholu světelné a zvu-
kové signalizační zařízení a objela 
stažené závory. Na přejezd vjela, 
když tudy projížděla ve směru od 
Lišan na Žatec lokomotiva. Řidič-
ka do její přední levé části narazi-
la. Z nehody vyvázla jen s lehčím 
zraněním, stejně jako její pětiletá 
spolujezdkyně. Obě skončily v ža-

tecké nemocnici. Policisté zjistili 
u řidičky dechovou zkouškou 
2,34 promile alkoholu, škoda na 
autě byla odhadnuta na 60.000, na 
lokomotivě 20.000 korun.  
n Krádeže stavebnin

PODBOŘANSKÝ ROHO-
ZEC, LOUNY - Stavební materiál 
za bezmála 60 tisíc korun zmizel 
z budovy bývalé školy v Podbo-
řanském Rohozci. Z rekonstruo-
vaného objektu ho odcizil dosud 
nezjištěný poberta z úterý na 
středu 4. dubna. Krádež stavebnín 
byla týž den nahlášena z lounské 
ulice V Domcích. Z neoplocené-
ho pozemku zahrady u rodinné-
ho domku si zloděj v minulých 
dnech přisvojil celkem 200 kusů 
plotových tvarovek. 

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

(dokončení ze str. 1)
Pro pány učitele byla příprava 

vystoupení pracná. Hned na po-
čátku je zaskočil fakt, jak špatně se 
dají sehnat předepsané černé radi-
ovky – nakonec měli každý jinou. 
Veškeré pohyby byly podrobně 
rozepsané na dvou arších papíru 
– kdy mají dělat který úkrok, kdy 
pukrle, kdy čápy a kdy holubi-
ce. Akademie proběhla celkem 
třikrát, každé ze tří učitelských 
vystoupení bylo výjimečné 
a originální. V různých fázích 

totiž tanečníkům vypadávala 
paměť: někomu trémou, někdo 
je roztržitý přirozeně. Pedagozi 
s optickými brýlemi navlékli brý-
le sluneční a měli tak orientaci na 
jevišti značně ztíženou – partnera 
hledali poslepu a po hmatu. Když 
si k tomu přimyslíte nemotornou 
mužskou grácii, dostanete věrný 
obraz vystoupení, při kterém 
žactvo dupalo, řičelo a burácelo 
smíchy. 

„Chtěli jsme tím dětem říct, 
nebojte se, my máme taky 

strach a trému. A děti to přijaly 
úžasně dobře. Výborně se námi 
bavily, užili si to i prvňáčci, 
kteří vydrželi čekat dvě a půl 
hodiny,“ podotýká ředitel. 
Akademii, kterou škola připra-
vovala zhruba od února, hodnotí 
jako zdařilou. „Nejvíc si cením 
toho, že děti, co třeba nevynikají 
v učení, dostaly šanci. Na jevišti 
zazářily jako hvězdy první veli-
kosti a přesvědčily, že se v živo-
tě neztratí,“ uzavírá spokojený 
Jaroslav Dostál.

„Já vím, že jsem už stará. Ale 
nedokážete si představit, jak 
mne ta práce baví.“ Byl srpen 
2006, připravovaly se komu-
nální volby a právě takhle mi 
Milena Zikmundová odpověděla 
na otázku, zda chce i na podzim 
kandidovat do zastupitelstva. 
Vzpomněl jsem si na ten krátký 
rozhovor na posledním jednání 
tohoto shromáždění, jednání tak 
trapném, že každá minuta navíc 
se stávala nesnesitelnou. 

Příběh Mileny Zikmundové po 
roce 1990 je příběhem tohoto 
města. Proseděl jsem od první po-
loviny devadesátých let hodiny na 

zastupitelstvech a vždy se bavil, 
když nesmyslné debaty mužské 
části zastupitelstva utínala tato 
dáma krátkým a srozumitelným 
závěrem. Na rozdíl od ješitných 
pánů také bez problémů zvládala 
kritiku, a co je zvlášť potěšitelné, 
i zcela nesouhlasné názory třeba 
od novinářů respektovala. Osm 
let v křesle místostarostky, 
šestnáct let v křesle radní. Z řad 
opozice se teď ozývá, jak negativ-
ní vliv na město tato žena měla. 
Jenže na otázku co konkrétně 
pokazila, už se toho moc neříká. 
Prý zabránila převzetí lounské 
nemocnice městem. Stačí se 

podívat do sousedního Žatce, 
za jakou cenu je tamní městská 
nemocnice udržována. Deseti-
milionové investice z městské 
pokladny do špitálu neberou 
konce. Vypadalo by to v Lounech 
jinak? A prý se v Lounech opra-
vilo centrum, zatímco periferie 
chátrá. To možná platilo někdy 
koncem devadesátých let. Teď už 
se opravují i sídliště a není zas až 
tak divné, že nejdřív se opravova-
lo to, co (snad) všechny spojuje 
- třeba náměstí. Sám bych mož-
ná u strážců lounských investic 
kritizoval to, čím trpěl Jára 
Cimrman: drobné škudlilství. 

Ukázalo se to třeba při opravě 
divadla, akci za desítky milio-
nů. Klimatizaci v divadle tehdy 
investiční komise škrtla, aby se 
po dvou letech stejně realizovala. 
Můžeme se tomu smát, ale je to 
jen druhá strana jedné mince, 
totiž snahy nepouštět zbytečně 
městskému rozpočtu žilou.

Lounští občanští demokraté se 
po volbách stali obětí vlastního 
vítězství. Nikdo s nimi nechce 
do koalice. Poslední jednání za-
stupitelstva to ukázalo přesně: 
dohodli se, že se nedohodnou. 
Jenže - s kým taky! Kdo má 
sympatie pro lounskou opozici, 

byl zaskočen projevem Jana Růž-
ka. Jeho partneři mu skutečně 
museli „poděkovat“ za službu, 
kterou jim prokázal, když ro-
zebíral, koho si na které pozici 
ve vedení města přeje sponzor 
Strany zdravého rozumu. Bylo 
to jak pláč malého kluka: spon-
zor našeho partnera si nepřeje, 
aby Milena Zikmundová vedla 
investiční komisi… A Milena 
Zikmundová hozenou rukavici 
zvedla elegantně - kandidatury na 
navržený post se vzdala se slovy, 
že si učinila dostatečný obrázek 
o svých oponentech. Skutečně: 
dá se jednat s člověkem, který 

se místo jasné řeči schovává za 
utajeného sponzora svého poli-
tického partnera? 

Jan Kerner coby vůbec nejmlad-
ší zastupitel z ODS vede město, 
ale v partě má pořád i ony „otce 
zakladatele“, sedmdesátníky, 
kterým Louny vděčí za mnohé. 
Zůstává otázkou, zda ale nepro-
pásli šanci včas a důstojně odejít 
s oním masarykovským „budu se 
na vás dívat, jak to tady děláte“. 
I člověk s nejpoctivějšími úmysly 
a chutí do práce by měl mít vždy 
na mysli jednu z antických ctnos-
tí: přiměřenost.

David Hertl

Loni v prosinci Kotlár zbil mla-
dou ženu tak, že lékař konstatoval 
zhmoždění lebky a podvrtnutí 
krční páteře. Svou družku, s níž 
mají dítě, napadl před její matkou. 
Ta svědčila: „Začal ji mlátit hlava 
nehlava. Tahal ji za vlasy, kopal, 
šlapal na prsa. Nadával, křičel, že 
ji zabije. Snažila jsem se ji bránit, 
ale hlavně jsem si hleděla vnuka 
v kočárku, se kterým jsme přišly 
z venku.“ 

Podle matčina svědectví Kotlár 
nadávkami, vyhrůžkami i bitím 
týral její dceru přinejmenším 
od loňského léta. Věděla to, pro-
tože bydlí ve stejném paneláku 
o několik poschodí výš. Časté 
problémy v domě dokazují také 
záznamy o výjezdech strážní-

ků, které volala ona i sousedi 
mladých.  

Kotlárová družka v poslední 
době musela být ošetřená v ne-
mocnici aspoň dvakrát. „Poprvé 
s rukou, to s ní doma ležela celou 
noc, až ráno přišla za mnou. A pak 
začátkem prosince,“ vypovídala 
matka poškozené. Mladá žena 
se později snažila svého druha 
vyvinit. U soudního líčení využila 
práva nevypovídat, v původní vý-
povědi uvedla: „Napadena jsem 
byla, ale nekopal do mně.“

Snahu mladé ženy zlehčit 
vinu svého druha vysvětlila její 
matka strachem z jeho výbušné 
povahy. Potvrdil to i znalecký 
posudek, podle kterého je snad-
no ovlivnitelná dominantní oso-

bou a Kotlár, ač netrpí žádnou 
duševní chorobou, má sklony 
k agresivitě, emočním afektům, 
žárlivosti.   

Kotlár nepopíral, že se s družkou 
hádali a že ji zfackoval. „Je mi to 
líto. Dal jsem jí tři facky, ale abych 
byl odsouzen za týrání, to si neza-
sloužím. Záleží mi na synovi. Mi-
luju ji, chci s ní žít a mít další děti,“ 
hájil se. Časté hádky souvisely prý 
s ženinou nevěrou. Jeho družka ale 
při policejním vyšetřování uvedla, 
že mu byla vždy věrná. 

Kvůli žárlivosti už lounský 
soud Kotlára jednou odsoudil 
v únoru. Loni v červnu totiž hle-
dal podezíravý muž svou družku 
po celém domě. V jednom z bytů 
vykopl a zničil dveře. Soud mu za to 
vyměřil deset měsíců nepodmíně-
ně. Než stačil nastoupit k výkonu 
trestu, byl nyní obviněn z týrání 
družky, za což se mu trest zvýšil 
o dalších pět měsíců.

Přeložka uvolní zásoby hnědé-
ho uhlí pod současnou železniční 
tratí. Skrývkový řez společnosti 
Severočeské doly, která přeložku 
financovala, se k nynější trati 
přiblíží už koncem dubna. Nová 
trasa železnice uvolní prostor 
těžbě hnědého uhlí v Dolech 
Nástup Tušimice minimálně do 
roku 2035. 

S přeložkou trati počítali báňští 
specialisté již při výstavbě Dolů 
Nástup Tušimice v 60. letech mi-
nulého století. V 80. letech se kvůli 
postupující těžbě uhlí počítalo 
s velkou přeložkou – nová trasa 
měla vést kolem Nechranické pře-
hrady do Kadaně a Klášterce nad 
Ohří. Byť tehdejší dráhy na akci vy-
daly asi 80 milionů korun, po roce 

1989 ze stavby sešlo. Nakonec se 
realizovala tzv. malá přeložka trati 
Žatec - Chomutov mezi Březnem 
a Chomutovem. 

Od 1. dubna tedy odjíždí denně 
vlak z Chomutova ve 13:53 hodin, 
aby byl zajištěn přípoj od rychlíku 
„Šohaj“. Vlak staví v Hořeticích ve 
14:13 a v Žatci je ve 14:21. Dále 
pokračuje ve 14:47 na Trnovany, 
Měcholupy, Sádek u Žatce a kon-
čí v Lužné u Rakovníka. Zpáteční 
spoj přijíždí do Žatce ve 14:32. Ve 
14:39 odjíždí na Žiželice, Hořetice 
a dále směr Chomutov.

Kromě osobních vlaků jezdí mezi 
Žatcem a Chomutovem také rych-
líky z Plzně do Mostu a z Prahy do 
Jirkova. Trať je také využívána pro 
nákladní dopravu.

Velikonoční koncert v Oboře... V neděli se v kostele 
sv. Kateřiny v Oboře uskutečnil slavnostní koncert. K varhanám 
usedla paní Miroslava Hušková, ve zpěvu se střídaly soprán Kate-
řiny Štolové, tenor Miroslava Sochra a bas Luďka Lůžka. Zazněly 
některé z Biblických písní Antonína Dvořáka, ale i další velikonoční 
duchovní skladby, jež dodaly Velikonočním svátkům důstojnou 
slavnostní atmosféru.  (toš)

Zajíčkova velikonoční dílna... Při březnovém veli-
konočním tvoření s učitelkou Miroslavou Folberovou jsme zastihli 
v ZUŠ Postoloprty skupinu nadšených dětí. Malovaly jaro, vyráběly 
zajíčky, keramická sluníčka a jiné dekorace domů, ale i na pondělní 
Velikonoční laťku do základní školy na Draguši. Právě keramika 
ze ZUŠky letos posloužila jako ozdobná kulisa i ceny pro výherce 
přeboru regionu Loun ve skoku vysokém, který se konal v pondělí 
2. dubna v tělocvičně základky. Děti ze města, kteří nenavštěvují 
kroužek, velikonoční dílna přilákala ještě 4. dubna odpoledne. 
„Škoda, že se nehlásí starší dětí z II. stupně. I když přijdou, brzy 
je to přestane bavit a odejdou,“ lituje Miroslava Folberová, jež vede 
dílnu a dvakrát týdně výtvarný obor pro děti předškolního věku. 
Zato Terezka Pilmajerová, Renáta a Esterka Horvathovy, nebo 
Denisa a Matěj Týblovi si velikonoční dílnu opravdu užijí. (bal)

Dohodli se, že se nedohodnou
Komentář k mimořádnému jednání lounského zastupitelstva, které proběhlo 2. dubna
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Agresivní žárlivec si posedí ve vězení
Svou ženu miluje takovým způsobem, že jí zhmoždil lebku  

LOUNY (bal) - Patnáct měsíců ve věznici s dozorem – takový roz-
sudek Okresního soudu v Lounech minulý týden vyslechl a přijal 
dvaadvacetiletý Mário Kotlár ze Žatce. Původem Slovák, jenž bydlí 
v Žatci se svou stejně starou družkou, byl odsouzen za týrání osoby 
žijící ve společně obývaném bytě. 

FOTO KVĚTA TOŠNEROVÁ

Žáci si učitelský taneček vychutnali

Dynamické vystoupení kantorů Oživlé dřevo na tóny Čajkovského Šípkové Růženky se stalo 
zlatým hřebem akademie.
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Pod starou železnicí se 
vytěží uhlí

ŽATECKO (bal) - Vlaky mezi Žatcem a Chomutovem jezdí po nové 
trase. U Března na Chomutovsku 1. dubna totiž byla uvedena do 
provozu sedmikilometrová přeložka železniční trati s 1,7 kilometru 
dlouhým tunelem. 


