
Pro Ústecký kraj je to pouze 
formální záležitost, ne však pro 
tu část lounské veřejnosti, která 
tyto děti bere za své, sleduje, jak 
se jim daří, navštěvuje je a těší se 
z jejich pokroků. Ti jsou zklamáni 
a rozčarováni. 

Lounští radní rozhodnutí zři-
zovatele respektují a snaží se, 

aby dopad stěhování na děti byl 
co nejmenší. Do Žatce by mělo 
přejít i osm „tet“, vychovatelek, 
které 16 dětí lounského dětského 
domova vnímá jako své rodiče. 
Dětský domov v Lounech je 
pobočkou domova žateckého. 
Pokud by Městský úřad Louny 
chtěl od Kraje převzít funkci 

zřizovatele, musel by tedy pře-
vzít dětský domov kompletně 
celý, včetně žateckého – s deva-
desáti dětmi nebo založit vlastní 
příspěvkovou organizaci, což 
přesahuje možnosti úřadu. Na-
víc stávající budova v Lounech 
nemá požadované parametry, 
ať už se jedná o kuchyni nebo 
o místnosti. 

„V rekonstruované budově 
v Žatci vše odpovídá normám. 
Děti by tam měly být spokoje-
né,“ uvedla lounská tajemnice 
Renáta Čapková.

„Stálo to nervy. Ve středu jsem 
byl poměrem pět ku dvěma hlasům 
zvolen. Právě jsem absolvoval 
svůj první pracovní den,“ řekl 
nám v pondělí 16. dubna Jaroslav 

Vlasák. V první řadě je před zastu-
pitelstvem schválení rozpočtu, až 
doposud se pracovalo podle roz-
počtu prozatímního. 

„K nejdůležitějším úkolům 

patří rozšíření mateřské školy, 
aby všichni zájemci mohli dávat 
své děti do koštické školky. Pak 
je větší šance, že jejich děti budou 
navštěvovat i zdejší základku,“ 
zvažuje starosta. Dalším úkolem 
je například sehnat finanční pro-
středky na opravu komunikací 
prostřednictvím Mikroregionu 
Perucko.

„Byl jsem otázán, zda o vhod-
ném araukaritu vím. Jeden roz-
měrný zkamenělý kmen zdobí 
zahradu v Žatci. Původně jsem 
ho chtěl od majitele odkoupit pro 
Muzeum  zkamenělých stromů 
na hradbách,“ uvádí ke genezi 
kašny MUDr. Bořek Zasadil, 

díky kterému získaly Louny mu-
zeem araukaritů pozoruhodnou 
turistickou atrakci. Navíc zpro-
středkoval městu kontakt na 
architekta J. Špoulu, který měl 
v té době již hotový nerealizo-
vaný projekt s araukaritem pro 
Roudnici. „Všichni pěli ódy, jak 

je to nádherné, že to je to pravé, 
že se bude líbit. Nakonec však 
pan místostarosta Jan Čermák 
Špoulův návrh s poděkováním 
vrátil, prý se s tím investiční 
komise už nějak vypořádá,“ 
říká Dr. Zasadil. Na Zeleném 
náměstí by se nakonec měl 
(zřejmě v roce 2008) objevit 
projekt městského architekta 
Pavla Čermáka.

(dokončení na str. 2)

Jak oslavíme 
Den Země

Dne 22. dubna 1970 demon-
strovaly tisíce Američanů proti 
znečišťování životního prostře-
dí. Od té doby si civilizovanější 
svět připomíná Mezinárodní 
Den Země. 

Upozorňuje na rostoucí vliv 
člověka na planetu, který tak 
málokdy přináší užitek. Den 
Země je tu proto, abychom si 
uvědomili, že naše planeta je 
živý organismus. Abychom se 
zamysleli nad svým konáním 
a jednáním vůči životnímu 
prostředí a přírodě. 

Když se v televizních relacích 
dozvídáme o hrozbě globálního 
oteplování a jiných problémech, 
chvíli si uvědomujeme, že se nás 
to týká. Po několika dnech zase 
v hlavách nosíme jiné „důleži-
tější“ věci a dál se chováme jako 
sobci. Nebo zastáváme názor, 
že to stejně neovlivníme. Při-
tom každý může začít u sebe. 
Často nepřemýšlíme nad svým 
jednáním a nad jeho následky. 
Navíc nás většinou napadá 
jedno řešení a neobtěžujeme 
vymyslet užitečnější varian-
tu. Příkladem je, jak naložit 
s pet-lahví. Mnozí ji bezmyš-
lenkovitě odhodí v okamžiku, 
kdy vyprázdní obsah? Jiní ji 
vynesou do kontejneru na běžný 
komunální odpad, další vhodí 
do kontejneru na plasty? A co 
vy? Zamýšlejme se více, i tyto 
zdánlivé maličkosti pomáhají 
stav životního prostředí měnit 
k lepšímu.

Petra Adámková
(sdcr.koniklec.cz)
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Lounsko

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

Správný mykolog by 
měl chránit les

Předseda mykologického spolku bezpečně 
rozezná dva tisíce druhů

KRYRY (sih) – O víkendu se tradičně sešli kryrští mykologové. 
Spolek má dlouholetou tradici, již 33 let jej vede uznávaná auto-
rita, legendární houbař Augustin Herman. 

Část kašny bude stará dvacet milionů let
Zelené náměstí v Lounech bude zdobit zkamenělý kmen

Lounský dětský domov se přestěhuje do Žatce

Podbořanský podnikatel je 
obžalován z krácení daně

LOUNY, PODBOŘANY (bal) – Bývalý podnikatel, nyní finanční 
ředitel akciové společnosti, podbořanský zastupitel Leo Peterka 
měl v daňových přiznáních z let 1998 až 2002 předložit nepravdivé 
daňové doklady na nákup pohonných hmot a stavebních materiálů. 
Vykázal vyšší daň na vstupu než na výstupu a výhodou na dani se 
měl obohatit na úkor ČR několika stovky tisíc korun. Státní zá-
stupkyně v pondělí vznesla proti němu obžalobu z trestného činu 
zkrácení daně. 

Srdce 
nepřítele 

v srdci Žatce
ŽATEC (bal) – Do Žatce míří 
Rusové. Na konci května sem 
přijede natáčet talentovaný  
třiačtyřicetiletý moskevský 
režisér a scenárista Alexandr 
Vysokovskij. V České republice 
pořizuje záběry pro svůj film 
Srdce nepřítele. 

Kromě Prahy si pro nový snímek 
ruští filmaři vybrali také Žatec. „Ve 
městě se má točit na Chelčického 
náměstí, na náměstí 5. května 
a v interiéru radnice. Točit se 
budou dva obrazy - rok 1944, kdy 
hlavní hrdina přijíždí na krátkou 
dovolenou,“ naznačil Jiří Ku-
bovský, tradiční spolupracovník 
filmařů v Žatci. 

Filmový děj se odehrává během 
druhé světové války v Německu 
a Rusku. Němec z malého ně-
meckého městečka, vynikající 
letec a čestný dobrý člověk, naru-
kuje na ruskou frontu a prochází 
dramatickými životními peri-
petiemi. Slíbili jsme, že konec 
neprozradíme.

Starosta myslí v první řadě na děti

Parádní Paradelta Show 2007… V sobotu 14. dubna Letecký klub Raná tradičně otevíral 
nebe na Ranské hoře. V rámci této akce uspořádal Paradelta Show 2007. Obnovil tím tradici báječné 
akce, kterou paraglidisté asi před pěti lety zkusili přesunout do Beskyd, kde se však neujala. „Raná s její 
„skleníkem“ je prostě nejromantičtější a klasická. Rogala, větroně a balony zde létaly již od 1. světové 
války,“ říká president klubu Jaroslav Šembera. Slibuje, že Paradelta Show 2008 bude v daleko větším 
rozsahu. Sobotní létání přilákalo na Ranou víc než tři stovky lidí. Atrakce jako seskok parašutistů, 
volné létání, malé padáky, řízené draky – to si vychutnali s rodiči i ti nejmenší. Akce vyústila v zábavu 
s živou hudbou v proslulém hostinci Ponorka, v táborák a grilovačku. Na akci se setkali také výrobci 
a prodejci padáků a dalšího létacího zařízení. Výrobky představily i tak významné firmy jako pražský 
Gradient z Prahy a JoJo Wing z Roudnice nad Labem.                                                                                        (bal)

LOUNY – Součástí kašny, která má zdobit Zelené náměstí 
v nově vytvářeném Zahradním městě v Lounech, bude kus 
zkamenělého dřeva – araukarit. Pojem zkamenělé dřevo je 
spojován se sběratelem Bořkem Zasadilem. 

KOŠTICE (toš) – Ve středu si Koštičtí konečně zvolili nového sta-
rostu – vítěze jak loňských říjnových, tak i náhradních březnových 
voleb 47letého Jaroslava Vlasáka. Jeho cesta ke starostování byla 
svízelná. Sdružení nezávislých kandidátů 2006 však zvítězilo ještě 
výrazněji než na podzim. 

LOUNY (red) - Krajský úřad Ústeckého kraje, zřizovatel dětské-
ho domova v Žatci, pod který spadá i dětský domov v Lounech, 
definitivně rozhodl, že děti z dětského domova v Lounech budou 
přestěhovány do rekonstruovaných prostor v Pražské ulici v Žat-
ci. Stane se tak koncem června, aby žáci ještě v klidu dokončili 
svůj ročník školy. 
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Augustin Herman je obdivuhodně duševně svěží. Pořádá 
zajímavé houbařské přednášky.
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„Scházíme se jednou měsíčně, 
je nás 55, ale v osmdesátých 
letech jsme měli i 290 členů. 
Jezdí k nám lidi ze Žihle, Pet-
rohradu, Podbořan, Strojetic, 
Jesenic i Rakovníka. Chybí nám 
mladá generace, táhnou to spíš 
ti starší. I když, první vlaštovky 
se ukazují – nejmladším členem 
je 14letý Matěj Hrabovský,“ říká 
Augustin Herman.

Každý měsíc se koná přednáška 
na určité téma – podle růstu hub, 
které pan Herman sám připravuje 
i přednáší. Duben je měsíc lesů, 
přednáška se týkala lesních a jar-
ních hub. V únoru houbaři les 
odemykají a v listopadu zamyka-
jí. Akce jsou spojeny s degustací 
hub, které naložili sami členové. 
Také pořádají pravidelné výstavy 
hub, účastní se i výstav a soutěží 
pořádaných jinde. 

„Učím své kolegy tři zásady. 
První je, aby poznali houbu – jest-
li je jedlá či nejedlá. Druhá, aby 
upozorňovali lidi, že mají sbírat 
to, co znají, a třetí, aby chránili 
les, protože ten je tu pro nás pro 
všechny a je domovem tolika ži-

vočišných a rostlinných druhů,“ 
pokračuje Herman. 

„Znám přes dva tisíce druhů 
hub, takže poznám každou. 
Pokud si nejsem jist, vezmu to 
domů pod mikroskop, kde ji ur-
čím podle výtrusů. Jednou jsem 
nevěděl, poslal ji na určení do 
České mykologické společnosti 
do Prahy k Miroslavu Smotlacho-
vi a vrátilo se mi, že sami nevědí,“ 
usmívá se pan Herman. Za více 
než 33 let pamatuje jen dvě otravy, 
kdy pomáhal lékařům zachraňo-
vat život a určoval houby, které 
pacient snědl. Houbař si jednou 
spletl muchomůrku růžovku 
s prudce jedovatou muchomůr-
kou panterovou. Dobře to však 
dopadlo. 

„Teď začínají růst jarní houby, 
můžeme najít penízovku prováz-
kovou, penízovku šiškovou nebo 
čirůvku březnovku. Pro sběr této 
houby bych doporučoval Vrou-
tecký les,“ malá rada na konec od 
pana Hermana. Pokud se chcete 
o houbách dozvědět něco víc, kaž-
dou třetí neděli v měsíci můžete 
zavítat mezi kryrské houbaře.

Peterka obžalobu v rozsahu, jak 
je kladena, odmítá. Hned v úvodu 
zdůraznil, že krajský soud v Ústí 
nad Labem  zrušil veškeré výměry 
podbořanského finančního úřadu, 
který mu původně za čtyři kontro-
lované roky doměřil daň ve výši 15 
milionů korun. 

Okresní soud v Lounech se nyní 
zabývá tím, zda Peterka v době své-
ho podnikání v letech 1998-2002 
uměle navyšoval výdaje za stavební 
materiály, jež nakupoval zejména 
od firmy AB Stavebniny, v té době 

již v konkurzu. Dále také tím, zda 
stavební firma Peterky ve skuteč-
nosti netankovala méně nafty, 
než stojí v daňových dokladech. 
Pohonné hmoty Peterkova firma 
měla odebírat výhradně u čerpací 
stanice Lukra v Lubenci. Přitom 
působila v Podbořanech, ale i na 
Karlovarsku, v Chomutově či 
v Praze. 

Soudní líčení je na počátku, soud 
hodlá vyslechnout přinejmenším 
čtrnáct svědků. Jednání bylo od-
ročeno na 28. května.  


