
Týmová spolupráce ve svízelných situacích... 
I tu si vyzkoušeli v terénu během branného pátku věnovaného Dni 
Země žáci 8. ročníku ZŠ Postoloprty. Na stanovištích u řeky na 
zhruba pětičlenné skupinky čekaly „nástrahy“. Ať už v podobě 
autíček na papírové křižovatce, kdy je museli nasměrovat, aniž 
by způsobili dopravní nehodu, nebo prolézání pavučiny z prova-
zů. Takto si například poradili Filip Milo (vpravo) a Lukáš Stöckl 
s protažením Karla Papežíka. Pod organizačním vedením učitelky 
Zdeňky Srbecké plnili žáci úkoly z oblasti dopravy, první pomoci, 
civilní ochrany, třídění odpadu či poznávání rostlin. Jejich znalosti 
i fyzickou kondici hodnotili žáci 9. ročníku s pomocí kantorů. Šes-
ťáci a sedmáci se zaměřili na krizové situace, atmosférické jevy, ale 
i azimutový závod. Program připravil učitel Ilja Bouček. (bal) 
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černá kronika

n    Jak je ODS spokojena 
půl roku po volbách s dosa-
vadním působením svých 
starostů v Lounech, Žatci 
a Podbořanech?

Vladimír 
Záhorský, 
předseda 
oblastního 
sdružení 
ODS Louny 

„Situace ve městech je znač-
ně rozdílná. Louny mají Jana 
Kernera - starostu zkušeného 
a ostříleného. Za všechny 
členy na okresní úrovni mohu 
říci, že se mu principy občan-
ské demokracie daří prosa-
zovat. Pro žateckého Ericha 
Knoblaucha je situace úplně 
nová, o to je jeho pozice těžší. 
Rozhodl se převzít roli lídra 
kandidátky a uchazeče o mís-
to starosty v době, kdy došlo 
ke štěpení v organizaci ODS 
v Žatci a k vypjatému volební-
mu sněmu. Způsob, jakým se 
vypořádává s problémy, však 
znamená velký příslib do bu-
doucna. Aktuální problémy 
se nevyhýbají ani Radku Re-
indlovi v Podbořanech, který 
šel do starostenské funkce 
z pozice místostarosty. I tam 
však zastupitelstvo solidně 
funguje.“

otázka

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A

dopisy

FO
TO

 M
IR

O
S

LA
V

 B
LA

ŽE
K

n Ukradl propan-butan
OČIHOV - Neznámý zloděj 

u kovové klece s propanbutano-
vými lahvemi, která je umístěna 
vedle prodejny smíšeného zboží, 
překonal zámek. Vzal šest lahví 
s propan-butanem za 7.330 Kč. 
n Pneu ze servisu

ŽATEC - Neznámý poberta 
překonal oplocení objektu pne-
uservisu v Nákladní ulici, rozbil 
okno skladu a vnikl dovnitř. Od-

cizil pět sad letních pneumatik za 
53.000 Kč. 
n Vyrušen při krádeži

SLAVĚTÍN - V úterý 17. dubna 
brzy ráno přelezl zloděj vrata a vni-
kl do dílny na dvoře. K odcizení si 
připravil různé nářadí. Vyrušen 
majitelem z místa utekl, přičemž 
v dílně zanechal část nahromadě-
ného lupu. Stačil však vzít závito-
řez v plastovém kufříku a velkou 
gola sadu za 8.000 korun. 
n Opakovaně vykradena

LOUNY – Opakovaně byla 

zloději navštívena prodejna mo-
bilních telefonů na Komenského 
náměstí v Lounech. Po krádeži 
zboží za 60.000 korun zmizela 
v tomto případě kromě mobil-
ních telefonů i herní konzole Sony 
Playstation, škoda činí nejméně 
43.000 Kč. 
n Povedená domovnice

LOUNY - Policie stíhá 55letou 
ženu z Loun pro zpronevěry. 
Obviněná od začátku roku 1998 
do konce roku 2005 ve svém byd-
lišti vykonávala funkci domovnice. 

Spravovala finanční prostředky 
spoluvlastníků domu na účtu 
vedeném na její jméno. Při kon-
trole hospodaření bylo zjištěno, 
že obviněná si ze společného účtu 
ponechávala finanční hotovost. 
Spoluvlastníky domu připravila 
o 70.230 Kč. Hrozí jí až tři roky 
vězení.
n Zloděj v kiosku

LOUNY -  Do kiosku s občer-
stvením v ulici Na Valích i přes 
okenice vnikl zloděj. Rozbil sklo 
výdejního okénka, poškodil lednici 

na nápoje a odcizil asi 2.800 Kč. 
Způsobil škodu za 23.000 Kč. 
n Kabel za 40 tisíc

PODBOŘANY – Zloděj vnikl 
na pozemek staveniště výrobní 
haly ve Vroutecké ulici. Překonal 
3,5 metru vysokou obvodovou zeď 
a z haly vzal 46 metrů měděného 
kabelu. Škoda byla odhadnuta na 
40.250 Kč. 
n Chalupa terčem zlodějů

KRYRY - Do rekreační chalu-
py vnikl poberta. Vypáčil dveře 
na půdu a odnesl křovinořez, 

měděné kabely, ochranné brýle 
a sluchátka za 10.300 Kč, navíc 
poškodil zařízení. 
n Přebíraly odpadky

LOUNY - Hlídka strážníků 
přistihla při pochůzkové činnosti 
ve Štefánikově ulici dvě ženy, které 
přehrabávaly kontejner. Vyhláškou 
města je zakázáno mimo odložené 
odpady přebírat a vybírat. Jednalo 
se osoby ve věku 35 a 43 let z Loun-
ska, s pokutou souhlasily.

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

LOUNY (tc) - Gymnázium 
Václava Hlavatého v Lounech se 
připojilo ke 48 školám v České 
republice, na kterých byl založen 
studentský Filmový klub Jeden 
svět. Jde o projekt společnosti 
Člověk v tísni. Úsilí studentů Jit-
ky Boudové, Terezy Cajthamlové 
a Marka Mikuláška vyvrcholilo ve 
čtvrtek 19. dubna, kdy byl loun-
skému publiku představen doku-
mentární snímek Být skinheadem. 
Společnost Člověk v tísni zasílá 
filmové materiály školám zdarma, 
úkolem studentů je informovat ve-
řejnost o problematice porušování 
lidských práv.

Film Být skinheadem mapuje 
historii hnutí Skinheads a zamě-
řuje se na rozdíl mezi tradičními 
nerasistickými skinheady a pravi-
covými extremisty. Režisér Daniel 
Schweizer seznamuje s počátkem 
hnutí, kdy se jeho příslušníci po-
hupují v rytmu jamajského hu-
debního stylu ska. Naproti tomu 
stojí koncerty neonacistických 
kapel, jež vytváří negativní obraz 
Skinheads v dnešní době.

Do učebny chemie lounského 
gymnázia, kde se projekce konala, 
přilákalo téma asi 40 diváků. Ná-
sledná beseda s nprap. Tomášem 
Krupičkou, mluvčím Policie ČR 

v Lounech, proběhla už v komor-
nějším duchu. Přesto se rozvinula 
velmi zajímavá debata týkající se 
především extremismu v ČR nebo 
zásahů policie při hudebních pro-
dukcích a demonstracích rasistic-
ky smýšlejících skinheadů. Někteří 
účastníci besedy se přiznali, že 
o existenci nerasistických vyzna-
vačů hnutí ani nevěděli a pod-
léhali jednostrannému pohledu 
prezentovanému médii. 

S prvním promítáním filmového 
klubu studenti slavili velký úspěch 
a v tuto chvíli vyhodnocují anketní 
lístky, na které návštěvníci napsali, 
jaká témata by uvítali příště.

(dokončení ze str. 1)  
Plnokrevná kobylka Lola zase 

měla problém se stěnou kopyta, 
proto ji mistr koval speciálním 
způsobem. „Váha koně je nesena 
stěnou kopyta. Během kratičkých 
časových úseků, například při cva-
lu, nese celou váhu koně kopytní 
stěna jedné jediné nohy!“ – vysvět-
loval Karel Kysilka. 

„Dnes má koně kdekdo, ale 
chovat se ke zvířeti, komunikovat 
s ním, to je věčný problém. Hodně 
lidí „chová“ koně, ale se zvířetem 

necítí. I já se to učím celý život,“ 
líčil. 

Mezi posluchači byly Pavlína 
a Marcela Staňkovy z Liběšic. 
„Staráme se o čtyři koně, z toho 
jsou dva poníci. Chceme je oko-
vat a tak mne zajímá, jak a čím je 
nejvhodnější podkovat, aby kůň 
byl spokojený, zdravý, aby se jim 
dobře běhalo. Podobné semináře 
sleduji, jezdím všude, tady jich je 
málo,“ dělí se Pavlína Staňková. 

A na kolik takové obutí koně při-
jde? „Okování běžného zdravého 

koně přijde na 800 - 1000 korun. 
V případě ortopedických problé-
mů může podkova vyjít i na 1500 
korun,“ říká pan Kysilka. 

Řemeslná škola v Jaroměři jako 
jediná v republice zachovává výuku 
tradičního oboru podkovář. Ročně 
přijímá okolo dvanácti uchazečů. 
Adept podkovářství potřebuje 
zručnost, cit a sílu. Podkova jez-
deckého koně váží něco přes čtvrt 
kilogramu, kočárového kolem půl 
kilogramu a těžkého tažného koně 
skoro kilogram.

n Soud prodlužuje můj případ, asi čeká, že umřu 
„V roce 1955 byl kulak Václav Krupka, Telce 38 hospodařící na 26 

hektarech, na veřejném přelíčení v Grand hotelu ve Slaném za přítom-
nosti všech předsedů JZD, MNV, správců státních statků odsouzen 
k pěti a půl roku vězení, propadnutí majetku, zákazu pobytu na okrese 
Slaný a Louny. 

V roce 1993 ZD Peruc vypočítalo restituce pro tři dědice a částečně 
je plnilo. V roce 1999 přišel do ZD Peruc JUDr. David. Nejdřív rodině 
Krupkových poslal pět urážlivých dopisů, které jsou s odvoláním u kraj-
ského soudu, že jsme měli každý právo jen na 1,5 nebo dva hektary 
a tedy máme přeplaceno. V roce 2001 to rodina dala k soudu. Na osmém 
stání jsem žádal soud, aby pozval ekonomku, že vyúčtovala 2x 70 tisíc 
za opravu střechy. Samosoudce M. Holub mi odpověděl, že ekonomka 
je členem představenstva a tak nemusí k soudu chodit. 

Na devátém stání v roce 2006 samosoudce Holub prohlásil: „To je 
velmi složitý případ, na to se musí vzít znalec specialista.“ Na lounském 
okrese jsou znalci dva. Během dvou měsíců ten specialista místo zna-
leckého posudku sepsal dějiny ZD Peruc, ale ocenit zabraný majetek 
v 55. roce zapomněl. Soud mu za tu práci přisoudil 30.000 Kč. 

Znalec tvrdí, že jsme měli 14,5 hektarů. Když jsem se znalce zeptal, 
kolik přidal za dva zabrané traktory, tak vůbec nevěděl, že se přidává. 
ZD Peruc nám vrátilo 17 hektarů, ZD Vrbno 3 hektary, ZD Vraný hektar, 
Státní statek Klobuky 0,6 hektaru a 1,5 hektaru jsme prodali a 3 hektary 
nájmů, celkem tedy 26 ha. Soud ale vynesl rozsudek na 14,5 ha a tak se 
ani po tolika letech nemůžeme domoci spravedlnosti. 

Nyní mně je 82 let. Nechápu, proč se celá ta záležitost tak hrozně 
vleče. Kdo na tom má zájem? Copak má soud málo práce, že můj případ 
donekonečna prodlužuje. Nebo snad čeká, až umřu?“

Václav Krupka, Louny 

LOUNY (měk) - O víkendu pro-
běhl v lounské Městské knihovně 
kurz muzikoterapie. Lektorská 
špička oboru terapeut a psycholog 
Zdeněk Šimanovský vedl základ-
ní kurz muzikoterapie pro laickou 

veřejnost. Téměř 30 lidí – většinou 
pedagogů a vychovatelů – se ne-
chalo vést k prožívání hudbou, kte-
rá může zásadně pomoci v řešení 
obtížných psychických traumat. 
Více v příštím čísle.

Léčivé rostliny nám 
pomáhají

LOUNY (r) – Moudré babičky 
většinu svých neduhů léčily by-
linkami. Léčivky pomáhají stále 
– dokazují to například Josef 
Zentrich či Waldemar Greššík. 
Také v Lounech žije adept této po-
zapomenuté vědy. „Současní lidé 
znají leda šípek, kopřivu, nejvýš 
lípu. Je to škoda, účinných rostlin 
je daleko víc,“ říká Václav Paur, kte-
rý se alternativou bylinek zabývá. 
Nejen o tom v příštím čísle. 

Strany několik měsíců jednaly, 
zda dva další pruhy nynější silni-
ce I/7 Praha – Chomutov přidat 
jižně nebo severně. V případě 
vedení trasy jižním směrem, dle 
schválených územních plánů 
města, by si stavba vyžádala velký 
zásah do krajinného rázu Ba-
žantnice, toku řeky Chomutovky 
a v neposlední řadě by se doprava 
opětovně přiblížila k centru měs-
ta. Varianta severní, tedy ta, která 
dopravu k městu nepřiblíží, ovšem 
zasáhne fotbalový stadion. 

Vedení města proto, v případě, že 
přistoupí na změnu územního plá-
nu pro severní variantu a obětuje 

část sportovního areálu, požaduje 
finanční náhradu za „posunutí“ 
a narušení stadionu.

Zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic byli pozváni na zasedání 
Rady Postoloprt. „Jednání bylo 
konstruktivní a myslím, že pokud 
zastupitelstvo ve středu 25. dub-
na schválí doporučení rady, bude 
otevřena cesta na dopracování 
projektové dokumentace „severní 
varianty“. Je třeba poděkovat rad-
ním, za možnost znovu otevřeně 
pohovořit přímo na radě o obou 
variantách a jasně specifikovat 
plusy a mínusy obou možných 
řešení,“ řekl Renné Komínek, 

ředitel chomutovské správy ŘSD 
s tím, že zvítězila varianta, která 
se méně dotkne života občanů 
Postoloprt. „A toho je třeba si 
vážit,“ dodal.

Dnes se tedy zástupci ŘSD zú-
častní zasedání postoloprtských 
zastupitelů, kde se o věci bude 
jednat. Mělo by se dohodnout na 
smlouvě mezi ŘSD Chomutov 
a městem o finanční kompenzaci 
pro obnovu sportovního areálu FK 
Postoloprty. „Chceme mít záruky, 
nikoli jen sliby, že proběhne ně-
jaká kompenzace za zničený 
stadion. Třeba ve formě stavby 
nového hřiště na jiném místě. 
A myslím, že si s druhou stranou 
můžeme věřit,“ předeslal starosta 
Postoloprt Miroslav Hylák.

Rozhodnuto... V pondělí se konalo první kolo přijímacích 
zkoušek na veřejné střední školy. Celkem dvaadvacet uchazečů vy-
konalo písemnou přijímací zkoušku na Střední školu zemědělskou 
a ekologickou v Žatci. Zkoušelo se z českého jazyka a biologie v roz-
sahu učiva základní školy. Toho dne rozhodnutí o přijetí na školu 
také převzalo devatenáct žáků uspěvších bez přijímacích zkoušek, 
tedy stačil jim perfektní celkový studijní průměr z vysvědčení na 
ZŠ. Mezi přijaté na střední školu patří i Michala Petriková ze Žatce, 
na snímku s maminkou vyplňuje osobní formulář. (bal) 

Přes dvě stovky hlavolamů... V sobotu vystavoval 
v kulturním domě v Dobroměřicích své hlavolamy Josef Švancara. 
Evu Kučerovou jeden z hlavolamů natolik zaujal, že se jí ani ne-
chtělo vařit oběd. „Kostka z kostiček a v každé bylo okénko a v něm 
křížek. Nakonec jsem ho složila,“ říká paní Kučerová, která má 
fotografickou paměť a udrží v mysli posloupnost jednotlivých tahů. 
S hlavolamy se utkala i místostarostka Iva Skolilová, kdežto staros-
ta Jaroslav Fořt takovou trpělivost nemá: „Chvíli jsem se s jedním 
trápil, ale pak jsem s tím praštil,“ směje se. Na výstavu se přišel 
podívat i Jiří Krupka či Dezider Kiss a vzpomínali, jak se vyndává 
ježek z klece. „Některé hlavolamy jsou z dubu, jiné z ořechu, ze 
dřeva višňového, lipového, smrkového,“ říká jejich tvůrce Josef  
Švancara, který v září vystaví hlavolamy v Praze. „Moc zajímavá 
a pěkná výstava, příště ji ale musíme udělat v zimě, když mají 
občané víc času,“ říká dobroměřický starosta. (toš) 

Vítání prvního občánka roku 2007... V obřadní 
síni postoloprtské radnice ve čtvrtek 19. dubna přivítali letošního 
prvního postoloprtského občánka. Terezka Filová se narodila Ža-
netě a Imrichu Filovým 3. ledna v žatecké porodnici. Terezku a její 
maminku Žanetu slavnostně uvítala zastupitelka Věra Malíková, 
starosta Miroslav Hylák, matrikářka Eva Caniniová a děti z MŠ, 
které přečetly básničky o děťátku, na klávesy hrála Hana Plachá. 
Maminka dostala květiny, Terezka, která byla oficiálně prohlášena 
prvním letošním občánkem města, dětský komplet a plyšáka. V rad-
niční kolébce byla moc spokojená.  To v Žatci v sobotu představitelé 
města přivítali miminek hned třicet. (bal)

V článku Koncentrák, vypověze-
ní ze statku, uranové doly, marný 
soud (Svobodný hlas č. 16/2007) 
bylo uvedeno: „...pokud soudce 
udělá z 26 hektarů jen šestnáct 
a půl...“ Správně mělo být uvedeno 
čtrnáct a půl.

Redakce Svobodného hlasu

Při cvalu musí koně unést kopyto 
jediné nohy

Studentský filmový klub představil 
hnutí Skinheads

Otevřeně o obchvatu Postoloprt
Město po ředitelství požaduje náhradu za narušení stadionu

POSTOLOPRTY (bal) - Ředitelství silnic a dálnic ČR a Město Posto-
loprty se zřejmě dohodnou na změně územního plánu. Předmětem 
dlouhodobých diskuzí je obchvat města komunikací R7. 
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Guru muzikoterapie v Lounech


