
Čarodějnický pondělek… Toto pondělí se úderem sedmnácté hodiny vyrojili ča-
rodějky, čarodějnice, bosorky, mágové a ostatní adepti okultních věd v Žatci i v Postoloprtech. 
V Žatci v průvodu vedle mažoretek a roztleskávaček kráčeli i kati a celý inkviziční tribunál. Po-
stoloprty se pyšnily přítomností již 670letého Čaroděje Dobroděje (Karla Janouše). Některým 
zlodušičkám a zloduchům dělala společnost košťata, jiní volili kočárky, jako například malá kou-
zelnice Karolína Folberová z Postoloprt (vlevo). Mezi žateckými kráskami se skvěly Lotrovinka 
a Zloduška – Jolana Kanalošová a Ilona Klementová, obě z dětského domova v Žatci (vpravo). 
V obou městech si bytosti zvolily ke svým nekalým rejdům kasárenské areály, kde však na zlé 
síly už čekaly obrovské očistné vatry. Zatímco některé čarodějničky usnuly stulené v bezpečí 
maminčiny náruče, jiné divoce poskakovaly, tančily a rejdily u ohňů do pozdního večera. (bal)

Představitelé rozhořčeně dis-
kutovali o finanční reformě, 
zejména o navrhovaném zruše-
ní daně z pozemků, což by mělo 
pro Podbořansko a především 
město Podbořany katastrofální 
důsledky v případě, že by se ob-
cím ztráty způsobené výpadkem 
příjmů z této daně nekompenzo-

valy. Starosta Kryr s nadsázkou 
pohrozil, že by si Podbořany po 
realizaci takové reformy nemoh-
ly ani rozsvítit. Kritice se nevy-
hnuly ani problémy s pracovníky 
v rámci VPP, financování a sys-
tém jejich získávání. 

V Lubenci poslanec jednal se 
starostou Bohumilem Peter-

kou. Ten v souvislosti se zámě-
rem vybudovat na Lubenecku 
úložiště jaderného odpadu 
požádal poslance o spolupráci 
při vypracování novely záko-
na, jež by umožňovala obcím 
využít v rozhodovacím procesu 
právo veta. To současná legis-
lativa neumožňuje. Na závěr 
pozval starosta pana poslance 
na oslavy 950. výročí od první 
písemné zmínky o obci, které 
budou zahájeny dne 5. května 
od 13 hodin u pomníku obě-
tem války.

vymyslela. 
„Opravdu jsem nic neudělal,“ 

opakoval před vynesením roz-
sudku jednapadesátiletý obža-
lovaný. Pro pohlavní zneužívání 
z jeho strany se neobjevil jiný 
důkaz než dívčina výpověď před 
policisty.

Před soudem poškozená nevy-
povídala. „Nepodařilo se zajistit 
její účast u soudu, její pobyt není 
znám,“ konstatovala soudkyně. 
Policie po dívce vyhlásila celo-
státní pátrání už loni v únoru, 
protože utekla z výchovného 
ústavu. Soudkyně jako listinný 
důkaz četla dopis Markéty své 
sestřenici. Sama v něm přizna-
la, že si vše vymyslela a mrzí ji, 

že „tátovi“ ublížila. 
V původním obvinění dívka vy-

líčila, že ji strýc osahával, chodil 
za ní i do koupelny, když se kou-
pala a teta nebyla doma. Tvrdila, 
že s nim měla i pohlavní styk. 
„Výrazně emočně labilní, svět 
vidí tak, jak si představuje,“ po-
pisuje dívku znalecký posudek. 

Tehdy třináctileté děvče a její 
dva bratři v létě 2003 zůstaly 
bez dozoru i peněz v mosteckém 
bytě, kde bydlely s otcem, který 
se o ně vůbec nestaral. „Samy 
zavolaly své tetě. Manželé si 
pro ně přijeli a vzali je k sobě. Pak 
si podali návrh k soudu, aby děti 
u nich mohly zůstat,“ vyprávěla 
před soudem úřednice sociálního 

odboru žatecké radnice Dagmar 
Živníčková.

Dívka si ale v Žiželicích ne-
zvykla a opakovaně utekla. Při 
jednom z útěků dokonce v Mos-
tě unesla pětileté dítě, které pak 
opustila v Praze. Chtěla se tak 
pomstít zadanému muži, do 
kterého se zamilovala. Děvče 
bylo čtyřikrát v dětské psychiat-
rické léčebně.

Návrh na zproštění obžaloby 
zazněl z úst státní zástupkyně. Ta 
problém vidí u samotné Markéty, 
která pochází ze čtyř dětí, z dis-
funkční rodiny, kdy se o ně rodi-
če nestarali. A právě matka děti 
nejvíc deprimovala tím, že jim na 
dálku občas něco slibovala, a pak 
se měsíce neozvala. 

Osvobození je pravomocné. 
Obžalovaný i státní zástupkyně 
se vzdali práva na odvolání.

Do Finska s činelem od Plecháče… Ve čtvr-
tek do Hudebnin v Cítolibech dorazil zajímavý sympaťák a začal 
zkoumat bicí. „Jste mi povědomý, odněkud vás znám,“ povídá 
majitel obchůdku Pavel Plecháč, který hrával ve skupině Modré 
nebe a intuitivně vytušil kolegu. Okamžitě přešli na tykání, do-
mluvili se, že jsou oba bubeníci a parádně popovídali o muzice. 
Při vzájemné výměně telefonů povídá host: „K tomu mýmu si 
připiš Hurvajz. Teď jedem do Finska a pak budu na dlouhým 
turné.“ Ze zákazníka se vyklubal bubeník jedné z nejpopulár-
nějších českých skupin, Radek Hurčík alias Hurvajz – z Kabátů 
(vpravo). „Absolutně skvělej chlap. Vůbec nic ze sebe nedělal, byl 
úplně bezprostřední. Koupil u mě pro kamaráda bicí soupravu 
a pro sebe činel,“ dělí se o čerstvé dojmy Pavel Plecháč.    (toš)

Nedělní 
čaje o páté

Noví představitelé Hřivic, 
vzešlí z loňských komunál-
ních voleb, se úspěšně snaží 
oživit kulturní dění a stmelit 
mezilidské vztahy. Vyloženě 
dobrým nápadem byly taneční 
kurzy, které v místní sokolovně 
od ledna úspěšně vedli taneč-
níci Petra Hajmová spolu 
s Martinem Kotasem. Tehdy 
mne překvapilo, kolik lidí 
o společenský tanec projevilo 
zájem. Přišli nejen tanečníci 
středněvěcí, ale i úplně mladí, 
a všem se kurzy líbily a litovali, 
že končí. 

Po kurzech si Hřivičtí vymys-
leli nedělní čaje o páté. Konají 
se ve hřivické sokolovně každou 
poslední neděli v měsíci a při-
jít se pobavit na úrovni může 
kdokoliv. 

Poslední dubnovou neděli 
bylo opravdu nádherně. Byla 
jsem zvědavá, kolik lidí zapo-
mene na své zahrádky a zá-
humenky nebo pokoří domácí 
pohodlí a na akci přijde. A tak 
jsem se vypravila to zjistit.

O páté jako první přišli man-
želé Bisoňovi, následovali je 
manželé Babičtí, kteří dorazili 
dokonce z Loun. Přišel staros-
tenský pár – manželé Hajmo-
vi, přišel i pan místostarosta 
Václav Mádl se svojí paní, 
také manželé Pacltovi a stále 
přicházeli další a další. Sebou 
přinášeli všelijaké jednohubky 
a jiné pochutiny, také víno. Bě-
hem čtvrthodinky se sokolovna 
zaplnila a v kuchyňce se vařil 
čaj i káva. Návštěvníci se jen 
trošku rozkoukali, popovídali 
si a zanedlouho už se na par-
ketu elegantně vznášelo okolo 
deseti tanečních párů.

Komu čest, tomu čest. Tomu, 
kdo krásnou společenskou akci 
vymyslel, i těm, kteří neváhali 
a přišli. Není tak docela prav-
da, že nám srdce zarostla 
sádlem, že jsme nespolečenští 
a líní. Mnohde jen chybí pří-
ležitost.

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

R. Komínek 
a V. Kočová 
z ŘSD jednají 
o obchvatu 
v Postoloprtech 
str. 2

Katolíci se 
po dobu 
rekonstrukce 
kostela scházejí 
ve stodole
str. 2

„Přijdete-li 
s pokorou, 
bylinky vám 
pomohou!“ 
– je přesvědčen 
Václav Paur str. 3

Lounsko

Příští týden vycházíme ve 
středu, 9. května

www.svobodnyhlas.cz

Starostové se obávají finanční reformy

Opatrně 
v Buškovicích

BUŠKOVICE (r) - V Buš-
kovicích začala další etapa re-
konstrukce komunikací. Stavbu 
provádí firma Silnice Žatec, jejíž 
nabídka byla zvolená ve výběro-
vém řízení jako nejvýhodnější. 
Celkové náklady této investiční 
akce činí přes tří miliony korun. 

„Žádáme všechny občany o zvý-
šenou opatrnost a dodržování 
dopravního značení a bezpečnosti 
jak ze strany chodců, tak řidičů,“ 
vyzývá Roman Hodek, vedoucí 
odboru investic na podbořanské 
radnici. 

Rekonstrukce by měla být do-
končena do konce června.

Drogy na hřišti Tatranu
S návrhem řešení drogové problematiky pomůže i policie

PODBOŘANY (sih) - Zastupitel Petr Ráliš na jednání zastu-
pitelstva požadoval projednat problematiku drog na hřišti TJ 
Tatran. „Považuji to za závažný problém. Jedná se o prostor 
skateboardové zpevněné plochy, kde se schází mládež, předá-
vá si a užívá drogy. Několikrát se tam objevily použité injekční 
stříkačky. Nejen, že tam chodí skateboardisté, kteří se chtějí vě-
novat svému sportu, ale procházejí se tam rodiny s dětmi nebo 
tam docházejí školní třídy na hodiny tělesné výchovy,“ uvedl na 
jednání zastupitelstva MUDr. Ráliš, který jako lékař proti drogám 
vystupuje programově. 

Mateřská firma chce 
počeradský Knauf

POČERADY (čtk) - Firmu Knauf Počerady chce zcela ovládnout 
její stejnojmenná německá mateřská firma. Zatím vlastní 60 % 
podniku, zbylých 40 % chce nyní koupit od společnosti ČEZ. Podíl 
ČEZ na základním kapitálu firmy činí asi 150 milionů korun. 
Česká pobočka jednoho z největších výrobců stavebnin loni utržila 
492 milionů korun, zisk dosáhl 42 milionů korun.

Pohlavní zneužívání si vymyslela
Emočně labilní dívka vidí svět podle svých představ

LOUNY, ŽIŽELICE (bal) – Až deset let vězení hrozilo Josefu 
D. ze Žiželic za pohlavní zneužívání. Obvinila ho nezletilá 
neteř, která mu byla svěřena do výchovy. Lounský soud muže 
zprostil obžaloby. Nevlastní dcera Markéta V. si celou věc patrně 

PODBOŘANSKO (moj) - Poslanec Josef Čerňanský se v pátek 
20. dubna vydal na Podbořansko. Den zahájil návštěvou Vrout-
ku, kde hovořil se starostkou Martou Hessovou a místostarostou 
Jaroslavem Kubelkou o místních problémech a o plánované re-
formě veřejných financí. V Kryrech o tomtéž jednal se starostou 
Miroslavem Brdou a místostarostou Vojtěchem Michálkem. 
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Firma v ČR působí od roku 
1992. Současní spolumajitelé ji 
založili společně, firma zpracová-
vá energosádrovec, který vzniká 
v tamní elektrárně. „Postupně 
redukujeme naše podíly ve fir-
mách, které přímo nesouvisí s vý-
robou a prodejem elektřiny,“ řekl 

mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle 
něj není zatím fúze definitivní. 
K převzetí celého Knaufu Poče-
rady dojde podle Jiřího Vrtala 
z vedení severočeského podniku 
po vzájemné dohodě. „Výroby 
ani zaměstnanců se změna nijak 
nedotkne,“ ujistil.

Petr Ráliš navrhl, aby se prostor 
oplotil a uzamkl, přičemž by klíče 
měli pouze členové skateboardo-
vého klubu. Dále navrhoval 
vyvolat jednání se zastupitelem 
Karlem Podholou, který nebyl 
přítomen. Ten v areálu Tatranu 
vlastní kuželnu, za níž se právě 
mládež schází. „Snažili jsme se 
to tam vyčistit a uklidit, v rámci 
fotbalového oddílu jsme nechali 
opravit oba dva zámky a od 1. 
května to chceme zamykat. To 
však nechce ing. Podhola, který 
vlastní kuželnu, v níž je restau-
race. Kdyby se zamykalo, nedo-
stanou se tam hosté. Opravdu 
nevím, co s tím. Navíc se mládež 
z velké části schází právě na po-
zemku pana Podholy,“ hájil se 
předseda TJ Tatran a zastupitel 
Ing. Lumír Šopf. 

„Neříkejte, že jste tam uklízeli, 
je tam stoleté křoví a nepořádek, 
že se tam paní správcová cho-
dit uklízet bojí. A neděje se to 
na pozemku pana Podholy, ale 
na pozemku Tatranu, takže to 
jsou jen výmluvy. Ing. Podhola 
vlastní pouze asi metrový pruh 
okolo budovy. Zamykat celý 
Tatran není řešení, protože se 
tam nedostanou policejní auta, 
která tam třikrát denně jezdí na 
kontrolu. Dotyční se budou cítit 
ještě více v soukromí a v bezpečí,“ 
diskutoval o věci Dr. Ráliš.

Zastupitelé nakonec uložili 
starostovi zkontaktovat vedoucí-
ho Policie ČR Osvalda Pöschla,  
záležitost s ním probrat a do 
příštího zastupitelstva zpracovat 
návrh řešení drogové problema-
tiky v areálu TJ Tatran.
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