
Prostřednictvím Nadace ČEZ 
míří dary do veřejně prospěšných 
projektů týkajících se školství, 
vědy a výzkumu, kultury, spor-
tu, zdravotnictví, sociální ob-
lasti i životního prostředí. „Jsme 
rádi, že jsme mohli finančně při-
spět například dětské psychiat-
rické léčebně školám, školkám, 
či sportovním klubům,“ uvedl 
ředitel elektrárny.

Mezi obdarovanými je Místní 
organizace Českého rybářské-
ho svazu v Postoloprtech, za niž 
symbolický šek převzal Jan Ze-
náhlík. Organizace v rámci pro-
jektu Losos 2000 již několik let 
napomáhá k návratu lososů do 
českých řek a tím i ke zlepšení 
životního prostředí. „Požádali 
jsme a také jsme dostali 50 000 
korun, které nám poslouží k ná-

kupu krmiva a vitamínů v rámci 
chovného programu této ryby. 
Nadaci ČEZ za to patří naše vel-
ké díky,“ kvituje finanční pomoc 
Jan Dittrich, dlouholetý hospo-
dář postoloprtské organizace. 

Dětská psychiatrická léčebna 
v Lounech pak za stejnou část-
ku dovybaví dětské pokoje, her-
ny, dřevařskou dílnu. Něco peněz 
zbude i na nákup materiálu pro 
výtvarnou činnost dětí. „Cílem 
našeho projektu je zpříjemnění 
léčebny, zejména těch prostor, 
v nichž děti tráví nejvíce času. 
Dalším cílem je pak vytvoření 
dostatečné zásoby materiálu 
pro jejich výtvarné aktivity,“ 
říká Ivana Schejbalová, ředitelka 
léčebny. Obec Líšťany opraví za 
100 000 korun střechu hasičské 
zbrojnice a zajistí tím bezpečné 

uložení hasičské techniky před 
případným poškozením. 

Spolek pro záchranu koste-
la sv. Bartoloměje ve Smolnici 
může pro změnu pokračovat 
v opravě jedné z významných 
kulturních památek lounského 
okresu. „Sto tisíc korun půjdou 
na odvlhčení zdí, instalaci elek-
trických rozvodů a opravu vněj-
ší i vnitřní omítky. Budou tak 
postupně vytvořeny podmínky 
pro obnovu cenného mobiliá-
ře kostela, včetně historických 
varhan,“ říká Václav Hilbert, 
předseda spolku, jenž sčítá 30 
členů. 

Základní a mateřská škola v Bí-
tozevsi za 50 000 tisíc korun do-
vybaví tři školní učebny a mate-
řinku vhodným nábytkem a po-
můckami. Střední odborná škola 
technická a Střední odborné uči-
liště v Lounech se pak zaměřila 
svým projektem za 25 000 korun 
na další vzdělávání seniorů. Star-
ší generace se propojí s generací 
středoškoláků, kteří je v roli po-

mocníků naučí ovládat počítačo-
vou techniku.

Na svou sportovní činnost, 
zejména mládežnických druž-
stev, pak dostaly Fotbalový klub 
Louny a Hokejový klub HC Slo-
van Louny shodně po 50 000 
korunách. Nad rámec České re-

publiky známý Memoriál Karla 
Raise, který významně přispívá 
k propagaci sportu jako zdravého 
způsobu života pro všechny bez 
ohledu na jejich fyzické či dušev-
ní schopnosti, podpořila Nadace 
ČEZ 100 000 korunami.

Dlouhá cesta 
k dokonalosti

S odstupem času ráda vzpo-
mínám na gymnaziálního pro-
fesora Josefa Sobotku, které-
mu jsme přezdívali „Samstá-
ček“. Na začátku každé hodiny 
jsme německy nazpaměť odří-
kávali budovatelská hesla o ne-
rozborném přátelství se SSSR 
nebo o blahu, které skýtá bez-
pečí v podobě spojenců z Var-
šavské smlouvy. Samstáček 
do nás ale vtloukával také 
Michelangellovo: dokonalost 
spočívá v maličkostech, doko-
nalost není maličkost.  

V praxi to říká, že bychom 
měli životem postupovat poma-
lými co nejkvalitnějšími krůč-
ky. Snažím se o to. A myslím 
si to i o druhých. Kdykoliv tu 
na mne v redakci někdo křičí, 
nebo je jinak nešetrný, říkám 
si, vždyť dotyčný udělal jen to 
nejlepší, čeho byl momentálně 
schopen. Tato prostá varianta 
mne učí být  k bližním shoví-
vavější a přistupovat k nim 
s láskou.

Jiný myslitel razí teorii, že 
dokonalost tkví v přijetí vlast-
ní nedokonalosti. Už v Bibli se 
píše, neslibujte, nepřísahejte, 
jste jenom lidé. Člověk je tvor 
omylný, mýlit se je lidské. 

A ještě z jiného konce: když je 
normální den a všechno fádně 
klape, tak se druhém mnoho 
nedozvím. Ale jakmile udeří 
krize nebo někomu bezděčně 
porajtuji  pomyslné kuří oko, 
okamžitě poznám, koho máte 
před sebou. 

Vše je o lidech. Kdysi jsem 
při finišující uzávěrce uděla-
la z bývalé úherecké starostky 
Věry Snopové Lídu. A bylo po 
sympatiích, pomysleli jste si. 
Ale vůbec ne. Všechno bylo 
jinak. Lidskému vše lidské. 
Byla to ona velkorysá dáma, 
jež mne mateřsky uklidňova-
la: „Nic si z toho nedělejte, 
vždyť Lída je moc pěkné české 
jméno.“ Svým způsobem jsem 
vlastně dokonalá: hříšnýá, 
chybující, omylná, zkrátka 
jen docela normální člověk.

Květa Tošnerová
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Lounsko

Noviny, které 
mají hlas…

Noviny, s nimiž dáte
o sobě vědět!

 www.svobodnyhlas.cz

Obilí zapalovaly hořící myši

V největším vedru… V sobotu se ve Vinařicích konalo první kolo soutěže v požárním 
sportu hasičského okrsku Ročov. Účastníky osmi družstev přivítal starosta hasičů Rostislav Jindra 
a starosta obce František Janoušek. První část zápolení probíhala na Farské louce. Hasiči v dusném 
vedru překonávali překážky. Suverénně nejrychlejší byl reprezentant Zeměch, ač na něj dobráci 
z ostatních sborů poťouchle pokřikovali: Jen pomalu, nespěchej...jako doma v kurníku...“ Pak se 
všichni přesunuli k víceúčelové nádrži, kde družstva soutěžila v hasičském útoku. V prvním kole 
sáli vodu z kádě, ve druhém čerpali přímo z nádrže, ale jen nezbytně krátkou dobu, protože je kvůli 
suchům poloplná. „Takhle to při požáru opravdu vypadá, hasiči prokážou svoji dovednost a fortel,“ 
pochvaloval si přírodní podmínky vinařický starosta. „Bacha na žáby,“ upozorňoval vinařický hasič 
Jaroslav Valeš na fakt, že tamním pulcům narostly nožičky. Důvtipní obojživelníci se však přesu-
nuli do klidnější části nádrže. Soutěži přihlíželi fanouškové už od nejmenších a babičky jim říkaly: 
„Taky budeš hasič, jako táta!“ Vpodvečer byli vyhodnoceni nejlepší. Na celé čáře vyhráli ambiciózní 
mladíci ze Zeměch, druzí byli Kozojedští, třetí Smilovice, které se navíc blýskly nejstarší, avšak 
plně funkční požární stříkačkou PS 16. Bramborová medaile zbyla domácím, pátí skončili hasiči 
Solopysk, kterým uškodily trestné minuty, neboť odmítli účast v běhu, šesté Domoušice zradila 
mechanizace, sedmý skončil Pochválov, osmý Ročov. Závěrem byl před nastoupenými družstvy 
oceněn dlouholetý velitel vinařických hasičů Antonín Chotěborský, který dojatě přebíral pohár. Ve 
vydařeném odpoledni nikdo nebyl zraněn, a když, tak pouze žízní. Vláhový deficit účastníci doplnili 
pivem, ke kterému vyhrávala Plecháčova muzika.                                                                                                (toš)

V elektrárně se rozdávaly šeky
Nadace ČEZ podpoří školství, kulturu, sport i sociální oblast

Nejprve pořídili auto, pak „nákup“
Dvojice výtečníků má za sebou již několik trestů, 

včetně výtržnictví
LOUNY (bal) – Uloupená auta v Postoloprtech i Lounech a vy-
kradené obchody v Líšťanech, Cítolibech, Dobroměřicích, Poče-
dělicích, Strádonicích či Ročově – za to vše se zodpovídala před 
lounským okresním soudem dvojice Marek Goroľ a Miroslav Sur-
maj. Jedná se hlavně o majetkovou trestnou činnost z roku 2004. 
Jeden ze spoluobžalovaných byl závislý na heroinu.

Nemocnice 
má předsedu 
správní rady

ŽATEC (red) – Ve čtvrtek 24. 
května se sešla nová správní rada 
Nemocnice Žatec v.p.s. Kromě 
plánovaných investic a výběro-
vých řízení byl zvolen také před-
seda správní rady, kterým se 
stal Vladimír Martinovský, mís-
topředsedou je Martin Hanták. 
Dosavadní ředitelka nemocnice 
Zdeňka Hauswirthová, která v re-
akci na odvolání původní správní 
rady hodlá odejít, zatím na svém 
rozhodnutí trvá. „Paní ředitel-
ka je zároveň primářkou ÁRO, 
tudíž představuje pro nemocni-
ci hned dvě klíčové osoby. Bylo 
by nešťastné, pokud se situace 
zvrhla do osobních nevraživostí 
a pokud by zbytečně odcházeli 
lékaři,“ zvažuje MUDr. Vladimír 
Záhorský.

Předseda ASK Elna Počerady Radovan Šabata (vlevo) přebírá 
od Jiřího Šinágla symbolický šek.
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POČERADY (red) - Symbolické šeky v celkové hodnotě 575 000 
korun předal v pondělí 28. května Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny 
Počerady Skupiny ČEZ, devíti obdarovaným subjektům z okresu 
Louny. Všechny byly vybrány správní radou nadace na základě 
doporučení vedení elektrárny, a to v grantovém řízení pro první 
pololetí roku 2007.

Scénář zlodějů byl všude po-
dobný. Za pomoci drátu vyháč-
kovali zámek u dveří vozidla, 
auto zkratem nastartovali a jeli 
s ním do vytipovaného obchodu. 
Pomocí vozu rozbili výlohu nebo 
strhli zámky a brali, nač přišli. 
Neopomněli  vlézt ani do chla-
dících boxů. Nejčastější kořistí 
byly cigarety, alkohol, potraviny, 
drogerii a peníze. Jen v Dobromě-
řicích dokázali odnést zboží a na-
páchat škodu celkem za 60 tisíc 
korun,  i v dalších prodejnách se 
škody pohybovaly v desítkách 
tisíc. Nešetřili ani odcizená auta: 
ukradli autorádio, zničili potahy. 
Auto po vloupačce buď odstavili, 
anebo přechodně užívali, napří-
klad k výletu za známými. 

Stávalo se, že se lupičům ukra-
dené auto porouchalo a cestou 
na „nákupy“ havarovali, nebo se 
v prodejně, do které vnikli, spustil 
alarm, a utekli. Škodu ale stejně 
způsobili v podobě rozbité mříže, 
zámku či výlohy.  

Spolupachatelé tak kromě krá-
deže jsou nyní souzení také za ne-
oprávněné užívání a poškozování 
cizí věci i vloupání. M. Gorol na-
víc čelil obžalobě z výtržnictví. 
V této části obvinění svědčil P.S., 
pracovník hospody Dřevník na 
lounské Luně na tržišti, kde došlo 
ke rvačce. Goroľ se svým příbuz-

ným měl vyprovokovat zákazníka, 
udeřit ho, roztrhnout mu bundu 
a nakonec vymlátit z hracího au-
tomatu nemalou hotovost.       

Mladí recidivisté již mají za 
sebou několik trestů. Surmajo-
vi naposledy v roce 2005 uložil 
soud v Chomutově  400 hodin 
obecně prospěšných prácí. Tres-
tu se vyhýbal a dosud ho nezačal 
vykonávat. Goroľ má na kontě 
kromě podmíněných trestů i trest 
nepodmíněný a na dva roky zákaz 
pobytu v Praze.

U soudu měli svědčit další dva 
svědkové obhajoby, avšak se 
opakovaně nedostavili. Přestože 
obžalovaný Goroľ trval na jejich 
osobních výsleších, soudkyně 
JUDr. Maťátková k požadavku 
nepřihlédla a prohlásila dosa-
vadní dokazováni za dostačující 
a skončené. 

Shrnuto, podtrženo: rozsudek 
v pátek 25. května zněl – M. 
Surmaj si vysloužil souhrnný 
trest 15 měsíců se zkušební do-
bou na 2 roky, M. Goroľ za souběh 
trestných činů souhrnný trest od-
nětí svobody na tři roky ve věznici 
s ostrahou. Obžalovaní dále mu-
sejí nahradit způsobenou škodu.  
Obžalovaný Goroľ se s paní soud-
kyní o náhradě dohadoval, občas 
se mu nechtělo vstávat, takže byla 
eskorta stále ve střehu.

VALOV (sih) - Výjezdní jed-
notka Města Podbořany pomá-
hala při zásahu minulou neděli 
odpoledne, kdy hořel cíp Va-
lovského lesa směrem na Kry-
ry. Hořel asi hektar lesa, kte-
rý se rozšířil na obilí. Zásahu 

se zúčastnily jednotky z Kryr, 
Krásného Dvora, Nepomyšle 
a Podbořan. Po uhašení začalo 
obilí vždy znovu hořet. Hasiči 
zjistili, že lán znovu zapalují 
hořící myši! Museli tedy na-
před uhasit hlodavce.
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