
Přijeli mladí ruští umělci... Základní umělecká škola 
Louny přivítala minulý týden téměř 80 mladých Rusů z Jekatěrin-
burgu a Surgutu. Pedagogové ZUŠ  pro ně připravili výtvarnou 
dílnu. Veškerou výtvarnou výuku zajišťovaly učitelky ZUŠ Louny. 
Výtvarné práce ruských dětí, které vznikly během výtvarné dílny 
v Lounech, budou doplněny pracemi českých dětí ze ZUŠ Most, 
ZUŠ Rumburk a ZUŠ Louny pro putovní výstavu Ulice. Výstava 
se bude konat v Jekatěrinburgu, Praze, Budapešti, Varšavě, Lon-
dýně a v květnu 2008 ve Vrchlického divadle v Lounech. Přijeli také 
tanečníci (na snímku), kteří vystoupili ve Vrchlického divadle, na 
Akademii lounského Gymnázia V. Hlavatého a v atriu lounské rad-
nice, kde zatančily starostovi Janu Kernerovi svůj národní tanec. 
Vystoupení sklidilo veliký úspěch. Vzácní hosté kromě Loun 
a koupaliště navštívili také Žatec, Krásný Dvůr či Karlovy Vary. 
Na základě projektu mezinárodních setkání a výměny pojede 
celkem jedenáct učitelů ze ZUŠ Louny v říjnu na studijní pobyt 
do Jekatěrinburgu. (Jindřiška Riedlová)
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černá kronika

n    Generální oprava pod-
bořanského kostela sv. Pe-
tra a Pavla je dokončena, 
kdy bude svatostánek ote-
vřen věřícím a ostatní ve-
řejnosti?

„Znovuotevření kostela sv. 
Petra a Pavla, který pro-
šel generální rekonstrukcí, 
proběhne v pátek 29. června 
v 18 hodin slavnostní pout-
ní mší svatou. Zúčastní se 
jí otec biskup a zároveň se 
bude slavit 40 let kněžství 
otce Šimona z Kryr. Toto 
datum proto, že sv. Petr 
a Pavel jsou našimi patrony. 
V neděli od 17 hodin se bude 
konat koncert pana Františ-
ka Baráka.“

otázka
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Po několika letech došlo k vý-
znamné změně – slavnosti se ko-
naly opět na Masarykově náměstí 
a vstup byl zdarma. Také se změ-
nilo složení skupin, k vidění bylo 
více hudebních žánrů a stylů. 
Program začal v pátek odpoledne 
a končil v sobotu o půlnoci. K vi-
dění byly hudební stálice Blue 
Effect, Brutus nebo Vilém Čok, 
ale i méně známé kapely, které 

si podbořanské publikum získa-
ly. Skupina UDG, která se před 
třemi lety stala vítězem soutěže 
Coca-cola Pop Star, dokázala lidi 
zvednout z laviček a roztančit je. 
Návštěvníci byli také hodně zvě-
davi na Petru Peterovou, podbo-
řanskou rodačku, absolventku 
konzervatoře, která působí jako 
vokalistka u Petra Muka. 

„Lidi se baví, náměstí je plné, 

všechny skupiny přijely, vše pro-
bíhá v klidu. Žádný bezpečnostní 
ani zdravotní problém jsme řešit 
nemuseli, jsem spokojen,“ řekl 
nám pořadatel Kamil Šír.

Celé náměstí bylo uzavřeno 
a kromě tradičního občerstvení 
zde byly i atrakce pro děti, ská-
kací hrad, kolotoče nebo stánky 
se suvenýry. Jediné, co pořada-
telé nedokázali zajistit, bylo po-
časí. Několikrát hustě sprchlo, 
naštěstí byli lidé vybaveni pláš-
těnkami, deštníky a neutekli. Ti 
šťastnější se schovali do obřího 
občerstvovacího stanu, ostatní 
statečně vydrželi a po dešti se 
bavili dál.

n Zaběhlé selátko
LOUNY - Dne 20. června v Hu-

sově ulici u vlakového nádraží 
pobíhalo malé prase domácí 
a ohrožovalo silniční provoz. 
Strážníci pomocí odchytové sítě 
asi 20kilové sele odchytili a pře-
dali pracovníkovi útulku. O dvě 
hodiny později se na strážnici 
dostavil 22letý majitel prasete, 
kterému sele proběhlo pootevře-
nými vrátky v Hálkově ulici. 
n Kopali a napadali

LOUNY  - Dvě a půl hodi-

ny po půlnoci byl 17. června  
41letý muž z Loun v Pražské 
ulici napaden dvěma romskými 
mladíky. Zaútočili poté, co je 
muž upozornil, aby nekopali do 
zaparkovaného auta. Muž byl 
poraněný v obličeji, měl odřené 
ruce a stěžoval si na bolest ko-
lene. Hlídka strážníků je spat-
řila v Jakoubkově ulici. Mladíci 
ve věku 20 let z Loun a Plzně, 
byli předvedení na Policii ČR, 
zraněný převezen k lékařskému 
ošetření.
n Tučný lup z garáže

ŽATEC - Neznámý pachatel 

U Jezu odstranil visací zámek, 
vypáčil vrata od garáže č. 175 
a vnikl dovnitř. Vzal dvě autona-
bíječky, motorovou pilu, vrtačku, 
vzduchový kompresor, brusku, 
stolní brusku, kleště, pět litrů 
oleje a vibrační brusku, vše za 
23 808 Kč.
n Škodil v hospodářství

LIPENEC - Do nedostatečně 
zajištěného areálu hospodář-
ských budov vnikl zloděj. Odcizil 
tři elektronové disky na kola OA, 
rozbil zadní sklo u vozidla Fiat 
Cieqecento a na volném prosto-
ru areálu dvora  poškodil čelní 

sklo a přední světlomety vozi-
dla Hyudai Lantra. Škoda činí 
26 500 Kč.
n Zámky lámal i odemykal

VROUTEK - Neznámý pacha-
tel rozlomil zámkové vložky FAB 
u vstupních dveří do restaurace. 
Uvnitř odcizil televizor Philips, 
cigarety a alkoholické nápoje. 
Za pomoci klíčů, které ležely 
v pohostinství, odemkl výherní 
automaty a odcizil z nich peníze. 
Škoda byla vyčíslena na 41 523 
Kč.

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

(dokončení ze str. 1)
Podle něj je v Žatci asi dvanáct 

rodin, které žijí v kritickém sta-
vu. Byty z unimobuněk by pro 
ně byly řešením. A postavit si je 
Romové chtějí sami. Mají prý me-
chanizaci i své vyučené zedníky, 
malíře, elektrikáře, instalatéry. 
Od města chtějí jen pozemek 
a aby zakázku na stavbu zadalo 
jim. Práci by tak dostalo na dvě 
desítky Romů. „Pro začátek si 
představujeme deset bytových 
jednotek, každá by vyšla zhruba 
na 400 tisíc. Je to o polovinu 
levněji, něž by to stavěla firma,“ 
míní Štefan Kudrač.

Sedmatřicetiletý otec šestí dětí 
by prý sám takové bydlení uvítal. 
Se svou ženou a dětmi (nejmlad-
ším dvojčatům jsou čtyři roky) 
bydlí v nájmu v domě v hava-
rijním stavu. Žádost o městský 
byt podal již před patnácti lety. 
„V ložnici máme půl metru 
plísně, malí kvůli tomu mají 
chronickou rýmu,“ líčí Růžena 
Kudračová.

„Se sepsáním žádosti o dotaci 

by nám mohl pomoci vedoucí 
odboru sociálních věcí, už jsme 
o tom jednali,“ říká Š. Kudrač. 

Město nemá vhodné pozemky. 
Romové nové bydlení nechtějí 
mimo město, nechce to ani radni-
ce. „Nemělo by být ani v okolních 

vesnicích,“ uvedl Aleš Kassal. 
“Chceme ukázat, že umíme 

hospodařit a pracovat,“ tvrdí čle-
nové romského sdružení. „Vždyť 
naši lidé pokládají zámkové 
dlažby v Žatci i v Lounech, dělají 
výkopy pro telefonní společnos-
ti. Chceme se podílet i na úklidu 
města a úpravách zeleně. Vzali 
jsme si do své správy čeradickou 
ubytovnu pro neplatiče, která je 
v dezolátním stavu a chceme ji 
s pomoci města opravit,“ vypo-
čítává Kudrač.

„Vše je zatím ve fázi úvah, 
plánů a hledání mechanismů, 
jak by to fungovalo. Oceňuji 
současnou intenzivní spolupráci 
radnice s romským sdružením 
a věřím, že vše je na dobré cestě. 
Rozhodně vítám každý návrh 
nekonfliktního řešení. Co se týče 
hledání pozemků, právě dokon-
čujeme územní plán, kam bu-
dou zakomponovány požadavky 
všech zastupitelů. Teprve potom 
budeme moci jednat konkrétně-
ji,“ uzavírá žatecký starosta Erich 
Knoblauch.

Jak budeme 
vycházet 

o prázdninách
Během prázdnin jste si již 

zvykli, že se rozsah novin snižu-
je na šest stran, aby se všichni, 
ti kteří se na výrobě novin podí-
lejí, vystřídali na dovolených. Se 
změnou tiskárny, která nastala 
v loňském roce po prázdninách, 
jsme narazili na menší technic-
ký problém. Vzhledem k tomu 
jsme se rozhodli ve spolupráci 
s tiskárnou Severografia Most 
problém vyřešit tak, že bude-
me střídat v průběhu prázdnin 
(červenec a srpen) vždy čtyř 
a osmistránková čísla. První 
číslo, které vyjde před svátky, 4. 
července, bude mít tedy rozsah 
4 strany, po něm, 11. července 
následuje číslo osmistránkové 
atd. Děkujeme za pochopení.

Květa Tošnerová,
vydavatelka

„Proběhla schůzka mezi námi 
a představiteli Tatranu, kde jsme 
se dohodli na určitých opatřeních. 
Zajistili jsme, aby areál nebyl prů-
chozí, začala se zamykat boční 
branka a po dohodě s majitelem 
kuželny i to, že po zavření pro-
vozovny se zamyká i velká brána, 

aby byl ztížen přístup do areálu. 
Také jsme se dohodli na úklidu 
celého prostoru a zaplocení 
problematické části pozemku od 
kuželny k panu Bláhovi. Zaplo-
cení proběhne v letních měsících 
našimi veřejně prospěšnými 
pracovníky. Celkově si myslím, 

že opatření byla účinná a žádný 
problém nenastal,“ uvedl Honzl. 

Problém se tedy podařilo čás-
tečně vytěsnit. Otázka je – kam. 
Také starosta města s policií 
projednával zvýšený dohled v té-
to oblasti. Pokud by se opatření 
ukázala jako neúčinná, chce se 
radnice vrátit k možnosti insta-
lace kamerového systému.

Minulou středu u lounského 
soudu vypovídali jeho matka 
a otčím. „Byl nedobrý, problémo-
vý,“ řekla soudu pětašedesátiletá 
Mária N. Nestačila na syna, zů-
stala sama s dalšími pěti dětmi, 
a tak šel Přemysl v deseti letech 
do ústavu. Ve třinácti se vrátil 
domů, ale problémy pokračovaly. 
„Chytil se party, pak byl zavřený, 
vrátil se, bydlel s námi v Žatci, 
bral drogy,“ líčila matka. 

Před osmi lety se Přemysl 
Pešta seznámil v Žatci s nynější 
družkou, s níž má dvě děti. Před 
několika lety se přestěhovali 
do Buškovic. Právě tam v noci 
loňského listopadu ji Pešta měl 
zmlátit páskem, sprchovat stu-
denou vodou a znásilnit. Poté, 
co usnul, utíkala pro pomoc jen 
v noční košili. Nebylo to poprvé, 
co Pešta ženu napadl. O fyzickém 

i psychickém násilí na družce 
svědčí lékařské zprávy. Například 
v létě 2005 ji udeřil tak, že měla 
roztržené ucho. 

U soudu vypovídal i sedmdesá-
tiletý otčím obžalovaného. „Nic 
špatného o ní nemohu říct,“ 
povídal. Matka obžalovaného 
i on ovšem mají daleko k syno-
vi. Nejen geograficky (dávno 
se přestěhovali na Moravu), ale 
i citově. „Matka je léta u svědků 
Jehovových, je mi to cizí, moje 
rodina je moje družka a děti,“ 
řekl u soudu Pešta. Po celou 
dobu týrání a znásilnění popí-
rá. K soudu se dostavila i jeho 
sestra. Podle ní to mezi bratrem 
a jeho družkou „začalo skřípat 
kvůli penězům“, když poškoze-
ná koupila na sebe byt. „Vždyť 
do manželství nic nepřinesla, 
přišla s rancem, jen nějaké had-

říky přinesla,“ až moc zaujatě 
svědčila sestra. 

Soud vyslechnul také hos-
tinskou z Buškovic, u které se 
poškozená zdržela předtím, než 
ji druh napadl. „Postěžovala se 
mi, že ji zmlátil a ukázala i lékař-
skou zprávu. A že neví, co dělat. 
Řekla jsem jí, že bych s takovým 
člověkem nebyla. Když přišel Peš-
ta, rozklepala se a řekla -Teď mě 
zabije,“ svědčila servírka.  

Kuriózní situace nastala o pře-
stávce, kdy moravská máma 
nabízela soudu flašku domácí 
slivovice: „Je dobrá, voňavá, 
nemyslím to jako úplatek!“ 
– a podivovala se, že ji soudci 
odmítají. 

Hlavní líčení bylo odročeno na 
18. července. Tentokrát má soud 
vyslechnout bývalou přítelkyni 
obžalovaného a policistu, který 
zasahoval u agresivního Pešty 
v roce 2005. Pak by mělo být 
podle soudkyně Hany Bachové 
rozhodnuto.

Sobotní nové 
volby

ZÁLUŽICE (bal) - O nové vol-
by do obecního zastupitelstva 
v Zálužicích projevilo zájem 
třicet osm ze zapsaných 61 
lidí s volebním právem. Účast 
tedy činila 62,3%. 

V sobotu dopoledne přišlo do 
volební místnosti devět voličů. 
„Hodně občanů je starých, ne-
mocných, tak se musí s volební 
urnou do Stekníka a Rybňan za 
nimi,“ řekla členka volební ko-
mise Martina Navrátilova, s níž 
v komisi usedly Jana Kučerová 
a Margita Krejčíková. Nové ko-
munální volby se konaly tam, 
kde se vybraná zastupitelstva 
loni v říjnu rozpadla – celkem 
v sedmi českých obcích. 

Novými zastupiteli Zálužic 
byli zvoleni Danuše Cilcová, 
Fedor Krejčík, Jiří Ureš, Zde-
něk Veverka a Olga Vlčková, 
náhradníkem je Michal Liška. 
Všichni byli na kandidátce 
sdružení nezávislých kandidá-
tů, více uskupení ve volbách 
nekandidovalo. Zálužice, jenž 
zahrnují Stekník a Rybňany, 
potřebují hlavně vodovod.

Lounská kašna... Na Náměstíčku se dokončuje kašna podle 
návrhu Ing. Arch. Pavla Čermáka. „Má přibližně osmnáct tun, je 
z hořického pískovce, dno a okolní dlažba z německého materiálu 
marina. V kamenické dílně jsme vyráběli jednotlivé části, které se 
pak sestavovaly na místě. Kašna pro nás představuje dva měsíce 
perné dřiny,“ líčí kameník Zdeněk Buk. Je lounským rodákem, 
původně zámečník po čtyřleté praxi v kamenické firmě v Praze ab-
solvoval umělecké řemeslo. Na snímku spolu s kolegou Milanem 
Kundelou (vlevo) sestavují poslední části kašny. Toto je vůbec první 
kašna, kterou Bukova kamenická dílna vyrobila. (toš)

K poctě Josefa Patery... Obyvatelé Opočna zavzpo-
mínali v sobotu 23. června na učitele a malíře Josefa Pateru, který 
v obci žil od roku 1939. Svůj život skončil tragicky v roce 1957.  
V prostorách obecního úřadu proběhla výstava jeho obrazů. 
Všechny obrazy, které Patera v Opočně stvořil, byly malovány 
levou rukou, jelikož v roce 1933 byl náhle raněn mrtvicí. Maloval 
výhradně vodovými barvami. Na svých plátnech vyobrazoval různé 
předlohy, krajinomalbu, architekturu. „Je zde zhruba 25 obrazů, 
všechny jsou zapůjčeny obyvateli, největší část je od dcery malíře 
Hany Dvořákové,“ uvedl starosta Jaroslav Richter. Výstavu si ne-
nechal ujít rodák z Opočna Ing. Josef Holý. Na obrazech je detailně 
zachycen i jeho rodný dům čp. 35 – stará škola z roku 1892, rodný 
dům jeho dědečka – středověká stavba. Kromě výtvarné hodnoty 
mají díla Josefa Patery i nesmírnou hodnotu historickou. „Mnohé 
už není, pamatují si, jak bourali obchod a rozšířili křižovatku. Tam, 
kde stojí obecní úřad, byl Hostinec Zdislava Horníka (ukazuje na 
obraze) a ať ten nápis zamalovávali, stejně byl vidět,“ vzpomíná 
na kvalitní barvy místní Pavel Svoboda. Na výstavu zavítal i Josef 
Edhard, bývalý starosta Jimlína, jehož obec malíř zvěčnil i s No-
vým Hradem. Zájemci mohli po výstavě přistaveným autobusem 
odjet na prohlídku hradu, v Myslivně proběhla i beseda o historii 
a posezení s hudbou. (bal)

Areál TJ Tatranu nebude průchozí
PODBOŘANY (sih) - Místostarosta města Karel Honzl informo-
val zastupitele o situaci kolem drog v areálu TJ Tatran. 

Týral a znásilnil družku
Bodrá matka na výchovu problematického syna sama nestačila

LOUNY (bal) – Přemek Pešta byl už od dětství nezvladatelný. 
Nyní třicetiletý muž čelí u Okresního soudu v Lounech obžalo-
bě z dlouhodobého týrání osoby žijící ve společné domácnosti 
a znásilnění. 

Letní slavnosti tentokrát zdarma
Posluchači ocenili pestrost žánrů a stylů

PODBOŘANY (sih) - V pátek a sobotu probíhaly Podbořanské 
letní slavnosti. V minulých letech se konal hudební festival Experi-
ment, který pořádal soukromý podnikatel. Ten letos nebude, a tak 
se radnice snažila připravit pro lidi obdobný program. Vyhlásila 
dvousettisícový grant, jehož vítězem se stal podnikatel Kamil Šír, 
který má s podobnými akcemi zkušenosti. Řadu let organizuje 
rockový festival Rock for Churchill ve Vroutku.

Ubytovna v Sedčicích jako in-
spirace. Vešly by se do ní čtyři 
rodiny, ukazuje Štefan Kudrač.

Bože dej, ať radnice pomůže
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ŽATEC (bal) - V neděli od-
poledne na zahradě Dětského 
domova v Žatci se tamní děti 
vyřádily spolu se svými kama-
rády ze školy, z hříště, z ulice. 
Cílem Dne pro mého kamaráda 
bylo vytvořit prostor pro setkání 
dětí z rodin s dětmi z dětského 
domova. 

Znalostní, výtvarné, sportovní 
soutěže a soutěž Děcák hledá 

superstar! spolu se závěrečnou 
diskotékou plně zaměstnaly děti 
i tety. „Chceme tím posílit sebe-
vědomí naších dětí, aby ukázaly, 
že nejsou žádní chudáci, aby je 
spolužáci nelitovali. Město nám 
přispělo pěti tisíci korunami na 
hodnotné ceny,“ řekla teta Věra 
Uhlíková. 

O prázdninách poskytneme 
prostor dětským příběhům.

Den pro mého kamaráda


