
Důstojné oslavy pátera Daneše... První čer-
vencový den byl na Peruci věnován oslavám dvoustého výročí 
narození pátera Františka Daneše. Dopoledne byl v kině pro-
mítnut film o tomto osvíceném knězi, který na Peruci působil 
a pozvedl kulturní život. O knězi přednášel i lounský archivář 
Jan Mareš. Ve 14 hodin pak byla v Muzeu české vesnice otevřena 
výstava na počest duchovního. Můžete se zde seznámit s řadou 
dokumentů včetně Danešovy korespondence s rodinou Palac-
kých, Riegerových či se Svatoplukem Čechem. Páteru Františku 
Daneši byla věnována mše v kostele sv. Petra a Pavla, na jeho 
počest se uskutečnil také koncert, v němž vystoupil lounský 
Kvítek a za varhany usedla Marie Šestáková. Slavnosti byly 
v pozdním odpoledni ukončeny u Danešovy hrobky na peruc-
kém hřbitově. Akci inicioval Jiří František Daneš z Mnichova 
(na snímku), který loni Peruckem projížděl a uvědomil si výročí 
slavného předka. Materiály nacházel v píseckém a lounském ar-
chivu, v Památníku národního písemnictví či mezi členy rodiny. 
Oslavy zkrášlil svou účastí nejstarší člen rozsáhlého Danešova 
rodu, František Daneš, který dlouhá léta vedl Ústav pro jazyk 
český. Akce zdárně proběhla díky dalším obětavým lidem, jako 
je Miroslav Blažek, Ivo Kraus, ale také za podpory ministerstva 
kultury a za finančního přispění Městyse Peruc. (toš) 
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n    V Mostě, Chomutově, 
Žatci a Lounech vznikla 
poradenská místa průmys-
lové zóny Triangle. V Lou-
nech byla kancelář porad-
kyně otevřena v Hilbertově 
ulici 28. V čem můžete li-
dem konkrétně pomoci?

Monika
Drástová,
poradkyně
rozvoje pracov-
ních příležitostí 
pro Louny 
a Lounsko

„Budeme podávat informa-
ce o zóně Triangle, sezna-
movat s aktuální poptávkou 
po pracovnících. Poraden-
ství se týká jednak lidí, kte-
ří jsou nezaměstnatelní, jed-
nak těch, kteří o změně za-
městnání uvažují a potřebu-
jí poradit a navigovat, o jaké 
místo se lze ucházet. Zájem-
cům pomohu vyplnit či ode-
slat dotazníky. Poradenské 
místo bude spolupracovat 
s úřadem práce i školami. 
Celý projekt je spolufinan-
cován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.“
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PODBOŘANY (sih) - Minulý 
pátek se konala slavnostní mše 
svatá u příležitosti znovuote-
vření kostela sv. Petra a Pavla 
v Podbořanech po generální 
rekonstrukci. Ta probíhala ně-
kolik měsíců a otevření kostela 
se konalo v den svátku patronů 
kostela – sv. Petra a Pavla. Otec 
Alexandr zde přivítal otce Jose-
fa Šimona z Kryr, který slavil 
výročí 60 let v kněžské službě, 
a otce biskupa, který se ujal 
znovuvysvěcení kostela.

Lidé zaplnili lavice do posled-
ního místa a kochali se pohle-
dem na novotou zářící a vonící 
kostel. Otec Alexandr poděkoval 
všem, kteří se na opravě kostela 
podíleli. Zejména dělníkům 
a všem dobrovolníkům, kteří ve 

svém volném čase pomáhali. 
Také vyzdvihl dobrou spolupráci 
s radnicí v Podbořanech. Po dobu 
rekonstrukce otec Alexandr pře-
kvapil svým počinem, že mše 
probíhaly ve farní stodole. Do 
povědomí širší veřejnosti se kos-
tel dostal i nálezem ostatků šesti 
kněží, které se našly v podzemní 
kryptě. Otec Alexandr spravuje 
13 farností, kam dojíždí.   

„Děkuji všem lidem, kteří 
dobrovolně přispívají na kostel. 
Podařilo se nám vybrat přes 80 
tisíc korun od našich farníků 
i ostatních lidí. Přicházejí babič-
ky, které mají hluboko do kapsy 
a přesto přispějí. Je to dojemné 
a krásné. A jen díky vám všem se 
můžeme sejít v tomto krásném 
kostele,“ uvedl otec Alexandr.

n Kradl na přejezdu
PERUC - Dosud neznámý pa-

chatel 24. června odcizil kabely 
k světelné a zvukové výstražné 
signalizaci u železničního přejez-
du v obci. Škoda byla vyčíslena na 
8000 Kč.
n Mrtvola z řeky

LENEŠICE - 25. června bylo 
v Ohři u obce nelezeno tělo 
mrtvého muže. Leželo na břiše 
zachyceno ve větvích padlého 
stromu. Nalezli je pracovníci 
Povodí Ohře a vyprostili pomocí 
motorové pily a nafukovacích 

člunů Hasičského záchranného 
sboru Louny a Cítoliby. Lékař 
neshledal na těle žádné známky 
cizího zavinění úmrtí, k němuž 
došlo asi před 14 dny. Jako pří-
činu smrti předběžně stanovil 
utonutí a navrhl provedení soud-
ní pitvy. Případ je v šetření.
n Hojnost přestupků

POSTOLOPRTY - 27. června 
v 8:45 hlídka MP Postoloprty 
kontrolovala řidiče osobního vo-
zidla, které nemělo během jízdy 
rozsvícena potkávací světla. Bylo 
zjištěno, že řidič v autě převáží 
dítě bez zádržného systému, na 
vozidle byla propadlá technická 

kontrola od roku 2005, nebylo 
uzavřené povinné ručení a bě-
hem jízdy nebyl řidič připoután 
bezpečnostním pásem. Přestupek 
dořeší MěÚ Louny.
n Vykázán z bytu

PODBOŘANY - V sobotu do-
poledne vykázali policisté z místa 
trvalého bydliště 29letého muže, 
který doma slovně i fyzicky na-
padal matku a sestru. Rozhodli 
tak poté, co zjistili, že se agrese 
stupňovala a vykazovala znaky 
domácího násilí. Věc nadále še-
tří policisté podbořanského ob-
vodního oddělení jako přestupek 
proti občanskému soužití.

n Loupež objasněna
LOUNY - Minulý týden zahá-

jila policie trestní stíhání proti 
24letému mladíkovi z Loun, kte-
rý chtěl začátkem června oloupit 
na Suzdalském náměstí 40letou 
ženu. Zezadu k ní přiskočil a po-
žadoval vydání peněz, přičemž 
se pokoušel zmocnit kabelky. To 
se mu však nepodařilo, neboť se 
poškozená aktivně bránila. Mla-
dík uprchl. Obviněný se nachází 
ve vazbě.

A. Tallowitz, MP Postoloprty
M. Malý, MP Louny

T. Krupička, PČR Louny
J. Střelcová, PČR Louny

„Narodil jsem se ve Volkově 
na Ukrajině. Bojoval jsem v čes-
koslovenském armádním sboru 
Ludvíka Svobody. Přes Varšavu 
jsme se dostali do Českoslo-
venska, po válce jsem se usadil 

v Praze,“ řekl Vladimír Hlavá-
ček (86 let), jeden z Volyňských 
Čechů a válečných veteránů. 
Mezi hosty v Žatci byla i Zoe 
Klusáková, dcera zmiňovaného 
generála Ludvíka Svobody, který 

stál u zrodu 1. československého 
armádního sboru v Sovětském 
svazu a později byl prezidentem 
republiky. 

Busta připomíná památku 
prezidenta Beneše. „Byl to velký 
státník a výrazně se zasloužil 
o možnost návratu 40 tisíc Volyň-
ských Čechů do původní vlasti,“ 
řekl Oldřich Rejchrt, předseda 
Sdružení Čechů z Volyně a jejich 
přátel. 

Mnoho volyňských Čechů se 
po návratu usadilo na Žatecku 
a Podbořansku. V Žatci jejich 
přítomnost dokládá několik 
místních názvů, například ulice 
Volyňských Čechů nebo restau-
race Volyňačka. V Podbořanech 
je zase muzeum Volyňských 
Čechů.

Sami volyňští Češi před časem 
projevili přání, aby busta Edvar-
da Beneše byla umístěna právě 
v Žatci. Vedení města tomuto 
záměru vyšlo vstříc. Starosta 
a místostarosta pak osobně po-
mohli pomník odhalit. Na místě 
zazněla státní hymna a představi-
telé mnoha církví pomník vysvěti-
li. Ve tvářích řady účastníků byly 
patrné slzy dojetí.

n Osobnost E. Beneše zůstane rozporuplná
Reakce na článek Vítáme každého, kdo přichází s otevřeným 

srdcem (Svobodný hlas č. 24, který vyšel 13. června 2007).
„Vážený pane Rejchrte, pane Hofmane a pane Vodičko,
Děkuji za Vaší osobní a upřímnou odpověď. Mám upřímné po-

chopení pro základní smysl a důvod Vašeho uctění Dr. E. Beneše 
za jeho zásluhy při přestěhování do vlasti, jak bylo rozhodnuto 
na zasedání předsednictva celostátního výboru Sdružení Čechů 
z Volyně a jejich přátel.

Vaše tvrzení o neracionálním chování mnoha bývalých Němců 
z českých zemí (Böhmen) mohu potvrdit. Nejen já osobně, ale 
také členové našeho spolku a mnoho dalších jsou tímto fenoménem 
konfrontováni a vůči němu bezmocní. Náš spolek se neztotožňuje 
s politikou Sudetoněmeckého landsmanšaftu, neboť jejich cíle (na-
příklad znovuzískání domoviny) jsou pro nás nepřijatelné. 

Víme, že zločiny a vraždy německých nacistů v Lidicích, Malíně, 
Oradouru, Terezíně a v dalších místech Evropy, holocaust a zákeř-
né rozpoutání II. světové války a miliony obětí se nedají vymazat 
z dějin a paměti a je nutno tyto věci připomínat a památku obětí 
uctívat. Také na vyvraždění bezmála veškeré židovské komunity 
na území ČR není možné zapomenout. Nejhorší byl každodenní 
nacistický teror, spojený s udáváním sousedů a masovým nočním 
zatýkáním, kdy lidé mizeli beze stop a byli popravováni či deporto-
vání do pracovních a vyhlazovacích táborů. Žatečtí Němci loni též 
uspořádali pietní akt na židovském hřbitově, v jejich řadách jsou 
i bývalí němečtí antinacisté. 

V posledním odstavci mého předešlého dopisu jsem vycházel 
z následujícího odstavce Česko-německé deklarace: 

„Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným 
vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlast-
ňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení 
a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter 
přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s ele-
mentárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními 
normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 
1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že 
následkem toho nebyly tyto činy potrestány.“ 

Uvedené případy na Žatecku jsou dokumentovány z českých úřed-
ních míst a byly již vystavovány na několika místech v Severních 
Čechách, nyní od 21. června do 22. července v jezuitském klášteře 
v Litoměřicích. 

Nechci polemizovat o politickém působení Dr. E. Beneše, pře-
sto dovolte pár poznámek. Z poválečných archivních pramenů 
sice není doložitelné, že by prezident Dr. E. Beneš vydal nějaké 
rozkazy k fyzickému ublížení “státně nespolehlivým lidem”, resp. 
že by takový mimosoudní postup schválil. Nelze však pominout 
některé jeho velmi inspirativní projevy – v Brně, v Praze, v Lidi-
cích a Táboře v květnu a červnu 1945, které mohly být snadno 
interpretovány některými ozbrojenými skupinami obyvatelstva 
jako přímá výzva k fyzické “odplatě”. Také podpis Dr. E. Be-
neše pod tzv. amnestičním zákonem, jenž se týká zločinů proti 
lidskosti v době již mírové, je kontroverzní. Ono to klubko je 
skutečně velice zamotané.

Přeji Vám z celého srdce důstojnou oslavu výročí návratu do 
vlasti a pouze lituji, že jste při této příležitosti zvolili kontroverz-
ní osobnost českých dějin. Osobnost Dr. E. Beneše je a zůstane 
rozporuplná, a to zdaleka nejen kvůli jeho významnému podílu 
na prosazení principu “integrálního” odsunu. Život ve svobodě 
a pravdě vyžaduje úsilí.“

Otokar Löbl,
předseda Nadačního spolku Saaz- Žatec, Frankfurt am Main

Kruhový objezd 
proti Plusu je již 

zprovozněn
LOUNY  (red) – Od úterka 
26. června je centrum Loun 
a hlavní lounská tepna opět 
průjezdná. Nová okružní kři-
žovatka Hrnčířská – Českých 
Bratří naproti Plusu je již 
v provozu.

Slavnostního přestřižení pás-
ky se zúčastnil ústecký hejtman 
Jiří Šulc, lounský starosta Jan 
Kerner a ředitel společnosti 
Ekostavby Louny, která křižo-
vatku zhotovila, Jiří Markup.

Okružní křižovatka byla po-
stavena za třináct milionů ko-
run, z toho 10 miliony přispěl 
Ústecký kraj a téměř čtyřmi 
Město Louny. Celkem bylo nově 
položeno 3.000 m2 asfaltové 
plochy a 600 metrů chodníku. 
Střed okružní křižovatky zdobí 
čedičové sloupy, které Ekostav-
by věnovaly Lounům ze svého 
lomu ve Vrbce. 

Od 9. července čeká na řidiče 
další uzavírka. Kruhový objezd 
tentokrát bude vznikat poblíž 
polikliniky pod Domovem seni-
orů. Společnost Ekostavby by jej 
měla dokončit o prázdninách. 

(dokončení ze str. 1)
Jedním z cílů akce bylo upo-

zornit na Národní rozvojový 
program mobility pro všechny, 
který běží od roku 2005 a město 
či obec se do něj může hlásit. Je 
určen na odstraňování bariér při 
vstupu do budov a zpřístupňo-
vání dopravy. Města, jelikož pro-
gram nemají nařízený, o něj ale 
zatím jeví malý zájem. „Přístup 
města k občanům se nám nelíbí, 
touhle problematikou se tady 
nikdo nezabývá,“ říká P. Říha. 

Nyní probíhá 1. kolo hodnocení 
záměrů bezbariérových tras pro 
rok 2008. V něm se přihlásilo 
jen 15 zájemců. „V říjnu se 
předpokládá druhé kolo, tak má 
i naše město ještě možnost se 
přihlásit,“ upozornil Říha.

Z bezbariérového hlediska 
je centrální Mírové náměstí 
ostudou Postoloprt, což vedení 
města vyčítají nejen místní. „Vše 
je o penězích. Snažíme se na re-
konstrukci náměstí a přilehlých 
ulic získat dotace. Zapotřebí 

jsou desítky milionů,“ řekl sta-
rosta Miroslav Hylák, který se 
spolu s dalšími členy rady města 
na akci dostavil. Výtky občanů, 
ač expresivní, zazněly i tento-
krát. Zástupci města je vydrželi 
poslouchat nanejvýš pět minut. 
Poté se jeden z radních nechal 
slyšet, že „z nich dělají voly“, 
a odešli na radnici schůzovat.

Na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva města chce Petr Říha 
podat interpelaci, jak byly využity 
poznatky z proběhlé akce.
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Nejen postoloprtské centrum je plné bariér

Oldřich Rejchrt a Aleš Kassal, Josef Kučera a Erich Knoblauch.

Na náměstí přibyla busta prezidenta
ŽATEC (bal) - Busta druhého československého prezidenta Ed-
varda Beneše nově zdobí Kruhové náměstí v Žatci. Pod ní se skví 
nápis „Volyňští Češi s vděkem svému presidentovi“. Slavnostní 
odhalení proběhlo poslední červnový pátek a pro Žatec to byla 
velká událost. Do města přijelo několik set lidí včetně válečných 
veteránů, z celé republiky.

Mladík si měl kopii pětisetkoru-
nové bankovky přivézt domů v lé-
tě 2003 od Máchova jezera, kde 
prý ji dostal od někoho na párty. 
Dva roky pak ležela ve skříni 
jako suvenýr. „Pokládal jsem to 
za žert, chtěl jsem to použít leda 
jako papír na zapsání telefonního 
čísla. Nevěděl jsem, že to dojde až 
sem,“ líčil O. Valeš. 

V říjnu 2005 policie okopíro-
vanou pětistovku objevila při 
domovní prohlídce, kterou u ob-

žalovaného provedla kvůli jinému 
trestnému činu.

„Bankovka měla ještě bílé 
okraje okolo, jak to bylo špatně 
ostříháno. Jedna strana bankov-
ky byla natisknutá křivě,“ vzpo-
mínal před lounským soudem 
Valeš, který odmítl, že by chtěl 
bankovku někdy použít jako pla-
tidlo. Byla vytištěna na obyčejném 
papíře z inkoustové tiskárny. Že 
nešlo o seriózní padělek, nakonec 
uznal i soud a Valeše obžaloby 

zprostil. „S touhle bankovkou 
by obžalovaný nepochodil ani 
v hokynářství. Proto jsme došli 
k závěru, že čin není společensky 
nebezpečný,“ zdůvodnil osvobo-
zující rozsudek předseda senátu 
Zdeněk Zelenka.

I když na pětistovce chyběly 
běžné ochranné znaky, ohodno-
tila ji zkušebna platidel České 
národní banky jako padělek, byť 
méně zdařilý. Na to apelovala 
státní zástupkyně, která navr-
hovala, aby soud Valeše uznal 
vinným, a proti rozsudku se na 
místě odvolala, takže není ještě 
pravomocný.

S penězi nejsou žerty
Za přechovávání padělané bankovky můžete dostat až osm let  

LOUNY (bal) – Třiadvacetiletý Ondřej Valeš ze Žatce minulou 
středu stanul před soudem kvůli falešné pětistovce. Byl obžalo-
ván z padělání a přechovávání padělaných peněz, a hrozilo mu 
až osmileté vězení.

Podbořanský kostel ožil věřícími
Nejvíc přispívají ti, kteří mají do kapsy nejhlouběji


