
Třináctiletá Veronika Ondráč-
ková z Lovosic je na Smolnici 
na prázdninách u tety. Její zrza-
tá copatá Pipi Punčochatá s prš-
kou pih patřila k nejpůvabnějším 
zjevením celé atrakce.“Trénovala 
jsem s maminkou,“ prozrazuje. 

Petr Janský z Obory jel na bicy-
klu, vyrobeném roku 1938. „Do-
konce k němu ještě existuje i zá-
ruční list,“ dodává pan Janský. 

„Já vám spadnu a můžete si 
něco přát,“ nabízel se Roman 
Charvát coby pěticípá hvězda 
z Klůčku. Višňovou jel posedmé, 
původně byl převlek červený, to 
když se jelo za symboly komu-
nismu. Raději přebarvil nažluto, 
prý aby nedostal na budku. Těžko 
říci, zda od komunistů, že zne-

važuje jejich atribut, anebo an-
tikomunistů, že jim nenáviděný 
režim připomíná. 

Indián Vladimír Kabourek je 
absolvent všech ročníků. Neza-
nevřel, ani když si v rámci roč-
níku osmého rozbil hlavu a byl 
ošetřen ve Slaném v nemocni-
ci. „Večer mě dovezli autem za 
kamarády,“ vzpomíná Indián 
a jeho kamarádi mu radili, že 
má říkat howgh a konzumovat 
ohnivou vodou. 

„Já jedu za trhy Ředhošť,“ 
hlaholí 67letý Svatopluk Socha 
v uniformě. „Jsem 40. ročník. 
Zažil jsem Němce, Rusy... a Viš-
ňovou Tour,“ dodává. Josef Pe-
trlík a Tomáš Kolčava jeli za 
vojáky - Petrlík v maskáči, Kol-

čava ve vycházkovém. Nejvíc se 
mu však líbil ročník pohádkový, 
v němž byl za Karkulku. Armá-
du zastupoval i kulometčík a pří-
slušník Vietkogu.

Upír Josef Vecko údajně právě 
dorazil z Transylvánie. Pohotově 
vyndal bakelitové špičáky, aby 
mohl mluvit. “Co si od akce sli-
buju? Kdepak krev, já věřím ve 
srandu,“ vyznává se Dracula. 
Na závod trénuje 2 – 3x týdně 
60 kilometrů. 

Petr Jech jel za uklízecí děvče, 
s kyblíčkem. „Já ani nevím, za 
co jedu. Asi za knížete Oldřicha 
nebo někoho na ten způsob,“ 
povídá švarný a statný Láďa 
Komůrka, s mečem za pasem 
a kožešinovou čapkou na hla-
vě, zatímco Standa Paur vyra-
zil v katí kápi a polystyrénovou 
sekerou. V košíčku vezl čísi sťa-
tou hlavu.

Podle informací svědků všichni 
smělou jízdu šťastně přežili.

Rodiny z Čeradické ulice byly 
místostarostou Alešem Kassa-
lem vyzvány, aby vnitřek objektu 
a okolí poklidily. Poté že se domlu-
ví nový závazný režim a radnice 
bude hledat cestu, jak pobyt zle-
galizovat. Do smluveného termí-
nu uklizeno nebylo. Místostarosta 
oznámil, že neoprávnění uživatelé 
mají na vystěhování víkend. Pak 
že dojde k odpojení vody a elektři-
ny, posléze k vystěhování.

„Problém s ubytovnou a tam-
ními neplatiči se vleče řadu let. 
Poslednímu z nájemníků přesta-
la platit nájemní smlouva před 
půldruhým rokem. Navíc se zde 
pohybovaly desítky lidí neznámé 
identity a řešení se stále odsou-
valo,“ předesílá žatecký staros-

ta, který minulé pondělí přikázal 
zbylým rodinám, aby opustily 
objekt do 24 hodin. Postupoval 
zdvořile, avšak nekompromisně. 
Upozornil, že se neoprávnění 
nájemníci měli řadu šancí, které 
nevyužili. 

V úterý se v místě zdržovala už 
jen poslední rodina, které se ne-
dařilo sehnat odvoz. Nakonec ho 
zajistilo město. „V ubytovně vlá-
dl nepředstavitelný nepořádek 
a smrad,“ uvádí svědek, který 
byl při přebírání objektu po vy-
stěhovalcích. Ti pobrali i všechno 
železo, jen pes u boudy zůstal. 

„Všechny tři rodiny už nyní byd-
lí. Romská komunita se zachova-
la solidárně. Dvě rodiny šly k pří-
buzným, jedna si předem předplá-

cela kauci. Vystěhování očekávali, 
ale netušili, že to bude tak brzy,“ 
říká Petr Antony, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí žatecké radnice. 
Objekt čeká sanace. „Bude zabez-
pečen proti vniknutí, posléze re-
konstruován,“ říká starosta. Buď 
zde budou provozovány malome-
trážní byty, ovšem s přísným re-
žimem a dodržováním hygieny 
a pořádku anebo má být přebu-
dován pro potřeby turistického 
ruchu. Náklady na rekonstrukci 
odhaduje starosta nejméně na 
milion a půl.

„Jsem rád, že došlo k bez-
konfliktnímu naplnění příkazů 
radnice a že přestane docházet 
k neoprávněnému čerpání pro-
středků města,“ uzavírá Erich 
Knoblauch. Obyvatelé ubytovny 
v Čeradické dluží městu 1,2 mi-
lionu korun, což pro Žatec před-
stavuje desetinu celkového dluhu 
za bydlení a nájem.

Vlak nebo autobus?
V Deštnici se rozpoutala dis-

kuse, zda nahradit osobní vla-
ky autobusovou dopravou. Co 
je lepší? Jasně že vlak! Jistě 
že autobus! Kdo má pravdu 
– „vlakař“ nebo „busař“? 
Všechno má svá pro a proti, 
tak už to v našem symetric-
kém vesmíru, Žatecko nevyjí-
maje, funguje.

Osobně si myslím, že vlak 
je to pravé ořechové. Vychá-
zím z faktu, že člověk je tvor 
společenský s nezbytnou tou-
hou po komunikaci, což lze 
v autobuse jen těžko realizo-
vat. Už jen s ohledem na no-
toricky známou tabulku vedle 
řidiče s imperativem o neruše-
ní za jízdy. 

Ve vlaku mohu navštívit 
kdykoliv kohokoliv, a popoví-
dat. Rovněž se mohu prochá-
zet po uličkách a tím odlehčit 
sedacím svalům při delších 
jízdách. Zkuste totéž provést 
v buse! Autobusy navíc jsou 
účastníky dnes čím dál agre-
sivnějšího způsobu pohybu po 
veřejných komunikacích, čímž 
je výrazně ovlivněna bezpeč-
nost cestujících. Na důkaz si 
stačí otevřít libovolné novi-
ny a podívat se na statistiky. 
Bodový systém, od kterého se 
čekalo vyřešení problémů s ne-
hodovostí, jaksi minul účinkem 
– tedy další plus pro dopravu 
vlakovou. A zajisté si každý 
z nás vzpomene na nepříjem-
né okamžiky při výlukách na 
tratích, kdy nás, stresované 
a nervózní cestující, nahnali 
do přistavených těsných auto-
busů a posunuli o kousek dál. 

Nezanedbatelným faktem, 
který mluví výhradně pro ko-
leje, je ochrana životního pro-
středí – oblast skloňovaná ve 
všech pádech. Vlakové tratě 
jsou k přírodě určitě milosrd-
nější než autobusy, které do-
provází směs zplodin valících 
se z výfuků. To je už faktor 
natolik závažný, že stojí za to 
o něm diskutovat. 

Svůj hlas dávám vlakům na 
úkor autobusů. I s tím rizikem, 
že uslyším známý výrok z Troš-
kova filmu: „Hoštice, máme 
zpoždění, nezastavujeme!“. 

Květoslav Nikl
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Tři desítky lidí projevily zájem o kasárny
Zdevastovaný a vykradený objekt začne hlídat agentura

PODBOŘANY (sih) - Minulý týden proběhlo první setkání před-
stavitelů radnice se zájemci o nemovitosti a pozemky v objektu bý-
valých kasáren. Po pětileté anabázi, kdy se čekalo na vyřešení 
restitučních požadavků rodu Czerninů, město konečně před ně-
kolika dny oficiálně převzalo kasárna od armády. 

Neplatiči museli ubytovnu opustit
Starosta Erich Knoblauch byl zdvořilý, ale nekompromisní

Případ odloží, není koho potrestat
Člověk, který velel při postoloprtském masakru, již zemřel

POSTOLOPRTY, ÚSTÍ N.L. (red) – Za vraždu pěti německých 
chlapců z Hitlerjugendu ve věku 14 až 15 let, které zastřelili čeští 
vojáci a členové Revolučních gard v červnu 1945 ve sběrném tá-
boře v Postoloprtech, policie nikoho nepotrestá. Severočeští kri-
minalisté případ po ročním vyšetřování odloží. 

Třicet dopravních 
nehod během týdne 
OKRES LOUNY (pčr) - Mi-

nulý týden se na našich silnicích 
událo celkem 30 dopravních 
nehod. Dvě osoby utrpěly těž-
ké a patnáct lidí lehké zranění. 
Škoda byla vyčíslena na 1 655 000 
korun. Jen o víkendu bylo hláše-
no 15 autonehod s jedním těžkým 
a deseti lehkými zraněními, s cel-
kovou škodou 1 207 000 korun.

Nejčastější příčinou (11 pří-
padů) bylo překročení rychlosti, 
šestkrát nebyla dána přednost 
v jízdě, ve dvou případech za-
vinila zvěř a dvakrát alkohol. 
Ten zapříčinil i dopravní neho-
du v neděli podvečer mezi obcí 
Holedeč a sádeckým přejezdem. 
Muž, který řídil v opilosti, zůstal 
po nárazu do stromu ve voze za-
klíněn, proto jej museli vyprostit 
hasiči. Záchranná služba jej po 
ošetření a zajištění převezla s dr-
tivým poraněním dolní končetiny 
do chomutovské nemocnice.

Start jubilejní desáté Višňové tour přivábil 83 účastníků v roztodivných převlecích.

Bomboví lidi a suprová sranda
Hvězda závodu: já vám spadnu a můžete si něco přát

Zločinem se česká justice zabý-
vá od loňského léta, kdy němec-
ká policie sesbírala na základě 
svědectví pamětníků z tábora in-
formace o údajných pachatelích 
a dokumenty poslala do Ústí 
nad Labem. V Česku je zločin 
vraždy promlčený už po dvaceti 
letech, v Německu nikdy. A je-
den z pamětníků těchto událostí 
žijící v Bavorsku podal trestní 
oznámení.

„Dostali jsme loni v červnu 
asi prádelní koš spisů. Obsa-
hují přes 500 stran svědeckých 
výpovědí, články z tisku i jména 
lidí, kteří tehdy střežili objekt. 
Je to šetření na delší dobu, ješ-
tě nemáme přeloženy do češtiny 
všechny materiály, trvá pátrání 
po archivech. Zákonná šesti-
měsíční lhůta vypršela, avšak se 
souhlasem státního zástupce se 
dá prodloužit. Po dohodě s ním 
případ snad do září uzavřeme,“ 

řekl Svobodnému hlasu už před 
měsícem Jiří Krupička, vedoucí 
odboru obecné kriminality Poli-
cie ČR v Ústí. Nyní to potvrdil 
také novinářům z MF Dnes. 

„Případ odložíme, není koho 
potrestat. Konkrétní lidi z čety, 
která střílela, se nepodařilo od-
halit. Víme sice, kdo jim velel 
a kdo vydal rozkaz ke střelbě, 
ale ten člověk už nežije,“ uvedl 
pro tisk Jiří Krupička. Jméno 
velitele zatím nechce prozradit. 
„Případ ještě nemáme oficiálně 
uzavřený, zatím nevíme, jak jed-
nání pachatele kvalifikovat. Zda 
šlo o návod k vraždě, účast na ní 
nebo přímé spolupachatelství. 
Do té doby bych nechtěl, aby si 
jméno viníka přečetli z novin jeho 
potomci. Věc ale každopádně od-
ložíme,“ dodal. 

Tématu se věnujeme i v příštím 
čísle. Redakci se podařilo kontak-
tovat přímého svědka události.

Rozloha areálu představuje 22 
hektarů a hodnota celého majetku 
je cca 233 milionů korun. Takřka 
okamžitě rada města schválila zá-
měr prodeje některých budov.

Zájemci o budovy a pozemky se 
na radnici hlásili dlouho předtím, 
než byly kasárny fakticky převe-
deny na město. Na první schůzce 
se sešlo kolem 30 lidí. „Zájemci 
si vyslechli náš plán strategického 
rozvoje areálu, prohlédli si objek-
ty vhodné k možné přestavbě na 
bytové domy. Také jsme je sezná-
mili s tím, co všechno zde chceme 
vybudovat. Máme vypracovanou 
studii, kde počítáme se zónou pro 
podnikání, odpočinkovou zónou, 
obchody. Dále by zde mělo vyrůst 
na 230 nových bytů, šest bytových 
domů, rodinné domky. Hlásí se 

nám i zájemci o skladové prosto-
ry nebo malé dílny k podnikání. 
Kdybychom měli takové kasárny 
troje, tak bychom je udali všech-
ny,“ uvedl starosta města Radek 
Reindl.

Aktuálně také řeší radnice ostra-
hu areálu, okamžitě byla zajištěna 
bezpečnostní agentura, která ob-
jekty hlídá. I když s nadsázkou lze 
říci, že už zde není co ukrást. Co 
nestačila zdevastovat armáda, za 
několik let dokončili zloději. Celý 
areál je v žalostném stavu. 

„S obnovou chceme začít na 
začátku příštího roku. Těší nás 
zájem místních lidí, uvědomu-
jeme si, jaká je v Podbořanech 
situace s byty a chceme jim co 
nejvíce pomoci a maximálně vy-
jít vstříc,“ ukončil Reindl.

Jedním z posledních obyvatel, kteří opustili ubytovnu, byl 
Antonín Milenko. Spolu s rodinou zamířili do Sýrovic.

ŽATEC (toš) – Město Žatec zasáhlo v případě ubytovny v Čeradic-
ké ulici, v níž bez oprávnění přebývalo několik rodin. Jak uvnitř 
v bytech, tak i v okolí panoval extrémní nepořádek. Obyvatelé byli 
několikrát vyzváni k úklidu, avšak nereagovali. Minulý týden byli 
vystěhováni.
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SMOLNICE, VIŠŇOVÁ (toš) - Na Smolnici před hospůdkou se 
v pátek dopoledne vyrojilo 83 účastníků posledního, desátého, 
ročníku Višňové tour. Objevil se tu tradiční mocný slon s ná-
stěnkou na těle, také tři pradlenky v kouzelných krajkovaných 
čepečcích a nohavičkách - dvouletá Bára Červenková, Svatava 
Brabcová a Hana Myslivcová. 
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