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černá kronika

n Městský úřad Žatec má 
být otevřen vždy jednu 
sobotu v měsíci. Odkdy to 
plánujete?

Aleš
Kassal,
místostarosta 
Žatce

„Přesný termín nebyl 
ještě stanoven, čekáme na 
vyjádření ministerstva vni-
tra. Rádi bychom začali po 
prázdninách. Jde o první 
sobotu v měsíci. V první fázi 
pojede celý úřad. Vytrváme 
tři měsíce a vyhodnotíme 
přínos. Možná se ukáže, že 
některé odbory jsou o so-
botách využité minimálně 
– a o ně by se nabídka sníži-
la. Chceme, aby úřad mohli 
navštívit i ti, kteří za prací 
dojíždějí a během týdne je to 
pro ně pasé, případně chataři 
a chalupáři.“
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n Umravňovali kozla
ŽATECKO – Na základě tele-

fonátu, že po volném prostran-
ství pobíhá domácí zvíře a ničí 
zeleň na záhoncích, přistihla 
hlídka MP Žatec neposlušného 
kozla, který utíká majiteli a sám 
majitel jako soused narušuje 
občanské soužití drobnými 
schválnostmi. Oznamovatelce 
bylo doporučeno, aby věc osob-
ně oznámila u komise pro řešení 
přestupků.
n Bezhlavá socha sv. Rocha 

VROUTEK – Vandal poško-
dil sochu sv. Rocha na moro-
vém sloupu v obci. Soše odcizil 
hlavu z červeného pískovce 
o průměru 25 - 30 cm. Jedná se 
o mužskou hlavu s plnovousem 

s vlasy na ramena. Škoda činí 
200 000 Kč.
n Hasiči zachránili kluka

ŽATEC – Strážníci vyjížděli 
k základní škole v Podměstí, kde 
11letý mladík vylezl na střechu 
zastřešeného schodiště. Prý sem 
vylezl pro klíče. Bez úhony byl 
sundán přivolanými hasiči.
n Odsál 466 litrů nafty 

VINAŘICE - Neznámý pacha-
tel odcizil ze tří kombajnů za-
parkovaných v areálu ZD Ročov 
celkem 466 litrů nafty. Škoda se 
odhaduje na 13 048 Kč.
n Zraněná v obličeji

LOUNY - V ulici ČSA hlídka 
zastihla 31letou ženu z Vršovic, 
která byla zraněná v obličeji. 
Uvedla, že byla fyzicky napade-
na a uvedla jméno romské rodiny, 
která jí zranění způsobila.

Poraněnou ženu strážníci 
převezli do nemocnice a poučili 
o možnosti podat trestní ozná-
mení.
n Ženu obrali o nákup

LOUNY - V sobotu odpoledne 
okradli ve Fügnerově ulici dva 
mladíci 50letou ženu. Z ruky jí 
vytrhli tašku s nákupem a utekli. 
Způsobili škodu za 580 Kč. Po 
zlodějích policie pátrá.
n Loupež v baru

LOUNY - V sobotu večer dva 
mladíci (21 a 22 let) z Loun fy-
zicky napadli 20letého číšníka 
v baru a při potyčce mu ukradli 
1000 Kč. Poškozený utrpěl zra-
nění v obličeji. O den později 
komisař proti  dvojici  mužů 
zahájil  trestní stíhání a dal 
podnět k návrhu na uvalení 
vazby.

n Za plechy do cely
ČERNČICE - 24letý mladík 

z Loun vnikl na dvůr dvou 
neobydlených domů, odkud si 
přisvojil 12 traverz a 2 plechy 
za téměř 40 000 Kč. Policie proti 
němu zahájila trestní stíhání. 
Nyní v policejní cele vyčkává 
na rozhodnutí soudu o uvalení 
vazby. 
n Škoda na Škodě

KRÁSNÝ DVŮR – Minulé 
pondělí neznámý poberta rozbil 
kamenem sklo dveří Škody Fa-
bia a odcizil koženou peněženku 
s osobními doklady a hotovostí 
a 75 CD nosičů. Škoda činí 
7550 Kč.

M. Malý, MP Louny
J. Štorek, MP Žatec

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

Od roku 2000 je to již potřetí, 
kdy Němci poslali severočeským 
kriminalistům dokumenty a po-
žadovali vyřešení podobných 
případů, k nimž došlo ve vy-
hroceném poválečném období. 
I předcházející dvě vraždy byly 
odloženy. Vražda pěti hochů je 
jen zlomkem rozsáhlé tragédie, 
kdy se stovky německých obyva-
tel staly oběťmi postoloprtského 
masakru. 

Peteru Klepschovi, který tehdy 
spolu s oběťmi stál na kasáren-
ském dvoře, bylo 17 let. Žije 
v bavorském Spaltu a podařilo se 
nám ho oslovit. Redakce děkuje 
panu Otokaru Löblovi za pomoc 
s překladem.
n Čeští policisté se na žádost 

Německa zabývají případem 
vraždy pěti chlapců v postolo-
prtských kasárnách v červnu 
1945. Při nedávné návštěvě čes-
kých novinářů u vás ve Spaltu 
jste řekl, že jste byl předběžně 
požádán o svědectví. Požádal 
vás Spolkový kriminální úřad, 
nebo české orgány? 

„Ano, byl jsem vyslýchán pro-
střednictvím kriminální policie 
ve Schwabachu, která byla po-
věřena prokuraturou z Hofu, 29. 
4. 2003 a později také v březnu 
2004. Několik týdnu potom ješ-
tě kriminální policií z Mnichova 
z pověření české justice o masa-
kru v Postoloprtech.“ 
n Prohlásil jste dříve, že jste 

připraven svědčit, ale že dosud 

za vámi nikdo nepřišel. Změni-
la se nějak situace? Oslovila vás 
česká kriminální policie, která 
vyšetřování vede? 

„V polovině 90. let jsem se 
dozvěděl z německého tisku, že 
česká justice v Ústí nad Labem 
zahájila vyšetřování masových 
vražd v Postoloprtech, ale 
údajně nenašla žádné svědky. 
Dva moji dosud žijící přátelé 
a já jsme proto v českém jazy-
ce, poštovní cestou vyjádřili 
naši ochotu k výpovědi. Odpo-
věď jsme však nikdy nedostali. 
Z tisku jsme se dozvídali, že 
vyšetřování bylo na základě 
nedostatků svědků odloženo 
na dobu neurčitou.“ 
n Co si od vyšetřování českou 

stranou této stále nevyřešené 
hrůzné události slibujete?

„Očekávám jasné osvětlení 
důvodů a jmenování viníků, kte-
ří byli v pozadí zločinu, při němž 
přišlo o život celkem přes 1200 
lidí. Je mi známo, že pachatelé 
a jejich příkazci již zemřeli. Chci 
ale, aby vešlo do povědomí, že 

Němci v Čechách po válce ztra-
tili nejen domov a majetek, ale 
že mnozí byli bez osobní viny 
a bez rozsudku zabiti.“ 
n Navštěvujete Postoloprty? 
„V Postoloprtech jsem byl již 

několikrát, naposledy 17. května 
2007.“
n Ve městě přetrvává odmíta-

vé reakce na návrh postavit zde 
německým obětem pomník či 
aspoň pamětní desku. Doufáte, 
že se to někdy podaří?

„Městská správa Postoloprt 
a Žatce nemá odvahu k takové-
mu aktu spravedlnosti. Znám 
ale spoustu občanů obou měst, 
kteří by pamětní desku vítali nebo 
přinejmenším tolerovali.“

S dokumentací vyšetřování 
z roku 1947, výpověďmi svědků, 
výstavou „Oběti komunistické 
moci v Severočeském pohraničí 
v letech 1945 – 1946“ a dalšími 
informacemi v českém i němec-
kém jazyce se můžete seznámit 
na adrese www.kulturkreis-
-saaz.de 

Připravila Alla Balkovska

(dokončení ze str. 1)
Úderem 16. hodiny je k loun-

ským hradbám přistavěna plo-
šina. Režisér s kameramanem 
obhlížejí krajinu a kostel ve 
výši oken zaniklého domu. Za 
padesát let však vyrostly stro-
my a zakrývají původní výhled, 
proto filmaři stoupají o dalších 
dobrých pět metrů výš. Obyvate-
lé se domnívají, že jsou měněny 
pouliční lampy a diví se, proč to 
tak dlouho trvá.

Sedmnáct hodin. Přichází bratr 
Josefa Císařovského – akademic-

ký sochař Petr a přijíždějí i man-
želé Šimkovi. Ing. Jan Šimek 
spolu s Petrem Císařovským jsou 
dávní kamarádi a tak je zachytila 
dnes již dobová fotografie, na níž 
stojí vedle sebe na zaniklé zahra-
dě pod hradbami. Dnes se znovu 
vidí – po padesáti letech! 

Napřed sdělují bezprostřední 
dojmy z virtuálně zrekonstru-
ovaného domu. Je to unikátní 
sekvence vzniklá na základě 
původních stavebních plánů 
domu z druhé poloviny 19. sto-
letí. Podobným způsobem bu-

dou prostorově zrekonstruovány 
i nejcennější architektonické 
památky zmizelých „Lázní“, 
režisérem přejmenovaných na 
lounská „Stínadla“. Poté prohlí-
žejí své podobizny z roku 1959. 
„Těch čtyřicet roků je znát,“ 
smějí se oba muži a čeká je další 
úkol, mají určit, kde přesně stál 
dům legionáře Josefa Charváta. 
„Domy na předměstí mi tu chybí, 
je to teď takové prázdné,“ pozna-
menává Petr Císařovský.

(O filmovém dokumentu čtěte 
i příště)

Mezi Cítoliby a Zeměchy před-
jížděl 17letý mladík bez řidičské-
ho oprávnění za volantem Škody 
105 pracovní stroj sekající podél 
silnice trávu a v protisměru se 
střetl s Audi. Při čelním střetu 
utrpěl mladík těžká zranění, byl 
letecky přepraven do ústecké 
nemocnice. 53letý řidič druhého 

vozidla se spolujezdkyní vyvázli 
s lehčí újmou na zdraví, škoda 
činí 105 000 korun. 

Další bouračka, při které byl 
těžce zraněn mladý muž, se 
udála ve čtvrtek před třetí hodi-
nou odpoledne na železničním 
přejezdu u Kaštic. Devatenác-
tiletý mladík na motocyklu jel 

ve směru od Krásného Dvora 
k Oplotům a na přímém úseku 
vozovky vjel na železniční pře-
jezd. Nerespektoval výstrahu 
světelného signálu a střetl se 
s rychlíkem. Při nehodě utrpěl 
mladík otevřenou zlomeninu 
lýtkové kosti a byl převezen 
do kadaňské nemocnice. Ani 
tento muž nevlastní řidičské 
oprávnění, obě nehody se vy-
šetřují.

Libořický kostel 
rozezní kapela 

One Way
LIBOŘICE (rtl) – V neděli 

si věřící na Žatecku připome-
nou svátek svatého Vavřince, 
patrona Měcholup a Hořetic. 
K jeho cti bude od 16:30 hodin 
sloužena poutní mše svatá v zá-
mecké kapli v Měcholupech, kde 
bude připomenuta také smutná 
událost – zboření historického 
měcholupského kostela. 

Ještě před poutní mší bude při-
praven koncert skupiny One Way, 
který začíná ve 14 hodin v kostele 
v Libořicích. Kapela vznikla v létě 
2006, ale jako schola působila na 
Svatém Kopečku u Olomouce už 
od roku 1998. Podstatnou část 
jejího repertoáru tvoří moderní 
křesťanské písně, jejím vzorem 
je například slovenský gospelový 
zpěvák Richard Čanaky.

Lounský rodák Otakar Jaroš 
absolvoval studia na elektro-
technické škole v Praze, poté 
poddůstojnickou školu v Hranici 
na Moravě. Roku 1939 vstoupil 
v Polsku do jednotky Ludvíka 
Svobody a došel s ní do Ruska, 
kde se formovala česká jednot-
ka. Prošel vojenským výcvikem 
v Buzuluku a stal se velitelem 
1. roty. Hned první úkol, který 

mu byl přidělen, byl nadlidský. 
S hrstkou svých vojáků měl 
zabránit Němcům v přechodu 
přes řeku Mži. Dne 8. března 
1943 padl i se svými vojáky, 
když čelili mnohanásobné přesi-
le v bitvě u Sokolové. Obec byla 
dobyta, avšak postup Němců 
byl zastaven. Za hrdinství byl 
Otakar Jaroš jako první cizinec 
vyznamenán Zlatou hvězdou, 
Leninovým řádem a titulem Hr-
dina SSSR a posmrtně povýšen 
do hodnosti kapitána.

„V místě bojů stojí vysoká 
mohyla, na níž jsou tato slova: 
„Zde je pochováno 21 bojov-
níků Československé armády, 
mezi nimi i hrdina Sovětského 
svazu O. F. Jaroš. Zahynuli 
smrtí chrabrých v březnu 
1943,“ připomněl Václav Sed-

láček. Vzpomenul i na česko-
slovenské letce, kteří svedli po 
boku Angličanů leteckou bitvu 
o Anglii, ale také na české vo-
jáky, kteří bojovali v severní 
Africe u Tobruku či vojáky od 
Dankeru, účastníky SNP, nebo 
vězně koncentračních táborů. 

Po pietním aktu oslovil mís-
tostarostu Čermáka nynější ma-
jitel domu Václav Hlavatý. Vylíčil 

mu anabázi, jak na městě žádal, 
aby omšelou a již nedůstojnou 
pamětní desku nechali vyčis-
tit. „Nejdříve mi bylo řečeno, 
že nejsou peníze, potom jsem 
se dozvěděl, že to je náš dům 
a tudíž máme desku nechat vy-
čistit na své náklady. Od roku 
1945 ji nikdo neopravil,“ říká 
V.  Hlavatý, pevně rozhodnutý, 
že za takového nezájmu města 
pamětní desku ze svého domu 
odstraní a odloží ji na pozemek 
města. Místostarosta Jan Čer-
mák vyjádřil pochopení, požá-
dal, aby majitel desku nesnímal, 
diplomaticky přislíbil, že celou 
záležitost přešetří a o opravu se 
osobně zasadí, aby místo bylo 
důstojné a v pořádku. „Vždyť 
Otakar Jaroš je čestný občan 
Loun,“ uzavřel J. Čermák.

Vytvoř si svou masku... Ve středu 1. srpna se uskuteč-
nila další akce Městské knihovny Louny. Čtyřiadvacet dětí, některé 
i z dětské léčebny, zde strávilo zajímavý den – až do druhé hodiny 
odpolední se potýkaly s hlínou, papírem, látkami a dalšími mate-
riály a vytvářely divadelní masky. A vznikaly tu nejen  masky, ale 
i celé kostýmy. Zatímco dívky tvořily princezny a zvířátka, starší 
kluci dělali démony, čerty a rytíře. S dětmi tvořily výtvarnice Jitka 
Andrlová, Lida Myšáková a Věra Pokorná. Sebou děti potřebovaly 
jen dobrou náladu, chuť tvořit a svačinu. „Zájem dětí je velký, možná 
je to tím, že se knihovna čím dál více osvědčuje nejen jako půjčovna 
knih, ale jako prostor k tvoření, k plnohodnotnému trávení volného 
času,“ říká knihovnice Věra Pokorná. Další akce vypukne již dnes, 
8. srpna. Kdo přijde v 10 hodin před knihovnu se skicákem, může 
se spolu s knihovnicemi vypravit na výlet do barokních Cítolib. 
Návrat se předpokládá kolem 15:30 hodiny. (bal)

Dvě těžká zranění na silnicích Lounska
LOUNY (js) - Celkem 21 dopravních nehod se uplynulý týden ode-
hrálo na silnicích lounského okresu. Dva lidé byli při nich těžce 
zraněni, pět lehce a škoda byla vyčíslena na 687 000 korun.
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Tudy projel Přemysl Oráč 
Lounský jezdecký oddíl při natáčení plavení koní.

Akt spravedlnosti v nedohlednu
Vina za postoloprtský masakr je promlčena, nikoli zapomenuta

POSTOLOPRTY – V červnovou středu roku 1945 stálo na ka-
sárenském dvoře v Postoloprtech sedm vojáků. Došlo k popravě 
pěti německých chlapců. Nyní, po dvaašedesáti letech je případ 
na žádost Německa vyšetřován severočeskou policií. Spoušť tehdy 
zmáčklo pět vojáků plnících rozkaz nadřízených. Jejich jména 
jsou známá: Bohumil Marek a Vojtěch Černý. Ale jejich nositelé 
jsou už mrtví. Policie prověřovala, zda je do zločinu zapleten 
ještě někdo další. Případ má být odložen – jak jsme informovali 
minule.
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Václav Sedláček z Prahy připomíná životní osudy Otakara Jaroše.

Někteří vzpomněli na hrdinu  
Pamětní deska na rodném domku Otakara Jaroše je neudržovaná
LOUNY (toš) – Ve středu se před rodným domkem Kpt. Otakara 
Jaroše sešli občané, aby uctili památku Čestného občana města 
Loun, který by 1. srpna oslavil 95. narozeniny. Výročí si připo-
mněli zejména členové Česko-ruské společnosti v Lounech, vedeni 
Michalem Petrikem a pražským zástupcem Václavem Sedláčkem. 
Radnici zastupoval místostarosta Jan Čermák. 
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Žhář pustošil AMK… Ve čtvrtek 2. srpna okolo 16 hodin 
kdosi úmyslně zapálil objekt AMK Krásný Dvůr na dráze ve Vysokých 
Třebušicích. Šlo o tři stavební buňky po kompletní rekonstrukci, 
kterou provedli svépomocí členové AMK. O to smutnější je fakt, že 
veškerý majetek, který AMK mělo pro pořádání závodů, se promě-
nil v popel. Těžko se dají vylíčit emoce, které členové AMK a jejich 
příznivci prožívají, kolik hodin práce a úsilí přišlo  nazmar. Policie 
tento čin šetří jako trestný čin žhářství a musíme jen doufat, že 
pachatel bude dopaden. Hrubé stanovení škody se odhaduje okolo 
150 tisíc Kč. (Jan Šefl, předseda AMK)


