
Právě zájem návštěvníků o ten-
to městský hřbitov byl obrovský. 
Úderem 16 hodiny přivítal ku-
rátor Oblastního muzea Louny 
Antonín Hluštík na šedesát lidí, 
zvědavých na životní osudy vý-
znamných lounských osobností.  

Vedle historie vzniku hřbito-
va se dozvěděli o páteru  Josefu 
Vydrovi, který udílel poslední svá-
tost umírajícím vojákům z napo-
leonských válek a nakazil se při 
epidemii. Prostý kříž jeho hrobu 
již zcela porostl břečťan. 

Antonín Hluštík vzpomněl 
i mnohých lounských starostů 
a vylíčil jejich významné počiny, 
ale také na rody, které přišly z cizi-

ny a ovlivnily zdejší život, jako na-
příklad potomci plukovníka Karla 
Almašiho, který velel napřed hu-
sarům a pak hulánům, nebo rodi-
ny Földešových. Nemohl zapome-
nout ani na další významné rody 
– jako byli Hausenblasovi, Ma-
xantovi, rodiny Václava Valtra 
či cukrovarníka Matěje Valtery 
či Grünnerových. Stavitel Grün-
ner měl za války odhadnout cenu 
lounské synagogy, aby ji mohlo 
město zakoupit a tím zachránit. 
Vzpomenuto bylo jméno Miku-
láše Ehmicha, který nechal roku 
1925 provést podrobnou analýzu 
chemického složení pramene Mi-
kulášky (výčet ozdravných účin-

ků byl dlouhý, pravda je, že zdraví 
neškodila, připodotkl A. Hluštík), 
či zahradníka Josefa Krýzla, který 
chtěl už za první republiky u Mi-
kulášky založit lázně a dal popud 
ke vzniku domu „krýzláku“, pro-
slulého výbornou hospodou a kul-
turními akcemi. 

Kurátor muzea připomněl ale 
i obec židovskou, rodinu Hel-
lerovu, Abelesovu, Bulavovi či 
Taussigovi – a dramatické okol-
nosti vzniku židovského hřbi-
tova nejprve na Mělcích a poté 
ve městě. Hodina na zajímavé 
vyprávění o významných měšťa-
nech rozhodně nestačila.

„Perfektní akce, jen se to nedalo 
všechno stihnout,“ hodnotil Dny 
evropského dědictví v Lounech 
nadšený 46letý Petr Ksenič, kte-
rý se několika akcí účastnil spolu 
s manželkou Libuší.

Kauza učitele Petra Thelena se 
vleče už léta – od chvíle, kdy v tě-
locvičně natáčel na video žákyni 
čtvrté třídy v tangách. V lednu 
2007 ho lounský okresní soud 
uznal vinným z ohrožování 
mravní výchovy mládeže a uložil 
mu 12 měsíců vězení s tříletou 

podmínkou. Učitel nakonec na-
padl školu, že výpověď, kterou 
dostal v dubnu 2004, je neplatná 
a dožadoval se ušlé mzdy. Škola 
musela velmi detailně doklado-
vat, že v případě této výpovědi 
skutečně dostála všem bodům 
zákona a že výpověď učiteli dala 

oprávněně. A i když Okresní soud 
rozhodl, že je výpověď platná, 
Petr Thelen se proti rozhodnutí 
odvolal. Nyní však neuspěl ani 
u ústeckého krajského soudu. 
„Odvolání proti výpovědi neby-
lo důvodné. Škola nepochybila. 
Okresní soud tento pracovně 
právní spor vyhodnotil napro-
sto správně,“ potvrdil platnost 
výpovědi také místopředseda 

krajského soudu Vilém Šetek. 
Učitel bude muset zaplatit veš-
keré soudní výlohy.

„Co si o celé věci myslím? Snad 
už raději nic. Chození po soudech 
pro nás znamenalo velkou ztrátu 
času. Hlavně, že už je ten člověk 
pryč. Potvrdilo se přísloví, kdo 
seje vítr, sklidí bouři,“ komentuje 
rozhodnutí krajského soudu ředi-
tel školy Jaroslav Dostál.

Největším problémem pro za-
stupitele bylo vyřešení dopravní 
situace, která je v centru města 
zejména v pátek neúnosná. Ta se 
ještě zhorší provozem kamionů, 
které budou jezdit do Penny záso-
bovat a budou projíždět nejcent-
rálnější částí Podbořan. Padaly 

různé varianty, nakonec se bude 
realizovat varianta „90“. 

„Pokud se nestane nic mimo-
řádného a vše půjde podle našich 
plánů, tak do roka by Podbořanští 
mohli nakupovat. Prodejna bude 
mít 760 m2, bude v ní řeznictví, 
parkoviště bude pro 86 vozů 

a to nejen pro nakupující Penny 
marketu, ale ulehčíme tím záro-
veň centru města,“ uvedl zástupce 
Penny marketu Karel Reytt. 

Varianta „90“ právě proto, že 
k dispozici bude skoro 90 parko-
vacích míst. Firma Penny muse-
la svůj projekt několikrát přepra-
covat ke spokojenosti zastupitelů, 
vybudovat záliv pro autobusovou 
zastávku v ulici Dukelská, provést 
náhradní výsadbu za pokácení 

několika kaštanů, provést pěší 
komunikaci mezi Hlubanskou 
a Dukelskou a zejména ujistit 
zastupitele, že kamiony nebu-
dou jezdit přes náměstí. 

Nevyřešenou variantou zůstává 
výstavba kruhového objezdu, kte-
rý je během na delší trať a zejmé-
na vysokým finančním nákladem. 
Společnost Penny však přislíbila 
ochotu podílet se na vyřešení do-
pravní situace.

Recept na život
Opět tu máme Týden mobili-

ty a v sobotu proběhne Den bez 
aut. Auto se stalo neodmysli-
telnou součástí života většiny 
z nás. Předkové si však neu-
měli představit život s ním. 
Více se hýbali a méně potře-
bovali doktory. Nyní znám už 
jen několik šťastlivců, kteří se 
bez auta obejdou.

Můj bratr, podotýkám, že 
doktor filosofie, auto nevlast-
ní a ani po něm netouží. Cestu-
je vlaky, autobusy a hlavně po 
svých. Tuhle telefonoval, že do-
šel na Ranou a za půl hodinky 
se sejdeme v Lounech: „Ségra, 
dám ti recept na život. Kaž-
dý týden musíš celý jeden den 
prochodit!“

Bratr má bez auta celý ži-
vot. Možná žije pomaleji, o to 
spokojeněji. Před čtyřmi roky 
se  rozhodl, že se vydá do špa-
nělské Compostelly. Vypravil se 
z Ústí nad Labem. Putování 
mu zachutnalo a prochodil 
několik dovolených - napříč 
Německem a Švýcarskem, až 
narazil na Alpy. Příroda mu 
naznačila, že se neunese. A po-
kud chce horstvo překonat, tak 
musí zhubnout. Vyřadil tučné, 
sladké a pivo pije jako odměnu 
za deset ušlých kilometrů. 

Shodil víc než dvacet ki-
logramů a další dovolenou 
překonal Alpy a skončil až 
ve francouzském Lionu. Loni 
během měsíce ušel 890 kilo-
metrů, letos přidal ještě 750 
a přešel i Pyreneje, to všechno 
bez auta. Akorát prochodil po-
hory, ale byly v záruce, tak mu 
je vyměnili za nové. Ve svých 
třiapadesáti září spokojeností 
a je prolezlý zdravím.

Co dodat? Snad jen, že nej-
lepší lékaři člověka jsou dva 
– pravá a levá. A taky, že po-
kud budeme na štěstí pasivně 
čekat, asi se těžko dočkáme. 
Ke štěstí je však možné dojít. 
Pěšky.              Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Žatec: Jiří Kořen 
předával Jiřímu 
Papežovi dar 
– chmelový
věnec
str. 2

Panenský Týnec: 
setkání učitelek 
Věry Štumpfové 
a Jiřiny 
Hinkeové
str. 2

Louny: nový 
seriál - mezi 
slavnými 
nocležníky byl 
i František I.
str. 4

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

O městský hřbitov projevili návštěvníci dne památek veliký zájem. PhDr. A. Hluštík (vpravo) 
byl po hodinové exkurzi řádně umluvený.

Nečekaný zájem o hřbitov
Lounští obyvatelé jsou zvědavi na osudy svých předků

Podařený inženýr se 
splácením nezatěžoval

Vedle týrajícího partnera družce 
znepříjemňovala život i jeho matka

LOUNY (bal) – V pondělí lounský soud pokračoval v odročeném 
hlavním líčení s Jiřím K. a jeho matkou Helenou K. Osmadva-
cetiletý muž z Loun je obžalován z dlouhodobého týrání osoby 
žijící ve společné domácnosti, matka z napomáhání a vydírání. 
Jeho o tři roky mladší družka, s níž má i syna, loni v říjnu na něj 
podala trestní oznámení poté, co musela se zlomenou čelistí na 
chirurgii. Kromě týrání přítelkyně se Jiří K. zodpovídá z úvěro-
vého podvodu při koupi auta. 

Pozemky napotřetí přiklepnuty Penny marketu
Kamiony by přes náměstí jezdit neměly

Zněly lidové písně i spirituály… V sobotu pro-
běhly v Radonicích nad Ohří oslavy 100 let postavení a vysvěcení 
kostela Povýšení sv. Kříže. Začaly slavnostní mší, od druhé hodiny 
odpolední ve zcela zaplněném chrámu pak vystoupily smíšený 
pěvecký sbor z Ročova, komorní kvartet Kvítku, chrámové pě-
vecké sbory z Loun i Kladna, žesťový kvintet ZUŠ z Loun. (bal)

Kdo seje vítr, zaplatí sklizeň

Možná, že se sejdou, 
možná se rozejdou

Postoloprtští zastupitelé mají dneska jednat 
v náhradním termínu

POSTOLOPRTY (bal) - Zastupitelstvo v Postoloprtech se dnes 
pokusí sejít v náhradním termínu. Minulou středu se totiž poprvé 
za svou historii nesešlo.

PODBOŘANY (sih) - Třikrát musel vážit cestu na podbořanské 
zastupitelstvo zástupce firmy Penny market, než přesvědčil za-
stupitele o tom, aby firmě prodali pozemky potřebné k výstavbě 
Penny marketu. Ten by měl stát v místě bývalé prodejny Rulf. 

ÚSTÍ NAD LABEM (red) – Výpověď, kterou dala ZŠ J. A. Komen-
ského v Lounech učiteli Petru Thelenovi, je platná. Rozhodl o tom 
nejprve Okresní soud Louny a nyní to potvrdil i soud Krajský. 
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LOUNY (toš) - V rámci Dne evropských památek uspořádalo 
město Louny hned několik akcí, včetně prohlídky města, exkur-
ze po Kotěrově kolonii, dvou zájezdů na Nový hrad, kde některé 
návštěvníky rozladil přístup průvodce k hudební produkci lounské 
ZUŠ, či obchůzky po hřbitově U 14 svatých pomocníků. 

Jako svědkyně tentokrát vy-
povídala dětská doktorka Eva 
Ploranská, aby vysvětlila nesrov-
nalosti mezi výpovědí u soudu 
a záznamem ve spisu sociální 
pracovnice Riy Černé. Tam uvá-
děla, že Helena K. měla snachu 
ponižovat a nadávat ji, u soudu 
vypovídala mírněji. V pondělí 
řekla, že na prohlídky k ní cho-
dí s vnukem jenom babička a že 
viděla a slyšela, jak stará snachu 
ponižuje. Také uvedla, že u ní Jiří 
K. pracoval jako pomocník, jeli-
kož jí namluvil, že studuje zdra-
votní školu, což nebyla pravda. 

Během pondělního líčení se 
četly listinné důkazy. Ze zázna-
mu policie vyplývá, že po vý-

slechu Helena K. vyhrožovala 
policejnímu komisaři, že s ním 
zatočí a že má kontakty až na 
ministerstvu.

Zpráva z Úřadu práce z obdo-
bí října-listopadu 2006 uvádí, 
že Jiří K. byl z evidence vyřazen 
pro maření výkonu, neboť nepři-
šel na schůzku. Dále se zkoumala 
smlouva kvůli autu z bazaru v Po-
stoloprtech. Vše nasvědčuje, že ho 
Jiří K. skutečně koupil a neplatil 
leasingové splátky. Navíc použí-
val titul Ing. 

Soud byl opět odročen – na 5. 
října. Státní zástupkyně si vyžá-
dala další spis obžalovaného kvůli 
odsouzení k veřejným pracím za 
krádež.

„Nakonec jich bylo jedenáct, 
co se omluvili – někteří kvůli 
služební cestě, jiní byli na dovo-
lené, někteří nepřišli pro nemoc. 
Sejdeme se proto 19. září ve 17 
hodin,“ vysvětlil Vojtěch Bernard, 
místostarosta.

„Já jsem dorazil na zastupi-
telstvo s patnáctiminutovým 
zpožděním (nejdříve jsem se te-
lefonicky omluvil, že přijdu o ně-
co později) a zjistil, že nejsme 
usnášeníschopní. Pokud vedení 
města má informace ohledně po-
čtu omluvených, mělo by zavča-
su obvolat zbylé zastupitele, aby 
byli usnášeníschopní. Pravda je, 
že záleží i na nás zastupitelích, 
abychom se včas omlouvali a ne-
nechávali to na poslední chvíli,“ 
konstatuje zastupitel Jaromír Vá-

peník, kterého zarazilo, že na po-
zvánce na náhradní termín již ne-
byl konkretizován důvod nového 
termínu ani program jednání. Na 
tom, které se nekonalo, měl být 
projednán např. rozpočet, situace 
ohledně prodeje podílu Technic-
kých služeb nebo možné navýšení 
počtu městských strážníků.

Dle zákona o obcích, pokud 
se zastupitelstvo města nesejde 
tak aby bylo usnášeníschopné 
alespoň jednou za půl roku, mi-
nisterstvo vnitra zastupitelstvo 
města rozpustí. Pokud by to tak-
to šlo ještě tři měsíce, tak se mož-
ná v Postoloprtech dočkáme i no-
vých voleb, nechal se slyšet další 
zástupce města. Postoloprtské 
zastupitelstvo se totiž naposledy 
sešlo 4. července.
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