
Právě riskantní předjíždění 
zavinilo čtvrteční vážnou neho-
du mezi Sýrovicemi a Radíče-
vsí. Osmnáctiletý řidič Renaul-
tu 19 jel po silnici I/27 směrem 
na Radíčeves, když se rozhodl 

předjíždět. V protisměru ale při-
jíždělo další vozidlo, proto ři-
dič strhl řízení vpravo. Přitom 
dostal smyk, který jej vynesl do 
levého silničního příkopu, kde 
narazil do hliněného valu a od 

něj se odrazil zpět na silnici. Při 
nehodě byl těžce zraněn jeho stej-
ně starý spolujezdec, jenž byl ve 
vážném stavu letecky přepraven 
do ústecké nemocnice. Šofér Re-
naultu byl hospitalizován v žatec-
ké nemocnici na pozorování. Ješ-
tě téhož dne jej policisté obvinili 
z ublížení na zdraví z nedbalosti. 
Nehodu dále vyšetřují žatečtí kri-
minalisté.

„Rada vyjádření kraje k rozší-
ření těžby kaolínu v lokalitě za-
tím neprojednala s definitivním 
závěrem. Na své poslední schů-
zi rozhodnutí odložila,“ uvedl 
František Janačík z kanceláře 
hejtmana. 

Krajská rada se k záměru spo-
lečnosti Kaolin Hlubany vyjadřo-
vala již na konci roku 2006. Tehdy 
mimo jiné konstatovala, že „do-
kumentace, dopracovaná na zá-
kladě závěru zjišťovacího řízení, 
nezahrnuje komplexní vyhodno-
cení všech odpovědí na vzešlé při-
pomínky a neprokazuje, že ovliv-
nění životního prostředí a vliv na 

zdraví obyvatel nepřesáhne únos-
nou míru.“ V usnesení bylo dále 
konstatováno, že „navrhovaná 
opatření k prevenci, snížení, po-
případě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí nejsou 
v záležitostech hluku a dopravy 
dostatečně vyhodnocena a není 
doporučena nejvhodnější vari-
anta těžby.“ 

Dodnes není vyřešen rozpor 
s platným územním plánem 
města Vroutek a nesouhlasná 
stanoviska Vroutku a Podbořan 
kvůli zvýšení prašnosti, hlučnos-
ti a zvýšené dopravy přes obec.

„V současné době máme ro-

zeslané písemné dotazy na ad-
vokátní kancelář JUDr. Milana 
Kohouta, veřejného ochránce 
práv v ČR, a MUDr. Vladimíra 
Záhorského jako poslance za 
Ústecký kraj se žádostí o even-
tuální pomoc k mechanizmům, 
které by stoprocentně vedly 
k nepovolení těžby kaolinu v DP 
Skytaly. Protože ale DP Skytaly 
nebyl do stávajícího územního 
plánu zanesen, měla být tato ab-
sence napravena a DP by měl být 
zanesen jako vstupní limit území 
do nového plánu. Z obavy, že těž-
ba kaolinu by byla okamžitě při-
pravena a zahájena, zastupitel-
stvo města neschválilo zadání 
územního plánu. Takže jsme ve 
fázi očekávání právního výkla-
du od výše uvedených institucí,“ 
upřesnila starostka Vroutku Mar-
ta Hessová.

Obyvatelé 
jiných světů

V pondělí se slavil meziná-
rodní den nevidomých. Poprvé 
se začal slavit v Americe, roku 
1964. V některých českých měs-
tech si tento den můžete koupit 
bílou pastelku a nevidomým tak 
přispět.

Velký kus práce v tomto smě-
ru odvedla iniciativní ředitelka 
městské knihovny v Lounech, 
Dagmar Bahnerová, u níž 
lounští nevidomí našli útočiš-
tě. Navíc organizuje různé po-
řady pro školáky, aby slepým 
lidem dokázali účinně pomoci. 
K nejzajímavějším patří pořad 
o vodících psech. Ti, co vidí jen 
krásného labradorského retrív-
ra, provázeného člověkem s bí-
lou holí, si ani neuvědomují, 
že pes je vlastně předsunuté 
oko nevidomého člověka, tyka-
dlo. Děti, co na přednášce byly, 
dobře vědí, že takového psa ne-
smí nijak rozptylovat, protože 
právě těžce pracuje.

S nevidomou maminkou Blan-
kou Janečkovou jsem se sezná-
mila ve vlaku, když jednotlivé 
zastávky odříkávala jako když 
bičem mrská, a správně uha-
dovala, kde vlak právě zasta-
vil. Zpočátku mi ani nedochá-
zelo, že mladá žena názvy za-
stávek nečte. 

Vzpomínám i na krásnou 
příhodu. Když se Janečkům 
narodila Terezka, manžel šel 
nakupovat do samoobsluhy. 
Maminka seděla na pěší zóně 
na lavičce s miminkem v kočár-
ku. A každý, kdo tuto skvělou 
ženu znal, jí do kočárku něco 
dobrého položil. „Ještě jsme 
nebyli ani v krámě a už máme 
nakoupeno,“ radovala se paní 
Blanka. Dokáže neuvěřitelné. 
Postarat se o dcerku, nakrmit 
psa. Naposledy jsem potkala je-
jího manžela. „Tak co rodina?“ 
Přiznal, že se po výstavě Člověk 
v přírodě rozrostla ještě o jedno-
ho pejska. Museli ho ale vrátit. 
„Provozovatele útulku nám ne-
řekli, že je hluchý. Moc jsme ho 
chtěli, ale ani při nejlepší vůli to 
nešlo. Pejsek neslyšel a manžel-
ka ho neviděla,“ vysvětloval.

Obrovsky si vážím Lubo-
še Hockého, který se po čase 
s handicapem dokázal mis-
trovsky vyrovnat. Známou ces-
tou vykračuje tak sebejistě, že 
máte pocit, že slepeckou hůl 
nosí jen tak z frajeřiny. Řeže 
na cirkulárce, opravuje střechu 
a ještě vtipkuje, že když ještě vi-
děl, míval závratě, a teď už ne. 
Je tak suverénní, že si málokdo 
uvědomuje, jak moc je zranitel-
ný. Běda, když někde vyroste le-
šení, nebo se objeví výkop. To po-
tom musí zrady a úskalí pečlivě 
prozkoumat. Plně chápu, proč 
nenávidí, když jdou v televizi 
prostoduché novely. Schválně 
zavřete oči, odmyslete si vnad-
né ženy a muskulaturní milov-
níky a zkuste vnímat jenom ten 
dabing. Jak nesmírná duchovní 
pustota, že?

Panu Hockému posíláme novi-
ny mailem. Přístroj mu je předří-
ká. A jako v televizi mávají lidé 
ze záběru svým přátelům, tak 
ten stroj mu teď říká, zdra-
vím vás a hluboko před vámi 
smekám, pane Hocký. A někdy 
zase na slyšenou...

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Společnost ČEZ 
v Počeradech 
myslela na mladé 
a podpořila je 
šeky…
str. 2

Jezdkyně 
Markéta Kňavová 
v Tatinné zvedala 
divákům hladinu 
adrenalinu…
str. 2

Děti 
z MŠ Šafaříkova 
Louny vědí, že 
není jen fialová 
kráva Milka…
str. 4

Tři sudičky u kolébky výstavy… Míla Hájková, výtvarnice divadla VeTři z Počerad, 
zahajovala v pondělí v Postoloprtech výstavu svých loutek. Kouzelné loutky zkrášlily sál informačního 
centra jako v pohádkovém lese. Najednou se tu ocitli tajemní dědečkové, krásné babičky, ale i děti, 
Sněhurka, trpaslíci... A nechybí speciální bonus pro Postoloprty – maskot města pan Souček. Na 
samém počátku cesty loutkám pro štěstí přišli popřát tři sudičky. Jedna z nich byla opravdovým 
překvapením. Do Postoloprt totiž přijel známý bavič Petr Novotný. Divadlo úzce spolupracuje s jeho 
firmou 6P. Petr Novotný je jedním ze spokojených zákazníků Míly Hájkové a taky si u ní objednal 
loutku. Druhou sudičkou byla šéfredaktorka Receptů prima nápadů Jana Friedl. „Je to měkká so-
chařina,“ říká o Míliných bytostech z hebce punčochového světa. Třetí sudičkou bylo divadlo VeTři. 
Umělkyni zazpíval divadelník Šimon Pečenka a zarecitovala žákyně postoloprtské ZUŠ Karolínka 
Kučerová. „Když vás loutky osloví, usmějí se na vás, poděkují vám i za mně,“ pověděla M. Hájková, 
vděčná všem, že přišli. Přítomni byli i starosta Postoloprt Miroslav Hylák či místostarosta Loun 
Jan Čermák. Na pořádání výstavy, která potrvá do 15. listopadu, se velkou mírou podílelo Kulturní 
zařízení města Postoloprt.                                                                     (bal)

Radka si přivezla 
olympijské medaile

Mentálně postižená plavkyně z Loun vybojovala bronz a stříbro
LOUNY (toš) - V lounském stacionáři zavládlo obrovské nadše-
ní. Radka Suchomelová se vrátila ze speciální olympiády z Číny 
a přivezla si hned dvě medaile – bronz za 50 metrů prsa a stříbro 
za 50 metrů znak.  

Vroutečtí a Podbořanští: těžbu tady nechceme!
Občané se obávají hluku, prašnosti a nadměrné dopravy
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Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

Radka Suchomelová zazářila na speciální olympiádě v Číně.

Tragická kolize u Sýrovic 

Žatec se bouří proti 
odvolání ředitelky muzea
Radní by měli své rozhodnutí ještě jednou zvážit. A přehodnotit

ŽATEC (bal) – Na schůzi zastupitelstva minulý čtvrtek to pořádně 
vřelo. Na žádost zastupitelky Stanislavy Hafnerové (ČSSD) byl 
do programu přidán bod odvolání ředitelky Regionálního muzea 
K. A. Polánka v Žatci Radmily Holodňákové. Nakonec se podařilo 
prosadit usnesení, že se rada musí odvoláním PhDr. Holodňá-
kové znovu zabývat.

Radní dlouholetou ředitelku 
nejtěsnější většinou odvolali na 
konci září. Ve čtvrtek S. Haf-
nerová poukázala na fakt, že 
pro odvolání ředitelky hlasovali 
jen čtyři ze sedmi zastupitelů, 
to znamená že sami radní ne-
byli v názoru jednotní. „Staros-
ta města se hlasování zdržel, 
tudíž i on měl o kroku radních 
pochybnosti. Měl proto rozhod-
nutí rady pozastavit a předat věc 
k projednání zastupitelstvu,“ 
řekla Mgr. Hafnerová. Zaskočil 
ji způsob odvolání. „Paní ředi-
telku pokládám za významnou 
osobnost města. Rada města 
nepostupovala citlivě, s rozhod-
nutím radních nesouhlasím,“ 
prohlásila a  sklidila potlesk de-

sítek přítomných.
Radní Miroslav Legutko (ODS) 

naopak rozhodnutí svých kolegů 
radních obhajoval. Podle něj jsou 
sbírky v muzeu skutečně zastara-
lé a ředitelka by měla předložit 
novou koncepci. „Je dobrá jako 
odborník, ale podle nás selhala 
v manažerské roli,“ dodal. 

Většina zastupitelů se nakonec 
postavila na stranu ředitelky. Bře-
tislav Frýba (nezávislý) navrhl, ať 
se rada města ke svému rozhod-
nutí ještě jednou vrátí, celou 
záležitost znovu posoudí a poté 
předloží výsledek zastupitelstvu. 
Tento návrh zastupitelé schválili, 
s tím že rada města má předlo-
žit závěry zastupitelstvu v lis-
topadu.

Na olympiádu jela 64členná de-
legace handicapovaných sportov-
ců. Českou delegaci vedla Jana 
Boubínová, delegaci provázel 
Vlastimil Harapes.

„Jeli skoro samí kluci,“ říká 
Radka, která poprvé v životě le-
těla letadlem. „Vůbec jsem se ne-
bála, jen jsem měla trochu strach 
jít na toaletu.“ 

Jednu noc spala v Helsinkách, 
v Číně pak v luxusním hote-
lu s další sportovkyní Evičkou 
z Moravy. Po dobu pobytu krás-
ně zhubla, skoro pořád trénova-
la. „Snídala jsem suchou hous-
ku, k obědu nohu kuřete. Ale moc 
jsem nejedla. Nějak mi to nešlo. 
Hlavně jsem pila vodu.“ 

Sportovci měli i volno. „Byli 
jsme v rodinách. Pomáhala jsem 

vařit. Taky jsme tančili a vyrábě-
li krásné kytky z punčoch. Hladi-
li jsme si zvířata, byli jsme v zoo 
a v cirkusu,“ líčí dívka. 

Kromě vzácných medailí si 
přivezla spoustu dárků, dva ply-
šové medvídky panda, mluvícího 
panáčka, vějíř, plaveckou čepici, 
pravý čínský čaj, čínské hůlky, 
dvě alba fotografií. Nefungoval 
tam mobil a tak byla odříznu-
tá od svého důvěrně známého 
prostředí. Hodně se jí stýskalo, 
hlavně po jejím příteli Jirkovi 
Porubčanském, na kterého také 
pamatovala s dárečkem, po ma-
mince, po tetách ze stacionáře. 
Když své blízké ve čtvrtek po 
čtrnácti dnech na ruzyňském le-
tišti zase uviděla, neobešlo se to 
bez slziček.

PODBOŘANSKO (bal) – Radní Ústeckého kraje na své poslední 
schůzi odložili žádost firmy Kaolin Hlubany, která chce rozšířit 
těžbu kaolinu v dobývacím prostoru Podbořany I. Město vydalo 
nesouhlasné stanovisko, památkáři také odmítli změnu ochranné-
ho pásma – těžit se mělo na dohled od zámku v Krásném Dvoře. 
Podle památkářů se k tomu ještě musí vyjádřit i krajský úřad.

ŽATECKO (stř) - Minulý týden vyjížděli policisté na lounském 
okrese celkem ke 23 dopravním nehodám. Jeden člověk byl při 
nich ve čtvrtek těžce zraněn, čtyři lidé utrpěli lehčí újmu na zdra-
ví. Příčiny stále stejné - nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená 
rychlost.


