
Chmurný osud provází pár 
obrů - kazašských pasteveckých 
psů, kteří v Teplicích v zahrad-
ním altánu 14 dní hlídali svého 
mrtvého majitele. „Museli být 
uspáni. Kromě majitele bráni-
li i své štěně,“ líčí provozova-
tel útulku D. Kubalík. Nyní se 
jedná o tom, že by tito ostra-
žití majestátní hlídači eventu-
álně mohli střežit areál zámku 
Nový Hrad.

Ve Slavětíně kdosi nemilo-
srdně naházel jedenáct zcela 
malých štěňat do kanálu. Spo-
lu se zástupci útulku zasahovali 
i policisté a hasiči. Štěňata byla 
předána lidem, kteří měli fenu 
se stejně starými štěňaty.

Až neuvěřitelný je příběh 
polodivokého černého koťátka 
s bílými tlapkami, které nešťast-
nou náhodou spadlo do hrobky 
na lounském hřbitově. „Voda 

zřejmě vymlela pod pomníkem 
skulinu, kudy se zvíře protáhlo 
a spadlo na rakve. Zachraňovat 
pomáhala i paní profesorka Věra 
Mirvaldová. Kotě mňoukalo na 
hřbitově po celý víkend, lidé 
volali jak nás, tak i městské 
strážníky. Avšak jejich úsilí 
bylo marné. Hřbitovní zřízenci 
neúřadovali a tak nebylo mož-
né kamenným víkem pohnout. 
Položili jsme odchytovou klec 
a jako návnadu jsme použili 
rybu. Kotě jsme vysvobodili až 
v pondělí. Zvířátko jsme šťastně 
vytáhli,“ vypráví provozovatel.

Městům Louny a Podbořany 
byly areály předány bezúplatně. 
Areál v Žatci však chce minister-
stvo obrany prodávat jen za pe-
níze. Poslanec Josef Čerňanský 
se dotázal na důvod. 

Podle ministryně obrany Vlas-
ty Parkanové je posádka Žatec 
perspektivní a rozvíjející se po-
sádkou, která není postižena 
redukcí Armády České republiky 
formou jejího úplného zrušení, 

popř. její významnou redukcí. 
Proto v tomto případě, na rozdíl 
od posádek Louny a Podbořany, 
není shledán důvod pro bezúplat-
ný převod tohoto majetku podle 
zákona o převodu některého ne-
potřebného vojenského majetku 
a majetku, s nímž je příslušné 
hospodařit Ministerstvo vnitra. 

(dokončení na str. 2)

Město oceňovalo spolky a osobnosti… Na čtvrtém slavnostním večeru města 
Loun byly 16. listopadu odměňovány některé významné organizace a spolky. Po hudebním vystoupení 
učitelů lounské ZUŠ a krátkém projevu starosty Jana Kernera, který zdůraznil svůj obdiv a úctu ke 
členům spolků, jež „žijí tím, co dělají“, si jako první pro uznání svižně přikráčela mladá představi-
telka 140letého lounského sokola Alena Razimová. Martin Vorel se zapsal do pamětní knihy města 
za proslulý klub lounských veslařů Ohře. Okrojovaný Josef Jeremiáš s peříčkem na čapce převzal 
ocenění za vytrvalou Lounsko-březenskou obec baráčnickou. Bodrý Stanislav Procházka přijal uznání 
od města za obětavou organizaci lounských skautů. Principál Stálého loutkového divadla, které roz-
dává radost nejen malým dětem, převzal cenu pro přátele loutkaře. Nakonec předstoupil Jan Valter, 
předseda obdivuhodného Spolku lounských rodáků. Místostarosta Jan Čermák pak vzpomenul 120 
let lounské radnice. Za rozkvět Loun přišel převzít ocenění dlouhodobý porevoluční starosta, stále 
velmi oblíbený Emil Volkmann (na snímku). Uznání se dostalo též režiséru Josefu Císařovskému, 
za film Příběh jedné Asanace, který byl na závěr slavnostního večera promítnut.                            (toš)

Stejné právo 
na život

Vědci shodně konstatu-
jí alarmující stav planety. 
Mnohasetstránkové zjištění 
je pouze logickým vyústěním 
toho, jak nepokorně a maceš-
sky se k Zemi chováme. Dáv-
no jsme přestali žít v souladu 
s jejími potřebami. 

V Muzeu Zdeňka Buria-
na ve Štramberku je panel 
s umělcovým vyznáním:

„...Nikdy nestřílím a ni-
kdy bych na nic nevystřelil 
– vždyť i ten poslední králík 
má možná na život větší prá-
vo než my. Jen se podívejte, co 
s přírodou děláme. A co s ní 
teprve uděláme...

Miluji krásné panenské 
časy lidstva, je to moje vá-
šeň studovat tehdejší život. 
S přírodními národy odchá-
zejí nejlepší lidé. Žádný di-
voch nikdy neohrozil přírodu, 
dokázal se s ní sžít a porozu-
mět jí. A my spotřebovali už 
třetinu všech smrkových lesů 
jenom kvůli zápalkám. V mo-
ři, kolébce života, je dnes 
plankton místy tak zahuštěn 
odpadovou naftou, že mořští 
ptáci už nelétají přenocovat 
na blízké ostrovy, ale usedají 
přímo na hladinu. Nadzvuko-
vá letadla spotřebovávají ve 
velkém kyslík a to má přeci 
vliv na počasí... Přitom je 
hromadně ničen nejcenněj-
ší zdroj kyslíku, lesy. Jíme 
čím dál víc chemickou stra-
vu. Tabák se hnojí postřiky 
s příměsí arseniku, a přesto 
lidé kouří stále více.

Já jsem tak trochu fantas-
ta, ale tohle vím určitě: kdy-
bych byl mladší, věnoval bych 
život jedinému cíli – přimět 
lidi, aby si každý nehrál je-
nom na svém vlastním píseč-
ku. Vždyť krásnější planeta, 
než je naše Země, sotva ve 
vesmíru existuje...“ 

Tato slova velkého českého 
malíře a kreslíře, který zob-
razoval život od mořských 
řas po „dokonalého“ člově-
ka, se mi do paměti hluboko 
vryla. Zapomínáme, že pla-
neta je obrovská živá bytost, 
jíž ubližujeme. Přestaňme se 
pyšně domnívat, že je tu vše 
pro nás, naopak, snažme se 
být pro ni co nejmenší přítěží. 
Je nám dán inteligentní mo-
zek, ale využíváme ho? Z mi-
zivého procenta. Zvažujme, 
jak se chováme. Vždyť kaž-
dý můžeme... být o něco méně 
sobecký, o něco méně plýtvat, 
být šetrnější k vodě, energii, 
ohleduplnější k prostředí, ke 
krajině, k planetě a tím sami 
k sobě, ke svým dětem.

Květa Tošnerová
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Noviny, které 
mají hlas…

Noviny, s nimiž dáte
o sobě vědět!

 www.svobodnyhlas.cz

Žatecké kasárny? Jedině prodat, nikoli předat
V podbořanských kasárnách se bude v příštím roce bourat

Kryrští mykologové 
zamykali les

Degustační komise vzorky přežila ve zdraví
KRYRY (sih) - Na symbolickém zamykání lesa formou degustace 
hub se o víkendu sešli mykologové z Kryr. Mykologický spolek 
patří k nejaktivnějším ve městě a více než 30 let neodmyslitelně 
dotváří kolorit města. 

Z hrobu se ozývalo žalostné mňoukání
Provozovatelé útulku pro opuštěná zvířata mají i otřesné zážitky

Uspavačka řidičů asi vyjde 
z vězení až v šedesáti

LOUNY (red) – Omámení a oloupení dvou řidičů vyneslo pa-
desátileté Editě Blahovcové po pestré paletě předchozí trestné 
činnosti deset let věznění se zvýšenou ostrahou. 
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PODBOŘANY, ŽATEC (sih, moj) – Zatímco v bývalém vojenském 
areálu v Lounech už směle vyrůstají první rodinné domky a je zde 
už i Park generála Fajtla, Žatečtí přemítají, jak armádní pozemky 
co nejschůdněji získat, a Podbořanští začínají s revitalizací. 

JIMLÍN (toš) – Každou kočku nebo psa v jimlínském útulku 
provází i příběh. V současnosti tu najdete část desetičlenné psí 
smečky, která byla zabavena na podnět odboru životního pro-
středí jedné nezodpovědné ženě v Kličíně. 

Odsouzená si vypracovala své-
ráznou taktiku, jak přijít k peně-
zům. Vyčíhala si řidiče, kterému 
do nápoje přidala uspávací pro-
středek. Poté spícího či omáme-
ného muže okradla. Za okrádání 
řidičů byla již předtím souzena 
čtyřikrát. Tentokrát byla odsou-
zena za to, že svůj osvědčený 
způsob aplikovala v Praze na ři-
diče ze Slovenska a dále se takto 
realizovala v případě maďarské-
ho řidiče u nás na Lounsku. 

Blahovcová tvrdila, že řidiče 

nezná a v jejich autech nikdy 
nebyla. Vyvrátili to však znalci 
i svědkové. Zatímco státní zá-
stupce požadoval trest ve výši 
11 let, obhájkyně dokonce žá-
dala soud, aby od potrestání 
upustil. 

Nakonec se nebezpečná žena 
potázala s deseti lety naostro. 
Rozhodnutí soudu není ještě 
pravomocné, státní zástupce 
si nechal lhůtu. E. Blahovcová 
se vyjádřit nemohla, protože se 
přelíčení nezúčastnila.

Více než 40 účastníků setká-
ní přišli podpořit i představitelé 
města, starosta Miroslav Brda 
a místostarosta Vojtěch Mi-
chálek. Oba dva velcí příznivci 
spolku a houbaři zároveň. 

Výročnímu setkání předchá-
zel slavnostní akt, kdy zástupce 
mykologů Kamil Kraus ocenil 
a obdaroval nejstaršího aktiv-
ního člena, Josefa Václava (na 
snímku). Ten zanedlouho oslaví 
87. narozeniny a ač z Rakovníka, 
nechybí na žádném mykologic-
kém setkání.

Jedenáct degustátorů rozhodo-
valo ve třech kategoriích, z nichž 
nejprestižnější neboli královská 
je kategorie jednodruhových 
hub. Zastoupeny byly houby, 
které letos hojně rostly, proto-
že letošní sezóna byla výtečná. 
V druhé kategorii se hodnotily 

směsi – dva nebo tři druhy hub, 
ale bez zeleniny. Té byla určena 
třetí kategorie – čalamády. Cel-
kem se hodnotilo na 18 vzorků 
hub.

Kryrští dostali i milý dárek. 
Na svém výletě za houbami 
se v Tuchořicích seznámili se 
dvěma nadšenci, ze kterých 
se vyklubali houbaři a zároveň 
majitelé nahrávacího studia. 
Pánové Milan Kormout z Prahy 
a Jaroslav Vokurka z Tuchořic 
mykologům natočili prezentač-
ní DVD a na této výroční schůzi 
jej slavnostně předali. Zároveň se 
stali čestnými degustátory.

Vítězem v kategorii čistých hub 
se stal Milouš Archman s hřibem 
smrkovým, vítězem v kategorii 
směsí Jan Macho s ryzci a vítě-
zem v kategorii čalamád Václav 
Milota.

Dvě smrtelná 
zranění v pondělí

OKRES LOUNY (čtk) – Dva lidé zahynuli v pondělí kolem 18. 
hodiny při srážce osobního automobilu a autobusu u Postoloprt. 
Nehoda si vyžádala i zranění dvou dětí v osobním voze a dvou 
lidí z autobusu. Řidič auta nedal přednost autobusu při výjezdu 
z odbočky na Počerady na hlavní silnici I/7 z Loun do Chomu-
tova, řekl operační důstojník lounské policie.

Řidič Fordu na místě zahy-
nul, jeho spolujezdkyně zemře-
la při převozu do nemocnice. 
„Zraněné záchranáři odvezli 
do nemocnice. O závažnosti 

poranění dětí nemám informa-
ce. V autobuse byl jeden člověk 
zraněn lehce, druhý má zlome-
nou nohu,“ uvedla mluvčí loun-
ských hasičů. 


