
n Už se v Želkovicích 
češou meruňky? 

Josef Scheithauer, pěstitel 
ze Želkovic

„Začínají se sklízet raněj-
ší odrůdy. Hlavní sklizeň 
v těchto vedrech nastane, 
hádám, tak do týdne. Ovoce 
je letos méně a ranější od-
růdy jsou drobnější. Pozdní 
odrůdy očekáváme větší. Po-
kud máte zájem si meruňky 
nakoupit a zavařit, což už teď 
praktikují spíše ty starší ge-
nerace, můžete do Želkovic 
přijet. Pěstitelé je tradičně 
prodávají u silnice, cena 
kilogramu se letos pohybuje 
okolo čtyřiceti korun. Urči-
tě však koupi neodkládejte, 
protože odbyt je dost velký, 
zvláště odjinud. Na Moravě 
totiž úroda z větší části po-
mrzla.“
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Vítaný prázdninový dar… V lounské ulici SNP 
bylo minulý čtvrtek za účasti zástupců lounské radnice 
otevřeno krásné moderní dětské hřiště v hodnotě bezmála 
milion korun. Největší nadšení vzbudila u dětí tato lanová 
sestava, sytém prolézaček, kombinovaný se skluzavkou aneb 
bezpečný nízký kolotoč určený i nejmenším. Součástí hřiště 
jsou i pružinové houpačky a pískoviště. Hned při otevření vy-
zkoušely herní prvky děti z MŠ Hrnčířská (na snímku). (toš)

Po vypáčení okna odcizil 
přenosný počítač a peníze, 
škoda činí 43 300 Kč. Další 
podobné vloupání se odehrálo 
i v Mostecké ulici v Žatci, kde 

z rodinného domku zloděj 
odnesl LCD televizor, fotoapa-
rát, peníze a zlaté šperky. Ško-
da dosud vyčíslena nebyla, ale 
určitě přesáhne pětitisícovou 

hranici. K dalšímu vloupání 
vyjížděli policisté ve středu do 
Podbořan. Tam kdosi vykradl 
rodinné domky hned dva. 
V Mlýnské ulici  se z obydlí 
ztratil notebook, videokamera 
a peníze, v Kozinově ulici zmi-
zely hlavně šperky a finanční 
hotovost v cizí měně. Škoda 

byla vyčíslena na 106 400 Kč.
Letos do konce května šetřili 

policisté v lounském okrese 23 
krádeží vloupáním do rodin-
ných domů, z toho se pouze 
tři podařilo objasnit. Majitelé 
by měli  dbát co nejvíce na 
prevenci a nedávat zlodějům 
šanci. 

„Prosíme všechny, aby se 
v areálu zahrady chovali slušně, 
neničili místní vegetaci a his-
torické památky, neodhazovali 
odpadky mimo odpadkové koše 
a celkově neznečišťovali areál,“ 
obrací se na veřejnost Jaroslav 
Malý z odboru rozvoje města. 

Prostor zámecké zahrady je ur-
čen jako odpočinková zóna a také 
se zde konají svatební obřady. 

Návštěvníky jistě potěší nově 
upravený bazének ve vstupní 
části zahrady, který městský 
úřad nechal zavézt zeminou 
a osadit vegetací. 

Své rekonstrukce se rovněž 
letos dočkal zahradní domek. 
„V prostoru zahrady bude pů-
sobit pověřený správce, který 
se bude starat o úklid a běžnou 
údržbu areálu,“ dodal J. Malý.

(dokončení ze str. 1)
„Dobové zprávy tehdy infor-

movaly o „zlých“ Srbech. Situa-
ce však byla podstatně složitější. 
Nezapomenu, jak jsme hluboko 
v chorvatském vnitrozemí, 
kudy válka neprošla, projíž-
děli vyrabovanou, vypálenou, 

rozstřílenou srbskou vesnicí.“
Kde se cesta blížila frontové 

linii, projížděla auta kontrolními 
vojenskými stanovišti. „Stávalo 
se, že nás opilí vojáci zdravili se 
vztyčenou pravicí jako němečtí 
vojáci za 2. světové války. Jindy 
nás pod namířenými hlavněmi 
samopalů nechali ručně vyložit 
a pak zase naložit půl kamionu 
mouky. Ti vojáci, co na zpáteční 
cestě stříleli mezi naše auta, také 
nebyli Srbové,“ ilustruje situaci 
Jan Zerzán.  

Po zkušenostech s vojáky nako-
nec volili zpáteční cestu raději ho-
rami. „V pozdním jaru místy ležel 
sníh. V noci příkré cesty umrzly, 
přes den přes ně stékaly až met-
rové vrstvy řídkého bláta. Občas 
jsme se i přes zapnutý náhon na 
všechna kola a zapnutou uzávěr-
ku modlili, abychom projeli.“ 

Jan Zerzán se tehdy setkal 
s různými zajímavými lidmi, 
např. s tehdejším šéfredaktorem 
Lidových novin Jaromírem Ště-

tinou, s ředitelem z organizace 
Člověk v tísni Šimonem Pánkem, 
s ředitelem ADRA.

Fotografovat se oficiálně ne-
smělo, snímky pořizoval potají 
na starý německý fotoaparát 
Voigtlander, na šestnáctisnímko-
vý film. Ihned po pořízení foto-
grafií musel film vyjmout a ukrýt. 
Do aparátu vložit film nový, který 
zabavila vojenská kontrola. 

„Když jsme projížděli místy, 
kde prošla fronta, uvědomovali 
jsme si hrůzy, které je člověk 
schopen páchat koncem 20. sto-
letí, a to v Evropě, docela blízko 
od našich hranic,“ varuje autor.

Na zpáteční cestě naložili dě-
lové nábojnice, prostřílený oho-
řelý vrak osobního auta a další 
artefakty, z nichž byla po návratu 
v Praze výstava a sbírka. Výtěžek 
byl použit na další humanitární 
pomoc.

Výstavu válečných fotografií 
můžete zhlédnout o víkendech 
až do 29. srpna.

n Nevybuchlá munice zne-
škodněna

DIVICE – První prázdninový 
den  byla v katastru obce v lesním 
porostu nalezena průbojná stře-
la ráže 100 a dělostřelecká mina 
82 sovětské výroby z II. světové 
války. Pyrotechnik ZJ Ústí nad 
Labem munici zajistil a odborně 
zneškodnil řízeným odpalem. 
n Do auta pro navigaci 

ŽATEC - V rukou policistů 
skončil 26-letý mladík,  který 
se v neděli pozdě večer vloupal 
v ulici Volyňských Čechů do 

zaparkovaného vozidla zn. Ford 
Tranzit. U auta rozbil okno a když 
chtěl odcizit navigaci, byl vyrušen 
a z místa utekl. Poté byl však poli-
cií zadržen. Tohoto skutku se do-
pustil i přesto, že byl v posledních 
třech letech odsouzen Okresním 
soudem v Mostě. 
n Přes pole pro kabely

STRKOVICE, LIBĚŠICE 
- Asi 500 metrů nadzemního 
sdělovacího kabelu odcizil dosud 
nezjištěný pachatel mezi obcemi 
Strkovice a Hradiště v době od 5. 
do 6. července. Škoda byla vyčís-
lena na 27 tisíc korun. Další te-
lefonní kabely zmizely u Liběšic. 
Škoda byla odhadnuta na 8 500 

Kč. Ke způsobené škodě, která 
činí cca 1 000 korun, se připo-
jili i poškození zemědělci, neboť 
zloděj kabely kradl poté, co vjel 
na pole s vysetou pšenicí.
n Odnesl kachny a husy

BLAŽIM – Drůbež odcizil za-
tím nezjištěný pachatel z neděle 
na pondělí z pozemku rodinného 
domu. Zloděj vnikl do stodoly, 
odkud odcizil dvanáct kachen 
a dvě husy. Poškozenému způso-
bil škodu za 6 050 Kč. 
n Řídil, ač nesměl

LOUNSKO – Z trestného 
činu je podezřelý 23-letý mla-
dík z Lounska. Toho policisté 
na silnici mezi obcemi Cítoliby 

a Zeměchy kontrolovali ve středu 
dopoledne při řízení motorového 
vozidla zn. Ford Tranzit. Zjistili, 
že mladík nesmí řídit až do 30. 
září. Trest mu uložil Městský 
úřad v Lounech. 
n Do skladu pro pšenici

DUBČANY - Neznámý pacha-
tel vnikl na oplocený pozemek 
do skladu obilí zemědělské spo-
lečnosti. Odtud si odnesl 100 kg 
pšenice v hodnotě 300 Kč. Po-
licisté případ řeší jako trestný 
čin krádeže, protože se jednalo 
o vloupání.

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Organizátoři z občanského 
sdružení Dobroděj letos přišli 
s několika novinkami. Zejména 
děti zaujaly tři zbrusu nové stán-
ky. Dvojice kadeřnic upravovala 
dětem (časem i dospělým) kštice 
do divokých barevných tvarů, 
stánek s třpytivým tetováním byl 
z dálky rozpoznatelný podle fron-
ty s nastavenými rameny a zájem 
byl i o batikovací „linku“, kde si 
děti vyráběly vlastní vzory na trič-
ka. Nově vystoupil kouzelník, nad 
jehož kousky nevěřícně kroutil 
hlavou nejeden divák. Stejně 

jako v posledních ročnících bylo 
pro děti připraveno malování, 
předvádění bugin a další atrakce. 
Na dvou odpoledních scénách se 
vystřídala řada účinkujících: 
jedineční klauni Šáša a Váša 
v podání Ďivadelního souboru 
Klouzák, divadlo Vetři, taneční 
škola Luna, dechový x-tet (víte 
proč se jmenují x-tet? - ještě se 
nikdy nezkusili spočítat), coun-
try kapela a další. Na divadelní 
podvečer se zájemci o cimrma-
novskou hru Posel světla pře-
sunuli do vnitřního sálu, kde 

excelovala čtveřice zkušených 
herců z Klouzáku. Vrcholem byl 
hudební večer, kde po výborné 
nápadité muzice skupiny Furt 
rovně nastoupila hlavní hvězda 
večera Láďa Křížek, doprováze-
ný kytaristou Radkem Krocem. 
V unplugged vystoupení Křížek 
nezklamal a prokázal svou stan-
dardní vysokou kvalitu. Ná-
sledovala vložka taneční školy 
Luna, hudební uskupení Para-
let s dívčím sborem a závěrečná 
mostecko-chomutovská bomba 
s názvem New Age of Smokie.

Přesná hodnota daru, který 
je stejně jako loni určen pro 
dětskou pohotovost v Lounech, 
bude známa po dořešení všech 

finančních záležitostí. S velkou 
pravděpodobností se ale výsled-
ná částka bude pohybovat okolo 
46 000 Kč. Celkem bude finanční 
výsledek zřejmě druhý nejúspěš-
nější ve čtyřleté historii, v roce 
2007 byl výtěžek 18 057 Kč (Čes-
ký výbor pro UNICEF), v roce 
2008 to bylo 41 093 Kč (Klinika 
dětské hematologie a onkologie 
FN Motol) a vloni rekordních 
50 431 Kč. 

Poděkování organizátorů patří 
účinkujícím, kteří se všichni bez 
výjimky zřekli honoráře, partne-
rům, kteří se postarali o pokrytí 
nezbytných nákladů, a samozřej-
mě všem návštěvníkům akce. 

Jakub Dolejš

Akrobaté v oknech... V lounském kostele Církve čes-
koslovenské husitské probíhá v těchto dnech výměna oken. Vy-
robila a nyní je osazuje firma Truhlářství Radvanovský z Nečich. 
„Okna jsou to  neobvykle velká, vyráběli jsme je  od května, cel-
kem je jich jedenáct,“ uvedl majitel firmy Pavel Radvanovský, na 
snímku v plné práci a při téměř akrobatických výkonech na lešení 
spolu s brigádníkem Patrikem Dostálem. „Největší zásluhu na 
výrobě oken má náš truhlář Michal Rückl, opravdový fachman. 
S montáží jsme začali před čtrnácti dny a dokončíme ji počátkem 
příštího týdne,“ dodal P. Radvanovský. Církev na výměnu oken 
dotaci nedostala a financuje ji z vlastních prostředků. (rud)
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Svatý se uzdravuje po srážce s autem… 
Do loni opravené sochy Jana Nepomuckého, který střeží křižo-
vatku u školy ve Staňkovicích, nabouralo v březnu auto. Socha 
pochází z roku 1829 a je kulturní památkou. Její opravy se na 
zakázku obce ujala restaurátorská firma Vojtěch Miča. Svatého 
Jana umělci nejprve opravovali v ateliéru, nyní už pracují pří-
mo na místě ve Staňkovicích. Podle smlouvy má být dílo do-
končeno do října, ale sochařka Veronika Resslová z Prahy (na 
snímku) si je jista, že bude hotovo už koncem prázdnin. (bal)
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Nejlepší umělci Zimbabwe vystavují v GEJ… 
Díla předního českého surrealisty nyní v Galerii Emila Juliše 
v Černčicích vystřídaly obrazy a sochy nejlepších předních 
zimbabwských umělců. Se sochami Dominica Benhury jste 
se na tomto místě mohli setkat už loni. Tentokrát však přibyly 
i obrazy pointilisty Lovemore Kambudziho, zpodobňující scény 
z každodenního života. Úplně jinou barevnost má trojice ob-
razů Votiho Thebe, jenž se inspiruje bojovým uměním Zuluů. 
Nádherné barvy propůjčuje svým dílům Batsirai Muskwe, 
není divu, že obrazy z posledních dvou let jeho tvůrčího úsi-
lí, jsou beznadějně vyprodány. Mladý nadějný umělec David 
Chinyamy se netají tím, že maluje, aby prodával. Rozmanitá 
pestrost, barvy a krása, z osobních sbírek Marie Imbrové. 
I přes úmorné vedro se dostavily desítky lidí, také dvě nemluv-
ňata. “Lásku k umění je třeba probouzet brzy,“ vítala nejmenší 
Dr. Imbrová. Na snímku s galeristou  P. R. Vejrážkou. (toš)
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+ foto Jaroslav Tošner 

Snímky čekaly na zveřejnění osmnáct let

Jan Zerzán (vpravo) v malých 
prostorách perucké galerie 
hovoří s karlovarským foto-
grafem Ludvíkem Erdmannem.

Dobrodění bylo navzdory tropickému počasí úspěšné
Dětské pohotovosti přinese výtěžek z benefiční akce přes 40 000 korun

LOUNY - Přestože zejména přes den dala většina dětí v parném 
počasí přednost koupání, postupně návštěvníků Dobrodění 
v lounské Stromovce přibývalo a nakonec jejich počet dospěl 
k výtečnému výsledku.

Vloupání do domů se množí, nedejte zlodějům šanci
ŽATECKO, PODBOŘANSKO (pčr) - Několik vloupaček do rodin-
ných domů šetří v těchto dnech lounští policisté. Např. minulou 
středu se během dne vloupal do rodinného obydlí v Libočanech 
neznámý pachatel.

Druhé místo v krajské soutěži 
obsadily Litoměřice, kde obyvate-
lé odevzdali 400 kg, vítězem sou-
těže se stala Česká Kamenice, kde 
se v rámci informační kampaně 
Zatočte s elektroodpadem vybra-

lo celkem 470 kg elektroodpadu. 
V celé České republice se dosud 
povedlo vybrat celkem 34 458 kg. 
Na jarní kolo soutěže,  kterého se 
zúčastnilo celkem 48 měst, v září 
naváže podzimní část. 

Je určena čtyřem kategoriím: 
dětem do 6 let, dětem do 10 let, 
dětem až dorostu do 15 let a mlá-
deži do 18 let. Soutěž trvá do 
pátku 30. července. „Do tohoto 
termínu můžete přinášet svá dílka, 
či dílka svých dětí na obecní úřad. 
Témata jsou: Co se mi líbí v obci 
Holedeč a Co se mi nelíbí v obci 
Holedeč. Obrázky nepodepisujte, 
ani neoznačujte. Paní Miroslava 
Kopřivová na podatelně obrázek 
označí kategorií a číslem. Ob-

rázky neslušné budou ze soutěže 
automaticky vyloučeny. Vyřazeny 
budou ale i obrázky na téma Co 
se mi v obci nelíbí, které se bu-
dou pokoušet o mou podobiznu,“ 
nabádá starosta Pavel Adamec. 

Věcné ceny mají podpořit 
umělecké talenty v obci, slibuje 
obecní úřad. Soutěž bude vy-
hodnocena do konce prázdnin, 
vyhlášení vítězů a předání cen 
proběhne v kulturním domě, kde 
budou obrázky vystaveny.

Na podporu holedečských 
výtvarných talentů

HOLEDEČ (bal) - Obecní úřad vyhlásil v místním zpravodaji 
Holedečská drbna výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Louny třetí ve sběru elektroodpadu
LOUNY (rud) - Město Louny se umístilo na třetím místě ve sbě-
ru vysloužilých elektrozařízení. Občané zde odevzdali 100 kg 
elektroodpadu.

Zámecká zahrada je tu 
i pro veřejnost

POSTOLOPRTY (bal) - Zámecká zahrada v Postoloprtech je opět 
otevřena pro veřejnost, a to přes celé léto do konce září, denně 
od 8 do 20 hodin. 


