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Mirvaldovu výstavu
v Černčicích
navštívila paní
Meda Mládková
str. 2

Vršovické ženy
uspořádaly
předvelikonoční
výstavu kapesníčků
str. 2

V Lounech si dali
dostaveníčko
slavní automobiloví
veteráni
str. 2

Na statku v Tatinné
má jezdeckou
školu Andrea
Koudelková
str. 3

Paní Meda
našla Černčice

ounsko je charakteristické
tím, že se dlouho neděje
nic mimořádného. Pak se však
situace zvláštním způsobem
přepóluje, načež se děje snad
všechno najednou.
Před lety antikvář Pavel
R. Vejrážka zakoupil v Černčicích budovu staré školy.
Ve jménu svých smělých plánů se při rekonstrukci objektu
pořádně nadřel. Výsledek ale
za to stál. Vznikla galerie,
kterou Vejrážka na počest
svého přítele básníka nazval
Galerie Emila Juliše. Pořádá
zde výstavy podle svého gusta,
na něž se sjíždějí příznivci surrealismu a umělečtí fajnšmekři z celé republiky.
Největší radost zřejmě měl
tuto neděli při zahájení výstavy raných děl Vladislava
Mirvalda. Vystavena jsou díla
ovlivněná kubismem, mnohé
můžete spatřit vůbec poprvé. Věřím, že duše galeristy
v okamžiku, kdy byla tato
mimořádná výstava zahájena,
pocítila obrovskou úlevu. Původně měl úvodní řeč pronést
odborník nad jiné fundovaný,
pan Zbyněk Sedláček. Ten
však náhle zemřel. K uctění
jeho památky tak byla zapálena svíčka.
Největší překvapení přišlo až nakonec. Hosté už se
shromáždili na dvoře, aby
se občerstvili, když dorazila
vzácná návštěva. Mirvaldova
díla si nenechal ujít velký ctitel moderního umění, bývalý
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který do Galerie Emila
Juliše zavítal ve společnosti
naší nejslavnější mecenášky a sběratelky umění, paní
Medy Mládkové. Okouzlená
dáma setrvala v Černčicích
s obrazy a milovníky umění
dobré dvě hodiny, nešetřila
chválou a dokonce se proti svým zvyklostem uvolila
ochutnat buřtík.
A tak mám radost, že se
na Lounsku čas od času dějí
významné věci a že se u nás
líbí i lidem natolik významným.
Květa Tošnerová
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Živé obrazy krásnodvorské… V sobotu dopoledne se otevřely pro veřejnost komnaty zámku v Krásném Dvoře. Je již dlouholetou tradicí,
že do tohoto zámku přijíždějí na zahájení sezona herci kadaňského divadelního spolku Navenek, kteří také letos prováděli návštěvníky po oba víkendové dny. Historii zámku tak příchozím přiblížili humornou formou hrabata Černínové, malíř Quido Mánes, Hitlerův ministr zahraničí Joachim von
Ribbentrop, či básník a prozaik Johan Wolfgang Goethe. Před zámkem pak čekal na příchozí stan Českého rozhlasu – Dvojka s Václavem Žmolíkem
v rámci projektu Výlety s dvojkou. Do Krásného Dvora vozil turisty z Kadaně mimořádný vlak Doupovské dráhy. Turistická sezóna tak byla úspěšně
odstartována a pracovníci zámku v čele s kastelánkou Michaelou Hofmanovou již mají připraven bohatý program. U příležitosti Mezinárodního
dne památek bude expozice doplněna v období velikonočních svátků 18. – 21. dubna o zajímavé předměty, které byly dosud ukrývány v zámeckých
depozitářích. Dne 17. května pak předvedou, jak můžete být Krásná v Krásném. K vidění totiž bude přehlídka současné i historické módy. (jt)

Vandalové a zloději připravili město o půl milionu

LOUNY (jt) – Téměř na každém kroku se v Lounech setkáváme
s projevy vandalismu a s tím, jak se někteří „spoluobčané“ chovají k majetku města. Ten má sloužit všem, ale posilnění alkoholem
na něm s oblibou dokazují své siláctví. Někteří si zase na úkor města
a občanů vylepšují svoji momentální hotovost, když utrží pár korun
za mříž od kanálové vpusti v hodnotě několika tisícovek. Úředníci
na radnici již celkově vyčíslili, kolik vandalismus a krádeže městského majetku stály.
„Jednalo se zejména o poškozo- Sunkovská, vedoucí odboru správy
vání veřejného majetku, nejčastěji majetku, Městského úřadu Louny.
městského mobiliáře, např. ničení
Kolik nás tato neúcta k hodnotám
laviček, autobusových přístřešků a lhostejnost v roce 2013 stála?
či vybavení dětských hřišť, výjimMěsto Louny v roce 2013 vynakou ovšem nebylo ani znečišťování ložilo na úhradu škod způsobených
veřejné zeleně. Ke škodám na ma- vandalismem náklady v celkové výši
jetku, které jdou do statisíců, se více než 450 tis. Kč. Největší pobohužel přidává i nebezpečí újmy ložku tvoří částka 175 280 Kč prána zdraví občanů. Z těchto důvodů vě za odcizené rošty kanalizačních
provádíme v co nejkratším časovém vpustí. Navíc dochází k následným
horizontu zabezpečení potencionál- škodám, například k poškození auně nebezpečných míst,“ říká Blanka tomobilu, který najel do odkryté

uliční vpusti. V této záležitosti podalo Město Louny trestní oznámení
na neznámého pachatele.
Více než 83 000 Kč bylo vynaloženo na opravu herních prvků
a laviček, poškozených na dětských
hřištích. Jedná se nejčastěji o drobné závady – chybějící šrouby nebo
matice, poničené pletivo a dřevěné
prvky laviček. Poměrně častým jevem je devastace laviček a odpadkových košů ve městě nebo v parcích,
včetně vysypávání jejich obsahu
na veřejné prostranství. Za jejich
opravu a mimořádný úklid nepořádku vynaložilo město v loňském
roce částku převyšující 110 000
Kč,“ uvádí Ing. Sunkovská.
Jak jsme již uvedli minule, oprava
scenérie Kamenný les v parku v Benátkách přijde na 80 tisíc korun.

„Z ostatních škod, způsobených
vandalismem, můžeme zmínit ničení dopravních značek a autobusových přístřešků různými polepy
či graffiti, poškození květinové
výzdoby, odcizená vrátka na Vodárenské věži či poškození vchodových dveří Loutkového divadla.
Při odhalování těchto skutečností
odbor správy majetku úzce spolupracuje s městskou policií, která
denně hlásí zjištěné závady,“ konkretizuje škody a způsobené ztráty
Blanka Sunkovská.
Kde je příčina? Proč se tak někteří
lidé chovají? Vždyť za oněch téměř
půl milionu korun by město mohlo
pořídit spoustu jiných potřebných
věcí, které zkvalitní život ve městě,
vylepší dětská hřiště, nebo pozve
na Vábení atraktivnějšího hosta.

