
Triangle ožívá, 
vznikají obslužné 
silnice

ŽATECKO (bal) – Na odbočce 
ze silnice Praha – Chomutov do 
Staňkovic vzniká velká mimoú-
rovňová křižovatka. Má se stát 
součástí čtyřproudové rychlostní 
komunikace R7. Zároveň se 
v rámci stavby inženýrských sítí 
pro blízkou průmyslovou zónu 
Triangle budují obslužné silnice. 
Na přeložce části silnice II/250 
Staňkovice - Bítozeves u východ-
ního okraje zóny pracují současně 
asi pět firem. Dodavatelem stav-

by je společnost Silnice Žatec, 
jejíž subdodavateli jsou např. 
Vodohospodářské stavby Teplice 
nebo firma Midos Cheb, která 
v pondělí v plném provozu vytvá-
řela dopravní značení hotových 
úseků. „Děláme na tom, aby se 
mohlo postavit přemostění jako 
součást mimoúrovňové křižovat-
ky, které povede nad budoucí R7, 
a z křižovatky také půjde silnice do 
zóny,“ říká stavbyvedoucí Richard 
Krhoun z teplické společnosti. 

Pro automobilisty je cesta na 
Žatec přes toto místo uzavřená. 
Ve Staňkovicích se dělá kanali-
zace. „Příjezdová komunikace od 
Bítozevsi je uzavřená. Nákladní 
a osobní doprava je vedena přes 
Žiželice. Policii, hasičům a au-
tobusům je průjezd umožněn. 
Uzavírka potrvá do března,“ říká 
staňkovický starosta Jan Bartoň.

Fešní ušáci ve Vroutku... Místní organizace Českého 
svazu chovatelů ve Vroutku uspořádala minulý týden jubilejní 25. 
výstavu králíků. Vroutečtí letos slaví 50. výročí založení organizace. 
Na výstavě se představilo deset chovatelských organizací z celého 
okresu a k vidění bylo na 126 exponátů. Jako raritu zmiňme mí-
šenského berana, kterého představil chovatel ze Žatce. Vítězkou 
výstavy se stala Lucie Hanzlová ze Staňkovic s hermelínem červe-
nookým. Dále bylo uděleno 8 čestných cen. „Velmi nám pomohl 
obecní úřad, který nám vyšel vstříc a zakoupil čestné ceny a také 
starostka obce, Marta Hessová, která převzala nad výstavou zá-
štitu,“ dodává předseda místní organizace Jiří Folber. Na snímku 
předvádí výstavního samce chovatel Štefan Fábry. (sih)
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n   Jak to vypadá se stavbou 
malé vodní elektrárny na jezu 
v Žatci?

Aleš Kassal, 
místostarosta 
města Žatec

„Budeme jednat se statním 
podnikem Povodí Ohře, který 
má zájem stavět malou vodní 
elektrárnu u jezu v Žatci 
u sportovní haly TJ Sever. 
Městu se ale tento záměr moc 
nelíbí, protože u řeky bychom 
chtěli mít sportovní, rekreační 
a odpočinkovou zónu. Elekt-
rárna do toho moc nezapadá. 
Diskuse na toto téma budou 
ještě probíhat.“ 
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Pravé zabijačkové hody... Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velemyšlevsi uspořádal tuto sobotu pro občany tradiční, v novo-
dobé historii obce již čtvrté zabíjačkové hody. Pivní stan na hřišti 
za obchodem pomáhali stavět snad všichni. Vrásky jim nedělal 
ani strom, který porazila vichřice. „Aspoň jsme nemuseli shánět 
dřevo na ohýnek,“ komentuje událost Karel Johanovský. Spolu 
se šikovnými řezníky Tondou a Bohoušem Tumpachy a Ladou 
Ertlovou nabízeli sousedům ovarovou polévku, tlačenku, jitrnice 
i jelítka, smažák i pečený bůček... A samozřejmě domácí slivovi-
ci. „Na zabijačku se pokaždé těšíme, přijíždí i vzdálení příbuzní, 
takových šedesát lidí tu určitě bude,“ pochvalovali si místní Ivana 
a Václav Košabkovi odpoledne, když se zábava teprve rozjížděla. 
„Je to hlavně akce pro dospělé, ale snažíme se zaměstnat i děti, 
například opékáním špekáčků,“ vesele říká starosta Miloslav Štípek 
v mysliveckém kloboučku. Na velemyšleveské zabijačkové menu 
váží cestu i gurmáni ze Žatce nebo z Litvínova, jako například pan 
Karel (na snímku), kterému se již zbíhaly sliny na ovar. (bal)
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Nekrásnější dívky 2007... V sobotu před 16. hodinou u Městského divadla Žatec již 
netrpělivě přešlapovaly desítky diváků, zvědavých na Dívku 2007. V letošním roce se počet soutě-
žících slečen ve věku do 16 let zredukoval na jedenáct. Začátek byl překvapivý - dívky se objevily na 
pódiu pohromadě coby správné teenagerky a začaly zostra vystoupením ve stylu hip-hop. Porotě se 
představily samy. Snažily se zaujmout rozhovorem s moderátorem, aerobikem a módní přehlídkou 
večerních šatů. „Letos už raději netipuji, loni se moje tajné favoritky neprosadily. Všechny dívky 
jsou ze Žatce, většinou z 5. Základní školy,“ prozradila před vyhlášením Oldřiška Provazníková (na 
snímku zcela vpravo), která připravovala dívky k soutěži podobně jako Karolina Ondrejková, druhá 
loňská vicemiss, která se věnovala choreografii a tanci. Aerobik s děvčaty nacvičovaly Tereza Polá-
ková a mladší sestra O. Provazníkové. A jak to dopadlo? Dívkou roku 2007 je čtrnáctiletá Michaela 
Hadrbolcová, titulem 1. vicemiss se pyšní o rok starší Michaela Klánová a druhou vicemiss se stala 
její vrstevnice Veronika Paučulová.  (bal)
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n Pachatel dopaden
LOUNSKO - Policistům se 

podařilo objasnit tři vloupání 
do rozestavěných domů a garáží 
na Lounsku. Má je na svědomí 
ještě ne dvacetiletý mladík z Cho-
mutova, kterého komisař obvinil 
z trestného činu krádeže. Obvi-
něný se v době od 6. do 9. ledna 
vloupal do rozestavěných domů 
v Blšanech u Loun a Neklanově 
ulici v Postoloprtech. Odnášel 
ruční elektrické nářadí, vodovodní 
baterie a dokonce i dvě keramické 
záchodové mísy. Celková škoda 
byla vyčíslena na 80 tisíc korun. 
Vloupal se i do garáže za loun-
ským Pivovarem, odkud ukradl 
motocykl ČZ 125, přívěsný vozík 
za auto, různé nářadí a další věci. 
Majitel škodu odhadl na 76 500 Kč. 
Obviněnému hrozí odnětí svobody 
až tři roky.  
n Škoda za 150 tisíc

LIBĚŠICE - Policisté pátrají 
po pachateli, který v době do 17. 
ledna vnikl do areálu bývalého 
kravína a odcizil část zařízení, 
například hrazení ze železných 
trubek, elektromotory, nádrže 
na melasu, z odstaveného pluhu 
šest radlic a další věci. Způso-

bená škoda byla odhadnuta na 
150 000 Kč. 
n Dojezdil

LOUNY - 18. ledna ve čtyři ho-
diny ráno havaroval v lounské ulici 
Petra Obrovce řidič vozidla BMW 
325i. Vysokou rychlostí přijížděl 
od Barokního špitálu směrem ke 
koupališti, nezvládl řízení a s vo-
zem se vřítil vpravo přes chodník 
na travnatou plochu, kde přerazil 
dva vzrostlé smrky. Zarazil se až 
o branku a zděný plot rodinného 
domu. Z místa nehody utekl. 
Podle svědků byl silně podnapilý. 
Škoda na autě činí 70 000 Kč, na 
zničených stromech 60 000 Kč 
a na poničeném plotu a brance 
20 000 Kč. Policisté žádají další 
svědky o pomoc při pátrání po 
uprchlém řidiči. Podle jejich 
zjištění se vůz uvedené značky 
a žluté barvy pohyboval v loun-
ských ulicích hlavně v nočních 
hodinách a řidič bezohlednou 
agresivní jízdou ohrožoval ne-
jen ostatní účastníky silničního 
provozu. Policisté žádají občany, 
kteří by mohli k uvedenému vozi-
dlu, sportovnímu žlutému bavo-
ráku a jeho řidiči podat jakékoli 
informace, byť přímo nesouvisejí 
s uvedenou havárií, ať se přihlásí 
přímo na dopravním inspektorátu 
nebo na telefonu: 974 437 250 či 

bezplatné lince 158. Nebuďme 
lhostejní k hazardérům!
n Z kuchyně se dostal všude

KOCANDA - Po vytlačení okna 
chalupy vnikl zloděj do kuchyně, 
odkud měl volný pohyb po objek-
tu. Odcizil křovinořez a dřevěný 
konferenční stolek. Nezjištěným 
předmětem pak vypáčil visací 
zámek u vrat do stodoly, kterou 
prohledal. Způsobená škoda činí 
19 000 Kč.
n Vloupání do chatky

KRYRY - V lednu kdosi nezjiš-
těným předmětem vypáčil zámek 
u vstupních dveří zahradní chat-
ky. Odcizil benzinový generátor 
Budget, model Beg 2001, tři 
elektrické prodlužovací kabely na 
220 V. Nalezenými klíči odemkl 
kůlnu a vzal dvě ruční benzinové 
pily Sachs Delmark. Škoda byla 
vyčíslena na 14 500 Kč.
n Mela před barem

LOUNY - 13. ledna před 6. 
hodinou ráno bylo na linku 156 
oznámeno, že v Pražské ulici 
na pěší zóně dochází ke rvačce. 
Zasahovaly dvě hlídky strážníků. 
U baru na pěší zóně leželi na zemi 
tři muži - dva drželi třetího. Jeden 
z nich uvedl, že muž pod nimi 
má nůž, kterým byli napadeni. 
Šlo o muže ve věku 19 a 30 let ze 

Sokolova a Cítolib. Na zemi zůstal 
ležet 26letý opilý muž z Loun, který 
měl krvavý obličej a sdělil, že nůž 
nemá. Choval se velmi agresivně 
a nadále se snažil oba muže fyzic-
ky  napadnout. Svědkové uvedli, že 
muž vstoupil do baru a dožadoval 
se piva. Číšník mu pro jeho zjev-
nou opilost odmítl alkohol podat. 
Muž křičel a rozbil dveře. Hosté 
se číšníka zastali. Násilník napa-
dal i strážníky, kteří mu nasadili 
pouta. Během zákroku došlo ke 
zranění strážníka.
n Napadl manželku

LOUNY - 16. ledna bylo na lin-
ku 156 anonymně oznámeno, že 
v bytě ve Štefánikově ulici dochází 
k fyzickému napadení. Strážníci 
před domem zastihli 32letou ženu 
s čerstvými podlitinami za ušima. 
Uvedla, že jí manžel fyzicky napa-
dl a poškodil vybavení bytu. Bylo 
vidět rozbité zrcadlo v chodbě. 
Vzápětí z bytu vyšel 26letý muž se 
zápěstím od krve. Křičel na ženu, 
že ji zabije a pokusil se jí napad-
nout. V tom mu zabránili strážníci, 
kteří museli použít donucovacích 
prostředků a služebních pout. 
Útočníka převzala k dalšímu šet-
ření Policie ČR. 

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička, PČR Louny

M. Malý, MP Louny

(dokončení ze strany 1)
Údajně měl ten den dopoled-

ne Vráblík v Mostě obchodní 
schůzku. Po poledni si dopřál 
dvě hodiny badmintonu, oběd 
s pivem a plánoval u známého 
i přenocovat, takže si v podvečer 
dal v restauraci piva tři. „Jenže 
mi pak volala těhotná manželka, 
abych přijel domů,“ líčil obža-
lovaný. Stopy kokainu ve svém 
organismu vysvětlit neumí. 
„Týden předtím jsem pobýval 
ve klubu, kde se pořádají párty, 
třeba jsem se toho nadýchal, ale 
vědomě jsem drogu neužíval,“ řekl 
a dodal, že den před nehodou mu 
ze zdravotních důvodů do ruky 
aplikovali mezokain. 

Soudní znalec odhadl rychlost 
vozidel při srážce kolem 73 kilo-
metrů v hodině. „Škoda Forman 
a Saab se střetly pravou přední 
částí, pak střet způsobil srážku 
formana bočně s renaultem. Až 
pak se škodovka navalila na Volvo 
u krajnice. Po razantním zásahu 
hasičů a další nehodě na tomtéž 
místě není možno rekonstruovat 
pohyb poškozených vozidel těsně 
před srážkou,“ uvedl znalec. Pod-
le něj řidič Saabu „mohl střetu 
zabránit, kdyby se pohyboval 
ve svém pruhu“. 

U soudu svědčili poškození 
z Volva, které se stihlo zasta-
vit. Oba si vybavili, že světla 
v protisměru viděli, takže si 

jich měl všimnout i Vráblík. „Jel 
jsem asi devadesátkou z Chomu-
tova po hlavní a začal jsem brzdit 
k pravé krajnici. Hned jsem viděl, 
že je to špatný. Vůz přede mnou 
akceleroval, jel podstatně rychle-
ji, vypadalo to, jako když chce do 
rychlého pruhu. Ještě jsem zvolal 
–„Co ten debil dělá?!“ emotivně 
popisoval řidič Volva událost.

David Vráblík přiznal: „Určitě 
nesu svůj podíl viny, jistě ne malý.“ 
Napsal pozůstalým omluvné do-
pisy přeložené do vietnamštiny. 
„Chtěl jsem odškodnit děti 
toho člověka,“ řekl. Soud 
zjišťuje místo jejich po-
bytu. Jedno z prvního 
manželství by mělo byd-
let v Jablonci, dvě další 
v Polsku. Poškozeným 
byla k dnešnímu dni 
splacena náhrada 
hmotné škody ve 
výši zhruba čtyř 
milionů korun. 

Obhájce Vráblí-
ka, obžalovaného 
z trestné-

ho činu ublížení na zdraví, přizval 
znalce z oboru toxikologie a chce, 
aby byl slyšen trestním senátem 
až po seznámení s výpovědí obža-
lovaného z hlavního líčení. Státní 
zástupce trvá na výslechu dalších 
dvou svědků, kteří se nedostavili. 
Líčení je odročeno na 28. února.

Na stejném místě lounského 
obchvatu u sjezdu Louny-západ 
na silnici I/7, kde uhořeli předlo-
ni v listopadu tři lidé, došlo k další 
tragédii hned druhý den, kdy ze-

mřely další dvě osoby. 
Po haváriích se na 

nebezpečném 
úseku ob-

jevil zákaz 
předjíždění 
a omezení 

rychlosti.
 

V neděli Hřivice tančí... Každou neděli se vpodvečer 
rozzáří vysoká okna sokolovny a pravidelná cvičení sokolů vystřídá 
tanec. Na popud místostarosty Václava Madla se konají taneční 
kurzy pro dospělé. Otázkou je, zda garde budou dospělým dělat 
děti. Na balkoně jsme zastihli pouze lékaře Zbyňka Bradu, který 
taneční natáčel kamerou. Do tanečních kurzů pro dospělé, které 
vedou Petra Hajmová a Martin Kotas, se přihlásilo pětadvacet párů. 
A tak si na parketu oprašují a doplňují znalosti tance Pacltovi, Mad-
lovi, Hajmovi nebo manželé Babičtí z Loun. „Statečně tančí také 
Bisoňovi - přičemž oběma manželům Jiřině a Stanislavovi je již 
přes šedesát. Bez honoráře, vybrali jsme pouze po pětisetkoruně 
na provoz sokolovny,“ říká sokolka Marie Halašová, která na ta-
nečních kurzech zastává funkci bardámy. „Taneční jsou nekuřácká 
záležitost. Myslela jsem, jak se o přestávce kuřáci vyhrnou ven, ale 
nechodí nikdo. Taneční mistři jim dávají tak zabrat, že na kouření 
není čas,“ libuje si paní Halašová. Taneční úsilí v březnu korunuje 
nekuřácký ples. (toš)

Pracovníci chebské firmy vy-
tvářejí nové značení za mini-
málního omezení dopravy. 

Dozvuky tragédie na lounském obchvatu

Obžalovaný 
David

Vráblík.
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