
Na jednání zastupitelstva do-
razily žádosti obou společností 
o odkup pozemků města v lo-
kalitě. Jedná se především o ko-
munikace a parkoviště před pro-
dejnou. Na jednání se dostavili 
i zástupci Penny Marketu, kteří 
obhajovali svou žádost.

„Jsme na trhu více než deset 
let, postavili jsme 160 prodejen 
a nyní máme zájem expandovat 
do měst s minimálním počtem 
4 tisíce lidí. Realizovali jsme 
odkup všech okolních  pozemků, 
aby záměr mohl vzniknout. Teď 
žádáme město o obslužné komu-

nikace. Chceme vybudovat mo-
derní prodejnu a parkoviště pro 
asi 60 vozů. Nechceme ztrácet 
čas, jsme schopni začít stavět 
okamžitě. Jsme ochotni dát 
do smlouvy, že převod pozem-
ků proběhne až po kolaudaci, 
abyste měli jistotu, že prodejnu 
opravdu otevřeme,“ vysvětloval 
Karel Reytt, zástupce Penny 
Marketu.

„Záměr musí posoudit komi-
se pro rozvoj města, zpracovat 
studii dopravního řešení v této 
lokalitě, protože se jedná o cen-
trum města s velkou frekvencí 

pohybu, zvážit případný kruho-
vý objezd, přístup k zahrádkám, 
vyřešení autobusové zastávky. 
Jestliže máte koupené všechny 
pozemky okolo, my vám klacky 
pod nohy házet nebudeme. Ne-
vidím důvod, proč pozemky ne-
prodat. Další market bychom ve 
městě uvítali. Nespěchejte však 
na nás, už jednou jsme spěcha-
li a cedule -Tady pro vás staví 
Norma- tu visí už sedm let,“ vy-
světloval starosta Radek Reindl 
opatrnost zastupitelů. 

Prodej pozemků v majetku 
města, které společnost Penny 
Market potřebuje pro svůj zá-
měr, zastupitelé odložili na dal-
ší jednání, až budou zpracovány 
potřebné údaje.

K hlavnímu líčení 30. dubna 
se obžalovaný nedostavil. Faxo-
vá zpráva, že souhlasí, aby se 
jednalo bez něj, dorazila poté, 
co soudce protokoloval rozhod-
nutí o vydání příkazu k jeho za-
tčení. Zatčen tedy Havelka zatím 
nebude a jednalo se v jeho nepří-
tomnosti.  

Soud vyslechl další tři svědky. 
„V areálu firmy byl alarm a hlídač 

se psem. Vím, že stroje byly pojiš-
těny, snad i haly. Měl jsem dovo-
lenou, když se rozložený nábytek 
přivezl do areálu. Pan Havelka 
pak řekl, že ho chce dát dohro-
mady a prodat,“ vypovídal bývalý 
manažer Havelkovy firmy, jinak 
vyučený zedník. Jednalo se o re-
pliky židlí, stolů, křesel či komod 
z Malajsie, jejichž nákup obstaral 
obžalovaný. Za co a od koho, to 

nikdo neví. „Nábytek pan Havel-
ka nechal navézt do spodní haly 
po pracovní době. Poplašné za-
řízení tam bylo instalováno, ale 
prý když se ten nábytek ztratil, 
alarm najednou fungovat pře-
stal. A pes asi spal nebo co...“ 
vzpomínal zase druhý bývalý 
zaměstnanec firmy.

Svědčil i řidič, který tehdy 
přivezl rozmontovaný nábytek 
z Prahy. Potvrdil, že náklad vezl 
na otočku dvakrát a bylo to spí-
še pozdní odpoledne. „Když se 
vykládalo, pomalu se stmívalo,“ 
řekl. Od koho přijímal telefo-
nickou objednávku na přepravu 
a kdo přebíral nábytek, si ne-
vzpomíná. Policie tenkrát vyvo-
dila, že k trestnému činu nedošlo 

a Havelka byl obviněn, že se fin-
govanou loupeží snažil zinsceno-
vat pojistný podvod. 

Z listinných důkazů vyplynulo, 
že V. Havelka má za sebou pod-
míněných trestů za podvody již 
několik, poslední z roku 2004 se 
zkušební dobou 18 měsíců. 

Soud posledně také zhlédl vi-
deozáznam policejního ohledání 
místa činu z dubna 2003. Ten po-
řídil kpt. Pešek. Jeho a zástupce 
leasingové společnosti, která 
v Podbořanech marně žádala 
vydání nesplacené sušičky, chce 
jako svědky předvolat k soudu 
státní zástupce. Obhajoba zase 
trvá na výslechu znalce v oblasti 
nábytkářského průmyslu. Hlavní 
líčení pokračuje 30. května.

Milá májová 
sobota

Člověk je tvor od přiroze-
nosti pospolitý. Kdysi seděli 
lidi v kruhu okolo ohně, poz-
ději usedali proti sobě u stolu 
v obytné kuchyni. Ještě později 
se scházeli v půlkruhu v obývá-
ku u televize, a teď? Pěkně po 
jednom vysedávají u počítačů 
a píší si s davem ostatních só-
listů o kvalitě svých depresí.

Velmi si vážím všech blaho-
dárných akcí, které dokážou 
vykopnout člověka od počíta-
če a vytáhnout ho ven, mezi 
lidi. Takový den nastal zrov-
na tuhle sobotu. Hned v de-
vět vypukly na Břínkově máje. 
Neokázalé, ale oč menší, o to 
milejší. Z Ročova dorazily tři 
spanilé dívky a několik urost-
lých jinochů (včetně pana 
místostarosty!), sjela se ka-
pela Kaštanka a jen co muzi-
kanté navlékli zelené vestičky, 
už se hrálo a tancovalo. Žádná 
nabubřelá pompa, jenom pří-
jemné člověčí veselení. 

Další akcí v ten den byla 
Počeradská patnáctka. Léta 
ji proměnila v prestižní zá-
vod, který Louny proslavil po 
světě. A co víc? Díky tomuto 
závodu se lounská veřejnost 
dívá na vozíčkáře s obdivem. 
Pro všechny, kdo byl někdy 
na Počeradské patnáctce, 
jsou handicapovaní sportovci 
fantastičtí borci, od kterých 
se můžeme jenom učit.

Odpoledne – do Žatce na 
Chmelfest. V průvodu na 
chmelovém žoku s pivními 
strýci tentokrát neseděl ma-
lebný Erich Knoblauch, který 
pronášel starostenskou zdra-
vici. Stále tam ale věrně trů-
nil úctyhodný žatecký měšťan 
Rampas a blahosklonně kynul 
davu zlatým půllitrem. Králov-
ské město opět rozsvítily bílé 
zadnice divokých homolupu-
lů, Májový ležák byl naražen 
a chmelnici požehnáno. 

Stejně budiž požehnáno 
všem akcím, které samotáře 
od monitorů vracejí do živo-
ta, mezi lidi.

Květa Tošnerová
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Uvnitř 
čtěte:

Břínkovští 
radostně vítali 
máje už ráno 
o deváté, nejvíc 
se potěšily děti 
str. 2

Svérázný 
bojovník 
Vladimír Franz si 
podrobil obřími 
díly Vrchlického 
divadlo str. 2

Tereza 
Pergnerová 
vylíčila žateckým 
dětem, kam až 
ji dovedly drogy 
str. 3

Lounsko

Mottem memoriálu Karla Raise 
je sport pro všechny

Ve školním kabinetu 
se rozlil brom

ŽATEC (red) – Ve čtvrtek 3. května došlo v kabinetu ZŠ Petra 
Bezruče k nehodě, která zapříčinila evakuaci školy. Učiteli upadla 
nádobka s bromem, došlo k rozlití asi půl litru chemikálie. 

Obžalovanému zahrozil zatykač
Alarm najednou přestal fungovat a hlídací pes asi spal 

Penny Market chce začít stavět hned
Zastupitelé jsou po zkušenostech s Normou opatrnější

Gádžové a Romové 
mohou žít i v míru

CÍTOLIBY (r) - V pátek 4. května uspořádala ZŠ v Cítolibech pro-
jektový den „Gádžové a Romové – soužití nebo souboj?“, kterým 
chtěla ukázat, že ve vztahu k romským žákům stojí o soužití, nikoli 
o souboj. Akce vyústila v otevřenou debatu o problémech a moti-
vovala romské děti k práci na sobě, k učení, ke kvalitnímu životu. 
Snahou bylo i navázání užší komunikace s rodiči. 

Dostaveníčko chovatelů… V pondělí a úterý 
proběhly na odchovně ZD Ročov na Brodci základní výběry 
a následné aukce plemenných býků. K výběrům šlo v pondělí 
32 býků, z nichž polovina byla v aukci. Nejlépe hodnoceným 
býkem byl plemeník Aberdeen Argus firmy M.I.L.O.S.Inc.ČR 
Libnou, na snímku s chovatelem Miroslavem Vráblíkem. V auk-
ci pak byl vydražen za 84 000 Kč. Nejvýše se dražili býci Aber-
deen Argus červené barvy. Zde se začínalo na 130 000 a nejvýše 
se vydražil Angus ze ZD Brloh, když se licitátor zastavil na 
166 000 Kč. V aukci byl také jeden býk plemene Charolais, 
o kterého se strhla bitva. Ten byl z vyvolávací ceny 70 tisíc 
vydražen na konečných 112 000 Kč. Druhý den pokračovaly 
výběry a aukce plemeny Hereford a Masný simentál.         (jt)

Pivo a hry… V sobotu odpoledne vypukla v Žatci nefalšovaná chmelfestovní podívaná, když 
se z náměstí Prokopa Velkého vydal k radnici průvod alegorických vozů, zdobených štěpnými hesly 
a rozvernými pivomilci. Někteří, jako například aviatici, šlapohybníci či homolupulové vyrazili v již 
viděných sestavách. Úctu vzbuzovali na vysokých historických kolech „kostitřasech“ Josef Zimov-
čák a Iva Zajíčková, kteří odpočívali držíce se vrcholků dopravních značek. Na náměstí Svobody 
u chmelničky přivítal účastníky Chmelfestu žatecký starosta Erich Knoblauch spolu s arciděkanem 
pravoslavné církve Vladimírem Jachňukem, majitelem žateckého pivovaru Rolfem Mundingem 
a zástupkyní pivovaru Krušovice. Pan arciděkan posvětil chmelovou úrodu a poté všichni postup-
ně narazili Májový ležák, kterým si připili. Po průvodu následoval Memoriál Lojzy Lupulína a další 
sportovně-pivní a kulturní klání.                                                                                                                                       (toš)

LOUNY (bal) – Obvinění z pojistného podvodu a neoprávněné-
ho užívání cizí věci čelí bývalý jednatel dřevařské firmy Václav 
Havelka. V dubnu 2003 se ze skladu u Podbořan ztratilo 245 
replik historického nábytku za bezmála 2,5 milionu korun. Ob-
žalovaný tvrdí, že jej někdo ukradl. Předtím si firma pořídila na 
leasing u ČSOB sušičku dřeva a místo dvanácti milionů korun, 
které sušička stála, zaplatila jen část. Zařízení však dál využíva-
la. Havelka měl plnou moc k jednání za firmu, takže za vše nese 
odpovědnost.

PODBOŘANY (sih) - V souboji dvou marketů, které chtějí do 
Podbořan, má navrch Penny Market před Lidlem. Penny Mar-
ket koupil bývalou prodejnu Rulf a navíc má skoupené všechny 
pozemky okolo prodejny. Tedy i ty, o které měl zájem Lidl. 
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Den zahájil filmový dokument 
Palaestra – o boxu romského 
původu – o šampiónovi Janu 
Balogovi, který vede sportovní 
organizaci pro sociálně vylou-
čené děti. Film zapůjčil filmový 
klub společnosti „Člověk v tísni“ 
v Mostě.

Pozvání na besedu přijali vzác-
ní romští hosté: učitel hry na 
housle a kytaru v lounské ZUŠ 
Josef Gunár, a terénní pracov-
nice z mosteckého Chanova Ka-
teřina Syslová. Vyprávěli dětem 
své životní příběhy a zkušenos-

ti, odpovídali na dotazy a ukáza-
li i své umění. Pan Gunár zahrál 
na kytaru, paní Syslová okouzlila 
svým břišním tancem.  

„Pevně věříme, že navázané 
nitky porozumění nebudou pře-
trhány, že se podaří odstranit 
současnou nedůvěru a zlepšit 
vztahy a spolupráci mezi rodinou 
a školou,“ doufá Jana Poncaro-
vá, učitelka  ZŠ Cítoliby. Pro-
jektového dne se k velké lítosti 
organizátorů nezúčastnil žádný 
zástupce obecního úřadu, nedo-
stavili se ani pozvaní rodiče.

Jde o značně toxickou látku, 
která se rychle odpařuje. Páry 
ve vyšších koncentracích mo-
hou způsobit smrt zadušením, 
i v nižších poškozují pokožku 
a především oči. U nehody za-
sahovali hasiči v protichemic-
kých oblecích. Podle tiskového 
mluvčího hasičů Lukáše Mar-
vana evakuovali 165 žáků školy, 
kabinet vyčistili a tekutinu, které 
bylo zhruba půl litru, uzavřeli do 
kontejneru. 

„Lékařská posádka převez-
la učitele, který se výparů této 
látky nadýchal, na jednotku in-

tenzivní péče. Na pozorování na 
interní oddělení byla převezena 
jeho kolegyně, která byla v době 
nehody také v kabinetu. Naštěstí 
místnost ihned po rozlití tekutiny 
na pokyn učitele opustila, proto 
bylo její zasažení minimální,“ 
uvádí Slavomil Jurnečka, pra-
covník ZZS Žatec.

Žáci se po hodině vrátili, ale už 
se neučili. Ředitelka školy Jana 
Pfütznerová udělila na zbytek 
dne volno, aby mohla být škola 
odvětrána. K podobnému pří-
padu došlo nedávno i na střední 
škole v Kadani.
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