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černá kronika

n    Proč nebylo možno žádat 
o dotaci na rekonstrukci do-
pravního hřiště ve Vroutku 
z projektu „Podpora rozvo-
je severozápadních Čech 
a Moravskoslezkého regio-
nu z dotací EU“?  

Marta
Hessová, 
starostka 
Vroutku

„Žádost nemohla být po-
dána kvůli nesouladu kultury 
se skutečností, kdy Katastr 
nemovitostí vykazuje kulturu 
jako ostatní plocha, a územně 
plánovací dokumentací, kde je 
vedena kultura jako les.

Plochu hřiště chceme dále 
rekonstruovat, ale žádost 
o dotaci podáme do jiného 
projektu a po schválení nového 
územního plánu.“
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n Opilý ubytovaný
LOUNY - Do ubytovny Červené-

ho kříže v Blahoslavově ulici byla 
přivolána hlídka městské policie. 
Pracovnice ubytovny řešili pro-
blém s podnapilým ubytovaným 
52letým mužem z Loun. Protože 
porušil řád ubytovny, byl strážní-
ky vykázán.
n Ukradené Audi

LOUNY - V pondělí večer 7. 
května se z Mírového náměstí 
ztratilo Audi A4. V autě byl odložen 
notebook, platební karty, doklady, 
oblečení a další věci. Škoda byla vy-
číslena na 267 000 Kč. Po pachateli 
i vozidle policie pátrá.
n Požár restaurace

LOUNY - V pondělí 7. května 
došlo v restauraci Dřevák v ulici 
SNP k požáru. Oheň zničil vnitřní 
zařízení. Na místě zasahoval HZS 
Louny, požár pomáhali lokalizovat 
hasiči z Postoloprt a z Cítolib. Poli-
cisté s hasiči zjišťují, zda příčinou 
požáru byl úmysl či nedbalost.
n Kradl ve firmě

LOUNY - V Karlově ulici se 
vloupal do kanceláře jedné firmy 
nezjištěný poberta. Po vypáčení 
vstupních dveří vnikl do domu, 
který není obyvatelný a před scho-
dištěm do prvního patra překonal 
mříže. Prokopl vchodové dveře do 
firmy, ze které odcizil počítačovou 
skříň a aku vrtačku, vše za 16 000 

Kč. Poškozením zařízení způsobil 
škodu za 8 000 Kč. 
n Důvěřivá seniorka

ŽATEC - Policisté šetří podvod-
né vylákání peněz na 80leté ženě 
v Hájkově ulici. Ve středu 9. května 
po poledni u jejích dveří v panelo-
vém domě zazvonil neznámý muž 
a pod záminkou zaplacení faktury 
za opravu auta jejího syna vylákal 
na ženě 5 000 Kč. Až později důvě-
řivá žena zjistila, že se stala obětí 
podvodného jednání. 
n Šel po hliníku

TUCHOŘICE - Do bývalého 
muničního skladu  se vloupal ne-
známý poberta. Nejprve rozstříhal 
oplocení objektu a odcizil čtyři 
hliníkové rozvaděče za 12 000 Kč. 
Poškozením plotu způsobil škodu 
za 2 500 Kč. 
n Zloděj bral všechno

ROČOV - Na pozemek rekreační 
chalupy v Ročově vnikl dosud ne-
zjištěný poberta. Jeho pozornost 
upoutala kůlna na nářadí, kde 
vzal el. úhlovou brusku, příklepo-
vou vrtačku, motorovou sekačku 
na trávu, ale i kotel lázeňských 
kamen z nerezu, staré váhy a další 
věci za 57 200 Kč. 
n Vkradl se poklopem

ŘEPANY - Nedostatečně 
zajištěným sklepním poklopem 
vnikl zloděj bez použití násilí do 
rekreační chalupy v obci Řepany. 
Vzal dvě motorové pily. Škoda činí 
19 000 Kč.

n Světla ho prozradila
POSTOLOPRTY – V noci 6. 

května hlídka MP Postoloprty 
kontrolovala řidiče vozidla v ulici 
E. Krásnohorské, jelikož řidič ne-
měl během jízdy rozsvícená světla. 
Při kontrole bylo zjištěno, že řidič 
nevlastní řidičský průkaz a před 
jízdou požil alkohol. Jelikož vznik-
lo podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka 
státní policie.
n Záchranáři v pohotovosti

ŽATEC - Krátce po slavnostním 
zahájení Národního šampionátu 
mažoretek 8. května na náměstí 
Svobody zkolabovala v podloubí 
starší žena. Strážníci městské poli-
cie, kteří byli svědky příhody, ihned 
upozornili dobrovolné záchranáře 
a pomohli s ošetřením a dopravou 
pacientky do vozidla. Ta byla pro 
zjištěná chronická onemocnění 
a naměřený nízký tlak převezena 
na interní oddělení k odbornému 
vyšetření. V průběhu šampionátu 
ošetřili dobrovolní záchranáři 
ještě dvě mažoretky, jednu se 
zažívacími obtížemi a druhou po 
bodnutí včelou, obě byly s pouče-
ním ponechány v péči vedoucích. 
Zdravotnickou asistenční službu 
zajišťovalo Sdružení dobrovolných 
záchranářů Žatec.

J. Střelcová, PČR Louny
T. Krupička PČR Louny

M. Malý, MP Louny
A. Tallowitz, MP Postoloprty

(dokončení ze str. 1)
Město Žatec podle něj vložilo 

a ještě vloží do nemocnice zhruba 
čtvrt miliardy korun, proto má 
neoddiskutovatelné právo zajistit 
si pečlivou kontrolu svých investic. 
To je zásadní hledisko, pro které 
se nynější zastupitelstvo rozhodlo 
obměnit správní radu Nemocnice 
Žatec, o.p.s.  

Politické frakce navrhly své 
kandidáty tak, aby každá z nich 
měla svého zástupce ve správní 
radě a odpovědnost za hospoda-
ření s městskými investicemi tak 
nesly společně. „Dosud tomu 
tak vzhledem ke složení správní 
rady nebylo. Do nemocnice město 
vložilo již přes 100 milionů korun, 
letos je vyčleněno dalších 85,5 mi-

lionu korun a v blízkém výhledu 
tam půjdou další desítky milionů, 
což se týká i zanedbaného objektu 
polikliniky. Od nové správní rady 
si slibujeme kontrolu obrovských 
městských investic a zefektivnění 
chodu zdravotnického zařízení 
tak, aby byla veřejnost v maxi-
mální možné míře spokojena. 
Neexistuje žádný důvod, proč se 
obávat nějaké destabilizace,“ říká 
A.  Kassal. 

V pondělí podala výpověď ředi-
telka nemocnice Zdeňka Hauswir-
thová: „Chápu to jako vyjádření 
nedůvěry původní správní radě, 
tím i mé osobě, protože mě tato 
správní rada do funkce vybrala. 
Stojím pevně za původní správní 
radou, která v nemocnici odvedla 

obrovský kus práce, zvláště při 
její rekonstrukci. Páteční odvo-
lání vidím jako krok naprosto 
účelový, nesprávný a krátkozra-
ký. Odcházím z nemocnice i jako 
primář a lékař ARO, neboť další 
setrvávání pokládám za zbytečné 
plýtvání svou energií. Podala jsem 
výpověď a nejpozději k 1. srpnu ze 
žatecké nemocnice odejdu,“ zva-
žuje ředitelka. 

„Stanovisko paní ředitelky mne 
velice mrzí. Jsem přesvědčen, že je 
to odbornice na svém místě. Rád 
bych se s ní v nejbližší době sešel 
a vše prodiskutoval. Důvodům, 
proč chce odejít, dost dobře nero-
zumím,“ přemítá žatecký starosta 
Erich Knobluach, kterého náš tele-
fonát zastihl na služební cestě.

V noci loňského listopadu svou 
družku, s níž žije od roku 1999 
a má dvě děti, měl zmlátit páskem, 
sprchovat studenou vodou a zná-
silnit. Poté, co usnul, utíkala jen 
v noční košili pro pomoc a policii. 

„V noci u nás zaklepala na okno, že 
prý potřebuje zatelefonovat. Byla 
ubrečená, rozcuchaná. Půjčil jsem 
jí mobil,“ četla soudkyně výpověď 
jejího souseda.    

Nebylo to poprvé, co Pešta ženu 

napadl. O fyzickém i psychickém 
násilí na družce svědčí lékařské 
zprávy. V létě 2005 ji například 
udeřil tak, že měla roztržené 
ucho. U soudu vypovídalo několik 
svědků, včetně matky poškozené. 
Všichni tvrdili, že byli i svědky 
agresivního chování muže.   

„Když vám vnučka na uvítanou 
řekne -Babi, táta dal mámě facku 
a hodil po ní stoličku - tak to o ně-
čem svědčí. O fackách a šťuchan-
cích jsem věděla, ale že byl tak bru-
tální, jsem netušila,“ vypověděla 
před soudem matka týrané ženy. 
Vztah mladých se snažila respekto-
vat, i když o trestné minulosti Pešty 
věděla. I jeho vlastní příbuzní jí prý 
radili, že ať dcera „toho zmetka 
pustí k vodě“. Podle ní se problé-
my ve vztahu stupňovaly zejména 
v posledních dvou letech. Matka 
se snažila dceři domluvit, že neú-
nosnou situaci musí řešit. „Ale bála 
se odejít. Neměla by kam, byla na 
něm finančně závislá. A taky se 
asi styděla, že to nechala zajít tak 
daleko, že zklamala,“ přemítala 
matka u soudu.

Také dvě kamarádky poškozené 
potvrdily, že už dříve často viděly 
na těle mladé ženy modřiny. „Když 
jsme se potkaly, měla modřiny na 
krku, obličeji či na rukou i nohou. 
Popírala, že by jí to udělal Přemek. 
Říkala, že se praštila náhodou nebo 
že spadla ze schodů. Nevěřila jsem 
jí to,“ vzpomínala svědkyně. Dů-
vod myslet si o obžalovaném své 

měla z vlastní zkušenosti, když 
byla svědkem jeho afektů, zvlášť 
když se opil. 

„Když ho to rafne, tak mu 
přeskočí kolečko a neví co dělá,“ 
popisoval chování obžalovaného 
jeho známý. 

Pešta týrání a znásilňování po-
pírá, tvrdí, že se mu bývalý kámoš 
mstí, že se kvůli němu taky dostal 
do cely. 

Poškozená se snažila zachránit 
vztah tak, že několikrát navští-
vila s přítelem psychologickou 
poradnu. Psychiatr muži pře-
depsal léky na uklidnění, ale ten 
je nebral. „Těžko říct, zda by se 
mohlo předejít brutálnímu na-
padení, kdyby léčbu dodržoval. 
Záleží i na individuální reakci 
každého organismu,“ mínil od 
svědeckého pultu znalec z obo-
ru psychiatrické sexuologie 
Miroslav Zoubek. Ve svém po-
sudku jednoznačně diagnosti-
koval u obžalovaného poruchu 
osobnosti, ale žádnou sexuální 
úchylku ani duševní chorobu. 
„Pokud jsou agresivní prvky 
v sexuálním chování, situace 
mohou odbrzdit jeho agresivi-
tu. Má omezené chápání potřeb 
jiných lidí,“ uvedl psychiatr.   

Hlavní líčení bylo odročeno na 
20. června. Tentokrát má soud 
vyslechnout matku, sestru a ne-
vlastního otce obžalovaného. 
Také se seznámí s psychologickým 
posudkem poškozené.

Podbořanské 
letní slavnosti
PODBOŘANY (sih) - Orga-

nizátor Podbořanských letních 
slavností Kamil Šír informoval 
zástupce města o připravovaném 
programu a organizačním zabez-
pečení akce. Slavnosti proběhnou 
22. a 23. června na Masarykově 
náměstí. Kamil Šír se stal vítězem 
200tisícového grantu, který na po-
řádání PLS vyhlásila radnice.

Město také zapůjčí lavičky, 
všechno ostatní je však v režii 
K. Šíra. Pořadatel informoval, 
že v současné době jsou zaslána 
oznámení o konání akce na po-
licii a hasičský sbor, se kterými 
probíhají další jednání o průběhu 
akce. Dále jedná o připojení na 
elektroinstalaci, z důvodu připo-
jení stánků a dalšího technického 
zázemí. Pro nejmenší bude při-
praven vodní hrad, skákací žirafa 
a podobné atrakce. Pro dospělé 
samozřejmě plno stánků s občer-
stvením a suvenýry. 

O programu je známo zatím 
to, že v dopoledních hodinách 
vystoupí dechovka, odpoledne 
hip-hopová skupina Tempera-
mento, ve večerních hodinách je 
zatím potvrzen Vilém Čok, Brutus, 
UDG nebo Blue Effect. Pořadatel 
také přislíbil ukončení akce ve 24 
hodin, aby nedocházelo k rušení 
nočního klidu. Občané musejí 
počítat se zrušením tradičních 
pátečních trhů. 

PRAHA (red) - Rekordní po-
čet žádostí zaznamenal již třetí 
ročník grantového řízení z Fondu 
T-Mobile. Do pátku 27. dubna 
přijaly Nadace VIA a Komunitní 
nadace Euroregionu Labe, které 
fond společně spravují, celkem 
375 projektů Na Lounsku stoupl 

počet žádostí z 93 v roce 2006 na 
119 v letošním roce. Mezi úspěš-
né neziskové organizace, jejichž 
jména budou oznámena na konci 
června, bude letos rozdělena část-
ka 3,1 milionu korun. V otevřeném 
grantovém řízení budou vybrány 
a finančně podpořeny projekty, 

které budou zaměřeny na místní 
rozvoj a komunitní sociální služby 
na území Lounska, Královéhra-
decka a Prahy 11. Podporu mo-
hou pro své projekty získat české 
nevládní neziskové organizace, 
příspěvkové organizace stejně 
jako obce a sdružení obcí. 

Beatles v Panenském Týnci... V monumentálních 
prostorách Žerotíny nedostavěného kostela v Panenském Týnci 
řekl své ANO člen legendární kapely The Beatles Revival, Luděk 
Lennon Maulis. V tomto romantickém a magickém prostředí jej 
oddal se slečnou Petrou starosta Panenského Týnce Václav Švaj-
cr. Přítomni byli, mezi téměř stovkou svatebních hostí, i další 
členové kapely, bratr Zbyněk McCartney Maulis a Pavel Ringo 
Fišar. Pozůstalé fanynky věří, že se ženich s celou kapelou brzy 
objeví v Lounech a opět, jako v roce 2005, vyprodají Vrchlického 
divadlo. (Miroslav Blažek)

Nezapomínejme...V poledne 11. května bývalí přísluš-
níci pomocných technických praporů odhalili na zdi restaurace 
Flamengo v Postoloprtech pamětní desku. Zvěčnili tak památku 
pro tehdejší komunistický režim „politicky nespolehlivých“, kteří 
v letech 1950 až 1954 byli nuceni vykonávat těžkou manuální 
práci při stavbě letiště v Žatci. Tři roty 59. PTP byly umístěny 
v Postoloprtech v různých objektech a také v bývalém hotelu 
Moskva – dnes Flamengo. Zazněla hymna ČR a příslušníků 
PTP. Desku odhalili společně se starostou města Miroslavem 
Hylákem a místostarostou V. Bernardem. „Tato deska vznikla 
i díky radnici a majiteli restaurace panu Homolovi,“ zdůraznil 
ve svém projevu Josef Horák z Chrudimského výboru VTNP-PTP. 
Několik desítek bývalých černých baronů z různých koutů repub-
liky i ze zahraničí se již tradičně setkalo ve městě, které je kdysi 
nedobrovolně spojilo. „Scházíme se tady už popáté. Jsem rád, 
že je mezi námi pořád chuť a snaha se sejít, i kvůli kamarádům, 
kteří již nejsou mezi námi,“ říká svolavatel setkání Zdeněk Ouško. 
Jejich památku uctili minutou ticha. Na snímku Josef Gregor, 
Josef Sochor a Josef Horák z Českého svazu PTP při slavnostním 
odhalení desky.  (bal) 

V žatecké nemocnici nastávají změny

Sto devatenáct projektů z Lounska

Obžalovaný P. Pešta zůstává ve vazbě, soud jeho žádost 
o propuštění zamítl.

Obžalovaný týral družku
Když ho to rafne, přeskočí mu kolečko, uvedl svědek

LOUNY (bal) – Devětadvacetiletý Přemysl Pešta z Buškovic čelí 
u Okresního soudu v Lounech obžalobě z dlouhodobého týrání 
osoby žijící ve společně obývaném domě a znásilnění.
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Jiří Paclt a jeho Hombre... Základní kynologická or-
ganizace Lenešice pořádala v sobotu 12. května již VI. ročník obra-
nářského závodu O pohár starosty obce. „Letos je 27 účastníků 
v celkem 4 kategoriích. Není bez zajímavosti, že v 1. ročníku pu-
tovní pohár obdržela lenešická cvičitelka Lenka Hromadová a její 

fena Bally. Tentokrát 
se Bally účastní už 
jako veteránka,“ 
říká organizátorka 
Ivana Derflerová 
ze základní kyno-
logické organizace 
Lenešice. Discipliny 
poslušnost a obrana 
hodnotili rozhodčí 
Jaroslav Tišl a Eva 
Karvánková. Dr-
žitelem putovního 
poháru starosty 
obce Lenešice se 
stal pro rok 2007 
Ladislav Saft z Be-
čova s fenou Obbi. 
Výsledky našich 
kynologů: Kate-
gorie ZM: 2. místo 
Martina Gábová se 
psem Arny ze ZKO 

Kryry. Kategorie ZVV1: 3. místo Jiří Paclt se psem Hombre ze 
ZKO Lenešice (na snímku). Všichni zúčastnění obdrželi diplom 
a drobnou věcnou cenu. (bal)


