
Otázka vyřešení podílového 
vlastnictví v TS spol. s.r.o. Po-
stoloprty visí ve vzduchu již 
delší dobu. Mezitím se ode-
hrála kauza nelegálního dovo-
zu odpadu ze SRN, v níž figu-
roval obviněný Ing. Rumlena. 
Následovala dlouho se vlekoucí 
kontrola Technických služeb zá-

stupci města. Jednatel a ředitel 
společnosti Stanislav Rumlena 
byl nakonec na valné hromadě 
odvolán a jednatelem se stal 
Vladimír Vágner. 

Pětačtyřicetiprocentní podíl 
firmy vlastní město Postoloprty, 
45 procent obec Výškov a deset 
procent bývalý ředitel S. Ru-

mlena. „Město jedná o odkupu 
Rumlenova podílu. Na posled-
ní valné hromadě Technických 
služeb se dohodlo, že Postolo-
prty jsou připraveny odkoupit 
10% podíl za zhruba 744 tisíc 
korun, podle stanov. Příslušná 
smlouva se připravuje. Čeká 
se jen na hlasování zastupitelů 
města a obce Výškov,“ přede-
slal novinářům starosta Miro-
slav Hylák.

(Dokončení na str.2)

„Podbořanští mohou být nále-
žitě hrdí na své koupaliště. Víte 
dobře, co nás to stálo úsilí a pro-
blémů. Troufám si říct, že tak 
krásné koupaliště nemají široko 
daleko a že nám mohou jen zá-
vidět,“ uvedl starosta města Ra-
dek Reindl.  Koupaliště procháze-
lo generální rekonstrukcí, kterou 
prováděla firma Chládek & Tintě-
ra Litoměřice. Stavbu měla předat 
do konce minulého roku, protože 
však rekonstrukci nestihla, zapla-

tila vysoké penále a panovaly oba-
vy, zda se koupaliště letos vůbec 
otevře. Stavbu nakonec předala 
s několikaměsíčním zpožděním. 
Vše vyvrcholilo nečekanou zá-
vadou přečerpávací vany, u které 
se zjistilo, že netěsní a radnice ji 
musela narychlo vyplňovat bazé-
novou fólií.      

Celkové náklady se vyšplhaly 
na 12,5 milionu korun, i když 
část byla kryta ze státní dotace. 
Podle prvních ohlasů náhodných 

návštěvníků jsou dojmy velice po-
zitivní a občané jsou koupalištěm 
nadšeni. Už teď se ale objevují za-
jímavé požadavky, protože oteví-
rací doba je od 10 do 20 hodin 
a lidé by uvítali delší popř. noční 
koupání. Radnice má tedy ná-
mět na řešení požadavku svých 
občanů. 

Zajímavou novinkou je i to, že 
dění na koupališti je možné sle-
dovat na internetu web kamerou. 
Návštěvník si může zjistit, kolik 
je tam lidí nebo jiné informace. 
Vstupné je 40 korun pro dospě-
lé, 20 korun pro děti, invalidy 
a seniory nad 65 let, nebo je 
možno zakoupit rodinné vstup-
né za 90 korun.

Filmový materiál,  zaslaný 
společností Člověk v tísni, přijel 
do Loun autobusem hromadné 
dopravy pouhé dvě a půl hodiny 
před projekcí. Pak už ale nic ne-
bránilo tomu, aby studenti Jit-
ka Boudová, Marek Mikulášek 
a Tereza Cajthamlová mohli 
veřejnosti představit kanadský 

dokumentární film Popelka na 
prodej. 

Film mapuje příběhy několika 
mladých žen z východní Evro-
py, které byly nuceny k prosti-
tuci. Více než tři desítky diváků 
tak měli možnost proniknout 
do světa plného násilí, poni-
žování a porušování lidských 

práv. Hrůznost obchodování 
s lidmi byla ještě umocněna 
záběry z příhraničních oblastí 
Ústeckého kraje, kde je pro-
blém prostituce asi největší 
v celé ČR.

Téma diváky velmi zaujalo 
a po skončení projekce se vět-
šina z nich zúčastnila i besedy 
s Klárou Kalibovou z nezisko-
vé organizace La Strada. Tato 
organizace působí v oblasti ře-

šení problematiky obchodování 
s lidmi a většina dotazů směřo-
vala právě k její činnosti. Dále 
se studenti zajímali o začleňo-
vání takto postižených lidí do 
společnosti a pracovního pro-
cesu a bez povšimnutí nezůstal 
ani dlouho diskutovaný pro-
blém uzákonění prostituce.  

Na další podobné akce se mo-
hou návštěvníci těšit v příštím 
školním roce.

U slovenských 
bratrů

Rozejela jsem se s ochránci 
přírody na čtyři dny na Sloven-
sko. Plný autobus ornitologů, 
speleologů, entomologů a bo-
taniků dával tušit, že zájezd 
bude tradičně úžasný, zvlášť 
když se ve výletním menu 
skvěly Javorníky, Malá Fat-
ra, Oravská přehrada a Ba-
bia hora. 

Nádherná příroda, výhledy 
s členitými kopci, neponiče-
ná horská květena a vesměs 
prímovní lidi, takové bylo le-
tošní Slovensko. Když jsme 
ve velkém parnu sestoupili 
v Javorníkách do vsi a chtěli 
po řidiči linkového autobusu, 
aby nás dovezl do první ves-
nice, kde je hospoda, stalo se 
něco zvláštního. Výprava v té 
vsi vystoupila, řidič počkal, 
zda je hospůdka skutečně 
otevřená. Když jsme se ma-
jitele nedozvonili, naložil nás 
a jeli jsme zadarmo o pár ki-
lometrů dál, kde už otevřeno 
bylo. Řidič odejel teprve, když 
se ubezpečil, že se nás ujímá 
usměvavá hostinská Mária. 

Ubytovali jsme se v pionýr-
ském táboře u Oravské pře-
hrady. Tam vládly ještě utu-
žené pionýrské manýry, byli 
jsme setrvale upozorňováni, 
kam a jak máme odkládat 
hrnky. Na pokoji byly na stě-
nách žvejkačky, pasta a ne-
slušné nápisy. 

Hned o půl kilometru dál 
byla vzorná nekuřácká re-
staurace se špičkovými služ-
bami a perfektními toaleta-
mi. Když provozovatel zjistil, 
že přijdeme i příští večer, ihned 
doobjednal sýr a zapálil kvůli 
nám v krbu. Jídlo bylo krásně 
upravené, chutné, dokonce 
i obyčejné slané brambůrky 
přinesl v úhledných košíčkách 
z lýčí.

Malá Fatra skýtala úžasné 
výhledy a začátkem června 
tu nebylo ani moc turistů. 
Babia hora pak byla plná 
Poláků. Na vrcholu se skvě-
la tabule, že sem kdysi před 
námi vystoupil Jan Pavel II. 
A vlastně ještě něco zvláštní-
ho: když jsem se brzy ráno 
vypravila na přehradu, rybář 
Jozef Šimánek zrovna vytáhl 
dvanáctikilového kapra a při-
dal ho k již chycenému sedmi-
kilovému. Ochotně mi s rybou 
zapózoval a společně jsme 
se smáli, jak jsme sólokapra 
ulovili vlastně oba. 

Květa Tošnerová
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Podbořanští se dočkali koupaliště 
Lidé by uvítali dokonce i noční koupání

Gymnazisté besedovali o prostituci a násilí
Filmový klub Jeden svět promítal Popelku na prodej

Vznášeli se vznešeně nad městem… Na žateckém sportovním letišti u Čera-
dic se v sobotu již posedmnácté slétala ultralehká letadla. Pořadatelem sletu byl Klub LAA Žatec. 
Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout letadla továrních značek a vlastní výroby, ale také modely. 
Mnozí využili šance se proletět v rámci vyhlídkovém letu nad městem a prohlédnout si ho z ptačí 
perspektivy jako Kateřina Matoušová, která dostala let jako dárek za vysvědčení od babičky. Hlav-
ní atrakcí byly podzvuková letadla Czech Jet Teamu – Albatros OK–JET a Delfín OK–ATS. Mezi 
spokojenými návštěvníky byli i Milan Šic, Jiří Bařtipán a Lenička z Očihova, kteří hledali, kudy do 
kokpitu letadla domácí výroby.                                                                                                                                             (jt)

Primář Blažej v Žatci
ŽATEC (toš) - Minulý týden Žatec opět opanovali filmaři, ten-
tokrát čeští. Režisér Viktor Polesný zde natáčel některé scény 
z pokračování seriálu Nemocnice na kraji města. Filmaři pobý-
vali hlavně na žatecké radnici. 

Roztržka přinesla 
muži smrt

Zranění bylo příliš vážné, Rusovi už nebylo pomoci
LOUNY (red) – Ve středu 13. června večer došlo v Lounech v ulici 
Petra Obrovce, v místě, kde je večerka, k incidentu. Následkem 
roztržky zemřel 44letý Rus, další muž byl zraněn. Policisté v této 
souvislosti zadrželi 43letou ženu, která byla obviněna z trestné-
ho činu ublížení na zdraví s následkem smrti a byl podán návrh 
na uvalení vazby.

Město chce být majoritním vlastníkem
Odkoupení Technických služeb má ale háčky
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S novou hvězdou starého seriá-
lu Richardem Krajčem se napřed 
uchýlili v účtárně, poté v infor-
mačním středisku, jež proměnili 
v novinový krámek s prodavač-
činým výkřikem No tak pane, 
chcete ty noviny? Krajčo excelo-
val také na radniční chodbě, kde 
se měl coby Kryštof podle scéná-
ře ohromeně otočit po dvou dá-
mách. Novou roli získala i mladá 
sympatická Vilma Cibulková. 

Ve čtvrtek své křeslo žatecký 
starosta Erich Knoblauch na 
pár okamžiků přenechal herci 
Jiřímu Bartoškovi coby staros-
tovi Boru. Natáčení probíhalo 
také na náměstí Svobody, kde se 

točila oslava narozenin borské 
nemocnice a v úterní odpoledne 
se tam u podloubí promenoval 
právě Jiří Bartoška (na snímku 
těsně před natáčením upravován 
kostýmérkou) se slavným primá-
řem Blažejem – Josefem Abrhá-
mem. Týž den se v Žatci objevila 
také Libuše Šafránková. 

Žatečany jistě nadchne, že svou 
roli v seriálu coby zdroj zápletky 
má sehrát i nová žatecká kašna. 
Producent Přemysl Pražský si 
Žatec pochvaloval. Filmaři se zde 
mihnou ještě pár dní na podzim. 
Nových třináct dílů seriálu by se 
mělo v televizích objevit na pod-
zim roku 2008.

„Před 22. hodinou vyjížděli 
strážníci městské policie na zákla-
dě telefonátu do ulice P. Obrovce, 
kde v jednom z domů docházelo 
k napadání nožem. Po příjezdu 
se na chodníku před domem na-
cházel krvácející muž, kterému 
podávaly první pomoc dvě ženy. 
Křičely, že se v domě nachází dal-
ší zraněný. Velitel směny mezitím 
ihned přivolal záchrannou službu. 
Z domu vyšel další muž s bodnou 
ránou v břiše. V jedné místnosti 
zastihli strážníci  43letou ženu, 
která držela v ruce velký nůž. Po 
opakovaných výzvách nůž odho-
dila a byla strážníky zajištěna, oba 
zranění převezeni záchrannou 
službou do nemocnice,“ zněla 
zpráva městské policie Louny.

Ještě ve čtvrtek dopoledne byla 
na chodníku před obchodem pa-
trná veliká skvrna od krve. „Přijel 
manžel majitelky obchodu ještě 
s dalším mužem a došlo k roz-
tržce. Domníváme se, že přítel 
majitelky zabil jejího manžela 
a druhého muže pobodal,“ uvá-
dějí lidé, kteří incident sledovali 
z protějšího panelového domu. 

„Slyšela jsem, jak kdosi křičí 
„Pamagí“. Čekali jsme záchran-

ku. Vyběhla jsem ven a snažila 
se poskytnout muži první po-
moc. Vyhrnula jsem mu tričko 
a koukám, je zle, má ránu pod 
srdcem a silně krvácí. Chvilku 
naříkal, pak mu šla krev i z pu-
sy. V ten okamžik jsem pocho-
pila, že rychlá není dost rychlá. 
Zranění však bylo tak vážné, že 
i kdyby lékař přijel okamžitě, už 
by muže nezachránil,“  říká žena, 
která se snažila poskytnout prv-
ní pomoc. „Takový krásný mla-
dý. Přijel si, chudák, pro smrt,“ 
konstatuje další obyvatelka pro-
tějšího domu. 

Případem se nyní zabývají kri-
minalisté z krajské policejní sprá-
vy v Ústí nad Labem. „K rozepři 
mezi cizinci došlo kvůli neurov-
naným osobním vztahům. Podle 
výsledků soudní pitvy podlehl na-
padený muž bodnému poranění,“ 
informovala v pátek por. Šárka 
Poláčková. 

V souvislosti s vyšetřováním 
případu žádají policisté o pomoc 
zákazníka, který zmíněný obchod 
navštívil krátce předtím, než k in-
cidentu došlo. Svědectví přivítají 
kriminalisté na telefonním čísle 
974 421 323 nebo na lince 158.

LOUNY (r) - Dramatické chvíle předcházely druhému promítání 
studentského Filmového klubu Jeden svět, které se na Gymnáziu 
Václava Hlavatého v Lounech uskutečnilo 12. června. 

PODBOŘANY (sih) - V pátek proběhlo slavnostní otevření kou-
paliště za účasti představitelů města i hojného počtu návštěvníků. 
Celý program zpestřily mažoretky ze Základní umělecké školy. 
Cestu si sem našly nejen nedočkavé děti, ale i maminky s kočár-
ky. V parných dnech všichni čekali na otevření koupaliště s vel-
kou netrpělivostí.

POSTOLOPRTY (bal) – Město Postoloprty má zájem odkoupit 
v Technických službách spol. s.r.o. Postoloprty 10% podíl bý-
valého ředitele společnosti Stanislava Rumleny. O tom se má 
jednat dnes na veřejném zasedání zastupitelstva.
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