
Hrozivá havárie u Staňkovic... Dne 13. června v 9:30 
hodin vjel řidič nákladního automobilu Š 706 do křižovatky na 
silnici č. 7 ve směru od Staňkovic a nedal přednost nákladnímu 
automobilu Iveco s cisternou převážející motorovou naftu, jejíž 
řidič na příjezdu do křižovatky od Prahy nedokázal střetu zabránit. 
Čelní část tahače Iveco narazila do pravého boku nákladní Škody 
706. Ta byla vlivem silného nárazu tlačena na nákladní Tatru UDS 
stojící v odstavném jízdním pruhu, kde prováděl řidič zemní práce. 
Vlivem nárazu byl vymrštěn z vozidla. Po nárazu se vozidla vzňa-
la a požár, který byl viditelný na velkou vzdálenost, všechna auta 
zničil. Na místě zasahovalo několik jednotek HZS. Během požáru 
neustále hrozil výbuch částečně vyteklé cisterny. Řidič Iveca a řidič 
Š 706 utrpěli těžká zranění a byli převezeni do nemocnice v Lou-
nech a Žatci. Došlo k úniku 1000 l nafty z cisternového návěsu. 
Doprava byla zcela uzavřena do odpoledních hodin. Škoda na 
vozidlech činí 4 470 000 Kč. (Tomáš Krupička, Policie ČR)
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n    Kolik lidí navštívilo letní 
kino za první víkend? Jsou 
pořadatelé spokojeni, jaké 
jsou jejich představy?

Karel Fiala, 
p r a c o v n í k 
M ě s t s k é h o 
divadla Žatec

„Více než pět set diváků. 
Sezónu jsme začali v pátek 
snímkem Obsluhoval jsem 
anglického krále. Na ten-
to film přišlo zhruba 370 
diváků, sobota byla slabší. 
Na pohádku Artur a Mini-
mojové  bylo zvědavo asi 
30 návštěvníků. V neděli 
však Pusinky přilákaly 120 
lidí. Kinu se pro začátek 
daří. V červenci a srpnu 
nastoupí trháky, takže si 
slibujeme návštěvnost ještě 
větší. V loňském roce na 
film Účastníci zájezdu přišlo 
1000 diváků, za sezónu let-
ní kino navštívilo 6000 lidí. 
Kdyby taková návštěvnost 
byla i letos, budeme rádi. 
Kino má kapacitu 2000 lidí, 
takže pokud přijdete, budete 
si mít kam sednout.“ 
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n Munice ve sběrně
PODBOŘANY - Dne 11. červ-

na přinesl oznamovatel na policii 
ČR v Podbořanech nevybuchlou 
munici, kterou nalezl na sběr-
ném dvoře ulice Mlýnská vedle 
areálu technických služeb v Pod-
bořanech. Na místo přijel pyro-
technik PČR z Ústí nad Labem, 
který konstatoval, že se jedná 
o cvičnou střelu do RPG. Munici 
zajistil a odvezl k likvidaci.
n Zloděje zlákala taška

KRYRY - Dosud neznámý pa-
chatel na Náměstí ČSA vnikl do 
neuzamčené Hondy Jazz. Odcizil 
plátěnou tašku s mobilním telefo-
nem Nokia 5300, platební kartou 
České Spořitelny a GE-Money 
Bank, úvěrovou platební kartou 
Cetelem, osobními doklady OP, 

ŘP a dalšími věcmi v celkové 
hodnotě 7 070 Kč.
n Vykradená chalupa

VRBIČKA - V době od 10. do 
15. června vnikl zloděj do re-
konstruované rekreační chalupy 
v obci Vrbička. Po odstřižení 
mříže vnikl do skladu nářadí. 
Odcizil elektrické ruční nářadí, 
litinová kamna a vodovodní 
baterie, způsobená škoda činí 
34 000 Kč. 
n Krádež batohu

ŽATEC - Neznámý pachatel 
vzal z kočárku v prodejně Vše za 
39 batoh s peněženkou, doklady 
a platební kartou. Poté vybral 
za pomoci odcizené platební 
karty ČS z bankomatu finanční 
hotovost. Škoda byla vyčíslena 
na 18 000 Kč.

Miloslav Malý, MP Louny
Tomáš Krupička, Policie ČR, Louny

Letošní soutěž nesla název 
Povídka 2007. Přihlásilo se 13 
povídek. Pět z nich nakonec bude 
tvořit almanach Lounští lounským 
2007, jehož křest se očekává v pro-
sinci. Zvítězila povídka Fajn chlap 
25letého Karla Davida. Další čtyři 
autoři byli ocenění Čestným uzná-
ním. Jsou to budoucí studentka 
knihovnictví Marta Jílková a její 
Neobyčejný příběh obyčejné-
ho vojáka, 24letý Pavel Jonák 
s krásným pojednáním Nepola-
pitelnost chvíle, 44letá Helena 
Nejedlá s výstižnou vzpomínkou 
na léta sedmdesátá Jak jsem se 
stala ženou a 16letá Kristýna 
Rosáková s trochou tajemna na 

statku u Oblíku pod názvem Výlet. 
Ostatní autoři dostali Pamět-

ní listy a malou pozornost od 
knihovny, oblastního muzea 
i Svobodného hlasu, jehož zá-
stupkyně byla v porotě hned 
vedle Jana Vnoučka z Vrchlic-
kého divadla, jenž vnášel do 
ženského emočního posuzování 
literárních práci nezbytnou špet-
ku mužské racionality. 

Nejmladší pisatelka je ročník 
1996 – Lucie Valdová, která 
přispěla Tajemnou stopou, nej-
starší – 1947 – Květa Marešová 
z Ročova a její Koza ve městě 
a konec kamaráda. „Ročov je 
líhni nadaných autorů, je odtud 

i dvojice mladých autorů povídky 
El baňo (Koupel) – Eva Dostá-
lová a Vojtěch Václav Pour,“ říká 
porotkyně Věra Pokorná. 

Pochvalu a poděkování za lite-
rární snažení si zaslouží i 52letá 
Michaela Maxová za Podoby 
lásky, slečny Káťa Křivánková 
a Dominika Drahovzalová za 
společnou Královskou hru, 
14letá Jiřina Flemrová za Loso-
povídku a nakonec 12letý Martin 
Konvalinka za Jaro v Lounech 
a jeho vrstevnice Tereza Pavlů za 
Divný dopis. 

Vyhodnocení si nenechal ujít 
ani lounský starosta, což je dob-
ře, protože pomohl s šampaň-
ským, které ve vedrech rádo leze 
na rozum. V létě Svobodný hlas 
některé povídky zveřejní.

Rákoska se roztřepila, 
žena zemřela

PRAHA/LOUNSKO (red) - Třiašedesátiletý Josef Kodat, který 
loni rákoskou ubil k smrti svoji družku, půjde na základě květno-
vého rozsudku pražského vrchního soudu na 3,5 roku do věznice 
s dozorem.  Původní únorový verdikt ústeckého krajského soudu 
tak snížil na polovinu. Kodat se bránil, žena prý si o trest sama 
řekla.

Degustace proběhla za od-
borného vedení pracovníků 
Chmelařského institutu v Žatci. 
První dívku si nakonec vybral 
zástupce Zámeckého pivovaru 
Chyše u Lubence. Daniela Peša-

nová bude pivovar zastupovat 
celý rok. „Od začátku byla naší 
favoritkou. Vítězství v degustaci 
nám zaručilo, že ji nám nikdo ze 
zástupců zbylých devíti pivovarů 
nemohl odloudit,“ uvedl majitel 
chyšského pivovaru a zároveň 

citlivě zrekonstruovaného zámku 
Vladimír Lažanský. 

K prezentaci pivovarů a pří-
pravě na závěrečný galavečer 
dívkám pomohlo také soustře-
dění v hotelu Kamenný dům 

ve Františkových Lázních, kde 
si je vzali do péče režisér akce, 
choreograf, módní návrhář 
i kadeřnice. „Naší dívku na tuto 
soutěž miss jsme nominovali 
přímou volbou a na Společen-
ském setkání ve Františkových 

Lázních jsme se s ní dohodli, 
že při nejbližší příležitosti náš 
pivovar navštíví  dokonce ně-
kolikrát, protože je ze Žatce. 
Studuje gymnázium a jmenuje 
se Romana Kováčová a určitě 
má na to, aby bodovala“ sdělil 
obchodní ředitel Žateckého pi-
vovaru Ing. Radek Vincík. 

V nedaleké Chodové Plané fina-
listky také absolvovaly kúru v Piv-

ních lázních Rodinného pivovaru 
Chodovar. „Při koupání v pivní 
lázni jsem ještě popíjela pivo. 
Byl to balzám a nezapomenutel-
ný zážitek,“ svěřila se například 
třiadvacetiletá Veronika Sladová 
z Chomutova. 

„Naše soutěž je spojením krá-
sy se všemi dalšími pozitivními 
vlastnostmi, které zdobí pivo“, 
uvedl ředitel soutěže Petr Šimá-
ček a dodal: „A máme dokonce 
prvenství! Která z tradičních 
českých nebo i světových missek 
se může pochlubit, že se koupala 
v moři piva?“ 

Všechny finalistky se v prů-
běhu léta seznámí se „svým“ 
pivovarem, aby ho mohly zdár-
ně představit a reprezentovat 
na veřejném gala večeru, který 
se 31. srpna uskuteční v Žatci 
v rámci Dočesné v Městském 
divadle v Žatci.

Zařazení dívek k jednotlivým 
pivovarům:

Čunderlíková Dagmar (20let) 
Postoloprty - Pivovar KLÁŠ-
TER

Dlouhá Eliška  (19let), Mladá 
Boles1av - Rodinný pivovar 
BERNARD 

Kováčová Romana (19let), Ža-
tec - ŽATECKÝ PIVOVAR

Králová Veronika (22) Terezín                            
Pivovar VRATISLAVICE

Lederová Zdenka (18let), Most 
- náhradnice

Kinclmanová Irena(25let), 
Chomutov - Pivovar VELKÉ 
BŘEZNO

Masnerová Vladěna (22let),  
Chodová Planá - Rodinný pivo-
var CHODOVAR

Pešanová Daniela (18let)        
Most - Zámecký pivovar CHY-
ŠE

Richtrová Barbora (24let), 
Mnichovo Hradiště - Pivovar 
LOUNY

Rozenská Michaela (18let), 
Kladno - ZLATOPRAMEN Ústí 
nad Labem

Sladová Veronika (23let), Cho-
mutov - Pivovar Kutná Hora

(dokončení ze str.1) 
Podle postoloprtského starosty 

vyřešení Rumlenova podílu je 
„zásadní věc a musí se vyřešit 
rychle“, aby město mohlo s pod-
nikem naložit, jak bude chtít. 
Buď ponechat ve své správě, 
pronajmout anebo prodat. Za-
stupitel Vladimír Pfertner byl 
městem pověřen připravit ana-
lýzu společnosti, aby se zástupci 
jak města Postoloprty, tak obce 

Výškov mohli v teto věci objek-
tivně rozhodnout.

„Na valné hromadě TS spol. 
s.r.o. Postoloprty byli i zástupci 
Výškova, aby slyšeli pana Pfert-
nera. Náš postoj je takový, že 
pokud si město chce odkoupit 
10% podíl, tak by mělo odkou-
pit i výškovský podíl. Jakmile 
bude vlastnit 55%, tak se stá-
váme nevyrovnanými partnery, 
bez práva rozhodování. Tato 

varianta je pro nás nevýhodná. 
V úvahu přichází možnost od-
koupit Rumlenův podíl napůl 
s tím, že obě strany pak budou 
vlastnit po 50%. Nebo společně 
Technické služby prodat,“ uvedl 
předevčírem starosta Výškova 
Josef Chalupný.

Na dnešní zasedání zastupitel-
stva města Postoloprty se mají 
zástupci obce dostavit. Hlasování 
bude ještě zajímavé.

Brány léčebny otevřeny... V sobotu 16. června se 
v areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad konala již XV. Zahradní 
slavnost. Akci zahájily mažoretky, úvodní slovo pronesli zástupci 
kraje, program, ve kterém vystupovala například kapela J.J. Jaz-
men, folklórní cimbálová skupina Pernica, ABBA stars, Pavel 
Bobek, chomutovský písničkář Jindra Kejak nebo dechovka 
Pichlovanka, moderoval Eduard Hrubeš. Návštěvníky potěšilo 
loutkové divadlo, jízda na koních, střelba z luku a kuše, zejména 
pánové si přišli na své na výstavě historických osobních aut. Kli-
enti prodávali výrobky pracovní terapie. Jedlo se, pilo, leželo na 
trávě, prohlížel se skleník, zahrada. Hosté sem zamířili z široka 
daleka a klienti byli nadšení, protože většina měla kolem sebe plno 
příbuzných a přátel. Kdo chtěl, mohl si spolu s lékařem léčebnu 
projít a prohlédnout zázemí pacientů. (bal)

Sranda bez plotů... Soutěžní klání obcí Mikroregionu 
Žatecko tento rok na svém hřišti pořádala obec Žíželice. Třináct 
družstev vyšňořených do pracovních oděvů bojovalo v rozličných 
poťouchlých disciplínách, které se letos zaměřily na řemesla. K nej-
těžším disciplínám patřilo vyhotovení těsta a následné ukoulení co 
možná nejdelšího knedlíku. Žíželičtí loňské prvenství neobhájili, 
skončili až druzí. Převálcovaly je agilní Liběšice ve složení Petr 
a Jakub Kocekovi, Tomáš a Kateřina Charvátovi, Lucie Buchalová 
a Petra Halgašová. Starosta Petr Valenta, který přijel reprezentanty 
své obce povzbudit, oceňuje pečlivou přípravu svého manšaftu. 
Třetí byly Staňkovice – asi proto, že se jejichž starosta místo fandění 
rekreuje v jižních Čechách. „Soutěž byla úžasná a perfektní bylo 
i vystoupení kapely Parpel Revival, kteří zahráli mně a mému muži 
už málo hranou píseň našeho mladí – Dítě času. Oceňuji i bubenic-
kou skupinu,“ hodnotí akci manželka žiželického starosty Růžena 
Kvítková. „Jsme na 10. místě. Ale hlavně jsme se pobavili, to je účel 
a cíl této akce,“ říká starosta Výškova Josef Chalupný. Počasí přálo, 
atmosféra skvělá a disciplíny tradičně k popukání. (bal)
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Město chce být majoritním vlastníkem

První byl Fajn chlap 
Literární snažení lounských autorů došlo uznání 

LOUNY (bal) - V pátek v sálku Městské knihovny v Lounech 
se slavnostně vyhlašovaly výsledky 2. ročníku literární soutěže 
Lounští lounským. 

Žatecká adeptka na Miss zlatého moku ČR Romana Kováčová při setkání s obchodním ředite-
lem Žateckého pivovaru Radkem Vincíkem a jeho chotí na párty ve Františkových Lázních.

Přípravy na Miss zlatého moku
Pivovary provedly degustaci dívek, Žatecký pivovar reprezentuje Romana

ŽATEC - Minulý týden byl pro finalistky soutěže Miss zlatého 
moku ČR, kterou kromě dalších institucí a pod patronací ústecké-
ho hejtmana Jiřího Šulce pořádá agentura Gejzír, náročný. Deset 
již dříve vybraných dívek bylo na základě degustace piv přiděleno 
ke stejnému počtu do soutěže přihlášených pivovarů.
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Bývalý milicionář zbil loni 
v květnu o devět let mladší druž-
ku na chatě v Bedřichovicích na 
Lounsku. Žena měla podlitiny na 
90 procentech těla a na následky 
zranění zemřela. Rákoska se 
údery roztřepila.

Kodat tvrdil, že si jeho druž-
ka o fyzické tresty říkala sama. 
„Bylo jednoznačně prokázáno, 
že to byl právě obžalovaný, kdo 

poškozené způsobil zranění, na 
následky kterých zemřela,“ řekl 
předseda odvolacího senátu Jiří 
Lněnička. Facky a bití rákoskou 
ale nelze podle něj označit za 
těžkou újmu na zdraví se sazbou 
až 12 let. Kodat podle odvolací-
ho soudu nemohl předpokládat 
smrtelný následek, jeho počíná-
ní tak spadá do sazby tři až osm 
let vězení.


