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n Jak hodnotíte jubilejní 50. 
ročník Žatecké dočesné?

Erich
Knoblauch, 
starosta Žatce

„Když jsem viděl tu obrov-
skou koncentraci lidí, jako 
první zavládly velké obavy. 
Musím vyjádřit obdiv a dík 
za organizační práci Měst-
skému divadlu Žatec, tech-
nickým službám, Městské 
policii Žatec i Policii ČR 
a samozřejmě hasičům. Jsou 
to opravdu lidé na svém mís-
tě. Celá tato obrovská akce až 
na onu nešťastnou zástavu 
srdce jednoho z návštěvníků 
proběhla dobře, organizace 
šlapala jako na drátkách. Za 
oba dny navštívilo Žatec na 
68 tisíc lidí, přičemž 45 tisíc 
návštěvníků přišlo na sobotní 
vystoupení Karla Gotta. Ná-
pad pozvat legendy se ukázal 
jako zdařilý, v programu si to 
svoje vybrali příslušníci všech 
věkových kategorií. Ohlasy 
jsou vesměs příznivé.“
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Miss zlatého moku... Na pátečním galavečeru se v Měst-
ském divadle v Žatci představily 350 divákům finalistky soutěže 
Miss zlatého moku ČR. Nad akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého 
kraje. Vítězství si odvezla Eliška Dlouhá (19) z Mladé Boleslavi, 
která reprezentovala pivovar Bernard. Titulem vicemiss se může 
pyšnit Daniela Pešanová (18) z Mostu soutěžící za Zámecký pi-
vovar Chyše a bronzovou korunku si odnesla Michaela Rozenská 
(18) z Kladna, reprezentující ústecký Zlatopramen. „K městu 
Žatec, které patří k pokladům našeho kraje, právem patří i tato 
na světě jedinečná soutěž. Rád podpořím její další ročník,“ nechal 
se slyšet hejtman Jiří Šulc. Královna piva a chmele Eliška Dlouhá 
po slavnostním sobotním dekorování na hlavním pódiu Žatecké 
dočesné procházela náměstím s korunkou královny krásy a místo 
žezla třímala kelímek. (red)

„Na mojí přímluvu rada 
města změnou organizačního 

řádu zřídila neúřednické místo 
administrativní pracovnice 
odboru životního prostředí 
a zemědělství. Zároveň jsem se 
dožadoval, aby toto místo bylo 
obsazeno obecně znevýhodně-
nou osobou, nejlépe pak ZTP. 
Ve spolupráci s odborem so-
ciálních věcí jsem pak vybíral 
vhodnou kandidátku. V pondělí 
paní Romaňáková nastoupila,“ 
přiblížil hledání nového pracov-
níka Petr Janda, vedoucí odbo-
ru životního prostředí žatecké 
radnice. 

V pondělí jsme na úřadu novou 
pracovnici, která musela absolvo-
vat plno administrativy,  skutečně 
zastihli.

„Mám trému. Před narozením 
dcerky jsem pracovala v ostraze, 
při mateřské jsem studovala spe-
ciální pedagogiku. Ukázalo se, 
že mám těžkou oční vadu, takže 
jsem sháněla všude možně tako-
vou práci, aby byla přizpůsobena 
handicapu. Dověděla se shodou 
okolností na odboru sociálních 
věcí, že radnice hledá pracovníka. 
Moc jsem tuto možnost uvítala. 
Zájemců bylo hodně, absolvova-
la jsem pohovor. Podporuje mě 
hlavně manžel. Mám smlouvu 
na poloviční úvazek,“ sdělila 
první dojmy Jana Romaňáková. 
Držíme palce!

n Okradl a ještě zbil
POSTOLOPRTY - 19letý 

mladík koncem července ukradl 
v restauraci podnapilému vrs-
tevníkovi peněženku s hotovostí, 
doklady a mobilní telefon, vše za 
11 600 Kč,  a utekl. Když se poz-
ději vrátil a poškozený jej nařkl 
z krádeže, tak ho napadl. Způso-
bil mu otřes mozku a pohmož-
děniny po těle. Ve stejnou dobu 
navíc okradl před prodejnou 
Lučan 62letého muže. Sebral mu 
mobil za 2000 Kč a utekl. Peníze 
prohrál v automatech a telefony 
prodal.
n Nač chtěl Nurofen?

ŽATEC - Do lékárny ve Dvo-
řákově ulici se vloupal poberta. 
Rozbil výlohu a vnikl dovnitř. 
Kromě léku Nurofen ukradl 
i peníze z pokladny. Celková 
škoda vyčíslena na 32 840 Kč.
n Stíhaný neplatič 

LOUNY - 58letý jednatel spo-
lečnosti neodváděl povinné odvo-
dy na zdravotní pojištění, sociální 

zabezpečení a neprováděl odvody 
daně z příjmu fyzických osob za 
své zaměstnance. Poškodil tak 
Finanční úřad, OSSZ a VZP. 
Celková částka činí téměř 80 000 
Kč. Komisař jej obvinil z trest-
ného činu neodvedení daně, 
pojistného a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, za což 
zákon stanoví vězení až 3 léta či 
peněžitý trest.
n Krádež kajaku 

LOUNY – Z loděnice v parku 
T.G. Masaryka se ztratil jedno-
místný kajak. Zloděj poškodil 
u objektu dřevěné dveře, vnikl 
dovnitř a ukradl 3metrovou 
loď. Způsobil tak škodu za 
2700 Kč.
n Krkavčí otec 

ŽATEC - Ze zanedbání povin-
né výživy stíhá komisař 35letého 
muže z Děčínska. Ten od 1. 11. 
2000 neplatí výživné na svého 
syna, který žije s matkou. Dluh 
se vyšplhal na 38 000 Kč. 
n Drahá návštěva

LOUNY - Na návštěvu do bytu 
v ul. Kpt. Nálepky přišla 18letá 

dívka. Hostitelce v nestřeženém 
okamžiku ukradla fotoaparát 
Olympus za 6000 Kč. Komisař 
ji obvinil z krádeže. 
n Lupič v garáži 

STAŇKOVICE - Poberta se 
vloupal do garáže rodinného 
domu. Odcizil svářecí soupravu, 
hliníková kola, autobaterii a také 
znak invalidy. Majitel škodu vy-
číslil na 22 500 Kč.
n Zmizly desky i dveře

DOBROMĚŘICE - Policisté 
šetří krádež dřevěných vchodo-
vých dveří a zateplovacích desek 
(80 m2), které zloděj ukradl 
z podkroví domu v Žižkově ulici. 
Majitel škodu odhadl na 19 600 
Kč. 
n Bál se ztvrdnout  

JIMLÍN - Řidič Opela Corsa, 
směřující od Zeměch, havaroval 
minulou středu v pravotočivé za-
táčce do neoznačeného výkopu 
s betonem. Nezranil se, ale měl 
obavu, aby beton nezačal tvrd-
nout, takže si policisté museli 
pospíšit. Škoda byla vyčíslena na 
30 000 Kč.

n Už by chtěl lyžovat
LOUNY - Do sklepní kóje pa-

nelového domu v ul. P. Obrovce 
se vloupal poberta. Odcizil jeden 
pár lyží a stojací lampu. Celková 
škoda činí 16 300 Kč. Událost 
policisté šetří jako krádež a po-
rušování domovní svobody.
n Vloupání do benzinky 

LOUNY - Ve čtvrtek pozdě 
večer se vloupal do čerpací 
stanice v Rybalkově ulici zloděj. 
Odcizil cigarety cca za 10 000 
Kč. Na rozbitém okně, kterým 
vnikl dovnitř, způsobil škodu za 
3000 Kč. 
n Hořelo technické konopí

STEBNO - V sobotu odpoled-
ne mezi Stebnem a Blatnem hořel 
stoh balíků technického konopí. 
Celkem shořelo 20 tun rostliny 
v hodnotě 20 000 Kč. Na místě 
zasahovali hasiči z Podbořan 
a dobrovolní hasiči z Kryr. Po-
žární technik uvedl jako možnou 
příčinu nedbalostní nebo úmysl-
né zapálení.

J. Střelcová, PČR Louny
M. Malý, MP Louny

Klub E.F. je tu už 
desátý rok

LOUNY (red) – Po prázd-
ninách se již podesáté k životu 
hlásí oblíbený Klub elementární 
fantazie Louny – soukromá ško-
la volného času. Zápis do ročníku 
probíhá každou středu (5., 12., 
19., 26. září) od 16 do 18 hodin. 
Sídlem Klubu EF je Ústav sociál-
ní péče Louny, Fügnerova 1668 
(proti hřišti gymnázia). „Nabízí-
me tyto obory: výtvarné činnosti 
a keramika děti a pro dospělé, 
divadlo (od 6 do 18 let), školička 
předškoláků (od 3 let), výtvarné 
činnosti pro začátečníky (od 6 
let) a pro pokročilé (do 15 let) 
a obor Tass pro středoškoláky, 
jenž vede Jiří Němčický, ale také 
Rybářskou školu,“ zve všechny 
zájemce Jiří Ekrt.

Na akci bylo použito okolo 
2 500 skleniček, piva se hod-
notila v 10 kategoriích. Jak se 
umístily naše pivovary? Žatecký 
Lučan získal 4. místo v kategorii 
Ležák tmavý, druhé místo získal 
Žatecký pivovar za Speciální pivo 
tmavé Xantho. V kategorii Světlý 
ležák 11°  má druhé místo Žatec 
Premium a ve světlých ležácích 
zabodovala na čtvrtém místě ža-
tecká Baronka. Radost měla ná-
pojářská skupina Drinks Union 
(majitel pivovaru Louny), která 

získala zlato za Zlatopramen 
11, Březňák 14° speciál a tmavé 
výčepní pivo Dačický z pivovaru 
Kutná Hora.

Při slavnostním zahájení 
dočesné v sobotu proběhla 
na hlavním podiu VIP soutěž 
v ručním česání chmele, které 
se zúčastnili místopředseda 
vlády pro evropské záležitosti 
Alexandr Vondra, ministr země-
dělství Petr Gandalovič, hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc a sta-
rosta královského města Žatec 

Erich Knoblauch. Odborná po-
rota z předsedy Svazu pěstitelů 
chmele ČR Bohumila Pázlera, 
předsedy Chmelařství, družstva 
Žatec Pavla Patrovského a Zdeň-
ka Rosy ze Svazu pěstitelů 
chmele vyhodnotila jako jasné-
ho vítěze Žatecký chmel. Ministr 
Gandalovič s hejtmanem Šulcem 
a místopředsedou vlády Vondrou 
poté označili karton granulované-
ho Žateckého chmele ze sklizně 
2007 etiketou s novým grafic-
kým logem Žateckého chmele 
ve spojení s logem chráněného 
označení původu, které žatecký 
chmel získal jako první chmel 
v rámci EU letos v květnu.

SKUPICE (red) – Předmi-
nulou středu odpoledne vyjela 
žatecká záchranka na česačky 
ve Skupicích u Postoloprt 
k ohlášenému úrazu ruky. Pře-
kvapením pro záchranáře po 
příjezdu bylo, že se jedná asi 
o dvanáctiletého chlapce. Tomu 
zachytil ruku lis na chmel, když 
byl navštívit svého dědu na su-
šárně. Stroj chlapci způsobil 
mnohočetné hluboké rány na 

levé ruce, se kterými jej záchra-
náři převezli na chirurgii v Žat-
ci. Do jaké míry byly poškozeny 
hlubší struktury, například šla-
chy, museli lékaři zjišťovat na 
operačním sále.

Obdobný případ se stal 
loni na česačkách v Třeskoni-
cích, kdy si jiný chlapec hrál 
v blízkosti drtičky chmelového 
odpadu. Byl zachycen pásem 
za paži a stroj mu celou horní 

končetinu téměř amputoval. 
Díky úsilí lékařů během série 
operací má chlapec dnes ruku 
téměř v pořádku.

“O osudu chlapce z Třeskonic 
jsem se dozvěděl náhodou, když 
jsem s dobrovolnými záchranáři 
ošetřoval letos v červnu v Tucho-
řicích jeho sestru a měl jsem tak 
možnost hovořit s maminkou i vi-
dět chlapce,“ řekl pracovník ZZS 
Žatec Slavomil Jurnečka.

Dokonána jest... Ve čtvrtek 30. srpna byla slavnostně 
zprovozněna řidiči již netrpělivě očekávaná kruhová křižovatka 
Rakovnická-Vladimírská-Pod Nemocnicí pod lounským domovem 
důchodců. Při stavbě bylo nutno přeložit inženýrské sítě a změ-
nit uspořádání chodníků. Kruhový objezd zhotovila společnost 
Ekostavby Louny. Na akci se společně podílely Město Louny 
a Ústecký kraj, vzniklo dílo v hodnotě přes čtyři miliony korun. 
Podobně jako křižovatku proti Plusu, i zde střed kruhu zdobí efektní 
kameny z lomu z Vrbky. Takže řidiči, již z obchvatu na centrum 
směle odbočit. (red)

V sobotu 1. září na Bahně se 
snad čerti ženili! Již od odpoled-
ne se po Lounech potulovali lidé 
s úhledně zabalenými balíčky 
a balíky. Ale nešli upsat duši 
ďáblu, mířili k restauraci Stro-
movka, aby tam položili obětní 
dary na oltář své Hudby, svého 
mládí, ale hlavně Vladimíru 
Drápalovi, který všechna ta to-
temová polobožstva udržuje svým 
vydavatelstvím a pořádáním kon-
certů v povědomí. Sice si teď ke 
svazku s undergroundem přibral 
ještě právoplatnou manželku, 
bigamista jeden, ale kampak na 
hudbu se zákony. Občanský ob-
řad se odehrál v pravé poledne na 
radnici. Pravý rituál však započal 
až v 18 hodin. 

Nejprve byla dechovkovým spol-
kem Sen noci svatojánské Band 

Revival slavnostně podřezána 
a rozporcována paní Hudba, aby 
mohla postupně opět povstat 
z popela. Když prchli všichni ne-
zasvěcení, ti s hudebním sluchem, 
mohlo se začít naostro. Magický 
úkol navodit orgiastické vytržení 
připadl kapele Hally Belly. Tančící 
těla pak uklidnila folkařka Dáša 
Vokatá. A to už se paní Hudba 
oklepávala a znovu mávala kří-
dly: Dg 307 s Pavlem Zajíčkem, 
akustický Blue Effect a olympští 
Plastic People. Nad ránem pak její 
znovuzrození a osvobození oslavil 
Uširváč, mladý revival Hudby 
Praha a Jasné páky. Ceremoniál 
se tedy podařil a posvětil manžel-
ství, které jistě čeká dlouhý život… 
A taky mimochodem: co Kerner 
spojil, člověk nerozděluj!

(jvn, bal)

Vladimír Drápal a Věra Zemančíková již jsou Drápalovi, za 
svědky jim šli Ivan Jirous a Romana Hofmanová. U obřadu 
nechyběly děti obou novomanželů, ani dlouhatánský zástup 
gratulantů, mezi nimi např. archivář Bohumír Roedl, Lenka 
Sýkorová – manželka malíře Zdeňka Sýkory.

Celebrity česaly ručně
Na degustaci se ochutnávalo 75 druhů piv

ŽATEC (red) - Při příležitosti jubilejní 50. žatecké Dočesné ve 
Chmelařském institutu konaly degustace piva. Na 250 degustáto-
rů hodnotilo celkem 75 piv ze 36 pivovarů. Nechyběl ani ministr 
zemědělství. 
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Odbor životního prostředí má posilu

ŽATEC (bal) - Žatecká radnice má od 3. září o úředníka více, 
a to na odboru životního prostředí. Úředníkům, kteří například 
připravují materiály pro stavebníky nebo průmyslovou zónu Tri-
angle, bude pomáhat administrativní pracovnice Jana Romaňá-
ková ze Žatce, osmadvacetiletá maminka po mateřské dovolené 
se zrakovým handicapem a průkazem ZTP-P. 

Chirurgové umějí i zázraky

Ceremoniál se podařil, 
manželství bylo posvěceno
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Zvítězili všichni... Dvě stě dvacet jedna příznivců kol a koleček se zúčastnilo 3. ročníku akce Město na kolech. Startovalo se před 
lounskou radnicí, dětští i dospělí cyklisté podnikli spanilou jízdu městem a Masarykovým parkem. Cestou na ně čekala zajímavá zastavení, 

kde si mohli zasportovat. 
Informační šum nastal v případě veslařského klubu Ohře, který na 

plakátech figuroval, avšak nebyl o věci vyrozuměn, a sportovci byli 
právě na důležitých závodech. „Veslařský klub Ohře Louny se v žád-
ném případě nebrání pořádání akcí ve spolupráci s městem. Důkazem 
je Letní lounské vábení nebo tradiční Veřejný halový triatlon. Každé 
z těchto akcí je však nutno se věnovat s velkým předstihem a nasaze-
ním, což pořadatelé trochu podcenili,“ uvedl ve svém vysvětlujícím 
prohlášení předseda klubu Martin Vorel a závěrem popřál účastníkům 
akce krásný sportovní a kulturní zážitek.  

Nejpočetnějším týmem kupodivu nebyl sedmičlenný tým starosty 
Jana Kernera, ale osmičlenná squadra Vlčkových z Dobroměřic. „Nej-
důmyslněji byli oděni Krupkovi z Loun – coby olympionici, a právě 
oni přivezli i nejmladší účastnici akce, desetiměsíční dceru Kateřinu. 
Nejstarší pak byl osmašedesátiletý Jiří Matějka,“ říká Jaroslav Klein, 
jenž akci moderoval a organizoval. 

V cíli se účastníci mohli potěšit doprovodným programem, pozván 
byl Vlasta Horváth a Šárka Vaňková. Příjemnou akci uspořádalo měs-
to Louny společně s T-Mobile. Každý účastník si jel svým tempem 
a všichni dohromady zvítězili nad pohodlností a leností. (toš)FO
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