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n Městys coby zřizovatel 
již delší dobu hledá nového 
ředitele Základní školy Pa-
nenský Týnec. Daří se?

Václav 
Švajcr, 
starosta 
městyse 
Panenský 
Týnec

„O místo projevila zájem 
jedna paní učitelka, bývalá 
ředitelka. Ve středu 28. 
května se přijela zeptat na 
detaily. Podmínky jsou stan-
dardní, tedy vysokoškolské 
vzdělání a délka praxe učitele 
4 roky. To je asi nejdůležitější 
podmínka ze zákona. Učitelé 
jsou na škole ve stavu téměř 
kompletním. Myslím si, že 
by mladí učitelé po splnění 
praxe měli chtít dokázat 
něco víc a vyzkoušet funkci 
ředitele. Právě školy s men-
ším počtem dětí jsou tou 
vhodnou volbou.“

otázka

Pivo zablokovalo komunikaci…  U Panen-
ského Týnce došlo v pondělí kolem poledne k havárii. Hlavní 
tah z Prahy do Chomutova byl zcela neprůjezdný, havaroval 
německý kamion plně naložený lahvovým pivem. Řidič ka-
mionu ve chvíli, kdy sjížděl z mírného kopečka, vjel z nezná-
mých příčin do protisměru. „Narazil do travnatého břehu 
a převrátil se na bok,“ popsal jeden ze svědků, kteří uvízli 
v koloně. Těžce zraněný řidič zůstal zaklíněný v kabině, vypro-
stit ho museli až hasiči. Do pražské nemocnice ho přepravil 
vrtulník. „Všude leželo rozbité sklo a pach rozlitého piva byl 
patrný na velkou dálku,“ uvádí další svědkyně nehody. (red)

n Dcera volala policii
LOUNY - Na linku 156 po 

21 hodině strážníkům oznámila 
14letá dívka, že její matku bije 
v domě v Tomanově ulici muž, 
kterého jmenovala. Na místě 
byla 33letá žena z Děčína, mat-
ka dívky, s 25letým přítelem 
z Loun. Neměla zjevné poranění 
a lékařské ošetření odmítla. Oba 
sdělili, že muž, který ji fyzicky 
napadl, odešel směrem na síd-
liště Březinova. Po krátkém pá-
trání byl 32letý zjevně opilý muž 
z Loun spatřen. K napadení ženy 
se přiznal s tím, že šlo o peníze. 
K ověření totožnosti byl muž 
předveden na PČR, kde bylo 
zjištěno, že se jedná o hledanou 

osobu. Napadena žena odmítla 
podat trestní oznámení. 
n Agresivní bývalka  

LOUNY - Po 22 hodině požádal 
o pomoc strážníky 40letý muž, 
který v bytě v ulici U Pramene 
měl problémy s agresivní bývalou 
manželkou. Hlídka před domem 
slyšela z 2. patra hlasitou hádku. 
Byt otevřel oznamovatel, který 
uvedl, že jeho bývalá žena jej 
slovně napadá, uráží a křičí. Řekl, 
že jí zde byl zrušen trvalý pobyt, 
což doložil strážníkům úředním 
rozhodnutím. Zjevně opilá 35letá 
žena byla po kontrole totožnosti 
vyzvána, aby následovala strážní-
ky a opustila byt, což učinila a byt 
i dům opustila. O hodinu později 
ležela na kapotě mužova vozidla 
zaparkovaného před domem. 
Poté, co jí strážníci probudili, 

začala křičet, aby jí muž pustil 
do bytu. Nadávala i přes výzvu, 
aby se ztišila. Za neuposlechnutí 
výzvy a narušování občanského 
soužití jí uložili blokovou po-
kutu, se kterou nesouhlasila. 
Přestupek byl postoupen na MÚ 
Louny. Muž si svou bývalou ženu 
nakonec odvedl do bytu s tím, že 
u něho přenocuje. 
n Hliníkové žebříky

PODBOŘANY - Do areálu 
firmy v Potoční ulici vnikl zloděj. 
Překonal téměř dvoumetrový 
plot z pletiva a zcizil tři volně 
odložené hliníkové žebříky za 20 
tisíc korun.
n Troje rifle

LOUNY - V obchodě značko-
vých oděvů v Žatecké ulici kradl 
28letý muž z Loun. Za běžného 

provozu v nestřeženém okamži-
ku odcizil troje pánské rifle Le-
vis. Svým činem způsobil škodu 
za 5 970 Kč. Má toho na svědomí 
víc. Ukradl ve dvou případech 
mobilní telefony, které vylákal 
pod záminkou zatelefonování. 
Obviněn byl i z krádeže peněz, 
jež odcizil ženě poté, co ji požádal 
o rozměnění bankovek. Svým po-
čínáním napáchal celkem škodu 
za 13 370 Kč. 
n Webkamera z koupaliště  

PODBOŘANY - V době od 24. 
do 27. května vnikl na pozemek 
veřejného koupaliště neznámý 
pachatel a ze zdi strojovny 
odcizil webkameru v hodnotě 
20 000 Kč. 

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

Soutěž probíhala půl roku: 
základní kolo v Žatci, regionální 
v Plzni a republikové finále v Ji-
číně. „Jsme nadšeni. Zvlášť když 
uvážíme, jak šikovné dívky s ní ve 
finále soupeřily,“ zvažuje Blan-
čina maminka Blanka Skálová. 
Z Loun se do Jičína vypravilo na 
třicet fanoušků a hlavně fanynek, 
které při vyhlašování Dívky roku 
plakaly dojetím.

„Když soutěží v Miss ženy, mají 
všechny otázky naučené, kdežto 
v Plzni si dívky tahaly otázky 
z klobouku a vše musely před 
500 lidmi, za svitu halogenů 
poctivě vypotit. Měly to daleko 
těžší. O to víc mne Blančino 
vítězství těší a taky vědomí, že 
dcera má našlápnuto a v životě 
se neztratí,“ komentuje soutěž 
tatínek Zdeněk.

Na úspěchu se rodiče samo-
zřejmě nemalou měrou podíleli 
také. „Když vezmu v potaz ča-
sovou a finanční náročnost, je 
to důvod, proč se plno krásných 
dívek soutěže neúčastní. Mnozí 
rodiče nejsou ochotni investovat 
své  peníze a čas,“ zvažuje pan 
Skála a děkuje všem, kteří se 
zúčastnili hlasování a kteří dceři 
úspěch přejí. Blanka dostala 
spoustu gratulací, dárků a darů, 
například pojede s maminkou do 
Chorvatska. Asi největší radost 
měla z notebooku, protože jí ho 
bráška Zdeněk nechtěl půjčovat.

„Dcera je velmi všestranná: 
šest let jezdila motokros, tři 
roky hrála za HC Slovan Loun, 
třetím rokem tancuje v TK Luna 
u Jany Stehlíkové a chce studovat 

taneční konzervatoř,“ prozrazuje 
o nejkrásnější dívce ČR mamin-
ka. Její slova dotvrzuje i fakt, že 
v pátek 6. června bude Blanka 

mezi oceněnými účastníky inter-
netové soutěže Znáš své město 
a okolí? Při této příležitosti jí 
starosta Loun Jan Kerner chce 
poděkovat za úspěšnou repre-
zentaci města.

„Navrhování zahrad byl můj 
koníček, nyní moje hlavní práce,“ 
říká Stanislav Špoula, absolvent 
Střední zahradnické školy v Měl-
níku. Přihlásil se do výběrového 
řízení na řešení centrálního pro-
storu v Benátkách a jeho projekt 

Odpočívadlo s kamennou scené-
rií a suchým jezírkem byl radními 
vybrán. 

„Kamenný les tvoří analcimic-
ký tefrit z Lomu Dubičná. Jde 
o velmi starý, druhohorní čedič,“ 
představuje Stanislav Špoula 

hlavní aktéry kamenného dějství 
a pokračuje členy pracovního 
týmu: „Se silákem Jardou Ne-
podalem jsem se seznámil v Čes-
kém Krumlově, kde jsem dělal 
medvědárium. Prokop Ševčík je 
znamenitý vazač kamenů a za-
hradník s letitou praxí, působil 
v Průhonickém parku, seznámili 
jsme se v pražské zoo, stejně jako 
s Miroslavem Koudelkou. V zoo 
jsme realizovali vstupní obelisk 
či výběh pro tučňáky.“  

V úterý 27. května byl v ka-
menné scenérii vztyčen největší, 
jedenáctitunový kamenný sloup. 
Prokop Ševčík sloup ovázal lany 
a všichni strnuli – unese ho je-
řáb? Nevyvlékne se? Nerozlomí? 
Kámen se vznesl, chvíli jako by 
levitoval, poté se pomalu usadil 
na správné místo.

„Tuhle podívanou si nemohu 
nechat ujít,“ říká radní Bořek 
Zasadil, který si vzal dovolenou 
a chodí vznikající dílo obdivovat 
se synem Markem. Není sám, 
i ostatní lounští občané denně 
chodí zvědavě kontrolovat, jak 
práce pokračuje. Muži tvrdě ma-
kají i o víkendu, i za největších ve-
der. Nyní je gró kamenné kompo-
zice o průměru 32 metrů hotovo, 
právě se dotváří kamenné jezírko. 
„V sobotu bylo na padnutí, večer 
jsme byli všichni jako rudoši,“ líčí 
v neděli ráno Miroslav Koudelka 
a pokládá čedičovou dlažbu spolu 
se synem Františkem.

Před časem jejich vůz zastavila 
policejní hlídka. Předtím si pích-
li pervitin a v autě měli množství 
krabiček od nurofenu a panado-
lu, dále plechovky s fosforem 
a jodem, z nichž se vyrábějí 
drogy. Při domovní prohlídce 
pak policie našla v bytě chemic-
ké látky pro výrobu pervitinu 
a stříkačky. 

Podle obžaloby Martin P. nej-
méně 50x nitrožilně aplikoval 
drogu své spolubydlící, kromě 
toho měl za úplatu předávat 

drogu dvaadvacetiletému  
a ještě ne osmnáctiletému mla-
díkům. Martin P. měl kupovat 
v lékárnách léky, za které mu 
v Bílině jistý muž dával pervitin 
ve stříkačkách, i suchý. Za výro-
bu, distribuci nebo přechovávání 
drog hrozí až pětiletý trest odně-
tí svobody a až deset let vězení 
za zprostředkování drogy osobě 
mladší osmnácti let.

Oba obžalovaní využili práva 
nevypovídat, soudkyně proto 
přečetla jejich výpovědi z pří-

pravného řízení. Na to, že se 
v jejich bytě našly chemikálie 
na výrobu drog, louh, stříkač-
ky a sousede cítili z bytu toluen, 
měli toto vysvětlení: pomocí 
louhu „čistili odpad“ nebo 
„míchali barvy pro malování 
v bytě“. A injekční stříkačky 
na záchodě? Ty podle výpovědi 
Petry V. plnila louhem a vystří-
kávala záchod proti vodnímu 
kameni. 

Obžalovaní přečtené výpovědi 
v podstatě potvrdili, jen Martin 
P. se bránil - aplikoval pervitin 
ženě prý méně než padesátkrát. 
Též popírá, že by znal mladíky, 
kterým drogu prodával. „Tu 
jsem dával jen Petře,“ uvedl. 
Doznal, že se drogy pokoušel 

vyrábět, ne však doma. Podle 
výpovědi Petry V. právě tehdy, 
když je policie chytila, to bylo 
naposledy, co chtěli drogu pou-
žít: „Chtěli jsme s tím skoncovat 
a vše vyhodit.“ 

K soudu se nedostavili oba 
mladíci - jako svědci. Soudkyně 
tak nařídila zajistit jejich předve-
dení. Oba obžalovaní navíc dva 
dny před tímto hlavním líčením 
vyslechli rozsudek za dřívější 
výrobu a držení drog - Petra V. 
byla pravomocně odsouzena 
na 18 měsíců s podmínkou 3 
roky, Martin P. nepodmíněně 
na 2 roky vězení, zatím ne-
pravomocně. V úvahu nyní 
připadá úhrnný trest, jednání 
bylo odročeno na 16. července.

Někteří motorkáři si sebou be-
rou nejen své partnerky, ti starší 
dávají přičichnout vůni benzínu 
a kráse na dvou kolech i svým 
dětem. Pomalu, ale jistě tu s lé-
ty začínají vévodit čopry, které 
jsou přímo stvořené pro parádní 
jízdu krajinou. V reproduktorech 
nastupují Ramsteini a s nimi při-
jíždí skupinka z Karlových Varů 
na Yamahách. Po odstrojení 
stojí vedle svých strojů půvabná 
Lucka a Petra.

Ve dvě hodiny se dává téměř 
vše, co má kola, na spanilou jíz-
du, kterou zakončuje triumfální 
průjezd městem. Příznivci sil-
ných strojů se na náměstí otáčejí 
a míří zpět na koupaliště, kde je 

připraven program: motorkářské 

soutěže a večer kapely Kabát Re-
vivál, Pumpa a Kutloch. Nechybí 
soutěž Miss mokré tričko ani půl-
noční striptýz. Večerem provázel 
na dvě stovky motorkářů a příz-
nivců těchto strojů Radek Jirgl.

Statistika posílila 
o další čísla

OKRES LOUNY (pčr) - Minu-
lý týden vyjížděli policisté loun-
ského okresu celkem k osmnácti 
dopravním nehodám. Tři lidé při 
nich utrpěli lehčí újmu na zdraví, 
škoda byla vyčíslena na 1 130 000 
Kč. O víkendu bylo nahlášeno pět 
nehod s jedním lehkým zraněním 
a škodou 377 000 Kč. Příčiny: ne-
správný způsob jízdy nepřiměře-
ná rychlost.

Starosta popřeje 
ke sto prvním 
narozeninám 

LOUNY (hv) - Starosta Loun 
Jan Kerner navštíví dnes ve 13 
hodin paní Miladu Lůžkovou, 
která právě 4. června  slaví své 
životní jubileum 96 let. Jako 
pozornost obdrží jubilantka kvě-
tinu a podepíše se do Pamětní 
knihy města.

V pondělí 9. června pak oslaví 
paní Jiřina Brožková své opravdu 
úctyhodné 101. narozeniny. Také 
jedním z její gratulantů bude 
starosta Jan Kerner, který paní 
Brožkové přijde popřát mnoho 
zdraví a štěstí do domova pro 
seniory U Pramene.

Všude mne vřele vítají… Na lounskou radnici 
v pátek zavítal izraelský velvyslanec Yaakov Levy. „Navštívil 
jsem již dvacet českých měst, například Opavu, Ostravu, 
Český Těšín, Brno, Chomutov, Karlovy Vary, Louny. Cítím 
se tu dobře, jsem vřele vítán. Lidé mi projevují náklonnost,“ 
říká velvyslanec, který v Lounech navštívil izraelskou firmu 
Netafim na kapkovou závlahu a skleníkové technologie. Pro 
lepší dopravní spojení přesídlila ze Žatce do průmyslové 
zóny do Loun a zaměstnává dvacet lidí. „Jsem tu obchodně, 
ale hodlám se do Loun vrátit, až si nastuduji jejich historii,“ 
slíbil host. Na snímku je s manažerem firmy Netafim Luď-
kem Cimrou a místostarostou Loun Janem Čermákem. (red)
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V čele spanilé jízdy žateckou krajinou nesmí chybět Radek 
Černoch (v přílbě s hvězdami), ani Jarda Holý (s vousy).

Silné motory, tvrdý rock a krásné ženy 
ŽATEC (bal, jt) – Je sobota před polednem. Vcházíme do areálu 
koupaliště v Žatci a vítají nás AC/DC a jejich Hells Bells. Tvrdá 
roková muzika pro tvrdé chlapy, ale také krásné dívky a ti všichni 
přijíždějí na 9. sraz, který pořádají Žatečtí motorkáři. Areál se 
rychle plní nablýskanými a vyšperkovanými stroji všech značek. 

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

V Benátkách vyrostl kamenný les
Vzduchem se vznášely kamenné sloupy, z valounů vzniká jezírko

LOUNY (toš) - V lounských Benátkách (proti Veslařskému klubu) 
bylo před čtrnácti dny složeno zhruba 130 tun kamene, z nichž 
má během tří neděl vyrůst kamenný les. Prostor ovládl zahradník 
a tvůrce kamenných kompozic PhDr. Stanislav Špoula.

Kamenná scenérie nabízí zcela nový pohled na lounský kostel 
sv. Mikuláše. V popředí zahradní architekt Stanislav Špoula.

Z bytu se linul toluen
Obžalovaná údajně stříkačkou s louhem ničila vodní kámen

LOUNY (bal) - Kvůli drogám stojí před soudem sedmatřiceti-
letý Martin P. a jeho přítelkyně třiatřicetiletá Petra V. ze Žatce. 
U Okresního soudu v Lounech minulou středu Martin P. vyslechl 
obžalobu z pokračujícího trestného činu šíření toxikomanie a oba 
z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek 
a jedů.

FO
TO

 M
. H

R
D

LI
Č

K
A 

H
ZS

 Ú
S

TE
C

K
É

H
O

 K
R

A
JE

FO
TO

 K
V

Ě
TA

 T
O

Š
N

E
R

O
V

Á

Možná Blanku potkáváte ces-
tou do školy a ani nevíte, že 
máte tu čest s Dívkou roku.

Blanka Skálová 
Dívkou roku 2008

Nejkrásnější dívka jezdila motokros a chce studovat 
taneční konzervatoř

JIČÍN, LOUNY (red) – V sobotu 31. května se žákyně 3. ZŠ Lou-
ny Blanka Skálová, pro kterou jste mnozí hlasovali, stala Dívkou 
roku 2008. Na finále v Jičíně učarovala porotě volnou disciplínou, 
kde předvedla standardní a latinsko americký tanec se svým tre-
nérem Martinem Čechem.
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