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Opilý násilník napadl bez důvodu
tři lidi a jednoho vážně poranil

Chodov, K. Vary – Jako smyslů zbavený řádil
osmatřicetiletý muž z Chodova, který zamířil notně
posilněn alkoholem do polorozpadlé budovy v
Karlových Varech, kde nocují lidé bez domova.
Jednoho z nocležníků vzbudil a poté napadl. Vzá-
pětí probudil dalšího muže a ženu, aby zaútočil i na
tuto dvojici. Dvaatřicetiletému bezdomovci dal ně-
kolik ran pěstí do hlavy a poté přidal i kopance. Po
ženě, která se oběti brutálního útoku zastala, hodil
stůl a v útoku pokračoval. Muže mlátil židlí, do
hlavy ho praštil stolem. Útok

pokračoval.
Útok

pokračoval.
zastavila až policejní

hlídka, kterou žena přivolala. Ještě předtím však
utržila od násilníka několik facek. „Napadený muž
byl se zraněním převezen do nemocnice, kde byl
operován a následně hospitalizován. Policisté
útočníka zadrželi a kriminalisté ho obvinili ze
spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení
na zdraví a přečinu ublížení na zdraví. Státnímu
zástupci podali podnět k vydání návrhu na jeho
vzetí do vazby, který akceptoval, a soudce ho v
pondělí v odpoledních hodinách poslal do vazební
věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí
trest odnětí svobody na dva roky až deset let,“
uvedla k případu mluvčí krajské policie Zuzana
Týřová. (mel)

U Bukovan hořela tráva. Během
jednoho dne hned dvakrát

Bukovany – Už pět desítek požárů suché trávy li-
kvidovali hasiči v Karlovarském kraji od začátku
roku. Do statistiky se zapíší i dva požáry trávy v
Bukovanech, kde začátkem týdne hořela za jediný
den hned dvakrát. „V Bukovanech likvidovaly čtyři
jednotky hasičů požár suché trávy na rozloze zhru-
ba 50 x 200 metrů v rekultivovaném dolovém
území. Oheň kromě suché trávy zasáhl i stromky. V
době, kdy hasiči na tomto místě zásah končili, za-
čala hořet suchá tráva opět u Bukovan, tentokrát v
blízkosti obce. Oheň se nerozšířil a zasáhl plochu
zhruba 20 x 20 metrů,“ uvedl mluvčí krajských
hasičů Martin Kasal. „Na kontě mají hasiči už pa-
desátku požárů trávy nebo lesních porostů od za-
čátku roku. V bývalém dolovém území kolem jeze-
ra Medard od začátku roku kvůli požárům zasaho-
vali hasiči už pětkrát,“ doplnil. (jid)

Do Rotavy na Oldies party
Rotava – Nevíte, co s volným časem o prodlouže-
ném víkendu? Pak můžete zavítat na Oldies party
do Rotavy. Ta se uskuteční v sobotu v sále Slovan-
ského domu. Na pořadu budou i soutěže a karaoke.
Začátek je ve 20 hodin. (jid)
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Půl miliardy pro nemocnici. Práce na stavbě začaly
Dokončení ze str. 1.

Současně s tím se začne
stavět přístavba, pavilon A1.
Závěrečnou fází výstavby
budou nové komunikace a
parkovací plochy.
A co v novém čtyřpodlaž-

ním pavilonu bude umístě-
né? V přízemí bude sekce
dětských ambulancí, prostor
kuchyně s varnou, příprav-
nami a zázemím, centrální
sklady, technické prostory
strojoven med. plynů, topení
a rozvodny elektro. Propoje-
ní s objektem B spojovací
chodbou. V prvním patře
pak bude výdej jídla s jídel-
nou zaměstnanců, kanceláře

technického oddělení a
centrální laboratoře (bio-
chemie, hematologie, imu-
nohematologie) a strojovna.
O patro výš jsou napláno-

vané operační sály včetně
zázemí, které se prolíná do
pavilonu B. Fungovat zde
bude také centrální sterili-
zace, umístěné zde budou i
technické prostory strojoven
chlazení a elektro.
Třetí nadzemní podlaží

bude tvořit lůžková část
dětského oddělení s kapaci-
tou 20 lůžek a lůžková část
gynekologie s kapacitou 18
lůžek. V posledním patře
bude další lůžková část,
tentokrát porodnice s kapa-

citou 12 lůžek, ale také no-
vorozenecké oddělení s po-
rodními boxy, porodním
operačním sálem a lůžkovou
jednotkou porodnice/ šesti-
nedělí. „Jsme velmi rádi, že
se stavební práce v chebské
nemocnici začínají realizo-
vat. I proto, že se jedná o
komplexní dokončení po-
třebných prostor v nemoc-
nici a ne jen o částečnou re-
konstrukci,“ doplnil gene-
rální ředitel Karlovarské
krajské nemocnice Josef
März. „Je to dobré znamení i
pro personál, že kraj s ne-
mocnicí počítá, že o ni stojí.
Určitě to nebude během
stavebních prací jednodu-

ché, ale věřím, že vše zvlád-
neme a výsledkem bude ne-
mocnice, která bude atrak-
tivní jak pro pacienty, tak
pro personál,“ dodal.
Chebská nemocnice se

stane moderním zdravot-
nickým zařízením se zá-
kladními obory a bude po-
skytovat specializovanou
onkologickou péči. „Pustit se
do rekonstrukce a dostavby
Nemocnice Cheb je pro nás
obrovský závazek a věřím, že
stavebníci vše bez problémů
zvládnou tak, aby se co
nejméně narušil chod zaří-
zení,“ podotkla hejtmanka
Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová. (sim)

Taxikář napadl svého zákazníka, který
poté na křižovatce vypadl z auta
Dokončení ze str. 1

„Zákazník si nejdříve te-
lefonicky objednal odvoz od
jedné sokolovské taxislužby
k místní diskotéce. Po pří-
jezdu k podniku měl taxikář
požadovat jinou částku, než
na které se původně se zá-
kazníkem dohodnul. Kvůli
tomu mělo dojít mezi nimi
k rozepři. Ta vyvrcholila fy-
zickým napadením zákaz-
níka taxikářem se součas-
nou snahou taxikáře zabrá-
nit vystoupení zákazníka z
vozidla. Taxikář se s vozi-
dlem rozjel od diskotéky. A
když na blízké křižovatce
musel zastavit a dát před-
nost projíždějícím autům,
zákazník toho využil a po

dalším fyzickém napadení z
vozidla otevřenými dveřmi
vypadl na silnici. Hned poté
řidič taxi z místa incidentu
odjel,“ vylíčila mluvčí soko-
lovské policie Kateřina
Krejčí.
Policie po taxikáři nyní

pátrá.
„Jednalo o muže ve věku

kolem 40 až 50 let, který
měl světlejší vlasy, délky 4
až 5 cm. Vozidlo bylo stří-
brné, větší, zřejmě typu
kombi, nezjištěné tovární a
poznávací značky. Policisté
pátrají také po osobách,
které byly v uvedenou dobu
v ulici Nádražní u bývalého
´Čecháče´. Dále kolem čtvrt
na dvě ráno v ulici Sloven-
ská či Závodu míru poblíž

diskotéky a ve stejnou ho-
dinu také poblíž křižovatky
ulic Stará Ovčárna a Závodu
míru pod benzinovou čer-
pací stanicí (Tank ONO) ne-
bo na této benzínové čer-
pací stanici. Tyto osoby
mohly vidět incident nebo
jeho část a podle popisu by
mohly poznat osobu taxi-
káře nebo jeho vozidlo. Po-
licisté pátrají i po osobách,
kterým se něco podobného
za posledního půl roku stalo
a mohlo by se jednat o
stejného taxikáře a vozidlo,“
dodala.
V případě těchto infor-

mací se mohou svědci ob-
rátit na bezplatnou linku
158 nebo na nejbližší poli-
cejní služebnu. (jid)

Starostou Ostrova byl zvolen Josef Železný
Znovu navrženého Pavla
Čekana většina zastupitelů
starostou zvolit odmítla

IVANA KALINOVÁ

Ostrov – Za hlasitých emo-
cionálních komentářů ve-
řejnosti, zmatků, invektiv a
vzájemného slovního napa-
dání zastupitelů se neslo
včerejší jednání ostrovského
zastupitelstva. Tajnou vol-
bou byl za odvolaného sta-
rostu Pavla Čekana (ČSSD)
nakonec zvolen Josef Želez-
ný (ČSSD). Obdržel 13 hlasů z
jednadvacetičlenného za-
stupitelstva. Železného
jednadvacetičlenného

Železného
jednadvacetičlenného

ještě
předtím ale z funkce mís-
tostarosty zastupitelé větši-
nou hlasů odvolali, a proto-
že radní Pavel Matějka sám
na funkci rezignoval se slo-
vy, že si nedovede představit
zasedat v radě se zbabělci,
mohla tak začít rekonstruk-
ce ostrovského vedení
města. Tento návrh na
usnesení podal Petr Šindelář
(ODS). Do funkce starosty
zastupitelé odmítli zvolit
Železného
zastupitelé
Železného
zastupitelé

protikandidáta
Pavla Čekana

protikandidáta
Čekana

protikandidáta
(ČSSD),

protikandidáta
(ČSSD),

protikandidáta
jehož

na tento post znovu navrhl
odvolaný uvolněný mís-
tostarosta a nyní zastupitel
Milan Bílek (nez.). Čekan

zastupitel
Čekan
zastupitel

obdržel pouze osm hlasů.
Zastupitelé zároveň zvýšili
počet členů rady z pěti na

sedm. Místostarostové zů-
stali dva a zvoleni byli až po
uzávěrce Deníku. Současnou
ostrovskou koalici by měla
tvořit platforma ČSSD,

by
ČSSD,
by
ODS,

hnutí Ostrováci, Strana Svo-
bodných občanů a Starosto-
vé a nezávislí.
Odvolaného starostu Pavla

Čekana přišlo na ostrovskou
radnici podpořit několik de-
sítek lidí, kteří na jeho tři

kolegy z platformy ČSSD,
kteří zůstali v ostrovské ko-
alici, ale i další členy stran a
hnutí mimo KSČM

členy
KSČM
členy
pokřiko-

vali hanba, fraška, podraz,
svinstvo, ostuda a že se ne-
stydíte. Zastupitelka Lud-
mila Šneberková
stydíte.

Šneberková
stydíte. Zastupitelka

Šneberková
Zastupitelka

(KSČM)
Zastupitelka

(KSČM)
Zastupitelka

dokonce nazvala Josefa Že-
lezného loutkou v rukou
opozice a odvolaný starosta
Pavel Čekan
opozice

Čekan
opozice odvolaný

Čekan
odvolaný
kuňkou obec-

nou. „Od ČSSD nemáte žád-
ný mandát, abyste o vedení
Ostrova vyjednával s opozicí.
Dobře víme, odkud vítr vane.
Nemáte v sobě kouska cti,
abyste to řekli dopředu,“
osopil se Čekan

dopředu,“
Čekan

dopředu,“
ještě před

volbou na Železného.
ještě

Železného.
ještě

Sou-
časný starosta ale na veškeré
invektivy odmítl reagovat.
Více informací v sobotním

vydání Deníku.

JEDNÁNÍZASTUPITELSTVA řídilmístostarosta Josef Železný, nyní už nový starosta. Foto: Deník/mel

Echt oberpfälzer
Schmankerln

DENÍK V ZÁPADOČESKÝCH MUTACÍCH: Domažlický deník, Chebský deník, Karlovarský deník, Klatovský deník, Plzeňský deník, Rokycanský deník, Sokolovský deník, Tachovský deník. Vychází pondělí - sobota. VYDÁVÁ VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2 Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 01440578. 
CENTRÁLNÍ REDAKCE: U Trezorky 921/2 Jinonice, 158 00 Praha 5, šéfredaktor centrální redakce Tomáš Skřivánek.
REGION ZÁPADNÍ ČECHY: Kovářská 4, 301 00 Plzeň. Šéfredaktor: Bc. Aleš Tolar, tel. 377 168 301 (ales.tolar@denik.cz). Sport: tel. 377 168 331, fax 377 168 330 (sport.zapad@denik.cz). Manažer inzerce: Petr Kohout, tel. 377 168 275 (petr.kohout@denik.cz). Manažerka distribuce: Aneta Nachtmanová, tel. 377 168 284,
(aneta.nachtmanova@denik.cz). Od 1.5.2015 je platný ceník č. 14. Předplatné: Objednávky, informace, reklamace a další dotazy na tel. 272 015 015, e-mail: predplatne@vlmedia.cz, www.mojepredplatne.cz. Inspektor prodejní sítě : Tereza Webrová , tel 724 100 405.
SOKOLOVSKÝ DENÍK: Staré náměstí 27, 356 01 Sokolov. Šéfredaktor: Jiří Drozdík, tel. 352 621 111 (jiri.drozdik@denik.cz). Sport: tel. 352 621 111 (sport.sokolov@denik.cz). Inzerce: tel. 352 621 111, 352 623 318 (inzerce.sokolov@denik.cz).   www.denik.cz  
ISSN: 1210-9207 MKČR: E16980 Tiskne VLM a.s., tiskárna Novotisk Praha, U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10. Předplatné doručuje Česká pošta, s. p., volný trh PNS, a. s. . Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Regionální Deník najdete v aplikacích pro iPhone a OS Android.

d
b
i_
10
02
84
3-
03

d
b
i_
10
03
55
9-
01

INZERCE 
- záruka úspěchu

2 13. dubna 2017Deník
www.denik.cz


