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1.října 2008 v 15 hodin proběhne
slavnostní otevření Mateřského
centra, které sídlí v areálu bývalého
spinningu na nám. Svobody.

Vzdělávací zařízení dostalo
možnost nabýt rozestavěnou
školu v Malínské ulici

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Ve čtvrtek se konala v Praze v kině Metropol předpremiera 3. řady seriálu Nemocnice na kraji města,které
se zúčastnili i zástupci města Žatce starosta Erich Knoblauch a za turistické infocentrum Jan Novotný. Mezi návštěvníky zavítali i známé herecké tváře , které v seriálu hráli. Všem se tato předpremiéra líbila a všichni odcházeli
z kina spokojeni. V Žatci se prémiera konala 16.9.2008 od 19. hod v digitálním kině, lístky byly zdarma a návštěvníci mohli podepsat petici na podporu gynekologie a dětského oddělení nemocnice Žatec. Vladimíra Stejskalová

PROHLÁŠENÍ NEMOCNICE ŽATEC
Vedení Nemocnice Žatec o.p.s. se znepokojením sleduje články a reportáže v médiích a prohlašuje:
oddělení nemocnice.
1. Ze strany VZP ČR existuje možnost
neuzavření smlouvy mezi VZP ČR 6. Pokud VZP ČR, která odůvodnila svá
rozhodnutí tím, že „tato oddělení zde
a Nemocnicí Žatec o.p.s. na provoz
nemusí být“, nezmění své stanovisko,
dětského oddělení a gynekologickoobrátí se vedení nemocnice k ostatním
-porodnického oddělení.
spolupracujícím pojišťovnám a po2. Neuzavření smlouvy NEZNAMENÁ
žádá obyvatele Žatecka, Lounska,
zrušení obou oddělení ale fakt, že VZP
Podbořanska a ostatních spádových
ČR na těchto odděleních nebude platit
regionů o přeregistrování se k jiným
nemocnici za zdravotní péči.
zdravotním pojišťovnám dle vlastního
3. Vedení nemocnice prohlašuje, že na
výběru od VZP ČR.
těchto odděleních zachová provoz všemi dostupnými prostředky a v žádném 7. Vedení nemocnice se distancuje od
článků, které mohou vyvolat paniku
případě neuvažuje o zrušení a uzavřea nejistotu mezi obyvateli a podávají
ní těchto oddělení.
zkreslený pohled na problematiku
4. Od ostatních zdravotních pojišťoven
kolem Nemocnice Žatec, o.p.s.
máme potvrzeno, že stojí o spolupráci
Zároveň konstatuji, že tyto články
s námi a o zachování těchto i dalších
mohou nemocnici poškodit, zvláště
oddělení Nemocnice Žatec, o.p.s.
v její personální politice a mohou
v nezměněné podobě.
ovlivnit množství pacientů, které
5. Vedení nemocnice a správní rada
nemocnice ošetří.
Nemocnice Žatec, o.p.s. bude všemi prostředky usilovat o zachování 8. Vzhledem k veřejnosti vedení Nemocnice Žatec, o.p.s. prohlašuje,
smlouvy s VZP ČR na provoz všech

Dny evropských památek v Žatci

Dny evropského dědictví jsou významnou, celosvětovou kulturně poznávací,
společenskou a výchovnou akcí. V letošním roce probíhají Dny evropského
dědictví v České republice ve dnech 13. až 21. září. Národní téma pro letošní
rok je „Památky v krajině a krajina jako památka“. „Lidé, kteří krajinu tvořili
a tvoří, jsou na ni hrdi a vrací se tam, jako do skutečného domova.“
V sobotu 13. září úderem 13. hodiny opevnění – ŘOP. Interiéry zámku jsou
zahájil slavnostně starosta města E. momentálně v rekonstrukci. Ti, kteří, si
Knoblauch Den evropského kulturního prohlédli zahradu, byli svědky úžasného
dědictví v Žatci, společně s ředitelem výhledu na okolí a na jedny z nejstarších
Regionálního muzea K. A. Polánka. chmelnic. Poté následovala prohlídka
Na programu byla prohlídka zámku sušárny chmele v Trnovanech a statku
a zahrady ve Stekníku, kde se nádvoří v Rybňanech. Jako každým rokem
rokokového zámku z 2. pol. 18. století, i letos byla zpřístupněna radniční věž,
stalo svědkem vystoupení žáků ZUŠ muzeum, Křížova vila a Chmelařské
Žatec i dobývání „řopíku“ v podání muzeum. Největší zájem byl o zámek ve
Klubu vojenské historie Mitte-Střed. Stekníku, kde se číslo návštěvnosti vyšplPřekrásné slunečné počasí tak vylákalo halo na 470 a radniční věž navštívilo více
několik desítek návštěvníků k prohlíd- jak 150 lidí. Přesná čísla o návštěvnosti
či přímo soudně. Od té doby, co rada
ce prosluněné zámecké záhrady, v jejíž jednotlivých objektů zveřejní Regionální
přistoupila prostřednictvím právního dolní části je právě vybudované lehké muzeum v tiskové zprávě.
(žit)
zástupce města k nekompromisnímu
řešení situace, bylo dlužníky vyklizeno
27 bytů a exekucemi či soudně vymoženo 420 tisíc korun. Uvolnění dalších 12
bytů se aktuálně řeší.
(rm)

Dluhy a byty se postupně vracejí

Žatec – Částka 11,265 milionu korun
se skví na straně pohledávek, které eviduje město Žatec u nájemců bytových
a nebytových prostorů. Všechny se na
V sobotu dne 13. září se na letišti Ma- příkaz rady města řeší právní cestou.
Dluhy za nájemné a služby se vymácerka konalo setkání veteránů leteckých
útvarů z bývalého letiště Žatec. Toto se- hají exekučně (cca 10 milionů korun)
tkání pořádala místní 24. odbočka Svazu
letců ČR u příležitosti letošních oslav 90.
výročí čs. vojenského letectva. Součástí
programu byl i křest 2 nových knih
autora Stanislava Vystavěla o historii
Upozorňujeme řidiče na následující
leteckých útvarů z názvem Bez nich by dočasnou změnu dopravního režimu
nevzlétli a 11. Letecká základna. Na na náměstí Svobody a přilehlých kosnímku zleva ing. Josef Hlava, ing. Ja- munikacích v souvislosti s pořádáním
romír Nejman, ing . Václav Vašek a ing. kulturní akce „ROCK FOR ŽATEC
Jindřich Tausch. Vladimíra Stejskalová 2008“ v termínu 19. - 21. 9. 2008:
1) Dne 19. 9. 2008 (pátek) od 6,00
hod. do 20. 9. 2008 do 6,00 hod. bude
uzavřena vozovka na nám. Svobody
v úseku čp. 57-42, tj. levá strana náměstí při pohledu z ul. Obránců míru.
Veškerý provoz bude veden obousměrně po pravé straně náměstí při vjezdu

Křest knih

že provozuschopnost nemocnice je
nedotčena. Gynekologicko-porodní
oddělení bude revitalizováno dle
plánu.
MUDr.Zdeněk Bergl
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

z ul. Obránců míru.
2) Dne 20. 9. 2008 (sobota) od 6,00
hod. do 21. 9. 2008 do 13,00 hod.
bude úplně uzavřena ul. Obránců míru
v úseku od křižovatky s ul. Oblouková
včetně úplné uzavírky náměstí Svobody. Doprava bude odkloněna z křiž. ul.
Obránců míru x ul. Oblouková do ul.
Oblouková, dále ul. Dlouhá, nám. 5.
května a nám. Max. Hošťálka v Žatci.
Jitka Stříbrná,
odbor dopravy
a SH MěÚ Žatec Prohlídka zámecké zahrady byla tím nejpříjemnějším zážitkem
FOTO.: ŽIT

Dovolte mi, abych touto cestou vznesla připomínku k organizátorům Dočesné.
Jsem skoro žatecká rodačka a Dočesných
jsem zažila hodně. K té letošní ale mám
jednu velkou připomínku, a myslím si,
že nejsem sama.
Domnívají se organizátoři, že je možné, aby střední a starší generace dokázala
3 – 5 hodin při sledování programu na
hlavní scéně neustále korzovat nebo stát
na jednom místě bez možnosti si chvíli
posedět na lavičkách, které léta bývaly
před hlavním podiem? V loňském roce
jsme se domnívali, že lavičky zmizely
ohledně předpokládané návštěvě Karla
Gotta. To jsme i pochopili. Ale letos se
situace opakovala a velmi se obávám , že
již při tom zůstane a lavičky se instalovat
nebudou.
Vážení organizátoři i vy jednou budete
starší a méně pohybliví a určitě rádi uvítáte možnost si alespoň chvíli posedět.
Zamyslete se nad mojí připomínkou
s kterou určitě souhlasí většina návštěvníků (mimo mládeže) žatecké Dočesné.
S pozdravem
Věra Broumová
U Hřiště 455, Žatec
Odpovídá ředitel Městského divadla
Problematika laviček není tak jednoduchá jak se zdá.
V loňském roce se ohledně předpokládané návštěvnosti lavičky skutečně neinstalovali, nicméně jsme pro důchodce
a invalidy měli instalováno 10 laviček za
zátarasem těsně u pódia.Letos jsme tento
model opět použili a pořadatelé umožnili
opět invalidům a důchodcům opět tyto
lavičky používat. Z fotografií je zřejmé,
že po celý den toho využila pouze malá
skupinka občanů .Lavičky byly dále
umístěny na scéně po dobu, kdy probíhal program country a druhý den, když
probíhal dětský program, pak se lavičky
z důvodu bezpečnosti návštěvníků musely uklidit. Po celou dobu se nacházely
ve Dvořákově ulici v klidové zóně, kde
probíhalo historické tržiště.
Systém současných laviček pro tak
navštěvovanou akci jako je Dočesná,
je značně nebezpečný. Lavičky nemají
pevnou celistvou konstrukci a v případě,
že jsou lidé na tyto lavičky namáčknuti,
dochází k nepříjemným úrazům. Do
budoucna by bylo zapotřebí stávající
typ nahradit skutečnými a bezpečnými
lavičkami, které zabrání spadnutí či
posunutí. Tento systém je samozřejmě
finančně nákladný a je třeba na něj najít
finance či dotace. Martin „Víťa“ Veselý
divadlo Žatec, mob: 723 474 459

Žatec – Po obsáhlé diskuzi schválili
zastupitelé způsob, jakým může žatecká soukromá Střední průmyslová
škola elektrotechnická získat objekt rozestavěné školy v Malínské ulici. Ta ho
chce využít pro rozšíření výuky. Objekt
má tedy určitou naději, že bude využit
k tomu, proč byl postaven – tedy pro
vzdělávací účely.
Zastupitelé se po jednání se zástupci
školy usnesli na kupní ceně 6 milionů korun s tím, že školský účel využití stavby
bude platit nejméně 15 let od kolaudace
a město Žatec bude mít předkupní právo
za zaplacenou kupní cenu po dobu 3 let.
Toto vše s tím, že bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě s termínem uzavření
řádné smlouvy do 30.června 2009.
Tímto usnesením se umožňuje škole
splnit podmínky stanovené v dotačním
titulu, ze kterého chce vzdělávací zařízení
čerpat prostředky na přestavění a oživení
objektu. Na druhé straně se tím město
jistí pro případ, že když dotace škole
nevyjde, objekt se mu vrátí zpět. Čili
– bude-li dotace, dostane město peníze
a rozjede se další školské zařízení. Pokud
ne, musí město následně řešit, co s rozestavěným objektem dále.
Soukromá škola hodlá v budovách
v Malínské ulici umožnit studium na
vyšší odborné škole, dále vytvořit zařízení
pro vzdělávání pedagogických pracovníků, rozjet jednoleté pomaturitní studium
jazyků a realizovat další navazující potřeby jako jsou různé dílny, laboratoře
apod. To vše bude podle záměru školy
využitelné pro tělesně handicapované
studenty, pro něž zajjišťuje vzdělávací
programy už několik let.
(kas)

strana 2

Nemocnice
musí vydržet!
Vážení obyvatelé, v minulých dnech
jsem se stal iniciátorem petice, jejímž
cílem je ukázat, že obyvatelé Žatce
a celého regionu podporují SVOJI
nemocnici v Žatci. Impulsem se stalo
vyjádření krajské pobočky Všeobecné
zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem, že nechce prodloužit smlouvu
s nemocnicí na dětské a gynekologicko-porodnické oddělení.
S lidmi, jimž jde o zachování nemocnice v současné podobě, jsme
vytvořili petiční výbor a ihned začali
shromažďovat podpisy. Reakce signatářů petice jsou jasné – jsou naštvaní,
rozezlení. Nejen na VZP, ale i na další
státní instituce, od kterých čekají, že
jsou tu kvůli nim – lidem. A že pomohou, což se zatím neděje.
Ať je za iniciativou VZP cokoliv, nesmíme se nechat dát! VZP je v situaci,
kdy drží plný měšec a z něj odsypává
peníze za výkony ve zdravotnictví.
Na naší straně je ale zdravý rozum.
Už proto, že v okrese Louny je to
poslední nemocnice. Je to zařízení
určené pro region s více než 80 tisíci
obyvatel, kteří to mají do nemocnic
v Karlových Varech či naopak v Chomutově či Mostě až 60 kilometrů.
Neustále deklarovaná politika státu,
že chce podporovat děti a rodiny,
dostává krokem VZP trhlinu. Copak
je vyjádření VZP, že je proti otevření
zmíněných oddělení, v souladu s těmito proklamacemi?!
VZP vybrala od nás, obyvatel,
peníze, ale víc jakoby ji nezajímalo.
Nemohu se smířit s tím, aby někdo
z Ústí či Prahy rozhodoval o tom, že
v přirozeném centru regionu budeme
bez důležitých oddělení. Navíc v době,
kdy se ukazuje, že odhady statistiků
jsou mylné a počty dětí se oproti jejich předpovědím budou zvyšovat.
Význam těchto oddělení tedy bude
narůstat.
Když přihlédnu čistě k otázce peněz,
pak máme v rukách další argument.

Žatecký
týdeník

18. září 2008

Žatecký týdeník

Jak je to s dotací pro Nemocnici Žatec, o.p.s.
Pane starosto Města Žatec,
nerad s kýmkoliv polemizuji prostřednictvím tisku, ale vzhledem k tomu,
že Vy svým vysvětlováním, jak a proč
jste hlasoval na jednání zastupitelstva
Ústeckého kraje klamete nejen občany
Města Žatec, dovoluji si Vaše hlasování
a vyjádření okomentovat.
Aniž by se Vás kdokoliv na jednání zastupitelstva Města Žatec dne 4. 9.2008
ptal, proč jste svým hlasováním nepodpořil žádost Nemocnice Žatec o.p.s.
o přiznání dotace ve výši 10.0 mil. na
nákup přístrojové techniky, jal jste se
svůj způsob hlasování obhajovat. Jsem
přesvědčený o tom, že tak, jako Vám
bylo málokým uvěřeno, že jste z oslavy
narozenin hejtmana neřídil svůj osobní
automobil, málokdo Vám podle mého
názoru uvěřil obhajobu způsobu hlasování na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 3.9.2008.
Proto, aby čtenáři byli seznámeni
s Vašimi postoji k nemocnici, dovolím
se vrátit do nedaleké historie.
Na jednání krajského zastupitelstva
30. dubna 2008 bylo projednáváno
navýšení základního jmění Krajské
zdravotní, a.s. o 300,0 mil. Kč, jak
správně ve svém článku v Žateckém
týdeníku uvádíte. Zapomněl jste však
čtenáře informovat o tom, že v příloze
číslo 7 projednávaného materiálu je
uvedeno, jakým způsobem bude oněch
300,0 mil. Kč rozděleno mezi odštěpné
závody, tedy mezi nemocnice Krajské
zdravotní, a.s. .
Takže, pro Nemocnici Děčín bylo
určeno 33 588 000,-Kč, pro Nemocnici Chomutov 40 728 000,-Kč, pro
Nemocnici Most 42 394 000,- Kč, pro
Nemocnici Teplice 43 227 000,-Kč
a pro Nemocnici Ústí nad Labem
26 150 000,-Kč. 113 913 000,-Kč bude
rozděleno všem nemocnicím spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s., a to
podle potřeby na vylepšení zázemí pro
pacienty a rodinné příslušníky. Tolik
k rozdělení peněz o které bylo navýšeno

základní jmění Krajské zdravotní, a.s..
K Vašemu hlasování o návrhu Klubu
KSČM na zasedání Krajského zastupitelstva dne 30.4.2008 je zapotřebí uvést,
že návrh zněl takto: „ Snížit částku pro
Krajskou zdravotní, a.s. na 200 mil. Kč
a uložit Radě Ústeckého kraje předložit
způsob podpory ostatních nemocnic,
které nejsou zřizovány krajem ve výši
100 mil. Kč.“ Všichni zastupitelé za
ODS včetně Vás, jste hlasovali proti.
Vy, pokud je to pravda, jste podle svého
vyjádření v klubu ODS inicioval to, proti
čemu jste hlasoval. Vaše údajná iniciace na podporu nekrajských nemocnic
přišla v době, kdy se do voleb žádné
jednání zastupitelstva Ústeckého kraje
konat nebude.
Zajisté si pane starosto Knoblauchu,
jako bývalý člen správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s. vzpomenete na to, že
jsem doporučil řediteli Nemocnice Žatec, o.p.s., aby na kraji požádal o 10.0
mil. dotaci na nákup přístrojového vybavení, a to z fondu hejtmana. Byl jste
to Vy, kdo konstatoval, že to nemůže
projít, protože kraj nebude podporovat konkurenci Krajské zdravotní, a.s.
(Krajská zdravotní, a.s. – zřizovatelem
je Ústecký kraj). Očekávalo by se od
Vás, že Vy jako člen krajského zastupitelstva za ODS uděláte vše proto, aby
nějaké peněžní prostředky do nemocnice byly krajem poskytnuty. Nestalo
se tak a můj návrh, aby, když ne 10
mil. Kč., tak alespoň nějaká finanční
částka z fondu hejtmana Ústeckého
kraje do Nemocnice Žatec, o.p.s. byla
přidělena, Vy jste návrh nepodpořil.
Předpokládalo by se, že jako starosta
města budete dělat vše pro to, aby do
Žatce nebo jim zřizovaných organizací
byl přísun peněz co největší.
Opravdu s velkým „uznáním“ musím
hodnotit Vaše znalosti, projevené v článku v Žateckém týdeníku ze dne 11. září
2008 „ Jak je to s dotací pro nemocnici“
o tom, jak jsou dotace poskytovány. Co
je však zarážející, že na zmíněném

jednání správní rady nemocnice jste se
s ostatními členy správní rady a ředitelem nemocnice o své znalosti nepodělil
a nedal jste doporučení jak případnou
dotaci získat, ať už z fondu hejtmana
nebo z fondu jiného. Napadá mne
jediné, vše o dotacích jste nastudoval
zřejmě poté, co jste považoval za nutné
své hlasování obhajovat.
Pokud ve svém článku píšete o jakýchsi
zásadách pro přidělování peněz z fondu
hejtmana, je nutné položit si otázku,
zda vůbec nějaké existují . Podle toho,
komu všemu, a na co všechno jsou peníze z fondu hejtmana přidělovány, si
mohou občané udělat obrázek z následujícího výčtu : pro ilustraci uvedu pouze
tři příklady, pro které jste bezpochyby
hlasoval. Je to dotace z fondu hejtmana
Ústeckého kraje ve výši 5 mil. Kč pro CV
RELAX, a.s. na modernizaci sociálního
zařízení v areálu Kamencového jezera
v Chomutově. Uvádím, že tato společnost je veskrze obchodní společností.
Další příklad : TJ Baník Souš z fondu
hejtmana získala dotaci ve výši 6.9 mil.
Kč na opravu a dostavbu tribuny a osvětlení a FK Tatran Kadaň 7.1 mil Kč. na
rekonstrukci travnaté plochy. Zelenější
trávníky, opravené tribuny a sociální
zařízení jsou důležitější, než-li vybavení
Nemocnice Žatec o.p.s. moderní přístrojovou technikou.
Jednoduše řečeno, fond hejtmana
slouží pouze k tomu, aby byly obcházeny
existující dotační tituly.
To, co je uvedeno v předchozí větě
bylo zástupci klubu KSČM na jednání
krajského zastupitelstva několikrát řečeno. To, že to není názor pouze náš, je
možné si přečíst i v tisku i s dovětkem,
že takovýto způsob rozdělování peněz
slouží jako prezentace ODS v souvislosti
s nadcházejícími volbami.
Dovolím si jednu poznámku veskrze
pozitivní. Budiž Vám ke cti, že jste se
přiznal k tomu, že jste hlasoval Vy sám
a ne osoba blízká.
JUDr. Karel Krčmárik - zastupitel

jako starosta města se pravidelně
informuji o obsahu každého vydání
našeho radničního týdeníku. Rozhodl
jsem se tedy naprosto výjimečně Vám
odpovědět na Váš účelový a předvolební kampaní poznamenaný komentář
okamžitě, aby tyto stránky mohly napříště sloužit zase svému původnímu
Aleš Kassal, účelu a ne prezentaci a následnému
místostarosta Žatce vyvracení názorových postojů KSČM.
V minulém vydání jsem se musel bránit
fabulacím ze strany Žateckých novin,
nyní jste situace využil pro změnu zase
Vy k osobnímu útoku. Přál bych si být
stručný, ale Vaše obviňování je značně
košaté a paradoxně průhledné v tom, že
svou stranu stavíte do toho nejlepšího
světla, kdežto mou osobu a potažmo
celou ODS do toho nejhoršího.
Celý Váš článek se vykazuje jedním
zásadním nedostatkem a to: Nedokážete vyargumentovat jediné tvrzení
z mé předchozí odpovědi Žateckým
novinám a místo toho se soustřeďujete
na (ne)líbivé sumy peněz plynoucích
všude jinde, jenom ne do Žatce. Začínáte napadením mé osoby s tvrzením,
že klamu občany Města Žatec. Mohl
by jste čtenářům i mě samotnému říci
čím? Chtěl bych znát alespoň jeden
příklad nepravdy v mém tvrzení. Ten
ale neexistuje a proto jste ho nemohl
uvést. Na zastupitelstvu města jsem
své hlasování neobhajoval, ale podával
jsem informaci v rámci bodu nemocnice. Nemusím se obhajovat za to, že
jsem se zdržel hlasování pro návrh,
který odporuje legislativě. To si můžete navrhovat možná Vy (s podivem,
neboť jste vzděláním právník…), protože účelově počítáte s tím, že návrh
neprojde a tak nic nebudete riskovat.
Pouze lacině nadhodíte protinávrh,
který vypadá velmi populárně. (Není
náhodou před volbami a nekandidujete
náhodou na jednom z čelných míst?)
Do politiky jsem já zřejmě na rozdíl od
Vás šel s vědomím, že mne čeká nejedno
nepopulární rozhodnutí.
Když se ale vrátím zpět k Vašemu
komentáři, tak musím konstatovat,

že příliš nechápu ani smysl výčtu rozdělení navýšení základního kapitálu
mezi nemocnice Krajské zdravotní
a.s., který je zde uveden. Ta diferenciace měla své ekonomické důvody a pro
čtenáře teď nejsou podstatné sumy
ale celková částka. Zajímavější je už
ale Vaše aktivita v rámci klubu KSČM
o snížení částky na základní kapitál
Krajské zdravotní o 100 milionů (proč
ne 120 nebo 80? nevím..) a přerozdělit
je mezi nekrajská zdravotní zařízení. To
je přesně v logice ultralevicového myšlení. Nejprve někde vyčleníme peníze
a potom teprve budeme hledat způsob,
jak je utratit. Já zastávám názor opačný.
Moje iniciativa spočívá v tom, že chci
nejprve vytvořit stálý program (ne nahodilý fond) podpory s koordinací předem daných pravidel dohodnutých mezi
zúčastněnými nekrajskými zdravotnickými zařízeními. Tato pravidla nadto
ještě nechat projít notifikací Evropské
komise (z důvodu čerpání i evropských
prostředků a vyhnutí se pravidlu nepovolené podpory „de minimis“ – tak jako
například u již vytvořeného programu
na podporu lesů), a teprve zde určit,
jakým objemem prostředků a z čeho
bude program dotován. Z toho důvodu
jsem po několika jednáních s čelnými
politiky byl jako první starosta města
s nekrajskou nemocnicí pozván dne
15.9.2008 na jednání Rady Ústeckého
kraje, kde má žádost byla prodiskutována a usnesením RÚK byl uložen
úkol zpracovat do příštího jednání
záměr vytvořit program pro zmíněnou
podporu. Proto jsem tedy jako v mnoha
jiných případech tehdy nehlasoval pro
nepřipravenou iniciativu. Domnívám
se, že můj postup je v mnohém i do budoucna účinnějším, systematičtějším
a trvalejším nástrojem podpory. A to pro
všechny dotčené nemocnice. Nemohu si
pomoci, ale takto vidím práci krajského
zastupitele zase já.
Rozebírat další jednotlivosti zde nemohu a ani nechci. Omezím se proto již
jen na poděkování za „uznání“, kterého
se mi od Vás dostalo v hodnocení mých

znalostí (měl by je mít každý zastupitel,
než něco navrhne). Mnohem uznalejší
by ovšem bylo, kdyby Vy jste uznal, že
tyto mé argumenty nebyly „vycucány
z prstu“, zakládají se na faktech, a kdyby jste s nimi dokázal polemizovat. To
ale zjevně nejde a proto místo toho
používáte populisticky zaměřené výčty
dotací, které mají v lidech vybudit hněv
na to, že peníze nešly tentokrát do jejich města (máme ale přitom také dost
velkou šanci, že do města přijdou zase
jiné..) a ještě zde demagogicky předkládáte srovnání hodnot zdravotnického
vybavení a sportovního zařízení. Každý
přece cítí, že zdravotnictví je mnohem
a mnohem důležitější, než nějaké přízemní sportování. Opravdu mi nezbývá,
než doporučit všem čtenářům návštěvu
webových stránek ÚK, kde je v usnesení ZÚK uvedeno na co vše byl kromě
uvedeného fond hejtmana použit, že to
nebyl jen sport a jiné „neřesti“, ale například i rekonstrukce areálu university,
městské a krajské kulturní akce, stavby
městského vybavení atp.
Na závěr bych chtěl ještě jednou tedy
zopakovat, že svým hlasováním jsem nemocnici žádnou škodu nezpůsobil (ani
jsem nemohl), Váš návrh neměl nejmenší šanci na úspěch a proto byl valnou většinou zastupitelů také odmítnut a „pro“
bylo pouze 17 zastupitelů z 55.
Mgr. Erich Knoblauch
– také zastupitel
Pozn.
Oznamuji všem dalším případným
přispěvovatelům do ŽT, že toto periodikum napříště již nebude sloužit výměně
politických názorů a že nebudou články
podobného charakteru zveřejňovány.
Týdeník financovaný z obecních peněz
slouží k informování občanů a má dokumentovat práci radnice. Nebojím se
argumentace, ale ne na této půdě. Toto
výjimečné vydání nechť je pouze ilustrací toho, co by se dále dělo. Pokud
se nějaký zastupitel bude chtít politicky zviditelňovat, má k tomu dostatečný
prostor například při veřejných jednáních zastupitelstva města.

Z peněz nás všech se do nemocnice investovaly značné prostředky, více než
200 milionů korun. Z toho podstatná
část právě na gynekologicko-porodnické oddělení. Vše bez příspěvku
státu. Nyní VZP jako akciová společnost vlastněná týmž státem říká, že
tato oddělení nepotřebujeme?! Stát
pro nemocnici nic neudělal a teď
mlčky přihlíží ke konání VZP? To
je nehoráznost. Vrátí nám snad tyto
peníze?
Nemocnice překonala jednu etapu
těžkého období. Spoustu problémů
– především těch personálních – se
podařilo vyřešit, nebo je k tomu díky
aktivitě pana ředitele Bergla ve shánění lékařů našlápnuto. Do toho
přichází zpráva VZP a v očích lékařů
a dalšího odborného personálu dělá ze
žatecké nemocnice nedůvěryhodného
partnera. Ať je to záměr, nebo ne, říkám otevřeně svůj názor: doslova tím
naší nemocnici a nám všem škodí.
Petice koluje mezi lidmi, ve školách,
v podnicích, a to nejen v Žatci, ale
i třeba v Podbořanech nebo Postoloprtech. Kdo chce nemocnici svým
hlasem podpořit, může ji konkrétně
v Žatci podepsat ve vestibulu radnice, u fotografa Antonína Svobody,
v kosmetickém studiu na Kruhovém
náměstí či na spinningu v bývalém
Telecomu. I zítra při představení
prvního dílu nové řady seriálu Nemocnice na kraji města v městském
divadle. Každý hlas, který říká jasné
NE, je důležitý.
Osobně jsem připraven v případě,
že VZP bude dál stát proti žatecké
nemocnici, přestat být jejím pojištěncem. A stát se pojištěncem jiné,
která pochopí význam oddělení pro
pacienty v našem regionu a bude ji
svými platbami podporovat. Zvažte
to i Vy.

Pane zastupiteli,

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Prodám novou čalouněnou rozkládací sedačku . Cena dohodou. Foto
zašlu na e-mail. Kontakt 777 634 052
n Přijmu řidiče kamionu SKLOPKA, po celé Evropě. Tel: 724 150 202.
n Prodám byt 1+ 3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.

ŘÍJEN 2008
15.10. Středa

SENIORSKÉ DOSTAVENÍČKO ANEB KDYŽ JE VÁM ….. SÁT

10:00

Akce Svazu postižených civilizačními chorobami.

16.10. Čtvrtek KRÁSA Z MOULIN ROUGE

19:30

Paříž, město umění, umělců, kabaretů. Město krásných příběhů. Pojďte a staňte se svědky jednoho takového příběhu francouzkého malíře Henri Toulouse
Lautreca. Hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková, František
Kreuzmann. Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 140,II.místa 130,- III.místa 120,-

19.10. Neděle JŮ A HELE ANEB NEBOJTE SE STRAŠIDEL

15.00

21.10. Úterý

19:00

Zábavný pořad pro děti i jejich rodiče se známými televizními kamarády.
Tentokrát se setkáme se strašidly z pohádkové půdy, v představení plném
loutkových výstupů, soutěží, písniček a her.
Mimo předplatné. Vstupné : 70,-

NEZMAŘI

Folková klasika s vícehlasným vokálem. V Žatci oslaví skupina 30 let své
existence a zahrají zde zejména všechny své největší hity.
Nejen na akustické nástroje zahrají a zazpívají: Pavel Zajíc, Šárka Benetková,
Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Vstupné: 150,-

22.10. Středa AUTOŠKOLKA

n Pronajmu garáž s elektřinou Žatci na sídlišti Šafaříkova. Nájemné
1500,-Kč/měsíc. Tel.602 814 478.
n Prodej RD - Domoušice za
1 090 000,- Kč, RD – Železná
1 600 000,- Kč. Žatec – byty: Vol.Čechů dr. byt 1+4 za 1 200 000 Kč,
ul. Husova, byt v os. vl. 1+3 za
1 700 000,-Kč, Písečná , byt v os. vl.
1+3 za 1 080 000,- Kč, ul. Dukelská, byt
v os. vl. 1+2 za 770 000,-Kč (s nájemníkem). RK – Krčmárik, Žatec, Obr.Míru 3, tel. 415 711 429, 603 529 361,
www.reals.cz/kama

PODĚKOVÁNÍ

22.10. Středa HELLO DOLLY ANEB VZPOMÍNÁNÍ NA LAĎKU KOZDERKOVOU

23.10. Čtvrtek AUGUST, AUGUST, AUGUST

19:30

Hořká komedie ze šedesátých let minulého století o manipulování a ohlupování lidí. Uvede divadelní soubor DK Krupka Olympie ve složení Rudolf Rýsl,
Jaroslav Kejzlar, Václav Vašák, Alena Jechová, František Rýsl a další.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,-

29.10. Středa PAVEL JAKUB RYBA TOUR AND THE FISH MEN

19:30

30.10. Čtvrtek BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

19:30

V rámci turné po vlasti české i slovenské přijedou zahrát společně s P. J. Rybou také zajímavý hosté. Poprvé v Žatci tak představí například Dean Brown (
USA), Petr Valášek, Mikoláš Nop, Dr. Boss. Poslechnout si tento večer můžete
hudební mix Funky, Rocku, Fusion a popu.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika
a herce druhé poloviny 19.století F.F.Šamberka. Příběh se odehrává v prostředí divadelní společnosti, která je však po finanční i mezilidské stránce
na pokraji krachu. Hrají: Jaroslava Obermajerová, Oldřich Navrátil, Martina
Hudečková, Kamila Špráchalová, Julie Jurištová, Kateřina Fixová a další Režie:
Milan Schejbal
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

O DOBRU A ZLU

8:30, 10:00

Autorská pohádka s písničkami na motivy pohádky Boženy Němcové. Jak
všichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Přesvědčit se o tom
můžete v příběhu o chlapci, který pomocí obyvatel kouzelného lesa zachrání
dívku zakletou na hradě zlé čarodejnice.
Hrají: Julie Jurištová, Johana Moštíková, Radovan Snítil, Libor Jeník a další.
Uvede Divadelní společnost J. Jurištové.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 45,- Kč.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz
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19:30

Jitka Dolejšová si společně s Janem Přeučilem zazpívá písně jako Hello Dolly,
Vždyť já už jsem vdaná, Loudá se půlměsíc, Kde najdu ideál, Jarní víra, Paagle
a mnoho dalších. Vše v doprovodu kapely ve složení: Zdeněk Honců, Dušan
Barva, Petr Ernst, Zdeněk Wolf, Jan Mišejka
Mimo předplatné. Vstupné: 150,-

Ā

Ve čtvrtek 11. 9. 2008 v 14.00 hodin na ZŠ v Měcholupech ředitel školy
Ing. Dosedla, za přítomnosti starostky Černíkové, DiS a dětí místní školy,
slavnostně otevřel novou posilovnu. Posilovna byla vybudována svépomocí
zaměstnanci základní školy a vybavena za přispění obce Měcholupy. Umístěna
je v suterénu školy a vybavena čtyřmi posilovacími stroji a dalším pomocným
nářadím. V areálu posilovny jsou též šatny, WC, hygienická kabina a automat
na pramenitou vodu. Provoz pro veřejnost byl zahájen od pondělí 15. 9. 2008.
Naše děti mají opravdu velký výběr sportovního vyžití-hřiště na petangue,
hřiště na tenis a košíkovou, hřiště na nohejbal, stolní tenis a dokončuje se za
školou krásný minigolf. Přijďte se k nám podívat!!
Bc. Helena Gondeková, učitelka ZŠ Měcholupy

10:00, 14:00

Červená, žlutá, zelená, co to asi znamená. V pořadu ve kterém se zpívá, vypráví,
hraje a čaruje se můžete stát skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty.
Ve spolupráci s Besipem uvádí Umělecká agentura SUSA, kterou zde zastoupí
František Prošek a Jan Susa.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné : 35,- Kč.

31.10. Pátek

Měcholupská škola má samá překvapení

ĀȀ̀ЀԀĀЀࠀ܀Ѐ
n Upřímně děkujeme rodinám
a přátelům, kteří nás přišli podpořit
při vstupu do svazku manželského. Též
děkujeme za krásné dary a finanční hotovosti.
Manželé Zahrádkovi.
n Děkujeme všem známým a přátelům za květinové dary, které přinesli na
poslední rozloučení s panem Josefem
Roubalem. Děkuje manželka Růžena
Roubalová s dětmi.
n Mnohokrát děkujeme paní doktorce Koudelkové a sestře Aleně Krátké
z Arniky za kvalitní péči o již dnes zesnulého pana Josefa Roubala. Děkuje
manželka Růžena Roubalová s dětmi.

XAVERgen,a.s.

farma Libočany

zahajuje od 15. září 2008 prodej
brojlerové drůbeže

SLEPICE - 45,- Kč
KOHOUT - 55,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...

n Kindl, Milan
V síti
Příběh odehrávající se v jednom dni
u českého okresního soudu a v kostarické džungli. Příběh o právnících a mývalech, ale také o záhadách naší historie.
n Zindelová, Michaela
Vysoká škola bontonu
Publikace nabízí 500 přehledných
tipů, díky nimž se na večírku už nikdy
nedostanete do trapné situace.
n Černík, Michal
Slovo, slovíčko, otevři se maličko
Poznání, co všechno schovává jedno
jediné slovo za různé významy. Pro děti
předškolní i prvňáčky.
n Lang, Angelika
Poznáváme stopy zvířat
Přes 190 věrných barevných snímků
znázorňuje přirozený vzhled šlépějí
a stop, požerků, vývržků, trusu, obydlí
a hnízd.

ROZLOUČENÍ
Božena Pasnišinová
Zbyněk Rampas
Václav Stryja
Milan Polcar
Marie Zárubová
Miluška Kramperová
Anežka Kubisková
Miroslav Svoboda
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Od pondělí do pátku - od 7.00 do
13.00 hod.
v sobotu - od 7.00h - 11.00 hod.
V jiném termínu než je uvedeno možno
po telefonické dohodě na tel. čísle pev.
linka - 415 712 867
mob. tel - 723 948 357

7.9.
8.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
15.9.
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89 let
76 let
80 let
57 let
79 let
82 let
84 let
60 let
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ZÁMĚRY MĚSTA ŽATCE

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 6. 3. 2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice
a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro obec
Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro obec
Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro obec
a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve
zjednodušené evidenci na LV č. 265
pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře 111
m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební
společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Město Žatec si vyhrazuje v kupní smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se
zákonem o obcích.
případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertova@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz

Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – říjen 2008
Zveřejněno: od 21. 8. do 19. 9. 2008
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2
za minimální nájemné ve výši 1.000,Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr
odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 1.9.2008 do 30.9.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8. 9. 2008
n nebytový prostor – prodejna v čp.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody v Žatci
o celkové ploše 79,50 m2 za minimální
nájemné ve výši 6.071,- Kč/měsíc bez
služeb, s podmínkou umožnění přístupu
na společné sociální zařízení pro nájemce
a zaměstnance prodejny knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr
odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 9.9.2008 do 8.10.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volná bytová jednotka:
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 902.120,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Zveřejněno od 18.6.08 - 31.10.08
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
n Byt č. 8 o vel. 1+2 v dostavěném panelovém domě JIH III Žatec v čp. 2835 Dr. V.
Kůrky v Žatci s finanční spoluúčastí žadatele ve výši 46.766,- Kč a s předkupním
právem budoucího nájemce.
V současné době je byt obsazen - výpovědní lhůta uplyne 30.09.2008.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 26.8.2008 do 24.9.2008

Žatecký týdeník

Žatečtí plavci převálcovali soupeře na
prvních závodech sezóny v Chomutově
Prvními našimi závody po prázdninové přestávce byly Podkrušnohorské plavecké
závody, které se konaly 13.9.2008 v bazénu Slávie Chomutov. Z našeho oddílu se
zúčastnilo celkem 23 plavců všech věkových kategorií.
Mezi nejmladšími v ročnících 1999 součet bodových ohodnocení z tratí 50,
a ml. se nejvíce dařilo Jakubovi Dvořá- 100 a 200m volným způsobem. Již zmíněkovi, který vyhrál závod na 50m znak ný Stanislav Voráč (1998) se v nich umísa druhý skončil na 50m motýlkem. til 3x na 2.místě což znamenalo celkově
Ovšem i další mladí plavci sbírali vy- skvělé 2.místo v trojboji. Ostatní naši
nikající umístění. Dominik Červenka elitní plavci si však vedli ještě lépe a zaplaa Kateřina Kozáková vyhráli závod na vali naprosto excelentně. Kateřina Iblová
50m prsa. Tomáš Urban skončil druhý (1994), Lucie Urbanová (1996) a David
na stejné trati. Barbora Červenková a Ště- Urban (1995) neponechali nic náhodě
pán Henrych získali 2.místa na 50m znak a vyhráli všechny své rozplavby volným
a Tomáš Zugar skončil třetí na 50m prsa. způsobem a tím si také zajistili suverénní
Mezi plavci 1998 se Filip Urban umístil vítězství v kraulařském trojboji. Tomáš
na 4.místě na 50m prsa. Stanislav Voráč Plevko (1991) sice zaváhal na kraulařpotvrdil své vynikající výkony z Letního ské dvoustovce, kde skončil až čtvrtý, ale
Poháru ČR a ve všech svých pěti startech pak svými skvělými výkony na 50 a 100m
skončil nejhůře druhý. Vyhrál závody na volným způsobem potvrdil svou pověst
50m znak a 50m motýlkem. Druhý skon- sprintera, s přehledem v nich zvítězil
čil na všech kraulových tratích - 50,100 a zajistil si také vítězství v trojboji. Jeho
a 200m.
vítězství umocňuje také fakt, že závodil
Mezi staršími plavci překvapila Ilonka proti největšímu soupeři z reprezentace
Nováková, když vybojovala 2.místo na Michalu Lédlovi, a že ho poprvé dvakrát
50m znak. Stejným překvapením pak porazil. Lucie Urbanová přidala ještě jedbylo 3.místo Kristýny Štrancové na 200m no vítězství na 50m motýlek, 2.místo na
polohový závod, ke kterému ještě přidala 200m polohový závod a 3.místo na 50m
2.místo na 50m prsa. Hana Eichelmanová znak. Kateřina Iblová vyhrála ještě 50m
skončila na 2.místě na 50m motýlkem a na motýlkem a 50m znak a druhá skončila
3.místě na 50m prsa.
na 200m polohový závod. David Urban
V Podkrušnohorských závodech byly si vedl obdobně a přidal dvě vítězství na
hodnoceny nejen jednotlivé disciplíny, 200m polohový závod a 50m motýlkem
ale navíc i tzv. Kraulařský trojboj, což byl a 2.místo na 50 znak.

Vzhledem k tomu, že se závody plavaly
po dvouměsíční prázdninové pauze, dopadly nadmíru dobře. Všichni plavci se
snažili a každý se alespoň jednou umístil
do 7.místa. Stanislav Voráč, Kateřina
Iblová, Lucie Urbanová a David Urban
všechny své starty přetavili v medaile.
Zlato z kraulařského trojboje si po vynikajících výkonech odvážejí Kateřina
Iblová, Lucie Urbanová, David Urban
a Tomáš Plevko.
Kraulařský trojboj: Tomáš Plevko 1.místo - 2096 b., David Urban - 1.místo - 1396 b., Kateřina Iblová - 1.místo
- 1509 b., Lucie Urbanová - 1.místo 1275 b., Stanislav Voráč - 2.místo - 645
b., Kristýna Štrancová - 4.místo - 1060
b., Hana Eichelmanová - 6.místo - 1169
b., Kateřina Kozáková - 7.místo - 464 b.,
Barbora Červenková - 7.místo - 299 b.,
Filip Urban - 8.místo - 438 b., Ilona Nováková - 9.místo - 898 b., Jakub Dvořák
- 11.místo - 314 b., David Iška - 13.místo
- 1201 b., Thomas Buhl - 14.místo - 763
b., Tomáš Urban - 15.místo - 271 b.,
Kateřina Zumrová - 15.místo - 610
b., Jan Polončík - 16.místo - 1133 b.,
Dominik Červenka - 16.místo - 261 b.,
Adriana Chamrádová - 16.místo - 494
b., Tereza Tykalová - 18.místo - 465 b.,
Štěpán Henrych - 18.místo - 224 b., Marek Koutník - 19.místo - 205 b., Tomáš
Zugar - 21.místo - 186 b.

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
n FK Slavoj Žatec B - SK Málkov 2 - 1 / pol.1 - 1 /

Sestava: Haštaba - Bešík - Bodnár - Vořechovský - Schmied
- Vrábík - Smékal - Holan - Wiesinger - Kouba - Andrt. Střídali:
Laibl, Zavadil
Sice vydřené, ale vítězné utkání sehrála žatecká rezerva
doma v Libočanech. Vyspělejší, fyzicky zdatní hosté byli
nelehkým soupeřem. Utkání se vyvíjelo z počátku pro domácí Slavoj, zejména když Wiesinger zužitkoval centr Kouby
a domácí šli do vedení 1 - 0. V polovině poločasu bylo ale skóre
srovnané, poté kdy zaváhání domácího brankáře znamenalo vyrovnání polovlastním gólem. Do druhého poločasu se
snažili bojovně naladěni domácí, strhnout vítězství na svou
stranu, což se jim podařilo po faulu na Bešíka. Sám faulovaný přesnou střelou do šibenice nedal hostujícímu brankáři

šanci. To bylo už vše mimo červené karty po druhé žluté pro
domácího Vrábíka. Další důležité body zajistily posun v tabulce v 1.B třídy sk.C.
n FK Postoloprty - FK Slavoj Žatec A dorost 3 - 2
/ pol. 1 - 2 /

Sestava: Klíč - Hynek - Franc - Schmied - Fedoriško - Smékal
- Klepáček - Pelikán - Zavadil - Holan - Liška. Střídali: Francisc,
Ječmen
Dorostenci Slavoje vedli těsně před koncem poločasu 0 - 2.
V poslední minutě snížili domácí šťastnou tečí. Do druhého
poločasu domácí zmobilizovali všechny síly a již unavení hráči
Slavoje / sobotní utkání za B tým mužů, a dopolední za B tým
dorostu / dokázali porazit těsným výsledkem. Obě branky hostů
vsítil Hynek.
Pavel Maňák

