
„Tento krok považuji za odvetu 
vedení radnice, vzhledem k naší 
kritice nepřipravenosti a nechu-
ti vedení města pokračovat letos 
v poslední etapě rekonstrukce. Po 
naší kritice, a zejména po reak-
cích veřejnosti, byli radní nuceni 
stanovisko přehodnotit a peníze 
na rekonstrukci vyčlenit alespoň 
částečně. To, že jsme si dovolili 
kritizovat jejich liknavost, která 
bude stát nemocnici při zdržení 
rekonstrukce několik milionů 
korun, se nám stalo osudným,“ 
komentuje situaci Jaroslav Hlad-
ký. Poukazuje na to, že jeho hlav-
ním cílem bylo prosadit finanční 
prostředky na dokončení rekon-
strukce, což se částečně podařilo. 
„Bohužel již březnové zastupitel-
stvo vydalo úkol připravit výběro-
vé řízení a do dnešního dne se tak 
nestalo. Až dokončíme operační 
sál a JIP, vznikne minimálně půl-
roční prodleva, kdy se bude čekat 
až město zajistí pokračování stav-

by. Nemocnice bude mít půl roku 
zbytečně omezený provoz a tím 
se bude dostávat do finančního 
propadu.“ Kdyby dalo vedení na 
upozornění správní rady, moh-
la být podle Hladkého poslední 
etapa v červnu zahájena a letos 
dokončena. Nyní při dobré vůli 
bude zahájena sotva stavba lůž-
kového oddělení.

„Odvolání považuje správ-
ní rada za neplatné, protože je 
v rozporu s §12. odst. 3, 4 záko-
na 245/95 sbírky, kde je přesně 
vymezeno, za jakých podmínek 
je možno odvolávat členy správ-
ní rady obecně prospěšné spo-
lečnosti. Jakési odvolávání se na 
zakládací listinu a její doplnění 
není v souladu s tímto zákonem, 
nemluvě o tom, že doplnění za-
kládací listiny je v kompetenci 
správní rady, nikoli zakladate-
le, jak se zřejmě domnívá pan 
starosta. Zvažujeme některé 
právní kroky, které nebudeme 

zveřejňovat před projednáním 
s naším právním zástupcem. Na 
druhé straně této správní radě 
šlo zejména o to, aby zabránila 
prodeji nemocnice, personálně 
a ekonomicky ji stabilizovala 
a dokončila rekonstrukci. Větši-
nu cílů se nám podařilo napl-
nit.  Za práci pro nemocnici pa-
tří můj dík členům správní rady, 
dozorčí rady a zejména zaměst-
nancům pod vedením ředitelky  
MUDr. Hauswirthové,“ reaguje 
Jaroslav Hladký.

„Nechápu důvod, který k tomu 
pana Hladkého vede. Zastupitel-
stvo použilo k odvolání zakládací 
listinu, na jejíž bázi Nemocnice 
Žatec, o.p.s. existuje. Tam se píše, 
že zakladatel může člena správní 
či dozorčí rady odvolat při nepl-
nění povinností nebo i bez udání 
důvodů. Jen pro úplnost: z minu-
lé správní rady skončil jednomu 
z členů mandát už loni na jaře. 
Od té doby nebyla správní rada 
schopná dodat jeho nástupce. 
U dalších členů by mandát kon-
čil buď letos v září nebo v lednu 
příštího roku. Zastupitelstvo tak 
obměnu správní rady v podstatě 
jen uspíšilo,“ je přesvědčen mís-
tostarosta Aleš Kassal.

(dokončení na str. 2)

Perličky, 
hvězdy, kvítky

Na 5. Postoloprtské slav-
nosti přijeli Aleš Háma, Ja-
kub Wehrenberg i Dalibor 
Gondík. Perlička letošního 
ročníku. Hvězdy oslovily po-
stoloprtské publikum coby 
Hamleti nasládlými kopí-
ráky od Olympic, Beatles či 
Káji Gotta. Co na tom, že 
řvali poněkud falešně; pivo, 
tma a ploužáky dělaly své. 
Atmosféra byla tak opojná, 
že se k sobě tulili nejen za-
milovaní. Na scéně si zapěly 
i místní dámičky, které byly 
na chvíli také za hvězdy. 

A já si vzpomněla na dět-
ské Moje 1. Noviny, vychá-
zející pod značkou UNICEF, 
které četla dcerka před ně-
kolika lety. Objevila podivný 
horoskop právě pánů Hámy 
a Wehrenberga. Tenkrát 
tito dva dospělí předvedli 
dětem perličky zvláštního 
xenofobního humoru. Ve 
horoskopu, který vytvořili 
na duben, radili dětem ve 
znamení Ryb zhruba toto: 
„Pomozte mamince uklidit 
v kuchyni, školníkovi v díl-
nách a Ukrajincům odved-
le ze stavby nepohodlného 
svědka jejich noční zábavy.“ 
Opravdu povedená prezen-
tace paušálního pohledu na 
Ukrajince – nádeníci na stav-
bách, opilci a lajdáci – i tak 
se dá tlumočit nepovedený 
žert obou pánů. Podobná 
narážka může zafixovat 
v dětské hlavě, že Ukrajinci 
(anebo kdokoliv jiný?) jsou 
jen takoví. 

Také jsem si vybavila zcela 
čerstvé odpovědi místních lidí 
na anketu do novin. Na otáz-
ku, co se vám nelíbí ve městě, 
mnoho z třiceti respondentů 
odpovědělo či jen skrytě na-
značilo, že cikáni. Na otevře-
ný či latentní rasismus jsem 
si v Čechách zvykla. Ale přece 
jen mě čas od času zaskočí.

Také Dalibor Gondík byl 
v Postoloprtech milý, bez-
vadný. I na něm mi něco 
vadilo. Souvislost s televizní 
show Bailando – tančím pro 
tebe, již moderuje a kde se 
tak pompézně prodává lidské 
neštěstí. Jaký zisk pro televi-
zi, pro bohaté sponzory, pro 
bulvár i pro celebrity! 

Dnes je Květinový den. 
Každý z nás může na ulici 
přispět koupí kvítku na boj 
proti rakovině. O tom se ale 
už tolik mluvit nebude. V po-
zadí žádný horentní zisk z te-
levizních reklam protagonis-
ty této akce nečeká.

Alla Balkovska
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Uvnitř 
čtěte:

V Postoloprtech 
se již popáté 
sešli černí 
baroni 
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Obžalovaný 
týral svoji 
družku
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Žatec tradičně 
zaplavily 
mažoretky
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Lounsko

V žatecké nemocnici nastávají změny
Po odvolání správní rady podala výpověď i ředitelka

Podbořanští nakonec 
panelovou cestu obětovali 

PODBOŘANY (sih) -  Zastupitelé v Podbořanech schválili smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě se společností Canny Plus s.r.o. Karlovy 
Vary, která má v Podbořanech postavit bytový dům s minimálně 48 
bytovými jednotkami. Jedná se o pozemek o celkové výměře 2700 
m2 v Palackého ulici, kde už jeden nový moderní dům stojí. 

Filmaři uvítají šikulu 
v obnošených teniskách
PRAHA (red) – Režisér Josef Císařovský, známý svým vztahem 
k Lounům, natáčí nyní film o brutální sanaci lounského před-
městí „Lázní“. Sám v Lounech pod hradbami jako dítě vyrůstal 
– u svého dědečka, malíře Josefa Charváta. A právě s dědečkem 
ve čtyřech letech zdolal Oblík. Rád by, aby se tato vzpomínka ve 
filmu objevila. 

Sociální demokraté ožívají...Do Loun a Žatce 
zavítal v pondělí politik Jiří Paroubek (na snímku s předsedou 
krajského výkonného výboru ČSSD Ústeckého kraje Petrem 
Bendou). Vyjádřil uspokojení nad tím, že se ČSSD dotahuje na 
ODS. V rámci návštěvy se zaměřil jednak na sociální sféru a zdra-
votnictví – program zahájil návštěvou Svazu tělesně postižených 
Louny a diskusí s Venuší Firstlovou. „Hovořili jsme o možnostech 
financování projektu, na jehož základě by vzniklo pro postižené 
osm bytových jednotek a třicet míst pro přechodné ubytování. 
Zařízení by sloužilo celému regionu,“ ocenil projekt a vyjádřil 
přesvědčení, že možnost získat dotaci 35 milionů z Evropských 
fondů je reálná. V Žatci měl Paroubek naplánovánu návštěvu 
polikliniky v areálu tamní nemocnice a Chmelařského institutu, 
kde se zajímal o problematiku pěstování chmele a příčiny poklesu 
produkce této plodiny.                                                                             (red)

Muž najel autem do manželů

Pan Souček se ujal… Tradiční slavnosti proběhly v Postoloprtech tuto sobotu. Ulice 
i zámecká zahrada se letos ocitly v XVII. století. Všemu vévodil pan Souček, doprovázen šermíři, 
tanečnicemi, italskými praporečníky, dobovou i současnou hudbou a veselou náladou návštěvníků. 
Vyvrcholením akce byl slavný průvod, v jehož čele vykračovali pan Souček, majitel vykřičeného 
domu U veselé vdovy Tadeáš Kameník a hospodský Ferdinand Tobola. Z toho se pak vyklubal hlavní 
moderátor slavností Aleš Háma. Obdivný potlesk sklízeli italští praporečníci ze San Gemini, kteří své 
umění předváděli už za pochodu. Při salvách 1. dělostřelecké divize maršála Spilky si přišli na své 
snad i hluší. Kdo nechtěl být v zámecké zahradě, mohl na nádraží obdivovat drezínu se sněhovým 
pluhem a historický jídelní vůz. Slavnosti uzavřelo ohňové show a již tradiční ohňostroj. „Slavnosti 
navštívilo téměř šest tisíc lidí. Akce bude vyúčtována do konce května. Přibližná cena technického 
zázemí a programu stála kolem půl milionu korun. Je předpoklad, že z vybraného vstupného, dotace 
Ústeckého kraje a příspěvku sponzorů budou pokryty dvě třetiny nákladů,“ převádí lidové radovánky 
na koruny jedna z hlavních organizátorů akce, ředitelka KZMP Dana Poštová.                              (bal)

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

„Filmový štáb hledá pro tuto 
scénu čtyř až pětiletého kluka 
v krátkých plátěných kalhotách 
a nereklamním, nejlépe jed-
nobarevném tričku a starých 
obnošených teniskách nebo 
sandálech (vše bude v blízkém 
záběru) – tak, aby byl oblečen 
jako na začátku padesátých let. 
Podmínkou je dobrá fyzická 
kondice dítěte, protože bude při 
natáčení vystupovat na Oblík,“ 
obrací se na lounskou veřejnost 
Císařovský. Takže pokud máte 
doma šikovného kluka a chtě-
li byste nahlédnout filmovému 
štábu pod pokličku, děcko v ob-

lečení vyfoťte a snímek pošlete 
na adresu josef.cisarovsky@at-
las.cz . 

Filmaři rádi vyberou nejvhod-
nějšího adepta pro tuto roli. Dále 
hledají v lounském okolí studán-
ku – ještě původní,  kde by byla 
patrná vyvěrající voda a vířící 
písek nebo kamínky. 

Česká televize tento film pod-
pořila, podařilo se na něj sehnat 
peníze. Dokument bude natáčen 
v nejbližších dnech, protože na 
podzim již má být uveden v te-
levizi (18. října na ČT 2 ve 20 
hodin pod názvem „Příběh jed-
né asanace“).

Město Podbořany se zavázalo 
k uzavření kupní smlouvy na po-
zemek po kolaudaci stavby byto-
vého domu do 5 let od podpisu 
budoucí kupní smlouvy na zá-
kladě kolaudačního rozhodnutí 
vydaného Stavebním úřadem 
v Podbořanech. Společnost smí 
pozemek využít pouze pro stav-
bu bytového domu, vybuduje si 
přeložku topného kanálu na své 
náklady, provede demolici gará-
ží v Palackého ulici, vybuduje ka-
nalizaci (zesílení potrubí) v Příčné 

ulici a odkoupí projektovou doku-
mentaci. 

Na stavbu bude příjezd z Va-
lovské ulice po panelové cestě, 
což se nelíbilo některým zastu-
pitelům, kteří upozorňovali, že 
cesta nevydrží nápor nákladních 
aut a doslova se rozpadne. Na-
konec však uznali, že je logické 
nechat si zničit panelovou cestu, 
která se časem rekonstruuje, než 
aby jezdila nákladní auta středem 
města po nově opravených komu-
nikacích a chodnících.
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ŽATEC (bal) – Žatečtí zastupitelé na pátečním zasedání odvolali 
správní radu městské nemocnice a zvolili novou. Ze správní rady 
byli odvoláni Jaroslav Hladký, Aleš Stroukal, Milena Chládková 
a Bohuslav Kuneš. Novými členy byli zvoleni Vladimír Záhorský, 
Martin Hanták, Karel Krčmárik a Vladimír Martinovský. Novým čle-
nem se stal také Martin Štross ještě na návrh původní správní rady. 
Odvolaný předseda správní rady Jaroslav Hladký označil postup 
vedení radnice za účelový a zvažuje, že na město podá žalobu.

VELEMYŠLEVES (pčr) - Po-
licisté vyšetřují 37letého muže ze 
Žatecka, který před restaurací ve 
Velemyšlevsi úmyslně zranil man-
želský pár z Jirkova. Minulé pon-
dělí odpoledne se aktér po rozepři 
s manželi uzamkl ve svém favori-
tu, nastartoval a do manželského 

páru najel. Oběma způsobil zraně-
ní, se kterými skončili v nemocni-
ci. Jednačtyřicetiletá žena utrpěla 
zlomeniny pánevních kostí, o tři 
roky mladší muž pohmožděniny 
horních i dolních končetin, obli-
čeje a zlomeninu prstu levé ruky. 
Vyšlo najevo, že aktér řídil vozi-

dlo, ač mu soud uložil zákaz řízení 
a navíc nemá ani řidičský průkaz. 
Byl obviněn z úmyslného ublížení 
na zdraví, maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění. 
Komisař v případě obviněného na-
vrhl uvalení vazby. 
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