
Ke konci září Český statistický 
úřad evidoval v Ústeckém kraji 
téměř 22,5 tisíc cizinců s povole-
ným pobytem na území ČR. Podle 
údajů Ředitelství služby cizinecké 
a pohraniční policie v okrese Lou-
ny jich k tomuto datu bylo 1406 
- z toho 928 osob má trvalý pobyt 
a 478 dlouhodobý (tzn. na jeden 
rok, kdy se musí pokaždé žádat 
o prodloužení). Největší část tvoří 
občané zemí EU - víc než čtyři sta 

osob, dále občané Ukrajiny - rov-
něž tolik, následují Slováci - kolem 
tří stovek lidí, Vietnamců je u nás 
zhruba devadesát, sedm desítek 
Rusů a přes šedesát Poláků. 

„Vyšla nová publikace ČSÚ 
Cizinci v České republice, kde 
v tabulkové části naleznete různé 
údaje o cizincích podle regionu 
a účelu pobytu nebo s povolením 
k pobytu a podobně,“ upozorňu-
je vedoucí oddělení regionálních 

analýz a informačních služeb 
ČSÚ Monika Raušerová.

Dozvíme se například, že 
v okrese Louny ještě v roce 1997 
pobývalo 939 cizinců, kdyžto 
v roce 2005 již 1341. Pro porov-
nání - v sousedním okrese Most 
ke konci roku 2005 bydlelo 2 109 
a na Chomutovsku 3 334 cizích 
státních příslušníků. 

Z celkového počtu cizinců 
pobývajících u nás je víc než 
polovina oficiálně zaměstnána. 
Např. k 31. prosinci 2005 po-
volení k zaměstnání mělo 675 
osob, 209 osob bylo s platným 
živnostenským oprávněním 
a 466 cizinců bylo evidováno na 
úřadu práce.

Ostřílení slaviči v Žatci… Ani letošní Silvestr na náměstí Svobody v Žatci se neobešel 
bez tradičních soutěží o ceny, nejžádanějších hitů uplynulého roku a velkého půlnočního ohňostroje. 
Organizované vítaní Nového roku jako každý rok pořádalo město a městské divadlo Žatec. Vše probí-
halo tradičně podle žateckých zvyklostí. Jenom slavnostní půlnoční přípitek se po mnoha letech konal 
s novým starostou Erichem Knoblauchem. Tak na zdraví!                                                                                (red)

Děkuji Vám, 
pane Juliši

Máme tu zbrusu nový rok 
a tím velký důvod k radosti, 
k oslavám. Mně je ale smutno. 
Těžce jsem uvykala faktu, že 
Nový rok nepřivítá lounský 
výtvarník a filosof, Kamil 
Linhart. Ani zpráva, že ge-
nerál František Fajtl se už do 
rodného Donína nepodívá, 
mi nepřidala. Jako blesk mne 
však po Vánocích zasáhlo, že 
si už nikdy více nepopovídám 
s básníkem Emilem Julišem. 
Já vím, osmdesát šest roků se 
považuje za věk úctyhodný. Ale 
když on pan Juliš měl ten věk 
jenom v občanském průkazu. 
Jeho myšlení bylo doposledka 
mladé. Nějak mi dnes není do 
psaní. Tak snad za všechno 
úryvek z jednoho mého dopisu, 
který měl Emil Juliš rád. 

„Je mi hezky, kdykoliv Vás 
potkávám. Jsem šťastná, že 
jste, že dýcháte stejný vzduch, 
že jsme si vybrali stejné město 
k žití. Vlastně skoro z téhož 
místa pozorujeme hvězdy. 

Vážím si Vás, pane Juliši. 
Vážím si lidí, kteří věkem 
neztrácejí. Když si předsta-
vím, že osmdesát šest let den 
co den uléhají na svou postel 
a přečkávají tmu častokrát 
bezesných nocí. Ono je to dost 
na běžného venkovana, který 
se ukládá ke spánku s živo-
todárným pocitem, že ráno 
na něj čeká drůbež a králíci 
a pes. Ač bolavý, zmátoří se 
a jde poklidit, pokrmit. Drží 
ho vědomí nepostradatelnosti. 
A což teprve básník, který v sobě 
nosí moudrost a svědomí světa,  
a nemůže přestat putovat, do-
kud se nevyříká celý, do posled-
ního písmenka.

Mám Vás ráda, pane Juliši. 
Za ten labyrint mladických 
i pradávných myšlenek, které 
Vás provázejí. Když čtu Vaši 
poezii, jako bych slyšela oceán 
a písně velryb a veškeré vzdá-
lenosti mezi srdci pomíjejí. 
Z pohledu kytovců nikdy nee-
xistovaly. Ale ony neexistují, 
to jen v našich poblázněných 
představách. 

Onehdá přišlo na mě zvláštní 
neodbytné tesknění a otevřela 
jsem (Vaši) Gordickou hlavu. 
Otevřela jsem ty verše a najed-
nou byla všechna moje trápení 
umolousaná, malicherná, 
směšná. Najednou jsem je 
spatřila s odstupem, odjinud. 
A za ten jiný úhel pohledu jsem 
Vám moc vděčná.“ 

Květa Tošnerová
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Cizinci přicházejí nejčastěji za prací

Projekty ESF představují pro 
nezaměstnané velkou šanci
n Uchazeči, kteří ignorují pozvání na projekty, jsou vyřazeni z evidence
PODBOŘANY (sih) - Nezaměstnanost na Podbořansku zazname-
nala za období od loňského dubna do konce roku rapidní snížení. 
„Ke konci března bylo v naší evidenci 1269, k poslednímu listopadu 
pouze 914 uchazečů, což představuje 11,43% míru nezaměstnanos-
ti,“ uvádí Anna Hrdinová, vedoucí detašovaného pracoviště Úřadu 
práce v Podbořanech. 

Dodatečné volby 
proběhnou v únoru

VRBNO NAD LESY, ŽELKO-
VICE (toš) – Dodatečné volby do 
zastupitelstev v těchto obcích se 
uskuteční 17. února 2007. Důvo-
dem, že volby neproběhly normál-
ně, byl fakt, že jedna z kandidátek 
byla odevzdána až po zákonem 
stanoveném termínu. „Tentokrát 
byly obě kandidátky odevzdány 
včas a byly přijaty bez výhrad. 
Tak věřím, že by to už mělo být 
dobré,“ komentuje situaci dlou-
holetý želkovický starosta Vilém 
Wenzel, který v dodatečných 
volbách rovněž kandiduje.

nejrychleji se váš inzerát nebo zpráva 
v našich novinách objeví, když nám je předáte!

osobně a poštou:
česká 177, louny

telefonem, na záznamník: 
415 652 204

faxem: 415 658 629
e-mailem: hlas@arsys.cz

hlas.inzerce@arsys.cz

n Na Lounsku potkáte nejčastěji Ukrajince, Slováky a Vietnamce
OKRES LOUNY (bal) - Do Česka přichází v posledních letech 
stále více cizinců. Řada z nich míří také do severních Čech, včetně 
Lounska, v mnoha případech za pracovními příležitostmi. Statis-
tická ročenka Ústeckého kraje 2006 nyní poprvé zveřejnila údaje 
o cizincích.

Z 914 nezaměstnaných má 408 
základní vzdělání, 365 je vyučeno, 
129 má USO + USV  a 12 (1,3%) 
má vzdělání vyšší a VŠ. Z celkové-
ho počtu nezaměstnaných je 449 
žen. Na snížení mají značný podíl 
projekty hrazené z Evropských 
strukturálních fondů (ESF), za-
měřené vždy na určitou skupinu 
evidovaných. Během uvedeného 
období proběhla výběrová řízení 
do 7 projektů ESF. Jedná se ze-
jména o národní projekty Návrat 
do práce a Příprava na práci, 
určené pro rizikové skupiny. Na-
příklad v rámci projektu Návrat 
do práce bylo na výběrová řízení 
pozváno 86 uchazečů ze skupiny 
nezaměstnaných déle než 12 
měsíců, osob nad 50 let a matek 
s dětmi. Z oslovených projevilo 
o vstup do projektu, jenž realizuje 
firma Selli Žatec, zájem 23 osob. 
Z účastníků jsou vybíráni adepti 
na rekvalifikační kurzy (základy 
svařování, asistent podnikatele, 
pečovatelka). Několik šťastných 
tak získalo možnost pracovat na 
dotovaném místě.

Do grantového projektu Snížení 
nezaměstnanosti v Kryrech bylo 
úspěšně vybráno 25 uchazečů, 

všichni se stali zaměstnanci Obce 
Kryry. Během 20 měsíců (doba 
trvání projektu), budou pracovat 
v rámci údržby v obci. Rekvalifi-
kačním kurzem (např. pečovatel-
ka, profese malíř - lakýrník, těžař 
- práce s motorovou pilou) projde 
9 účastníků.

„Ne všem uchazečům se tyto 
projekty a další aktivity úřadu 
práce, zaměřené na zvyšování 
kvalifikace a snižování nezaměst-
nanosti, líbí. Ti, kteří nereagují na 
naše pozvání, neplní svoji povin-
nost spolupracovat. Dochází pak 
k sankčnímu vyřazení z důvodu 
maření součinnosti s úřadem 
práce. Od dubna letošního roku 
jsme takto vyřadili 75 uchazečů 
na dobu 6 měsíců,“ varuje Anna 
Hrdinová. 

Největší podíl na snižování neza-
městnanosti na Podbořansku mají 
nově vzniklé závody v průmyslové 
zóně, které zaměstnávají více než 
1000 pracovníků. Během října 
a listopadu proběhly nábory do 
vznikajících prodejen Procházka 
- Maso, uzeniny a Plus Discount 
s.r.o, kde našla uplatnění řada 
prodavaček a pomocného per-
sonálu.

Vlk se nasytil, 
koza zůstala celá
ŽATEC (bal) - Supermarket Lidl v areálu papíren v centru Žatce 
přece jen bude, přesto se historické památky nedotkne. Orlickoús-
tecká firma Agile, která plánuje stavbu Lidlu v Žatci, se s radnicí 
dohodla na kompromisu - areál papíren se bourat nebude. 

Už při prvním jednání zhruba 
před měsícem noví starosta i mís-
tostarosta upozornili jednatele 
firmy Agile Jiřího Škorpila i ve-
doucího expanze Lidlu Vojtěcha 
Janíčka, že společenské zadání 
je jednoznačné: papírny se bou-
rat nesmí. Vzešly dvě technické 
varianty řešení, které toto přání 
respektovaly. Nakonec představi-
telům města byla nabídnuta ta, jež 
se jim zamlouvá nejvíc. 

V areálu papíren se zbourají 
vnitřní budovy a vrátnice, ale 
nejdelší trakt, složený ze tří částí, 
zůstane stát. Obchod Lidl bude stát 
těsně vedle něj ve dvoře papíren. 
Směrem k vojenskému velitelství 
vznikne 24 hodin otevřené parko-
viště se stovkou míst pro stání auto-
mobilů. Plánuje se tam i hřiště. Co 
se týká dlouhého traktu podél ulice 
Volyňských Čechů, záměr počítá 
s tím, že spodní třetina se přemě-
ní v obchodní pasáž a prostřední 
v bydlení. „Způsob využití horní 
třetiny se stalo námětem pro nás. 
Hovořilo se o vícero možnostech, 
nyní se vzhledem ke stavebním dis-
pozicím interiérů zvažuje možnost 
využít místnosti pro depozitáře Po-
lánkova muzea, Archeologického 
ústavu Akademie věd - pobočka 
Žatec a případně pro další využití 
jako třeba zájmovou a společen-
skou činnost,“ říká místostarosta 

Žatce Aleš Kassal. Jednání Agile 
i Lidlu označil za velmi vstřícné. 
„Oni naopak kvitovali, že je s nimi 
někdo konečně ochoten rozumně 
komunikovat,“ dodal.

V současné době se pracuje 
na podobě smlouvy, která by 
stanovila mantinely spolupráce. 
Jednoznačně není dořešena ani 
otázka vily, která je prohlášena za 
kulturní památku. Konkrétně jde 
o to, kdo a za čí peníze ji opraví. 
O prohlášení areálu papíren z 19. 
století, jež byly největším výrob-
cem obalů na léky v Rakousko-
-Uhersku, kulturní památkou, se 
před rokem zasadilo regionální 
muzeum K. A. Polánka v Žatci. 

„Jestli vše dopadne opravdu tak, 
jak prohlašují město a stavitelé, 
není zatím jisté. Vše je ve fázi jed-
nání. Ale pokud by to tak opravdu 
dopadlo, potom určitě vítáme, že 
historické stavby v areálu bývalých 
papíren zůstanou a v architektu-
ře města nevznikne nová jizva. 
Ono, když se nad tím zamyslíte 
s nějakou delší perspektivou, tak 
spotřební vzorce kupujících se 
mění. Za pár desetiletí se může 
situace otočit  a může být nezá-
jem nakupovat v prodejnách typu 
krabice a jednoho dne se třeba 
zbourá ona. Důležité je, že nám 
papírny zůstanou,“ shrnuje Jiří 
Matyáš, historik muzea.
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