
Fakt, že jsou v Podbořanech již 
několik let v provozu zahraniční 
továrny, se obrazil také na počtu 
návštěvníků. O pracovní příle-
žitosti v Národním domě, kde 
akce probíhala, projevilo zájem 
něco přes čtyři sta lidí. V Žat-
ci trefilo do Lidového domu 
„Liďáku“ přes 700 návštěvníků 
a absolutní rekord zaznamenali 
v Lounech. „Úderem desáté se 
do sálu nahrnuly stovky lidí 
a stály dlouhé fronty zejména 
u stánků firem Hitachi a IPS 
Alpha, které staví podniky v zó-
ně Triangle a právě nyní zahájily 
nábor. První dvě hodiny jsme byli 
v úplném obležení. Parket domu 
kultury byl ze dvou třetin lidmi 
zcela zaplněn,“ přibližuje Ma-
rie Schmalzová z Úřadu práce 
Louny. Velkému zájmu se těšila 
zejména firemní videoprezenta-
ce. Návštěvnost trhu pracovních 
příležitostí nakonec převýšila 
počet 950 zájemců a znamená 

tak pro Úřad práce Louny ab-
solutní rekord. „Mnohé tradiční 
firmy avizují, že jim zaměstnanci 
odcházejí za vyššími výdělky do 
japonských továren. Firmy se je 
snaží finančně stimulovat, aby 
si je udržely,“ přibližuje po-
hyb pracovních sil a současné 
dravé tržní prostředí Marie 
Schmalzová. 

A jak na akci reagovaly vlastní 
firmy? Před pořadateli se kupil 
štos vyplněných anket, kde v pře-
vážné většině hodnotily prezen-
tující se firmy akci kladně.

„Náš podnik není z vašeho re-
gionu. Oceňujeme však, že nám 
váš úřad práce dal šanci. Mrzí 
mne, že na Kladně podobné akce 
nedělají, že tam toto nefunguje,“ 
hodnotí Jan Koubek, persona-
lista firmy FX Meiller Slaný. 
„To nás ohromně těší, že i nyní, 
těsně před koncem, zde mnohé 
firmy, i mimookresní, zůstaly. 
Svědčí to o jejich dobré vizitce, 

o jejich  solidnosti,“ komentuje 
Marie Schmalzová. 

V Lounech převažovali střed-
něvěcí návštěvníci okolo 30 
až čtyřiceti let. Celou akci zde 
přichystalo 6 pracovníků úřadu 
práce spolu s personálem Domu 

kultury, jehož vstřícnost a ochotu 
si Ing. Schmalzová velmi chválí. 
„Poděkování patří i ZUŠ Louny, 
která s Úřadem práce ochotně 
spolupracuje a na tuto akci velmi 
ochotně zapůjčila své nástěnky, 
takže prezentace měla jednotný 
ráz a celkové pěkné vyznění,“ 
uzavírá. 

Pokud někdo pracovat skutečně 
chce, má nyní nejen díky Triangle 
opravdu jedinečnou šanci.

Těsným kontaktem se za-
hrádkáři přebírá firma zku-
š e n o s t i  p ě s t i t e l ů  a  z í s k á v á 
podněty pro další práci. „Jako 
šlechtitelé a výrobci nemáme 
přímou vazbu na konečné zá-
kazníky a proto jsou pro nás 
tato setkání velmi důležitá, 
abychom se dozvěděli, o co je 
mezi pěstiteli zájem a jakým 
směrem se máme dále ubírat, 
na co se soustředit a co vylep-
šovat,“ říká Ing. Jurinová.

Zájem byl například o kolek-
ci osiv „kuriozity“ – o rostliny 
s atypickým způsobem růstu, 
jako jsou arašídy (podzemnice 
olejná) nebo s málo běžným vy-
užitím (lufa, lagenárie, čínská 
pažitka). Pěstitelé limitovaní 
místem se zajímali  o „mini 

zahrádku“ – zeleniny s drob-
nějšími plody (papriky, převis-
lá rajčata) a květiny s nízkým 
vzrůstem (kopretinky, ostálky, 
třapatky, měsíčky). Opakem je 
„maxi kolekce“ (obří paprika, 
rajče, hrách, ředkvička, zelí 
– až 20 kg hlávky, tykev  - až 
250 kg, 4 m vysoká slunečni-
ce). V kolekci „pro mlsné ja-
zýčky jsou pak odrůdy zelenin 
s vynikající chutí a v kolekci 
„paleta barev“ se vícebarev-
né směsi jednotlivých druhů 
l iší  j iž  barvou namořených 
semen.

Zájemcům byla rozdávána 
semena okurko-papriky pod 
názvem ačokča bujné l iány 
se  zajímavými plody,  které 
se konzumují čerstvé nebo ve 

sladkokyselém nálevu (jako 
okurky).  Došlo i  na dotazy 

týkající  se klíčivosti  semen 
balených do sáčků i podmínek, 
za kterých jsou výsevy různých 
druhů zeleniny úspěšnější.

Dětičky si lebedily… V Národním domě v Podbořanech 
se v sobotu konal tradiční maškarní ples pro děti. Pořadateli byli 
manželé Lucie a Jan Nachtmannovi. Sál byl narvaný k prasknutí 
princeznami, čarodějnicemi, vodníky, čerty, piráty, medvědy nebo 
supermany. Přes 300 dětí s rodiči se bavilo u soutěží a her. Nikdo 
z malých návštěvníků neodešel s prázdnou, protože každá soutěž 
byla odměněna sladkostmi, lízátky, omalovánkami, sešity nebo 
pastelkami. Program zpestřilo vystoupení mažoretek ze ZUŠ. Tra-
dičně byly vyhodnoceny nejlepší masky, i když to byl těžký úkol. 
Odměnou pro pořadatele byl pohled na bezstarostné a bezelstné 
šťastné dětské tváře. Poděkování patří i sponzorům, díky nimž si 
cenu odnášelo každé dítko. Na snímku Terezka Soldátková s ta-
tínkem.                                                                                                                (sih)
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stručně z obcí stručně z měst
n  MĚSTO ŽATEC vypo-

vědělo smlouvu uzavřenou 
s Karlem Petráskem, týkající 
se péče o toulavé psy v psím 
útulku, ze dne 29. prosince 
2004. O toulavé psy do výbě-
rového řízení bude pečovat 
Útulek pro opuštěná zvířata 
Jimlín, který provozuje David 
Kubalík.
n MĚSTSKÝ ÚŘAD Louny 

provedl analýzu mzdové hla-
diny u ředitelů příspěvkových 
organizací měst srovnatelných 
velikostí s Louny. Tajemnice 
Renáta Čapková oslovila řadu 
městských úřadů, z nichž deset 
poskytlo informace. Analýza 
ukázala, že platy ředitelů 
těchto institucí v Lounech jsou 
s ostatními městy srovnatelné, 
bez výraznějších výkyvů.
n  REFERENTA NEBO 

referentku stavebního úřadu 
hledá radnice v Podbořanech. 
Zájemci o výběrové řízení na 
toto pracovní místo mají svoji 
přihlášku doručit na poštovní 
či elektronickou adresu měst-
ského úřadu do 9. března.
n  RADA ŽATCE v ná-

vaznosti na usnesení Rady 
Ústeckého kraje potvrdila 
připravenost města převzít 
od 1. dubna 2007 zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče 
pro spádovou oblast Žatce, za 
předpokladu poskytnutí dotace 
městu Žatec z rozpočtu Ústec-
kého kraje. 
n MĚSTO POSTOLOPR-

TY zveřejnilo výzvu k podání 
nabídky na zajištění odpadu. 
Jedná se o svoz a likvidaci 
separovaného odpadu ve 
městě Postoloprty a jeho 12 
spádových obcích. Množství 
separovaného sběru radnice 
odhaduje na 113 tun za rok, 
z toho papír 50 tun, PET lahve 
35 tun a sklo barevné 28 tun. 
Smlouvu s vybranou firmou 
město uzavře na 4 roky (popř. 
na dobu neurčitou) počínaje 
květnem. Nabídky přijímá do 
22. března na podatelně MěÚ 
Postoloprty.
n  ODBOR DOPRAVY 

Městského úřadu Podbořa-
ny z organizačních důvodů 
upravil návštěvní hodiny pro 
veřejnost. Od 19. února na 
agendě řidičských průkazů 
a registru motorových vozidel 
v úterý a čtvrtek jsou obě pra-
coviště pro veřejnost uzavřeny. 
Stav předběžně potrvá do 19. 
dubna, provoz v obvyklých 
návštěvních hodinách bude 
oznámen odvoláním platnosti 
této mimořádné úpravy.

n  CÍTOLIBŠTÍ ZASTU-
PITELÉ schválili  návrh 
rozpočtu na rok 2007, který 
činí v příjmové části celkem 
9 991 500 Kč a ve výdajové 
části 9 818 500 Kč. Zastupi-
telé dále schválili převedení 
samojízdného žacího stroje 
AJ Sportovnímu klubu Cíto-
liby za nejméně nákladných 
podmínek. 
n  V LETOŠNÍM roce se 

bude provádět oprava kap-
ličky v Úlovicích. Již nyní lidé 
rozhodují mezi třemi odstíny, 
jaká by fasáda měla být. Zatím 
dávají dotazovaní přednost 
žluté barvě před růžovou, ale 
to se ještě rozhodne. O opra-
vu památky usiluje Spolek pro 
obnovu Ročova.
n NA LOUNSKU, Žatecku 

a Podbořansku máme od 22. 
února šest měst. Zástupci 
Kryr a Vroutku převzali 
doklad o novém statutu od 
předsedy Parlamentu ČR. 
Vroutek se zhruba 1800 lid-
mi je teď nejmenším městem 
lounského okresu, Kryry mají 
asi 2500 lidí.
n  TAKÉ OBEC Libořice 

vydala podobně jako město 
Louny obecní nařízení, které 
stanovuje rozsah, způsob 
a lhůtu v úklidu chodníků. 
Vlastníci nemovitosti mají 
chodník v případě nočního 
sněžení či náledí zeschůdnit do 
10. hodiny ranní a při sněžení 
za dne odstraňovat závady prů-
běžně. Obecní nařízení platí 
od letošního ledna. O úklidu 
sněhu jednalo také únorové 
zastupitelstvo v Lubenci. „Po-
třebujeme legislativní nástroj 
na hříšníky z řad vlastníků 
nemovitostí,“ uvádí starosta 
Bohumil Peterka v obecním 
zpravodaji.
n  ZASTUPITELÉ VÝŠ-

KOVA schválili rozpočet na 
rok 2007. Celkem činí příjmy 
11 milionů 107 tisíc korun 
a celkové výdaje 11 milionů 
99 tisíc korun.
n HEJTMANOVI ÚSTEC-

KÉHO kraje Jiřímu Šulcovi 
byla adresována žádost 
o podporu přípravných prací 
na zhotovení protipovodňo-
vých opatření pro obec Březno 
u Postoloprt. Jedná se o vy-
budování valů kolem řekou 
ohroženého dolního Března. 
V současnosti existuje několik 
protipovodňových řešení.

Odbornice ze šlechtitelské firmy radila
LOUNY (op) – Specializovaná prodejna Zahrádkář uskuteč-
nila v pondělí 26. února další setkání s odborníkem, tento-
krát s Ing. Zuzanou Jurinovou, zástupkyní české firmy Semo 
Smržice, jež se zabývá šlechtěním zeleniny i květin, produkcí, 
úpravami, zpracováním a distribucí semen.

n jak vypěstovat arašídy, čtvrttunovou tykev nebo čtyřmetrovou slunečnici

Chvílemi Ing. Jurinová zaskakovala za personál prodejny 
a sbírala zkušenosti i za pultem mezi prodavači.
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PODBOŘANY, ŽATEC, LOUNY (toš) - Ani těsně před uzavírací 
dobou si akce Úřadu práce Louny – Trh pracovních příležitostí 
– nemohla stěžovat na nedostatek zájemců. Zatímco v Podbo-
řanech nabízelo zaměstnání 8 firem, v Žatci 13 a v Lounech 
dokonce 23 firem. 

Kdo chce, práci si najde
n Rekord v Lounech: téměř tisíc zájemců o trh pracovních příležitostí

Těsně před koncem Trhu pracovních příležitostí v Lounech 
byli u prezentačních stánků firem stále ještě zájemci.
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„Pastorační centrum je mís-
to setkávání farníků, věřících 
i nevěřících, maminek s dětmi, 
rodičů, důchodců. Je to místo, 
kde jsou pískoviště, prolézačky, 
lavičky, meditační místo, kamen-
né terasy i chodníčky. Prostě 
místo, kde se lidé mohou setkat, 
promluvit spolu, pomodlit se 
nebo si vyslechnout přednášku 

na nějaké zajímavé téma. V pro-
jektu, který máme zpracovaný, 
však máme místo i na pěstování 
vlastní zeleniny a vybudování 
kašny uprostřed celého centra,“ 
vysvětluje podbořanský děkan 
Alexandr Siudzik.

Jako většina podobných pro-
jektů, i tento vázne na nedostat-
ku financí. Původní rozpočet se 

vyšplhal k 7 milionům. Farnost 
počítá s tím, že by se částka moh-
la znatelně snížit, protože plno 
prací by si udělali svépomocí 
a využili by materiál z bourání.  
„Viděl jsem taková centra v Ně-
mecku a ve Francii a to je něco 
nádherného. Jde o to, že když 
si musela maminka něco zařídit 
na úřadě, bylo tam o její dítě po-
staráno, například jí ho hlídaly 
důchodkyně, které tam trávily 
volný čas. Nechceme v žádném 
případně suplovat Domov dětí 
a mládeže, pouze pomáhat,“ 

pokračuje Siudzik. Zatím se to 
otci daří po poutích Sv. Petra 
a Pavla, kdy má na farním dvoře 
až 300 lidí.

„Nejde jen o to, že se modlíme, 
my i tancujeme a bavíme se. Po 
pouti se tu pro děti plno her a sou-
těží, funguje naše letní kavárna. 
Není lepší investice než investice 
do dětí a není nic krásnějšího než 
dávat dětem, vždyť ony nám to 
vrátí, až budou dospělé,“ uzavírá 
otec Alexandr a už pospíchá na 
bohoslužbu do jednoho ze svých 
30 kostelíků.

Velký sen podbořanského pana děkana
n Pastorační centrum je místo setkávání všech dobrých lidí
PODBOŘANY (sih) -  Podbořanská římskokatolická farnost má 
již několik let zpracovanou studii na výstavbu pastoračního centra. 
Realizace však doposud vázne na nedostatku peněz.

„Loni jsme odpracovali přes 
700 brigádnických hodin na ry-
bochovných zařízeních. Máme 5 
rybníků, o které pečujeme. Podle 
zarybňovacího plánu vysazuje-
me plůdek – 100 tisíc kusů na 
jeden rybník a ryby velikosti K1 
– 1200 až 2000 kusů. Na jednom 
rybníce máme generační rybu 
– pstruha potočního, kterého 
máme na výtěr pro vlastní vý-
robu. S výtěrem disponuje MO 
Postoloprty – buď jej prodává 
nebo vysazuje do vlastních 
vod,“ vysvětluje hospodář Pa-
vel Dubec.

Významná je i práce s dětmi. 
V minulém roce proběhly u Vác-
lava Kytla v Mašťově závody, 
kterých se zúčastnilo 16 dětí 
a 48 dospělých. Na začátku 
prázdnin se pravidelně pořá-

dají soustředění pro nejmenší 
rybáře. „Letošní největší akcí 
bude výstavba klubovny tady 
ve Vroutku pro naši členskou 
základnu. Bude zde veškeré 
technické vybavení, materiál, 
krmení. Ke konci března by se 
mělo začít s výstavbou, práci 
vykonají členové organizace 
sami, materiál bude financovat 
MO Postoloprty. Celková cena 
díla bude cca 1 200 tisíc ko-
run,“ pokračuje jednatel Pavel 
Koutecký.

Na letošní květen jsou naplá-
novány závody opět v Mašťově 
a pro děti týdenní soustředění 
na začátku prázdnin. Na schůzi 
probíhala i podpisová akce pe-
tice za regulaci kormoránů, vo-
lavek, vyder a jiných predátorů, 
kteří jsou zákonem chráněni.

„Tito dravci nám působí ob-
rovské škody, které nám nikdo 
nenahradí. V naší organizaci 
můžeme mluvit o desetitisících 
korun. Proto ta petice. Stejné 

je to i s pytláky, způsobují nám 
škody, ale není v našich silách 
celou noc někde hlídat, zatím 
s nimi prostě nic neuděláme,“ 
uzavírá Pavel Dubec.

Nejsou páky na pytláky 
n Vroutecká rybářská organizace podepisovala petici za odstřel kormoránů
VROUTEK (sih) - Minulý víkend proběhla výroční schůze 
Českého rybářského svazu Postoloprty, místní skupiny Vrou-
tek. Organizace čítá 346 členů, z toho 57 dětí a dorostenců. 
Rekapitulovala se činnost loňského roku.
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Vroutečtí rybáři rekapitulovali svou loňskou činnost. Na chov-
ných rybnících odpracovali 7 stovek brigádnických hodin.


