
Na Lounsku žije na tisíc dvě 
stě lidí se změněnou pracovní 
schopností, práci hledají těžko. 
Ve firmě Zahradníček je stále 
plný stav, zájemci o zaměstná-
ní čekají v pořadníku. „Snaží-
me se vytvářet nové pracovní 
příležitosti a to nejenom v ob-
lasti údržby zeleně a zelinářské 
produkce. V chráněné dílně,  kde 
se uplatní hlavně osoby postiže-
né na pohybové ústrojí a osoby 
plně invalidní, jsme začali jsme 
s výrobou sáčků do vysavačů. 
Potřebujeme obchodní part-
nery, kteří by se k nám chovali 
jako ke starším lidem v auto-
buse,“ přibližuje jednatel Jiří 
Zahradníček činnost podniku. 
Na provoz získává z 45 – 55 

procent dotace z evropských 
fondů, zbytek čerpá výhradně 
z vlastních zdrojů.    

Firma produkuje nezane-
dbatelné množství salátových 
okurek, o sezóně pro ně jezdí 
kamiony supermarketů. „Časem 
by se mohly stát lounské okur-
ky i pojmem. Letos je chceme 
pěstovat na deseti hektarech. 
Začínáme také s intenzivním 
pěstováním ředkviček, o které 
projevila zájem firma Čeroz.“ 
Zájemce předpokládá pěsto-
vání na rozloze sedmi hektarů, 
denní produkce by se měla po-
hybovat okolo čtyř tisíc svazků. 
První ředkvičky už ve sklenících 
úspěšně vzcházejí. 

V rámci oslavy si pozvaní 

hosté prohlédli provoz včetně 
chráněné dílny, kde jsou mimo 
jiné zhotovovány sáčky do vy-
savačů. „Pracuji tu rok. Dneska 
jsem celý den sila do bedniček 
rajčata,“ říká pracovnice Ga-
lina Tepaviharová. Od pondělí 
otevřela firma i zahradní cent-
rum – prodejnu dřevin, květin, 
sadby a keramických výrobků 
z chráněných dílen.

„Zastávám názor, že je třeba 
v co nejvyšší míře zaměstnávat 
místní lidi. Vždyť co vydělají, 
to zde také utratí. Proto je 
zapotřebí udržet peníze mezi 
našimi firmami a občany co 
možná nejdéle,“ říká Ing. Za-
hradníček. Závěrem poděkoval 
za důvěru Úřadu práce Louny, 
městu Louny a všem starostům 
okolních obcí za to, že firmě dá-
vají zakázky a umožňují vytvářet 
nová pracovní místa, také svým 
technikům a ekonomům.

Skutek utek
Byla jsem svědkem, jak 

solidně vyhlížející paní v sa-
moobsluze na Tyršově náměstí 
v Lounech prohlížela týdeník, 
zejména inzertní přílohu, co 
zrovna vložila do našich novin 
realitní kancelář. Nenápadně 
přílohu složila napůl, ještě 
na jednu půlku a schovala do 
tašky. Noviny nekoupila. Její 
skutek očím prodavaček jaksi 
utekl. Žalostná motivace pro 
novináře, že jimi pracně vytvo-
řený plátek nestojí ani za šest 
korun. Že si lidi raději koupí 
plátek sekané. U Říhy i tento-
krát rozprodali noviny všechny. 
Taky výtisk bez inzertní přílohy, 
který odnesla solidně vypadající 
madam.

Co ji bude motivovat ke koupi? 
Co zabere? Jeden deník zavedl 
stranu čtenář - reportér. Dob-
rý nápad, říkala jsem si. Prý 
mezinárodní trend - po vzoru 
zveřejňovaných blogů, diskuzí. 
Čtenář napíše názor na aktu-
ální dění, námět na reportáž. 
Spatří svůj příspěvek v novi-
nách a má pade nebo stovku. 
Abyste dostali peníze, musíte 
do 3 dnů přijít osobně do re-
dakce a kromě občanky přinést 
výtisk s příspěvkem. Myslím, že 
s důstojným počinem to nemá 
mnoho společného. Jen takový 
výměnný obchod. 

Ovšem nevěřila jsem očím, 
když jsem na straně čtenář - 
reportér četla (honorované?!) 
vtipy nebo SMS typu: „Moc se 
tesim na vikend s pritelkyni...“ 
O obsahu tohoto „reportérství“ 
debatovat odmítám, ale proč 
zveřejňovat texty bez dia-
kritiky? Lingvisti se čílí: řeč 
mobilů ubíjí jazyk, dělá z nás 
negramoty... 

To, že na okrese v tiskovinách, 
vyjma jedné, není žádný redak-
tor s novinářským vzděláním, 
určitě nevadí. Naopak. Abyste 
byli dobrým novinářem, nemu-
síte být vyučeni v oboru. Ale jistě 
jsou mezi námi výborní češti-
náři. Cožpak i oni podobnou 
pseudostranu vítají? Těžko! 
Jenže oni mají nad sebou šéfy, 
ti zase další šéfy. A co když tře-
ba ti nejvyšší ve snaze přilákat 
české čtenáře, chtivé peněz, té 
češtině ani moc nerozumí? Pa-
desátka nebo stovka na ruku je 
podle nich pro našince zřejmě 
asi dostatečná motivace. Ale 
i v tomto případě skutek jaksi 
utek.                  Alla Balkovska
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Uvnitř 
čtěte:

Nejtěžší je, když 
se člověk setkává 
sám se sebou, 
tvrdí vojenský 
kaplan Jan Kozler 
str. 3

Čumí oba úplně 
stejně, tak jsou 
oba Dixíci, líčí 
Dagmar Buberová 
z Velemyšlevsi
str. 4

Jen ochutnejte, 
jak je ta 
pohanková kaše 
dobrá, nabízí 
Marie Plosová 
z Truzenic str. 5

Lounsko

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: 415 652 204
e-mailem: hlas@arsys.cz

hlas.inzerce@arsys.cz

Dětí je dost, ale chodí jinam
Existence základky v Libčevsi je ožehavým problémem

LIBČEVES (red) – Čím dál ožehavější se stává otázka existence 
základní školy v obci. Tento školní rok minimálnímu povolené-
mu počtu jeden žák chyběl a obec musí fungování  školy draze 
dotovat. V pondělí 26. března se o existenci školy na obci opět 
jednalo. Předcházela tomu jednání přímo ve škole, kdy měl být na 
popud zastupitelů zpracován demografický výhled na příští roky. 
Problémem není ani tak nedostatek dětí, u libčeveských občanů 
je to spíše nedůvěra v kvalitu výuky, ale také fakt, že se někteří 
rodiče ani nesnaží být o škole podrobněji informováni. 

Kamilek se má dobře, 
zákonná lhůta ubíhá 

LOUNY (bal) - Starosta města Jan Kerner pozval dnes na 9. ho-
dinu do své kanceláře na radnici pana Libora Charváta. Toto 
jméno se stalo známé v souvislosti s nalezeným novorozencem, 
který byl odložen počátkem března v křovinách u lounského 
vlakového nádraží. 

Louny možná proslaví salátové okurky
Lounská firma Zahradníček pořádala k 10. výročí trvání den otevřených dveří

Prý nejsou děti… Společenský sál v hostinci Na poště v Libčevsi byl v pátek odpoledne plný 
čertic a čertíků, vodnic a vodníků, kovbojů a kovbojek, klaunů,  princezen a vil. Několik desítek 
masek v doprovodu rodičů a prarodičů přišlo na karneval. Obecní porota vybírala nejlepší masky 
i nejaktivnější tanečníky mezi dětmi i dospělými. Dětí ve vsi, kde se zvažuje o zrušení základní 
školy, je dost a dost. „Mám tady vnuka předškoláka a dvě vnučky-školačky. Učí se tady. Snad tu 
školu nezavřou, byla by to věčná škoda!“ - zvažuje babička Věra Vejmělková. Čertík Vašek byl 
odměněn za pěknou masku čokoládovým dortem, bez odměny neodešel ani nejmladší vodník. 
„A hned  tuto sobotu 31. března máme rybářské závody od 6 do 12 hodin na rybníku pod zámkem,“ 
zve na další akci pořadatel Václav Tušek.                                                                                                           (bal)

Kiteboard nad Postoloprty… Tento nádherný kite-
boardový pohled se nám naskytl v pondělí vpodvečer. Že nevíte, 
co je kiteboard? Nevadí. My také netušili, dokud se neseznámili 
s Jakubem Krchovým a Jaroslavem Sepeši z Postoloprt, kteří tento 
druh sportu provozují. Jinak řečeno, pouštějí obrovské draky. Vět-
šinou na Rané. Tentokrát to zkusili u řeky a chmelnic, s městem 
v pozadí. Vítr byl mírný, a kluky to moc nad zemí nezvedalo. (bal)

Železničář Libor Charvát dítě 
našel náhodou, když v roští za-
slechl pláč. „Nález byl velkou 
souhrou náhod a chtěl bych 
tomuto pracovníkovi Českých 
drah poděkovat, protože lidí, 
kteří nejsou ke svému okolí 
lhostejní, není nikdy dost,“ řekl 
Kerner. Dvoudenní novoroze-
ně, kterému sestry v mostecké 
nemocnici začaly říkat Kamil 
Lounský, nyní je v mosteckém 
kojeneckém ústavu a daří se 
mu dobře. 

Podle slov lounské policejní 

mluvčí Jaromíry Střelcové se 
dohodlo s televizí Prima, že 
zopakuje ve svém pořadu Kri-
mi live reportáž o nalezeném 
dítěti. „Celou reportáž nebude 
Krimi live znovu vysílat, pouze 
v některém z dalších týdnů při-
pomene tento případ. Pokud se 
k němu zjistí nějaké zajímavos-
ti, bude kauza znovu otevřena,“ 
upřesnila Anna Laštovková, 
koordinátor PR Prima TV. Ne-
přihlásí-li se do dvou měsíců od 
nalezení zákonný rodič, dočká se 
chlapeček adoptivních rodičů.

Během března proběhla 
schůzka s rodiči budoucích 
prvňáčků. Na schůzku, kam 
bylo pozváno zhruba 45 rodičů, 
se dostavilo rodičů jen asi tři-
náct. Mezi rodiče byly rozdány 
i dotazníky, aby specifikovali 
požadavky na školu, kam by děti 
s důvěrou umísťovali. „Mrzí 
mne nezájem rodičů, zejména 
dětí dvou až čtyřletých, kteří 
určitě už vědí, kam dítě chtějí 
umístit, že nám rozhodování 
neulehčí,“ přibližuje nelehkou 
situaci starostka Libčevsi Hele-
na Slavíková. „V zastupitelstvu 
jsme rozhodli, že každý žák, kte-
rý se u nás přihlásí a bude školu 

po tři roky navštěvovat, dosta-
ne příspěvek 10.000 korun. 
Do první třídy se přihlásily tři 
děti, tak je pro příští školní rok 
minimální počet splněn. Další 
roky netušíme, co bude.“ 

Starostka je přesvědčena, 
že místní škola je kvalitní. 
Ředitelka Mgr. Věra Špičková 
i paní učitelka jsou aprobova-
né a dětem se věnují s největší 
možnou pečlivostí. Zastupi-
telstvo v pondělí usoudilo, že 
dokud se školní výuka obejde 
bez výjimky jako ve školním 
roce 2007-2008, bude základ-
ní škola zachována a výuka 
poběží.LOUNY (toš) – V pátek slavila deset roků trvání lounská firma 

Zahradníček. Nachází tu uplatnění 80 zaměstnanců, z toho 68 
občanů se změněnou pracovní schopností. Firma obhospoda-
řuje na 30 hektarů půdy, stará se o údržbu několika hektarů 
městské zeleně. Provozuje i chráněnou dílnu.
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Postoloprtští herci 
postoupili nejvýš! 

MOST (bal) - Skvělý herecký 
výkon předvedl v pondělí posto-
loprtský dramatický soubor ZUŠ 
v krajském kole soutěže Základ-
ních uměleckých škol. Porota 
Obrázky z českých pověstí v po-
dání postoloprtským mladých 
herců ocenila postupem do kola 
ústředního. V nejstarší kategorii 
tak žáci literárně-dramatického 
oboru pod vedením Evy Vintero-
vé a Květoslavy Zíbrtové budou re-
prezentovat Ústecký kraj v Hradci 
Králové na začátku června.

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A


