
V počátku Jednotě tržby po-
klesly přibližně o 15 %, což bylo 
způsobeno logickým zájmem 
občanů o novou prodejnu. Proto 
se zaměřila na spotřební zboží 
a zákaznicky úspěšné letákové 

akce. Pro občany, kteří nevlastní 
automobil, je Plus na konci města 
při výjezdu na Žatec daleko. Míst-
ní si stěžují na fronty u pokladen, 
kdy je otevřena třeba jedna, a na 
to, že zboží inzerované v akcích na 

regálech nenacházejí. Vše může 
být zcela jinak. 

„Mohu potvrdit, že na radnici 
přišly žádosti společností Lidl 
a Penny Market o odkup pozemků 
právě za bývalou prodejnou Rulf. 
Radnici teď dělají vrásky vzrostlé 
kaštany, které tam rostou a které 
by bylo nutné pokácet. Pokud by se 
tak stalo, město by po investoro-
vi požadovalo náhradní výsadbu. 

O ničem jsme zatím nerozhodli, 
vše se bude projednávat na zastu-
pitelstvu města dnes, 25. dubna, 
kde budeme žádosti posuzovat,“ 
naznačil starosta města Radek 
Reindl. 

Další je společnost Norma, 
která má již několik let koupený 
pozemek vedle městského úřa-
du, avšak s výstavbou dodnes 
nezačala.

Celková plocha využitá těmito 
dvěma velkými japonskými in-
vestory je 66 hektarů a tak vět-
šina z celkových 328 ha je stále 
k dispozici dalším zájemcům. 
I proto jednou ze zón, kterou 
Ústecký kraj chce letos prezen-
tovat na veletrzích investičních 
příležitostí – Urbis Invest v Brně 
a Expo Real v Mnichově – bude 
žatecká Triangle. 

Firma IPS Alpha Technology 

již eviduje 4 640 žádostí o při-
jetí do zaměstnání, z toho 594 
žádostí na pozice technicko 
hospodářských pracovníků 
a 4 046 žádostí na zařazení do 
dělnických pozic. „K 16. dubnu 
firma uzavřela pracovní poměr 
se 162 zaměstnanci, z toho je 
88 pracovníků THP, kteří prošli 
zácvikem v mateřské japonské 
firmě, a dalších 77 pracovníků 
dělnických kategorií, kteří se 

budou zacvičovat ve zkušeb-
ním provozu v nové výrobní hale 
v průmyslové zóně. Z celkového 
současného počtu zaměstnanců 
firmy je 42 pracovníků z okresu 
Louny, 19 jich pracuje v mana-
žerských pozicích,“ upřesnila 
Marie Schmalzová z Úřadu 
práce Louny, jehož prostřednic-
tvím nové firmy oslovuje většina 
uchazečů. Sériová výroba LCD 
obrazovek začne podle plánů 
společnosti v červenci.

Firma Hitachi Home Electro-
nics eviduje zatím přes 2 500 zá-
jemců o zaměstnání, v současné 

době zahajuje nábor dělnických 
profesí. Tento závod bude vyrá-
bět kompletní televizory s plo-
chou obrazovkou. 

„Firmy využily investičních 
pobídek při budování nových 
provozů a mohou přijímat na 
nově vytvořená pracovní místa 
osoby s trvalým pobytem v ČR 
(tedy bez ohledu na národ-
nost). Úřad práce bezodkladně 
vyřizuje žádosti obou firem 
o povolení zaměstnávání ja-
ponských manažerů,“ sdělila 
Ing. Schmalzová ohledně za-
městnávání cizinců.

Smutné stromky
Osmadvacátého října roku 

1998 se v parku v Žatci konala 
velká sláva. K tehdejšímu 80. 
výročí vzniku samostatného 
Československa byl vysazen 
strom republiky, lípa srdči-
tá. Stromek byl uctěn českou 
hymnou, označen nápisem na 
naleštěném pomníku. Snad 
zněly i sliby, že lípa bude 
růst a sílit, jak to všichni pře-
jí českému státu. Jenže ouvej 
– sazenice dlouho nevydržela. 
Pár dní nato ji zlomil neznámý 
vandal, kterému malý stromek 
překážel v toulání rozlehlým 
parkem. 

Podobně neslavně před časem 
dopadla i nově vysazená lípa ve 
stromořadí v Hilbertově ulici 
v Lounech nebo mladý jinan pod 
pramenem Luna. Také úhledná 
štíhlá břízka nad tratí se pod 
náporem nenechavých rukou 
proměnila v pahýl. 

U domu dětí v Postoloprtech 
zase vysadili Andersenův 
strom Pohádkovník. V no-
vinách se psalo, jak ho děti 
ozdobily a zkrášlily… pak ho 
někdo zlomil. O tom se už tolik 
nepsalo. 

V témže městě na Draguši 
vysadili javor, na nezvyklém 
místě před panelákem. Sedm 
javorů zasadili podle plánu 
v ulici Kosteleckého. Pro osmý 
nezbylo místo. Rozhodlo se, 
že jej vysadí jinde, kde bude 
moci klidně růst. Opravdu 
však bude? Uvidíme. Symbol 
kousku přírody mezi panely by 
byl určitě pěkný. Snad nebude 
nikomu překážet v nočních 
ušlechtilých myšlenkách. 

Někdy je i lepší o nových 
stromcích do novin nepsat. Čím 
méně se o nich ví, tím méně pře-
kážejí nočním tulákům. Strom 
republiky? Zlaté české ručičky? 
Ano, umějí pěkně lámat.

Alla Balkovska
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Lounsko

Příští týden vycházíme ve 
středu, 2. května

www.svobodnyhlas.cz

Město je atraktivní i pro Lidl a Penny

Výtržník škrtil a kradl 
Pět let pod dohledem a bez hospody

LOUNY (bal) – Úhrnný trest dva a půl roku podmíněně se zkušební 
dobou na pět let a dohled  úředníka probační a mediační služby si 
vykoledoval u lounského soudu třiadvacetiletý Rudolf Lauko za 
loupež a výtržnictví. Po celou zkušební dobu se musí také zdržet 
návštěvy restauračních zařízení, kde by mu mohli nalít alkohol. 

Historicky největší nabídka 
pracovních příležitostí 

přesto až dvanáctý nejvyšší podíl v rámci republiky
LOUNY (bal) - Úřad práce Louny evidoval koncem března 731 vol-
ných pracovních míst, tedy největší nabídku pracovních příležitostí 
v historii úřadu práce. 

Karel Kysilka s pomoci Ondřeje Berana předvádí chovatelům, jak správně okovat koně.

Při cvalu musí koně unést 
kopyto jediné nohy

Řemeslný fortel a veterinární znalosti, to je podkovařina

V průmyslové zóně Triangle vyrůstají dvě výrobní haly 
Japonské firmy evidují více než sedm tisíc žádostí o zaměstnání

FOTO KVĚTA TOŠNEROVÁ

Den Země u Hasiny… Na tři desítky lidí oslavily Den 
Země v údolí potoka Hasiny u Lipence společnou prací. Český svaz 
ochránců přírody Louny a Občanské sdružení za kvalitní žití uspo-
řádaly úklid naučné stezky. Ochránce přírody, turista Milan Ze-
lenka z Postoloprt spolu s mladými přáteli uklízeli zbytky ohniště, 
dobroměřičtí manželé Břetislav a Eva Kučerovi vysekávali pěšinu 
a odstřihávali nebezpečné větve. „Od roku 2001 naučnou stezku 
vysekáváme asi šestkrát ročně a odklízíme odpadky. Jednou jsme 
tu našli i torzo upytlačené srny,“ líčí pan Kučera. Předseda lounské 
organizace ochránců přírody Jiří Bělohoubek spolu s žateckým mu-
zejníkem Jiřím Matyášem brodili potokem. Pod splavem je Hasina 
hluboká až 1,2 metru, koryto je plné usazeného bahna. Mladí muži 
vyhazovali vše, co tam nepatří. „Byla tu sedačka z auta, pneumatiky, 
pet láhve,“ přibližuje J. Matyáš. „Jsme moc rádi, že se k nám přidalo 
občanské sdružení z Lipence, přišla řada místních občanů a jejich 
dětí. Tím, že stezku pomohou uklidit, budou k ní mít bližší vztah,“ 
říká J. Bělohoubek. Velké zásluhy na úklidu měly právě děti, které 
pečlivě vysbíraly drobné odpadky. S většími museli pomoci rodiče. 
Na snímku vynáší z údolí pneumatiky Roman Kotora z Loun, který 
přijel s manželkou i dětmi Vašíkem a Kačenkou. Ochranáři v údolí 
větší úklid pořádají nejméně dvakrát ročně. Letos by se v lokalitě 
měla objevit návštěvní kniha, aby do ní mohli milovníci přírody 
zapisovat své dojmy, připomínky, podněty.                                   (toš)

V únoru 2006 v Lounech opilý 
Lauko cestou z hospody napadl 
sedmnáctiletého Lukáše Z. Pro-
hledal mu oblečení a sebral mo-
bilní telefon. Lukáš se vyprostil 
ze sevření, utíkal k domovu a vo-
lal o pomoc. „Lauko ho dostihl, 
chytil pod krkem a škrtil. Až otec, 
který vyběhl z domu, chlapci po-
mohl,“ popsal přepadení soudce 
Zdeněk Zelenka. 

Poškozený mladík dodnes 
navštěvuje psychologa. Jeho 
výpověď byla pro soud klíčová 
a plně věrohodná. Obžalovaný, 
jenž krádež i útok popíral, neuměl 
vysvětlit, jak se v jeho kapse ocitla 
Lukášova Nokia.

Státní zástupce Jindřich 

Koželuh navrhoval pro Lauka 
nepodmíněný trest. Soud ale 
přihlédl k tomu, že obžalovaný 
založil rodinu a má děti. „Proto 
podmíněný trest. Pro výtržnic-
kou minulost je ovšem třeba vás 
hlídat. Důrazně vás varuji. Pokud 
se během pětileté zkušební doby 
dopustíte trestného činu nebo 
budete přistižen v hospodě, oka-
mžitě platí nepodmíněný trest,“ 
upozornil Lauka JUDr. Zelenka. 
Do vězení se obžalovaný dostane 
i v případě, spáchá-li přestupek 
a policie prokáže, že předtím byl 
v hospodě.

R. Lauko se vzdal práva na odvo-
lání, státní zástupce si zákonnou 
lhůtu na odvolání ponechal.

Na jedno pracovní místo tak 
připadlo 8,5 uchazeče. Přesto má 
okres Louny dvanáctý nejvyšší 
podíl v rámci okresů ČR, stejně 
jako míru nezaměstnanosti 
– k poslednímu březnu dosáhla 
v okrese 11,5 %.

V rámci vynakládání prostředků 
aktivní politiky zaměstnanosti pro 
rok 2007 existují různé příspěvky, 
které zaměstnanost podporují. 
Příspěvek na dopravu poskytuje 
lounský úřad práce firmě Conta 
Podbořany na základě dohody, 

uzavřené v loňském roce. Fir-
ma zajišťuje každodenní svoz 
a odvoz 124 zaměstnanců na 
trasách Postoloprty-Žatec-Hlu-
bany a Klášterec-Kadaň-Hlubany. 
Výše příspěvku na dopravu činí 
50 % prokazatelně vynaložených 
zaměstnavatelem nákladů na do-
pravu. Formou příspěvku ke mzdě 
podporuje lounský úřad práce na 
základě loňských dohod programu 
Start zapracovávání více než 200 
absolventů škol a umístění 60 
uchazečů starších padesáti let.

LOUNSKO (bal) - Na ploše bývalého vojenského letiště u Žatce 
jako z vody rostou dvě průmyslové haly. Ta prakticky dostavěná 
patří firmě IPS Alpha Technology, druhá hala na skoro dvakrát 
větší ploše je firmy Hitachi Home Electronics. 

PODBOŘANY (sih) - Jedním z posledních měst, které nemělo 
supermarket, byly Podbořany s tradiční samoobsluhou Jednoty 
a prodejnou Rulf. Loni v prosinci se Podbořanští dočkali Plusu. 
Zatímco Jednota se s jeho otevřením vyrovnává vcelku dobře, 
obchodník Rulf prodejnu uzavřel a prodal. 
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ŽATEC, LIBOČANY (bal) – V pátek a sobotu pobývali v Žatci 
mistr odborného výcviku Střední školy řemeslné v Jaroměři 
a soukromý podkovář Karel Kysilka spolu s učedníky Ondře-
jem Beranem a Jaroslavem Mikulou. Seminář Jak kovat koně 
byl určen jednak studentům oboru agropodnikání Střední školy 
zemědělské a ekologické v Žatci, jednak veřejnosti. 

Pro praktickou ukázku po-
sloužili koně Lenky Blažkové ze 
Žatce, ustájení v Libočanech. 
Zájemci o náročný rukodělný 
obor přišlo poskrovnu, a tak 
se vypravili za koňmi do Libo-
čan.  „S manželkou vlastníme 
pár koní. Chtěl jsem se přiučit 

a přitáhnout osvětu, proto jsem 
pozval mistra Kysilku k nám. 
Tady je odborníků málo, od 
Prahy na východ je jich víc,“ 
konstatuje Jindřich Kolouch ze 
statku z Radíčevsi. 

Podkovář Karel Kysilka z Úpic-
ka obouvá koně již čtvrt století 

a činí tak s pečlivostí a láskou. 
Podkovářství je samostatné ře-
meslo, spjaté s kovářstvím, ale 
neoddělitelně k němu patří zna-
losti z veterinárního lékařství. 
Třináctiletý hnědák Kord zrovna 
potřeboval ortopedickou pomoc. 
„Než začneme kovat, koně před-
vedeme, abychom viděli, jaký má 
postoj, jak našlapuje. Toto kopyto 
má defekt, potřebuje upravit,“ 
vysvětloval a současně koval 
mistr  Kysilka.

(dokončení na str. 2)


