
Přesto region zůstává dlouho-
době okresem s téměř dvakrát 
vyšší mírou nezaměstnanosti 
než je průměr České republiky. 
Do lounského okresu však míří 
nemálo investorů, kteří vytváří 
nová pracovní místa.

V průmyslové zóně Louny-ji-
hovýchod například v minulých 
dnech oficiálně zahájila činnost 
další výrobní hala tentokráte 
firmy OMC Scientific, která 

je dceřinou společností irské 
společnosti Williams Advan-
ced Materials.  Společnost 
úzce spolupracuje s firmami 
působícími v oblasti farmaceu-
tického, spotřebního, leteckého 
a polovodičového průmyslu. Na 
trh práce přišla s nabídkou 50 
nových míst. „Prozatím pro-
vádíme nábor sedmi zaměst-
nanců. Další pracovníky ještě 
hledáme,“ řekl technický ře-

ditel společnosti Radim Bar-
ša. Protože se nebude jednat 
o sériovou výrobu, bude OMC 
Scientific po zaměstnancích 
požadovat zkušenosti a znalos-
ti. „Potřebujeme odborníky pro 
opracování materiálu, chemiky, 
pracovníky do administrativy,“ 
dodal Barša.

Práce v zónách tedy je, chybí 
ovšem kvalifikovaní zájemci. 
Úřad práce proto vyzve střed-
ní školy v regionu, aby upra-
vily své vzdělávací programy 
v souladu s prognózou vývoje 
na trhu práce.

„Dělaly jsme pro zdejší lidi na-
příklad Den vody. Den důchod-
ců nás napadl proto, že tu ještě 
nic takového nebylo. Když mají 
svůj den děti či ženy, důchodci si 
ho taky zaslouží. Nepomyšl má 
410 obyvatel a pozvání probíha-
lo pomocí plakátů a obecního 
rozhlasu,“ říká Nina Jelínková. 
Senioři se v místním sále mohli 
pobavit při hereckých scénkách, 
zpěvu, tancích, hře na hudební 

nástroje a dechovce. Účinkovaly 
místní děti, ale i děti ze Základní 
umělecké školy v Podbořanech 
nebo malí tanečníci ze souboru 
Cvrčci z Kryr se svým country 
tancem.

„Bylo by nám líto, že děti tráví 
svůj volný čas tím, že něco ničí, 
kouří nebo berou drogy. Založily 
jsme kroužek, který by vyvolal 
v dětech zájem o přírodu a kde 
by rozvinuly své zájmy. V sou-

časné době máme kolem 20 dětí 
a především s nimi chodíme do 
přírody, kde se snažíme, aby se 
z přírody něco naučily a neniči-
ly ji. Chodíme na výlety, vyrábí-
me věci, hrajeme divadlo, učíme 
břišní tance,“ vysvětluje svůj po-
čin Nina Jelínková.

V Nepomyšli, kde jako v jiných 
podobných vesnicích není moc 
možností, jak by se děti zabavily, 
je tento počin úctyhodný. Děv-
čata kroužek založila z vlastní-
ho popudu a dětem se věnují ve 
svém volném čase. Scházejí se 
každý pátek.

„Navštívil nás ředitel OSSZ 
Petr Burdych a oznámil nám, 
že jsou nuceni svoji činnost 
tady ukončit. Jejich softwa-
rový systém zadávání dat jim 
neumožňuje on line pobočku 
zde na radnici.  Díky našim 
vzájemným dobrým vztahům 
se nám podařilo vyjednat, že 

pobočka tu zůstane alespoň 
do konce roku k tomu, aby si 
klienti mohli připravit pod-
klady nebo se jít poradit a jet 
do Loun se všemi připravený-
mi podklady jenom jednou. 
Ušetří tím alespoň jednu ces-
tu,“ oznámil starosta města 
Radek Reindl.

Zastupitel MUDr. Petr Ráliš 
to považuje za vážný sociální 
problém, protože tato pobočka 
sloužila k vyřizování invalid-
ních, starobních a vdoveckých 
důchodů, které si vyřizují star-
ší či nemohoucí klienti. Sehná-
ní a doložení všech potřebných 
podkladů je stálo dvě i více ná-
vštěv na této pobočce. Cestová-
ní do Loun bude pro ně nejen 
finančně, ale především časově 

velice náročné. 
„Naprosto souhlasím, že to je 

vážný problém, my s tím bohu-
žel nemůžeme nic udělat, OSSZ 
nám to mohla dost dobře taky 
pouze oznámit a zabouchnout 
za sebou dveřmi. Znovu opa-
kuji, že jen díky našim dobrým 
vztahům, které spolu máme, se 
nám podařilo zajistit fungování 
pobočky alespoň do konce letoš-
ního roku,“ uzavřel Reindl.

Známky nejsou 
všechno

V pátek si jdou děti pro vy-
svědčení. S kdysi oblíbeným 
sloganem Za dobré vysvědčení 
knihu by se dnes mnozí rodiče 
nechytali. Leda tak s knížkou 
vkladní... 

Ale to si dělám legraci. Spí-
še se mi vybavuje, kolik českých 
školáků kvůli vysvědčení utíká 
z domova, někteří si sahají 
i na život. I na to v ten pátek 
mysleme. Prospěch pouze na 
něco poukazuje. Může zna-
menat potvrzení píle, nadání. 
Někdo je od přírody nadaný 
a má samé jedničky a přitom 
to může být flákač, prevít 
k pohledání a ztrpčovat život 
okolí. Někdo není tak nadaný, 
trojka na vysvědčení může být 
vydřená a představuje pro dítě 
velmi hodnotný výkon.

Rodiče často na své potomky 
přes rok nemají čas, teprve na 
konci roku se z nepěkných zná-
mek osypou a planě lamentují, 
že je dítě flink, lenoch a blbe-
ček a že to takhle dál nejde. 
Pozor na takové řeči. Neza-
pomínejme, že dítě má polo-
vinu našich genů, takže, ruku 
na srdce, nenadáváme hlavně 
sami sobě? Děti jsou naším, 
občas i nemilým, zrcadlem. 
A pokud dítěti nechceme kon-
krétně pomoci, stanovit urči-
tá pravidla, říci mu, tak, a od 
čtyř hodin se teď budeme spolu 
učit, to by bylo, abychom to ne-
zlepšili...tak o tom prospěchu 
raději pomlčme, snězme spolu 
nanukový dort a pokud možno 
chvalme. 

A vy, milé děti, pokud si 
myslíte, že máte blbé učite-
le i blbé rodiče, konec kon-
ců můžete mít i pravdu. Ale 
jenom na vás záleží, jak to 
bude dál. Uznávám, že spo-
lečnost, která říká, přineste 
samé jedničky, my vám dáme 
speciální neblechatou vever-
ku z našeho chovu, je pomý-
lená. A uvědomuji si, kolikrát 
je i taková čtyřka vítězstvím. 
Žijete ne pro učitele, ani pro 
rodiče, ale pro sebe. A každý 
jsme v něčem nejlepší. Zkuste 
najít, v čem jste nejlepší, a to 
rozvíjejte!

A ty, milý učiteli, o prázdni-
nách pilně a poctivě relaxuj, 
abys nám nezešílel.

Květa Tošnerová
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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

Pobočka OSSZ v Podbořanech končí
Občany čeká časově náročné cestování do Loun

Bože dej, ať radnice pomůže
Bytovou situaci sociálně slabých Romů v Žatci by 

mohly vyřešit unimobuňky
ŽATEC (bal) – Devla de – to je název občanského sdružení, které 
před dvěma měsíci založili Romové v Žatci. V překladu z romštiny 
znamená Bože, dej. Kromě pomoci boží hlavně na pomoc měs-
ta a vlastní síly spoléhají jeho členové při řešení bytové situace 
sociálně slabých Romů ve městě a vysoké nezaměstnanosti mezi 
nimi. Východisko vidí ve výstavbě rodinných domů ze stavebních 
buněk, tzv. unimobuněk.

Také penzisté si svůj den zaslouží 

Louny usilují 
o pohotovost pro dospělé
LOUNY (bal) – Nemocnice svaté Alžběty v Lounech od dubna 
zajišťuje ambulantní pohotovost pro děti. Vedení města i ne-
mocnice však usilují také o zřízení lékařské pohotovostní služ-
by pro dospělé. Dětská pohotovost pro to má potřebné zázemí, 
a to včetně zdravotních sester.

Nové firmy hledají kvalifikované odborníky
Nezaměstnanost na Lounsku díky investorům klesá

Výškovští nabízejí 
Postoloprtům svůj podíl

POSTOLOPRTY (bal) - Tři zastupitelé obce Výškov (místosta-
rostka Marie Bombalová, Martin Vápeník a Miloš Müller) se 
dostavili na středeční zasedání zastupitelstva města Postoloprty 
kvůli projednávání odkupu městem 10% podílu bývalého ředitele 
Technických služeb, s.r.o Postoloprty Stanislava Rumleny. 

Ministr se divil nejen v Siřemi… Obecně prospěšná společnost Džbánsko toto pon-
dělí svolala řadu významných osobností a zástupců médií, aby je obeznámila s projekty Revitalizace 
historických objektů Džbánska a Magická Siřem, který by měl znovu přivést k životu monumentální 
siřemský kostel. Mgr. Vilém Marek Štěpán představil hostům liběšický kostel sv. Martina, který má 
velké trhliny, ale také zdevastovaný kostel sv. Bartoloměje v Nečemicích nebo zapomenutý kostel 
sv. Mikuláše v Želči. Následovala prohlídka kaple sv. Anny v Čárce a konečně byl představen kostel 
Nanebevzetí P. Marie v Siřemi, který má být zakonzervován v současném stavu, má zde být insta-
lován unikátní skleněný oltář Vladěny Tesařové a představen za čtení Poutní písně k Panně Marii 
na Květnou neděli. O stavu monumentálního chrámu v Siřemi ministr nevěděl. „Je to chráněná 
památka. Vidíme, jak ji stát chrání. Promluvím o tom s kolegy ve vládě, aby nastala nějaká změna,“ 
přislíbil Mgr. Jehlička. Na snímku ze Siřemi ministr kultury Václav Jehlička (vpravo), výtvarnice 
Vladěna Tesařová, projektant Jaroslav Antoš a náměstek ministra kultury Jaromír Talíř.          (bal)

Růžena Kudračová: „V ložnici máme půl metru plísně.“
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Žádné kontejnery nad sebou 
ve stylu „Čunkaboxů“ ve Vse-
tíně! Měly by z toho vzniknout 
klasické řádové domky,“ říká 
Štefan Kudrač, jeden ze zaklá-
dajících členů romského sdruže-
ní. Jde o buňky o rozměrech 3,5 
krát 2,5 metru, jaké se používají 
na stavbách. „Konstrukce by-
chom obezdili cihlami, zpevnili 
je, dali okna a postavili bychom 
byty o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1. 
Chceme, aby to bylo celoživot-
ní zateplené bydlení,“ vysvětluje 
Kudrač svou vizi. 

Podobný dům existuje v neda-
lekých Sedčicích. „Neměli jsme 
kde ubytovávat brigádníky a tak 

jsme ze starších stavebních bu-
něk postavili tuto ubytovnu. Je 
v ní zhruba deset pokojů, sprchy, 
záchody,“ přibližuje jednatel ze-
mědělské společnosti Miroslav 
Domorád. 

Romští aktivisté pochvalují 
současné vedení radnice, které 
se jejich návrhy zabývá. „Měs-
to v zásadě souhlasí, že bychom 
mohli spravovat nově postavené 
domy. Nájemné by se automa-
ticky strhávalo ze mzdy. Když 
chceme bydlet, potřebujeme 
práci, aby z nás nebyli dlužníci,“ 
zvažuje Kudrač. 

(Dokončení na str. 2)

„Někteří praktičtí lékaři již 
byli osloveni, jednání ale dále 
pokračují. Snažíme se dosáh-
nout toho, aby pohotovost pro 
dospělé v Lounech byla dostupná 
o víkendech alespoň čtyři hodi-
ny denně – o sobotách, nedělích 
a svátcích,“ řekl starosta města 
Jan Kerner. Dodal, že situace 

by se měla změnit do konce le-
tošního roku.

„Pro konkrétní závěry je ještě 
brzy, ale věříme, že se nám to 
podaří rozjet od nového roku. 
Čím více praktiků se bude na 
systému podílet, tím méně čas-
to budou muset sloužit,“ dodal 
J. Kerner.

„Výškov je stejným společní-
kem v technických službách jako 
Postoloprty. Když chce město od-
koupit 10% podíl, tak ať odkoupí 
i 45% podíl Výškova za 3,5 milio-
nu korun,“ upozorňoval zastupi-
tele Ing. Müller. O tom však měs-
to v současné době neuvažuje. 

Po dlouhých debatách posto-

loprtští zastupitele nakonec ne-
schválili již připravenou smlou-
vu na odkoupení 10% podílu 
za tři čtvrtě milionu korun. Bod 
z projednávaní stáhli a uložili sta-
rostovi M. Hylákovi svolat kvůli 
odkoupení podílu další jednání 
zastupitelstva v nejbližším mož-
ném termínu.

PODBOŘANY (sih) - Pobočka Okresní správy sociálního za-
bezpečení, která každý první a třetí čtvrtek v měsíci úřadovala 
na podbořanské radnici, končí svoji činnost.

NEPOMYŠL (sih) - V sobotu se v Nepomyšli konal Den důchod-
ců. Organizátorkami byly Nina Jelínková a Lucie Kalabišková, 
dvě studentky oboru ekologie Střední zemědělské školy v Žatci, 
kterým není lhostejný život v místě, kde žijí.

LOUNSKO (red) - Bez práce bylo v okrese Louny na konci 
května 5 124 lidí. To je o 343 osob méně než v dubnu. Míra 
nezaměstnanosti v našem regionu, jež loni ve stejnou dobu do-
sahovala skoro 11,5 %, nyní klesla na rovných 10 procent.
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