
„Největší zájem je o tobogány 
a o trampolíny,“ říká vedoucí 
Městského koupaliště v Lounech 
Radek Ulrych. Na koupališti se 
objevilo trampolínové centrum – 
návštěvníkům je jich k dispozici 
celkem osm. Příjemná je i pro-
jížďka po Ohři na lodičkách.

„Hřivická nádrž není letos čiš-
těná, tam bych nevlezla. Zato na 
Markvarci je čisto, nádrž se prá-
vě se napouští,“ přibližuje situaci 
obyvatelka Hřivic.

„Víceúčelové nádrže máme 
v každé obci. Ve Třtěně se nečistí, 
protože k němu není zdroj vody, 
v ostatních obcích se čistit teprve 
budou. Oficiální zdroje ke koupá-
ní to nejsou,“ zdůrazňuje chožov-
ský starosta Jan Trefný.  

Podobná je situace v Jimlíně. 
Vyhovující není ani rybníček 
v Zeměchách, ani nádrže v Jimlí-
ně. „Kdepak koupání. To je leda 
pro hasiče a pro rybičky,“ směje 

se starostka Jimlína Jana Mikov-
cová. Tamní obyvatelé si chodí 
zaplavat do rybníku na nedaleké 
Selmice, ale také do příjemné 
nádrže do Líšťan. Panenskotý-
nečtí míří do Žerotína nebo na 
Hříškov. Obyvatelé Chlumčan 
a Vlčí mohou blahořečit obci 
a sokolům. Rekonstruované 
koupaliště ve Vlčí přišlo vhod 
opravdu brzy.

V Žatci městské koupaliště 
letos otevřené není, na světě je 
zatím jen projekt na jeho rekon-
strukci. Vykoupat se lze v bazé-
nu obchodní akademie. „Bazén 
je sice krytý, ale nyní je opatřen 
i letní terasou s lehátky. Otevřen 
je každý den od 14 do 20 hodin 
a v sobotu a v neděli od 10 do 20 
hodin,“ zve Jiří Karas. „Osobně 
mám tolik práce, že na koupání 
nemám ani pomyšlení. Ale uvol-
nili jsme 60.000 korun na výjez-
dy za koupáním pro domov dětí 

a mládeže – jezdí se v úterý a ve 
čtvrtek,“ přibližuje situaci ža-
tecký místostarosta Aleš Kassal. 
Kvalitní přírodní koupání si mů-
žete dopřát v Klučku. 

Koupaliště v Krásném Dvoře 
včetně možnosti stanování v le-
tošním roce provozuje obec. „Za-
tím je tu okolo deseti stanů, ale 
při tomto počasí se počet zřejmě 
brzy zvýší,“ říká administrativní 
pracovnice krásnodvorského úřa-
du Zdena Štůlová.

V Podbořanech v tropických 
dnech drtivou většinu návštěv-
níků tvoří děti. Spolu s mamin-
kami nejčastěji využívají dětský 
bazén se skluzavkou. Takové 
štěstí nemají ve Vroutku, kde 
koupaliště chybí. Tamní si jezdí 
zaplavat na Mukodělskou pře-
hradu nebo na Kryrský rybník. 
V Kryrech sice koupaliště je, ale 
několik let úspěšně chátrá, takže 
komu se nechce až do Podbořan, 
také končí v rybníce. Blatenští se 
chodí koupat do Velkého závlaho-
vého rybníka, populární je i roz-
sáhlý rybník Stebenský, rybníky 
v Petrohradě či Lubenci.

Míra nezaměstnanosti na 
Lounsku činila v červnu 9,7 
procent, tehdy jak v květnu to 
bylo 10,1 procent. Nezaměstna-
nost klesla mimo jiné díky zóně 
Triangle, kde investoři nabízejí 
stále nová místa. „Končí etapa, 
kdy nezaměstnanost byla pů-
sobena především nedostat-
kem práce, té je nyní dost. Teď 
se zaměříme především na lidi, 

kteří nemohou nebo nechtějí 
pracovat,“ uvedl ředitel úřadu 
práce Petr Záhořík.

Počet nezaměstnaných však 
mohl být ještě nižší, ovšem 
stát nedává peníze na veřejně 
prospěšné práce. Ve srovnání 
s červnem minulého roku klesl 
počet lidí, kteří pracovali při 
veřejně prospěšných pracích, 
o několik desítek. Dělali pro 

obec například při úklidu chod-
níků či údržbě zeleně. Radnice 
je tak zaměstnávají zpravidla na 
jeden rok a na tuto dobu zmizí 
z evidence úřadů práce. Ty na je-
jich platy přispívají. A v tom je 
právě potíž. Stát dal na veřejně 
prospěšné práce méně peněz 
a míst tedy ubylo.

Tato situace se může během 
roku změnit. Rozhodnutí je však 
na konkrétních úřadech práce. 
Záleží na tom, jakou váhu jed-
notlivé úřady přisuzují politice 
aktivní zaměstnanosti. I to se 
může měnit podle situace na 
trhu práce.

Pohledná 
rozhledna

Češi jsou národ zkoušený, 
zkušený a pohříchu láteřivý. 
Poučeni z krizových vývojů 
a s přebytkem špatných zpráv 
nad hořkými půllitry rádi 
pesimisticky pranýřujeme 
a mudrujeme, jak je vše špat-
ně a bude ještě hůř.  Všechno 
se krade, všude samí tune-
láři, a nic nestojí za nic, ani 
pan prezident, když ho teď 
pan Dienstbier označuje za 
všeználka, co šíří blbou ná-
ladu. Není šprochu, aby na 
tom nebyl ždibec pravdy, ale 
upřímně, myslíte,  že by pan 
Dienstbier prezidentoval lépe? 
A taky mravnost je totálně na 
huntě, když už i ten Paroubek 
upřednostnil luznou krasa-
vici před bodrou manželkou,  
zkrátka Sodoma, Gomora. 

Ale každá mince má dvě 
strany, a každá společnost má 
svůj rub i líc. Ne všechno, co se 
okázale třpytí, je zlato. A nao-
pak, jsou mezi námi i diaman-
ty, co se mediálně ani trochu 
neblýskají, a přitom jsou ryzí. 
To třeba u rozhledny nad Liby-
ní se tuhle sobotu brzičko ráno 
objevili čtyři chlapi s kolečky, 
vodou, cementem a cihlami...a 
ani trochu nekritizovali, ani 
trochu nekecali. Prosekali se 
kopřivami a náletovými akáty 
a šli opravovat. Připadá vám 
to jako science fiction? Vůbec 
ne! I taková je česká realita. 
A dokud budou na světě tako-
ví obětaví nadšenci, jako jsou 
například manželé Kantovi 
a jejich příznivci, nebo jako je 
obecně prospěšná společnost 
Džbánsko, či společnost, co za-
chraňuje kostel sv. Martina ve 
Vidhosticích, také nadšenci, co 
zachraňují kostel sv. Bartolo-
měje nebo obětavci z  Ročova, 
má ten život cenu. Dokud se 
opravují kostely a rozhledny, je 
to dobré. Vážně, a nenechme si 
kazit náladu. Vzpomeňme na 
úvodní písničku seriálu pana 
režiséra ČT Bedřicha Lud-
víka: Rozhlédni se, člověče, 
než ti život mezi prsty uteče, 
opusť svoji rodnou pec, vydej se 
vzhůru na kopec...všechny šrá-
my na duši, všechny slzy osuší 
rozhledna pohledná...

Květa Tošnerová
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Lounsko

Žatecká 
nemocnice zná 

členy správní rady
ŽATEC (red) - Ve čtvrtek 12. 

července se na žatecké radnici 
sešli zastupitelé. Mezi hlavními 
projednávanými body mělo být 
jmenování  členů správní rady 
Nemocnice  Žatec a poskytnutí 
půjčky Chrámu chmele a piva. 
O půjčce nakonec jednáno ne-
bylo, zastupitelé si vyžádali ještě 
další dodatečné informace. Noví 
členové správní rady Nemocnice 
Žatec jsou však již známi - jmeno-
váni byli Mgr. Erich Knoblauch,  
Milan Získal a RNDr. René Zu-
gar.  Sedmé zasedání zastupitel-
stva trvalo zhruba půl hodiny.

V pekelném žáru… V řadě zemědělských podniků začaly žně ve velkém. Horký suchý 
průběh května se na však na výnosech citelně podepsal. „Oproti předpokladům bude výnos o celou 
tunu nižší,“ zvažuje hospodář Leo Suchý ze Slavětína. „Jako první se začala sklízet pole v okolí 
Dobroměřic. Hektarový výnos řepky se pohybuje okolo 2,5 až 3 tuny, ozimý ječmen okolo 3 tun 
z hektaru. S výkupem pšenice teprve začínáme,“ informuje ředitel ZZN Louny Miloš Novotný, 
jehož podnik měl druhý den žní vykoupeno 15.000 tun obilovin a řepky. Pokud by tropické počasí 
vydrželo, odhaduje sklizeň na tři neděle. „Pšenice jsou letos slabší, výnos se pohybuje v průměru 
kolem 3 tun z hektaru, na sklizeň čeká ještě 230 hektarů obilí. Naštěstí mám v kombajnu klimatizaci, 
ale když vyjdu z kabiny, je to na padnutí,“ říká kombajnérista Josef Kasík ze Stránek, který pracuje 
pro firmu Hopservis.                                                                                                                                                                (toš)

Koupaliště, nádrže a rybníky v obležení

Situace se stále mění k lepšímu
Úřad práce se nyní zaměří na ty, kteří nechtějí pracovat 

Quo vadis, podbořanská 
kulturo?

Rada města vyhlásila poptávkové řízení na 
provozovatele kulturního domu

PODBOŘANY -  V Podbořanech nevědí, co počít s kulturním do-
mem. Jeho nájemce, podnikatel Jaroslav Štěpánek oznámil za-
stupitelům, že k 31. prosinci ukončí obstaravatelskou smlouvu 
na provoz Kulturního domu. Od té doby hledají radní řešení, co 
s kulturou v Podbořanech. Možnosti se nabízejí dvě. Buď se najde 
jiný nájemce, který bude kino provozovat za přísně stanovených 
podmínek, nebo bude tuto činnost vykonávat město. 

Někdo se rekreoval, jiný zachraňoval roz-
hlednu… V sobotu ráno se k rozhledně na vrchu Vochlice 
nad Libyní vydala dodávka firmy Skloart se stavebním mate-
riálem, Pavlem Brožem, Jaroslavem Krausem a Richardem 
Kantou. Dostavili se i další dobrovolníci – například lubenečtí 
Jiří Seifrt s maminkou nebo vroutecká starostka Marta Hessová 
s manželem. Pomáhali zachraňovat půvabnou rozhlednu, která 
se před lety objevila po vykácení lesa. „Scházíme se tu už po-
třetí. O záchranu se snaží jak Městský úřad Vroutek, na jehož 
katastru se objekt nachází, tak i Obecní úřad Lubenec, kam 
rozhledna patří spádově. Přispívají materiálem, ale pomáhají 
i s vysekáváním, s dovozem vody. Také se podařilo získat dotaci 
na schodiště ze společnosti T-mobile,“ informuje Richard Kanta. 
Výhodou je, že donedávna utajenou rozhlednu nevedou ani na 
seznamu památek. Tím má objekt paradoxně obrovskou šanci 
na záchranu -  může být opravován na základě dobrozdání ře-
meslníků a nikoliv podle přísných památkářů. „Docela jsme s tím 
dneska zahýbali,“ s uspokojením konstatoval po dni perné práce 
Richard Kanta. Nejhorší část práce již je podle něj dokončená, 
rozhledna by mohla být podle jeho odhadu  zrekonstruována do 
dvou let.                                                                                                             (toš)

Chcete bydlet 
ve svém?

Hledejte v realitních novinách 
– příloze tohoto čísla!

OKRES LOUNY (red) – Na dvě stovky lidí ubylo během června 
z evidence úřadů práce v Lounech. Míra nezaměstnanosti tak 
historicky klesla pod 10 procent. Práci nemělo 4 962 obyvatel 
lounského okresu. Severní Čechy se ale v počtu lidí bez prá-
ce stále drží na prvním místě v Česku. Míra nezaměstnanosti 
v celé republice činí 6,3 procenta. 

LOUNSKO, PODBOŘANSKO, ŽATECKO (red) – Jak to vypadá 
v bývalém okrese v těchto parných dnech s koupáním? Městské 
koupaliště v Lounech o víkendu navštívilo 1500 lidí, v Podbořa-
nech to bylo 900 lidí a v Krásném Dvoře 750 návštěvníků. Mnozí 
se smáčeli i v rybnících či víceúčelových nádržích.
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Radnice přes své internetové 
stránky oslovila občany Podbo-
řan, aby se vyjádřili, anketa se 
však neshledala s velkým ohla-
sem. Kulturu by chtěli všichni 
nejlépe zadarmo. Jak to však 
udělat, neví nikdo. Jana Chvoj-
ková z městského úřadu, která 
má problematiku na starosti, vy-
pracovala rozsáhlý materiál, který 
zastupitelům předložila.

 „Není třeba se zaobírat sou-
časným stavem kultury v Podbo-
řanech. V současné době vedle 
soukromého organizování ob-
časných víceméně komerčních 

akcí ostatních subjektů (jako 
provozovatelé restaurací, škol, 
občanských a zájmových sdruže-
ní), funguje v Podbořanech pou-
ze jedna kulturní instituce řízená 
městem – Městská knihovna Pod-
bořany. Kultura si sama na sebe 
nikdy nemůže vydělat, z hlediska 
společenského je nutno vidět do-
tování kultury jako klad, při změ-
ně organizace kultury by mělo do-
jít k jejímu pozvednutí a k oživení 
města. Také bychom zaujali zevlu-
jící a nudící se mládež,“ nastínila 
J. Chvojková.

(dokončení na str. 2)
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