
„Jednání proběhlo z iniciati-
vy radnice. Zajímali jsme se, 
zda by byla nemocnice ochot-
na ujmout se pohotovosti pro 
dospělé. Jde o úplně první krok 
tímto směrem, na ničem kon-
krétním jsme se zatím neusnes-
li. Musím však konstatovat, že 
zástupci nemocnice byli vstříc-

ní, mám z tohoto setkání dobrý 
pocit. Jednání budou dále po-
kračovat, v druhé polovině září 
bychom si měli ujasnit finanční 
představy a technické možnos-
ti,“ uvedl lounský místostaros-
ta Jan Čermák. 

O zajištění pohotovosti jednal 
už počátkem srpna například 

s kardiologem MUDr. Ladisla-
vem Bušákem, který zatím jako 
jeden z mála lounských lékařů 
projevil zájem pohotovost slou-
žit. „Fakt, že tu pohotovost pro 
dospělé není, mne jako obča-
na města zlobí. Jsme jediní ze 
14 měst Ústeckého kraje, kde 
tuto záležitost nemají vyřeše-
nu a ošetřenu,“ řekl J. Čermák, 
který doufá, že příští jednání 
s nemocnicí budou konkrét-
nější, praktičtí lékaři postupně 
vstřícnější, a že se nakonec po-
hotovost zajistit podaří.

Vábení bylo zahájeno v pátek 
úderem 18 hodiny vystoupením 
kapel Golf, Beruška a Pangea - 
The Beatles Revival Band. Míro-
vé náměstí bylo plné, stejně i den 
následující. Nechyběl tradiční 
lampionový průvod, jenž vyrazil 
z náměstí k domu kultury. Tam 
pak v půl jedenácté hrála skupina 
Support Lesbiens. „Byli přátelští, 
prozpěvovali jsme s nimi,“ dělí se 
15letá Ivanka z Postoloprt. 

Jedním z vrcholů Lounského 

vábení byly sobotní závody dra-
čích lodí na Ohři. Jsou to téměř 
třináctimetrová plavidla, jejichž 
příď zdobí hlava draka a záď jeho 
ocas. V klání dvacetimístných 
lodí, kdy tempo udával bubeník, 
se utkalo 9 posádek. Kormidlovali 
je profesionálové v čele s trenérem 
reprezentace Petrem Procházkou, 
který dovedl tým svých Hrochů ke 
druhému místu, když ve finálové 
jízdě těsně podlehli favoritům 
z Předonína. Za těmito posád-

kami, které jezdí na dragonech 
v Račicích, byla na třetím místě 
sestava VKO Louny, která dračí 
lodě na Ohři pozvala. S pádly se 
na vlnách řeky neztratily ani po-
sádky Radia Relax, Města Louny, 
Hasičů Cítoliby, Seko EDM Lou-
ny, Gymnázia, nebo Fujikoki. Po 
člunu s dračí hlavou a ocasem 
pošilhávají podle slov preziden-
ta klubu Martina Vorla i místní 
veslaři. 

V posádce Města Loun zased-
li s pádlem v ruce vedle kolegů 
z radnice starosta Jan Kerner 
s místostarostou Janem Čermá-
kem.      (pokračování na str. 2)

V letošním roce sklízí chmel 
v Žatecké chmelařské oblasti 94 
pěstitelů chmele. Podle údajů 
Ústředního kontrolní a zkušeb-
ního ústavu zemědělského, kte-
rý má v ČR na starosti certifika-

ci chmele, se chmel u nás sklízí ve 
132 obcích. 

K největším chmelařským ob-
cím na Žatecku patří například 
Kněževes, Ročov, či Běsno. Nej-
většími chmelařskými podniky 

jsou společnost PP Servis, a.s. 
a ZD Ročov.

Na sklizni chmele se v Česku 
účastní cca 5000 sezónních pra-
covníků. U Postoloprt například 
češe chmel skupina brigádní-
ků z Havířova. Náročnější jsou 
z pohledu získávání pracovních 
sil jarní práce ve chmelnicích, 
kde je potřeba okolo 15000 se-
zónních pracovníků.

Stačily by vlaky 
místo rychlovlaků

Řeknu to rovnou, ta myš-
lenka propojit novou tratí 
Most a Žatec a dvě průmyslo-
vé zóny mezi nimi, mi vždycky 
připadala nesmyslná. Za mi-
liardy korun – protože stavět 
silnice, dálnice nebo tratě lev-
ně, to u nás jaksi nejde – měla 
být už tak zdevastovaná kra-
jina na severu Čech zatížena 
další tratí. Říkám záměrně 
další, protože už dnes je možné 
z Mostu do Žatce vlakem ces-
tovat; jede se přes Postoloprty 
a tam je vlečka do průmyslové 
zóny Triangl, jejíž obnova se 
připravuje. Tahle skutečnost 
asi autorům megalomanské-
ho záměru rychlovlaku unik-
la – což, jak asi tušíte, je jen 
můj naivní optimismus. Ano, 
spíš to velmi dobře věděli, jen 
zastupovali jakousi stavební 
firmu, která chtěla tu miliar-
dovou zakázku získat, nebo 
firmu, která chtěla dodat 
rychlovlaky, nebo společnost, 
která celou tu dráhu chtěla 
provozovat. Všechno to od-
pískal až krajský úřad, který 
rozhodl, že nepožádá Evrop-
skou unii o dotaci na přípra-
vu projektu rychlodráhy. Celé 
je to zkrátka moc drahé a ná-
vratnost nejistá. Tak dobrá. 
Zaráží mne na tom ale jediné 
– proč se téhle myšlenky necho-
pily před lety třeba České drá-
hy? Vždyť o přeměně bývalého 
letiště na průmyslovou zónu se 
hovoří od roku 2000 a nejméně 
dva roky bylo jasné, kdo tam 
bude stavět továrny. Už dáv-
no mohly v okolí těch dvou prů-
myslových zón jezdit moderní 
vlaky na opravených tratích 
a vozit lidi do práce a z práce. 
To by ale někdo musel v Praze 
přemýšlet hlavou.

David Hertl
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Výstaviště zaznamenalo rekord – více než 23 tisíc lidí
LOUNY (red) - Uplynulý víkend se otevřely brány lounského vý-
staviště na 14. ročník prodejní a kontraktační výstavy Dům 2007. 
Představili se zde 196 vystavovatelů z celé republiky, kteří nabídli 
nepřeberné množství zajímavých výrobků a služeb z oboru sta-
vebnin, vybavení domácností, zahradnictví.

Radnice usiluje o pohotovost pro dospělé

Nevídané, neslýchané a krásné. V Lounech se vůbec poprvé konaly závody dračích lodí.

Po vábení dohání občané spánkový deficit
Lidem se líbily dračí lodě, lampiony, Třináctka, country a Jaroslav Klein

Skokanská prkna 
jenom na parádu

PODBOŘANY (red) - Po urči-
tých problémech byl konečně 
zprovozněn v polovině června 
areál koupaliště v Podbořanech. 
Vzápětí se vyskytly drobné záva-
dy, které se podařilo odstranit. 
Jeden problém však trvá – sko-
kanská prkna. 

Osazení prken nesplňuje pod-
mínky bezpečnosti. „Problém 
nastal s jejich uchycením. Hro-
zilo, že se prkna zlomí. Závadu 
jsme konzultovali s dodavatel-
skou firmou Chládek & Tintě-
ra a ta ji uznala jako reklamaci. 
V nejbližších dnech má dojít 
k nápravě,“ slíbil místostarosta 
Podbořan Karel Honzl. 

V úterý (až po uzávěrce našich 
novin) tedy proběhlo jednání, na 
kterém byl dohodnut postup od-
stranění této závady.

Rekonstrukce podbořanského 
koupaliště přišla město na 11 
milionů korun. Část peněz zís-
kaly Podbořany ze státní dotace. 
Aktuální atmosféru koupaliště za-
chycuje webkamera v jeho areálu. 
Můžete ji sledovat na interneto-
vých stránkách města.

Sklizeň chmele se již rozběhla naplno
ŽATECKO (red) - Několik chmelařských podniků začalo se sklizní 
chmele již minulý týden, většina se ovšem přidala až v průběhu 
víkendu. Hlavní část ploch chmele bude tedy očesána do začátku 
září. První výsledky chmelařských podniků potvrzují předchozí 
odhady o podprůměrné sklizni.

Turský pěstitel skalniček Jakub Juda ze zahradnictví Jahoda 
zaléval své prodejní exponáty vodou přímo z Ohře.
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„Tak jako na jarní výstavu Dům 
a zahrada, ani nyní nestačila stá-
vající kapacita vnitřních prostor 
a postavily se dvě mobilní haly. 
Díky nim jsme získali 1400 m2 
vnitřní výstavní plochy v šesti 
pavilonech. Letos se nám po-
dařilo přivést mnoho nových 
firem, které ještě na výstavišti 
v Lounech nikdy nevystavova-
ly,“ zdůraznila ředitelka výstavy 
Irena Spilková. 

„Do Loun jezdím rád, výsta-
viště je moc příjemné, v příro-
dě,“ říká zahradník Jakub Juda 
ze zahradnictví Jahoda z Turska, 
kterého jsme zastihli na břehu 
Ohře s konvemi, jal se zalévat 
exponáty. Nabízel návštěvníkům 
skalničky, vřesovištní rostliny, ale 
také například vzácný druh hvoz-
díku či lomikamenu a miniaturní 
šater, známý jako nevěstí závoj. 
„Vždycky jsem myslela, že Lou-
ny jsou staré škaredé město. Ale 

jsem jimi nadšena, líbí se mi tu 
velice,“ uvádí Marie Bačová z Br-
na, která nabízela návštěvníkům 
směsi koření.

Na výstavu se vypravilo také 
šestnáct dětí z lounské psychiat-
rické léčebny. „Je to tu fajn, ko-
lotočáři nás nechali svézt zadar-
mo,“ libuje si zdravotnice Zdeňka 
Formánková, jedna ze tří pracov-
nic, které děti doprovázely.  

Firma Alant s.r.o. nainstalovala 
v areálu výstaviště stálou expozici 
svého dřevěného dětského dom-
ku, kterou zde ponechá během 
konání všech podzimních vý-
stav.

Od pátku do neděle výstavu vi-
děl rekordní počet návštěvníků. 
Do areálu u Ohře přišlo 23 115 
lidí. „To je asi o dvanáct set více 
než v loňském roce. Vystavova-
telé byli spokojeni, návštěvníci 
snad také,“ pochválila průběh 
akce Irena Spilková.
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LOUNY (bal, jt) - Čtvrtý ročník tolik očekávaného Letního loun-
ského vábení je již minulostí. Počasí přálo, návštěvníci brali Louny 
útokem, akce se zdařila. Na své si přišli jak sportovci, tak konzu-
menti nejširšího spektra zábavy.

Tři mrtví na silnicích okresu
Pověstná křižovatka opět vybírala svou daň na životech

LOUNSKO, ŽATECKO (red) - Minulý týden vyjížděli policisté 
lounského okresu celkem ke třiceti dopravním nehodám. Jeden 
člověk byl nich zemřel, čtyři osoby vyvázly s lehčím zraněním. 

LOUNY (toš) - V pondělí 20. srpna se na lounské radnici setkali 
představitelé města se zástupci Nemocnice sv. Alžběty v Lounech 
- ředitelem Petrem Landou, s náměstkem pro zdravotní péči a pri-
mářem LNP Pavlem Vicherkem a primářem interního oddělení 
Janem Semrádem. Hlavním bodem bylo jednání o zajištění am-
bulantní pohotovostní péče pro dospělé.

Tragická dopravní nehoda se 
odehrála z neděle na pondělí na 
místní komunikaci v Panenském 
Týnci. Ve směru od čerpací sta-
nice k obci havaroval 47letý cyk-
lista. Vjel vpravo mimo vozovku 
a spadl do betonové propusti. 
Při nehodě utrpěl zranění, kte-
rému na místě podlehl. Případ 
vyšetřují lounští kriminalisté.

Dva lidské životy si vyžáda-
la vážná nedělní autonehoda 
na „křižovatce smrti“ silnice 
I/7 ve směru na Chomutov. Ke 
střetu dvou osobních automo-
bilů došlo krátce před třetí ho-
dinou odpoledne na silnici č. 7 
asi 200 metrů od křižovatky ve 
směru na Chomutov. 

Z jednoho vozu hasiči vypros-
tili mrtvou řidičku a z druhého 
těžce zraněného muže, který 
později zraněním podlehl. Na 
místě nehody spolupracovaly 

posádky žateckých a chomu-
tovských záchranářů.

„Rychlá zdravotnická pomoc 
Žatec ošetřila těžce zraněného 
muže se zhmožděním hrud-
níku a otevřeným poraněním 
obličeje a dvanáctiletá dvojčata 
- chlapce s kontuzí břicha a zad, 
u nějž rozsah vnitřních poraně-
ní zjistili až v nemocnici, a lehce 
zraněného chlapce s poraněním 
končetin. Všichni byli odvezeni 
na chomutovskou chirurgii,“ 
informoval Slavomil Jurnečka 
ze ZZS Žatec. 

Matka chlapců tedy na místě 
zemřela. Žatečtí lékaři bojovali 
o život mladého muže zaklíně-
ného v druhém voze, kterého 
mezitím hasiči vyprošťovali. 
Byl v kritickém stavu dopraven 
na ARO Chomutov, kde ze-
mřel. Policie ČR dále nehodu 
vyšetřuje.


