
„Jsme hlavním dodavatelem 
plastových výlisků pro společnost 
Conta, která nás tlačí, abychom 
zvýšili produkci. V naší stávající 
výrobě to nejsme schopni zvlád-
nout, proto potřebujeme rozjet 
další výrobní závod. Náš zájem 
dostat se co nejblíže Contě je 
dlouhodobý, již 2-3 roky se baví-
me o kasárnách. Provoz rozjede-
me do konce roku,“ uvedl zástup-
ce společnosti Ing. Berka.

To zarazilo některé zastupite-
le, ale i vedoucí stavebního úřa-
du, která uvedla, že do konce 
roku není možné výrobu rozjet. 
Největším odpůrcem tohoto 
rychlého prodeje byl zastupitel 
Leo Peterka.

„Žádám vás za hlubanské ob-
čany, kteří trpí tím, že tam mají 
Logit, odložme ten prodej. Nic 
o té firmě nevíme, ať předloží 
přesný projekt co se týče hluku, 
zápachu,“ snažil se přesvědčit 
své kolegy Peterka.

„Naší vstupní surovinou je 
granulát, který se vstřikuje do 
forem, nedochází k žádnému 
odpařování škodlivých látek. 
Naše výrobky jsou například 
kryty na mobily. Navíc je výroba 
nehlučná a probíhá v uzavřených 
prostorách. Všechny kontroly do-
padly dobře, jsme hluboko pod 
limity EU i našimi,“ pokračoval 
Ing. Berka.

Další zastupitelé se obávali, jak 

to bude s kamionovou dopravou 
a aby firma uprostřed areálu ka-
sáren nenarušila prodej dalších 
budov v obytné zóně.

„Z našeho závodu denně vy-
jíždí cca 5 kamionů do Conty, 
budou však jezdit zezadu, ne 
kolem obytných domů. Za-
městnání u nás najdou jak ne-
kvalifikovaní dělníci, tak i kva-
lifikovaní. V první fázi budeme 
nejvíce potřebovat ženy. V další 
fázi tady chceme otevřít nástro-
jařský a kovoobráběcí provoz, 
ten využijeme pro naši potřebu 
a zde bude práce především pro 
kvalifikované muže. V konečné 
fázi chceme poskytnout práci 
100 lidem,“ uzavřel Berka.

Zastupitelé prodej schválili za 
cenu 13 milionů korun. Na konci 
zastupitelstva se ještě Leo Peter-
ka snažil o revokaci tohoto usne-
sení, ale bez úspěchu.

Pozor na 
přeběhlíky

Nemyslím teď krátkodobé 
přeběhlíky z říše politické, ale 
rostlinné. V neděli jsem pro-
cházela lesy okolo Domoušic. 
A stejně jako před lety, kdy 
jsem tudy šla s malými dětmi 
a s mým tatínkem, mne znovu 
fascinovalo společenstvo bol-
ševníku velkolepého. 

Bolševník k nám přibyl od-
kudsi z Kazachstánu. Dnes-
ka jeho gigantické okolíky 
vroubí četné vodní toky a ces-
ty. Najdeme ho na Džbánsku, 
Podbořansku. Počátek expan-
ze tohoto druhu byl nevinný. 
První bolševník budil svou 
impozantní krásou pozornost 
v noblesní zahradě v Kynžvar-
tu. Pohříchu se vysemenil a la-
vinovitě rozšířil. Nemá u nás 
přirozeného nepřítele, a tak 
atakuje četné vodní toky.

Podobnou sílu projevuje i kří-
dlatka česká, která vznikla 
zkřížením křídlatky sachalin-
ské a japonské a poddruh bují 
jako neporazitelný bambus, 
podobně jako exotická obyva-
telka slepých říčních ramen 
statná netýkavka žlaznatá. 
Ta k nám zavítala pro změnu 
z Himálají. Obě rostliny vytla-
čují původní vegetaci. 

Máme i přeběhlíky s tradicí. 
V 18. století k nám ze severní 
Ameriky dorazila vejmutov-
ka, čili hedvábná borovice. 
Elegantní strom s kvalitním 
dřevem. Její ale však spočívá 
v tom, že má vysoce odolné 
jehličí, které se v našich pod-
mínkách prakticky nerozklá-
dá. V takovém lese byste hou-
by marně hledali. 

A zatímco sledujeme thrille-
ry v televizi, venku za oknem 
nám celkem bez povšimnutí 
bují vetřelci a agresoři. Mož-
ná si řeknete, vždyť jsou to 
jen rostliny. Ale mezitím mi 
umřel tatínek, děti zdospěle-
ly a bolševník, ten se panečku 
stále drží a nerušeně nám tu 
kraluje.

Květa Tošnerová
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Elektrárna 
Počerady se 
v sobotu otevřela 
veřejnosti, 
postaráno bylo 
i o děti str. 2

Jára Werner 
představil na 
soutěži létajících 
draků precizní 
oddílový výrobek 
str. 3

V redakci se 
ocitli tři statní 
Dobrodějové, aby 
vyzvali čtenáře 
k Dobrodění
str. 5

Do kasáren přichází první firma
Rychlý odprodej armádních budov měl i své odpůrce

Žatcem bude projíždět 
Žatecký chmel

Vlak s tímto jménem by měl do města přilákat další turisty
ŽATEC (bal) – Od 13. prosince tohoto roku ponesou dva rych-
líky, které pojedou z Jirkova do Prahy a zpět, název Žatecký 
chmel. Smlouvu o názvu vlaku, jenž projíždí i Žatcem, podepsali 
minulý týden s Českými drahami žatečtí radní. 

Do Ústí od 
prosince bez 

přesedání
LOUNY (toš) -  Také jezdíte 
do Ústí nad Labem autobusem 
a zkomplikovalo vám život ne-
příjemné přesedání v Lovosi-
cích? V tom případě jistě uví-
táte iniciativu lounské radnice. 
Chce prosadit úpravu jízdního 
řádu, aby do Ústí nad Labem 
jezdil přímý párový spoj. 

„Lidé jezdí za prací, na úřady, 
za lékaři, do škol. Odbor místní-
ho hospodářství je pověřen, aby 
vypsal poptávku na dopravce,“ 
říká tajemnice Městského úřadu 
Renáta Čapková. 

Přímý spoj do krajského města 
by měl z Loun začít jezdit od 9. 
prosince.

Kafkovské 
odpoledne v Siřemi
SIŘEM (bal) - Poslední den astronomického léta se sešlo na osm-
desát příznivců Franze Kafky na sýpce v Siřemi, aby si připomněli 
90 let od jeho pobytu v těchto místech. Byla zde pro ně připravena 
programová koláž inspirovaná Kafkovou tvorbou. Četly se úryvky 
z jeho díla, byl promítnut film Umělec v hladovění. Úzce spolu 
korespondovala ponurost prostředí a Kafkovy úvahy a myšlenky. 
To vše ozvláštnili absolventi DAMU etnickými motivy Balkánem 
počínaje, Švédskem či Jiddisch zdaleka nekonče. O nevšední zá-
žitek se postaraly společnost PEX, obecně prospěšná společnost 
Džbánsko a město Blšany. 

Jablka rozsekaná, břicho celé
Během tří minut rozsekal šermíř na nahém břiše 81 jablek

“Jde o novou smlouvu, na zá-
kladě které se rychlíky po celý 
rok budou takto jmenovat. Je 
to standardní záležitost, kterou 
využívají i jiná města či spolky,“ 
řekl místostarosta Aleš Kassal. 
Radnice za název vlaků zaplatí 
drahám 25 tisíc korun.

Význam tkví především v pro-
pagaci města, regionu a chme-
le, který navíc letos dostal ev-
ropskou ochrannou známku 
Žatecký chmel. 

S nápadem přišel člen komi-
se pro kulturu a cestovní ruch 
Roman Daniš. Komise i rada 
města se vzhledem ke kladným 
ohlasům na pojmenování vlaků 
v roce 2004 (v rámci Žateckého 
milénia) a pro důležitost propa-
govat nejvýznamnější produkt 
Žatecka rozhodla nápad pod-
pořit. I když nejednohlasně. 
„Byl jsem proti tomu, abychom 
jako město platili za výše zmí-
něný název a požadoval, aby se 
jmenoval jen Žatec. Nejsem tak 

úplně přesvědčen – tedy jako 
představitel města a osoba spo-
luzodpovědná za rozpočet, že 
bychom měli takto chmel pro-
pagovat jen my,“ podotkl mís-
tostarosta A. Kassal. 

Název vlaků cestující uvidí 
v jízdních řádech, na směrových 
tabulích umístěných na vozech 
a uslyší na stanicích při hlášení 
vlaků. „Doufáme, že to přivede 
i další turisty. Určitě to ocení 
místní patrioti. Ale aby někdo 
přišel z nádraží k nám do infor-
mačního centra a říkal, jak je to 
skvělé, jezdit vlakem Žatecký 
chmel, to nečekáme,“ přiznal 
Jan Novotný z žateckého Turis-
tického informačního centra.

Zatímco Žatcem bude projíž-
dět Žatecký chmel, Louny by měl 
opět projíždět vlak Luna. Loun-
ští radní pověřili vedoucí odboru 
místního hospodářství Ing. Ka-
livodovou, aby zajistila uzavření 
smlouvy s Českými drahami na 
toto pojmenování.
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Spisovatel Franz Kafka přijel 
v létě 1917 na statek do Siřemi 
za svou sestrou Ottlou, aby zde 
strávil několik měsíců. Tajemné 
stavení siřemské sýpky spisova-
tele údajně inspirovalo při tvorbě 
jednoho z jeho nejvýznamnějších 
děl – Zámku. „Tento Kafkův po-
byt přivedl okruh převážně míst-
ních příznivců mistrova díla na 
myšlenku pořádat zde Kafkovské 
slavnosti, na které jsme naší letoš-
ní akcí navázali,“ říká za organi-

zační tým Magda Šebestová. 
V programu zazněla i zdravice 

Václava Havla a jeho vzpomínka 
na Siřem. Ves navštívil v letech še-
desátých spolu s Milošem Forma-
nem a marně se tehdy na výboru 
po Kafkovi ptali. Podruhé navští-
vil Siřem už jako prezident. 

V podvečer v siřemském koste-
le Nanebevzetí Panny Marie zněl 
koncert skupiny One Way. V pro-
středí zchátralého chrámu to byl 
velmi emotivní zážitek.

PODBOŘANY (sih) -  Rychlostí blesku schválili zastupitelé prodej 
tzv. budovy Prote s jeřábem a ostatních pozemků v areálu býva-
lých kasáren firmě Semeko plastics Proboštov. Firma zde chce 
vybudovat hlavní závod společnosti na výrobu plastových dílů 
a forem pro spotřební a automobilový průmysl.

POSTOLOPRTY (bal) – Za hranicí běžné lidské fantazie se 
nachází postoloprtský rekord ze sobotního odpoledne. Diváci 
na Mírovém náměstí trnuli hrůzou, když začal Matěj Ježek pů-
lit samurajským mečem jablka na nahém břichu svého kolegy 
a strýce Martina Horáčka ze skupiny historického šermu Atama. 
Během tří minut rozpůlil šermíř celkem 81 jablek. Pod dohledem 
komisaře z agentury Dobrý den tak ustanovil nový český rekord 
v této disciplíně, který bude zapsán v tuzemské mutaci Guinnes-
sovy knihy rekordů. 

Jablka k vytvoření rekordu vě-
novala ze své zahrady Matějova 
babička. Její vnuk prokázal, že 
je vskutku mistr ostrého meče. 
Po počáteční nervozitě chytil 
rytmus a půlil jablka s bravurou 
profesionála.

Moderátor akce Šimon Pečenka 
pak přemítal, co s desítkami roz-
půlených jablek: „Mohli bychom 
udělat postoloprtský štrůdl. Tře-
ba by to byl další zdejší rekord!“ 
V košíku zbyla i nerozsekaná ja-
blka, které Horáček bez váhání 

rozdal přihlížejícím dětem. 
Divácky atraktivní půlení jablek 

na nahém těle na čas bylo sou-
částí slavnosti Ahoj léto! Kromě 
kolotoče a stánků s občerstvením 
a nejrůznějším zbožím lidé moh-
li obdivovat vystoupení mažore-
tek, dechové kapely či show mi-
stra světa v práskání bičem Pavla 
Votápka. „Mám český rekord za 
švihání bičem na přesnost. Tady 
ukazuji i triky, díky kterým jsem 
se stal v roce 2003 v Las Vegas 
mistrem světa,“ řekl Votápek, 
jenž má v rukávu na 500 triků 
a kouzel s bičem.
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Koupí pohlednice 
podpoříte 
Mateřskou školu 
v Tengenenge 
v Zimbabwe

Cena 20,- Kč
V prodeji v redakci.


