
“Vyrobili jsme již sto tisíc 
obrazovek, v budoucnu chceme 
dosáhnout dvou milionů výrob-
ků ročně,“ uvedl generální ředi-
tel společnosti IPS Alpha v Čes-
ku Yukihiro Sato. „Japonské fir-
my pomáhají rozrůznit skladbu 
místního průmyslu, který je tra-
dičně silně závislý například na 
chemii nebo těžkém průmyslu,“ 
vysvětlil Roman Čermák, gene-
rální ředitel vládní agentury 
CzechInvest.

Přípravu inženýrských sítí 
zahájil Ústecký kraj coby vlast-
ník zóny loni v létě a své závaz-
ky vůči investorům splnil. „Za-
tím jsme investovali ze státních 
i krajských peněz do zóny přes 
miliardu korun, celkové nákla-

dy překročí půldruhé miliardy,“ 
uvedl hejtman Jiří Šulc.

“Podobné monstrózní akce 
jsem se zúčastnil poprvé, se 
smíšenými dojmy. V prvé řadě 
si pochopitelně uvědomuji vel-
ký význam těchto firem na trhu 
práce, kdy od současných 1550 
zaměstnanců se počet rozros-
te na 4000 zaměstnaných lidí. 
Navíc zóna je připravena pro 
další investory, je obrovská. 
Také Louny, stejně jako ostatní 
přilehlá města budou ze zóny 
v budoucnu profitovat. V druhé 
řadě se musím pozastavit nad 
rychlostí výstavby a uvedení do 
provozu. Při exkurzi uvnitř vý-
robních hal jsem si uvědomil, 
že případné opuštění těchto 

prostor investorem v důsledku 
změny podnikatelského zámě-
ru by mohlo být takřka blesko-
vé. Tím neříkám, že se to stane, 
ale uvědomuji si i takovou mož-
nost. No ale každá mince má 
dvě strany,“ líčí bezprostřední 
pocity lounský místostarosta 
Jan Čermák.

„Rád bych poprosil poslance, 
aby podpořili dostavbu silni-
ce R7 do termínu v roce 2010 
a pomohli tak splnit slib státu 
investorům. S ministerstvem 
dopravy už jsme dohodnuti, po-
třebujeme i podporu Poslanecké 
sněmovny,“ snaží se hejtman 
popohnat vznik rychlostní ko-
munikace. Vyslovil také přání, 
aby na místě bývalého letiště 
jednou vyrostlo město Triang-
le City. 

V průmyslové zóně může najít 
práci deset až patnáct tisíc lidí. 
Vedení krajského úřadu jed-
ná s dalšími investory, kteří by 
zde chtěli také podnikat.

Poslanec předával zkušenosti novým 
kolegům ve straně… Členové nově vzniklé míst-
ní organizace ČSSD v Libčevsi na Lounsku hostili minulý 
týden poslance parlamentu ČR za ČSSD Josefa Čerňanského 
(zcela vlevo). Předsedkyně organizace Blanka Vrbová s cho-
těm Karlem se na schůzce ujali role hostitelů. Noví sociální 
demokraté se chtějí zaměřit na zlepšení podmínek pro ma-
minky s dětmi, vybudovat například dětské hřiště s pískoviš-
těm. Nyní má ČSSD v celém okrese Louny (v deseti místních 
organizacích) více než sto dvacet členů.                             (red)

Z celkového počtu zájem-
ců o informace tvořili asi 70% 
Češi, z cizinců hlavně Něm-
ci, Holanďané, Rusové, Slová-
ci, Belgičané, ale také turisté 
z Japonska, USA,  Austrálie, 
Kuby, Koreje, Izraele, Francie 
a Kanady. Stejně jako v roce 
2006 probíhaly i letos pravi-
delné čtvrteční návštěvy rus-
kých turistů zaměřené na his-
torii, chmelařství a pivovarnic-

tví. Více než 60 000 lidí navští-
vilo na konci srpna jubilejní 50. 
Žateckou Dočesnou.

„Návštěvníkům doporučuje-
me hlavně prohlídku města po 
třech procházkových trasách, 
návštěvu radniční věže, Chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie, 
Křížovy vily, Regionálního mu-
zea, Muzea Homolupulů, nově 
také prohlídku Žateckého pi-
vovaru a Chmelařského mu-

zea, které je největším muze-
em svého druhu na světě. Jako 
tipy k výletům do okolí uvádí-
me nejčastěji zámky Krásný 
Dvůr a Líčkov, menhir Zakletý 
mnich u Drahomyšle, Nechra-
nickou přehradu, naučnou stez-
ku v lesích u Holedeče a zajíma-
vé cyklovýlety do okolí. Infocen-
trum v Žatci získalo pro letoš-
ní rok opět certifikát kvality od 
Asociace turistických informač-
ních center ČR, navíc bylo v let-
ním testu MF Dnes vyhlášeno 
nejlepším infocentrem v sever-
ních Čechách,“ uvedl Jan No-
votný, vedoucí informačního 
centra žatecké radnice.
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stručně z obcí stručně z měst
n  DEVĚTAČTYŘICET 

LIDÍ z Lounska začátkem říj-
na převzalo ocenění za dobro-
volné dárcovství krve. Šest lidí 
dostalo Zlatý kříž III. třídy za 
80 odběrů. Janského plakety 
a drobné dárky předával vedle 
zástupců Českého červeného 
kříže na radnici také lounský 
starosta Jan Kerner.
n  MĚSTSKÝ ÚŘAD v Po-

stoloprtech nabízí volné mís-
to pokladní - na dobu neurči-
tou. Nástup k 1. lednu 2008. 
Přihlášky na radnici očekávají 
do 25. října na adresu Měst-
ský úřad Postoloprty, Mírové 
náměstí 318.
n  DNES VE 13:00 hodin 

bude slavnostně přestřižena 
páska u příležitosti dokončení 
investiční akce města Louny 
„turistická stezka podél Ohře 
mezi Jiráskovým mlýnem 
a loutkovým divadlem“. Pů-
vabná pěšina vede pod hrad-
bami svahem podél řeky, míjí 
betonové opevnění i historický 
ukazatel vodní hladiny. 
n STOKORUNOU NA kaž-

dého účastníka z Podbořan 
přispěje tamní rada města při 
konání obranářského závodu 
psů. Stejně před časem roz-
hodli přispět svým účastníkům 
Vroutečtí. Závod proběhne 
21. října v Kryrech na cvičiš-
ti. Z Podbořan je 16 účastní-
ků, z Vroutku v kynologickém 
kroužku v Kryrech působí 5 
majitelů psů. 
n ZASTUPITELÉ VROUT-

KU schválili příspěvek na čin-
nost Volejbalového klubu Vrou-
tek ve výši 10 500 Kč. Volejba-
lový klub má oddíl žen a mužů 
(i dorostu), trénuje pravidelně 
každé pondělí a středu od 18 
hodin v tělocvičně i na hřišti 
tamní ZŠ.
n PŘES 600 tisíc korun do 

svého rozpočtu získala rad-
nice v Podbořanech demolicí 
a následným vytěžením železa 
z přístřešků pro bojovou tech-
niku v areálu bývalých kasáren. 
Celkem bylo odvezeno 103 tun 
železa. „Tyto peníze použijeme 
na další revitalizaci kasáren,“ 
uvedl starosta Radek Reindl.

n  JEŠTĚ LETOS by měla 
být ve Vinařicích opravena 
část hřbitovní zdi, která je v ha-
varijním stavu. „V říjnu má na 
opravu nastoupit firma TRCH 
z Opočna,“ uvedl starosta obce 
Miroslav Janoušek. Prozatím 
byly náklady na opravu vyčís-
leny na 86 000 Kč.
n  OBEC MĚCHOLUPY 

jako zřizovatel ZŠ Měcholupy 
vyhlásila konkursní řízení na 
obsazení funkce ředitele zá-
kladní školy. Předpokládaný ná-
stup je 1. ledna 2008. Přihlášky 
na obecní úřad je možno zasílat 
do 8. listopadu. 
n  OBECNÍ ÚŘAD Jimlín 

ve spolupráci s OS Diakonie 
Broumov vyhlásil humanitární 
sbírku letního a zimního oble-
čení, lůžkovin, ručníků, utě-
rek, záclon, látek, domácích 
potřeb, peří, péřových a va-
tovaných přikrývek, polštářů 
a dek. Sbírka probíhá po celý 
říjen. Věci lidé mohou nosit na 
obecní úřad v Jimlíně v pondělí 
a středu od 7 do 17 hodin. 23. 
října od 12 do 18 hodin budou 
věci pro humanitární sbírku 
přijímány v budově obecního 
úřadu v Zeměchách.
n  NA SÁLE Kulturního 

domu v Košticích se v pátek 19. 
října od 15 hodin koná společ-
né setkání důchodců. K posle-
chu i tanci zahraje Pichlovanka. 
Vstupné zdarma a je připraveno 
i malé občerstvení. 
n OBEC HOLEDEČ vypsala 

výtvarnou soutěž o nejlepší ná-
vrh znaku obce. Odměna činí 
10 000 korun. V komisi k po-
suzování jsou paní Dvořáková 
a pánové Taraba, Rígl a Vodráž-
ka. Členové komise ani rodin-
ní příslušníci se nesmí soutěže 
zúčastnit.

V hlavě má dva tisíce druhů 
Děti chodily po výstavě s notýskem a poznávaly

Rodiče chtějí, aby děti 
chodily do místní školy 

BLATNO (bal) – Ve čtvrtek 11. října odpoledne se v mateřské ško-
le v Blatně sešli rodiče dětí v předškolním a školním věku i další 
zájemci se starostou Blatna Václavem Benešem. Diskuze o dal-
ším působení základní školy v Blatně vznikla z podnětu rodičů. 
V současné době je činnost základky utlumena a funkční je pouze 
mateřská škola. V obci totiž není dostatek školáků.

Máme užší vazby k Lounsku
Slánští chtějí mít pěší zónu tak pěknou jako v Lounech

SLANÝ (red) - Už počtvrté se minulý týden ve Slaném uskuteč-
nily Slánské rozhovory – setkání historiků, památkářů a muzej-
níků věnované historickým i současným stykům sousedních re-
gionů a zemí. Loni byly tématem Slánských rozhovorů vztahy 
mezi Slaným a Louny. Letos se setkání zaměřilo na vztahy Slán-
ska s Rakovnickem. 

Po zkušební době nastupuje provoz
Průmyslová zóna Triangle již zaměstnává půl druhého tisíce osob

Zájem o Žatec mezi turisty stoupá 

Nová okna… Montážníci lounské firmy Urman Professi-
onal Tomáš a Ota Trägnerovi osazují nová plastová okna v bytě 
panelového domu na Draguši v Postoloprtech. Dům má 112 oken 
včetně 16 balkonových sestav a postupně se všechna vyměňují. 
Ze dvou třetin se pořízení nových oken hradí z fondu oprav, do 
kterého obyvatelé domu každý měsíc přispívají. Výměna oken 
znamená hlavně snížení nákladů na topení, a to až o 30 – 40 %, 
také minimální požadavky na budoucí údržbu oken a vysoký 
komfort užívání. „Demontáž původních oken a jejich odvoz, 
očištění otvoru a montáž nových oken v bytě provádíme v rámci 
jediného dne. Zalištování nebo zednické začištění ostění, případ-
ně montáž parapetu se obvykle dělá druhý den po vytvrdnutí 
montážní pěny,“ říká Tomáš Trägner. Plachta na podlahu, smeták 
s lopatkou a další uklízecí náčiní jsou při práci montážní čety sa-
mozřejmostí. Snaží se pracovat s velkou ohleduplností k majiteli 
a zařízení bytu. „Na nová okna poskytujeme pětiletou záruku. 
Například výměna stávající balkonové sestavy v bytě za plasto-
vou i s žaluziemi vychází cenově včetně prací a 5% DPH kolem 
14 tisíc korun. Cena také závisí na konkrétním typu panelového 
domu a na velikosti a počtu oken,“ přiblížila Martina Urmanová 
v sídle firmy v České ulici. Firma Urman profesional nabízí také 
okna a dveře dřevěná, střešní okna, interiérové a venkovní žaluzie, 
rolety, markýzy, svislé clony, ale i garáže a bazény.                 (bal)

„Několik rodičů dětí mne po-
žádalo, abych setkání zpro-
středkovala a umožnila. Lidé se 
o problematiku zajímají. Avšak 
zda se školu podaří znovu zpro-
voznit, je v kompetenci zřizova-
tele,“ vysvětluje ředitelka školky 
Dagmar Schwambergerová. Na 
schůzku se starostou dorazila 
také místostarostka Eva Koliba-
čová. „Za svoji osobu, a myslím, 
že i za přítomné rodiče mohu 
říci, že starosta i místostarostka 
jsou k této věci vstřícní. Bohužel 
největším úskalím v tuto chvíli je 
prozatím nízký počet dětí, důleži-
tý pro vznik školy – zákon ukládá 
nejméně 6 dětí. V mateřské škole 
máme pro tento školní rok při-
hlášeno 15 dětí. Není vyloučeno, 
že během roku se další děti při-

hlásí,“ zdůraznila ředitelka. 
Pozitivní je, že všichni přítom-

ní rodiče jsou rozhodnuti, pokud 
by škola v obci byla, že by do ní 
jejich děti jistě docházely. „Bo-
hužel, stanovisko rodičů z okol-
ních obcí mi známo není,“ říká 
D. Schwambergerová. 

Hlavní prioritou obce Blatno 
je udržet mateřinku. Základ-
ní škola je v útlumu od ledna 
2007. „Eventuálně ještě máme 
čas na to, abychom do budouc-
na získali minimální potřebný 
počet žáčků. S rodiči na schůzce 
jsme se dohodli, že osloví další 
potenciální rodiče předškoláků 
s tím, aby uvažovali o docház-
ce v Blatně. Zkrátka, že všichni 
pro to něco uděláme,“ dodává 
pan starosta.

„Myšlenka vznikla při loňských 
Slánských rozhovorech, na kte-
ré přijeli kolegové z Rakovníka. 
Mluvili jsme o osobnostech, kte-
ré oba regiony spojují, jako na-
příklad Václav Rabas, který ma-
loval nejen kolem Krušovic, ale 
i v Podlesí a jinde na Slánsku,“ 
řekl Vladimír Přibyl z Městské-
ho úřadu Slaný.

Jak připomněl místostaros-
ta Jaroslav Hložek, byly vzta-
hy mezi Rakovníkem a Slaným 
mnohem intenzivnější v minu-
losti. Slánsko bylo od počátku 
18. století součástí Rakovnické-
ho kraje, ale jeho hejtman síd-
lil od roku 1788 ve Slaném. „V 
současné době jsou užší vazby 
k Lounsku,“ říká Hložek. Je to 
dáno i lepším dopravním spo-
jením, takže Louny jsou oblíbe-
ným místem pro nákupy. „A spo-
luobčané nám také občas před-

hazují, jak pěkně upravenou mají 
v Lounech pěší zónu a že bychom 
si z toho měli vzít příklad,“ dopl-
nil slánský místostarosta. Hlavní 
přínos Slánských rozhovorů pro-
to vidí v připomínce někdejší se-
pjatosti sousedních regionů, na 
niž by bylo dobré navazovat. 

Slánské rozhovory 2007 za-
čaly v kapli bývalé piaristické 
koleje na Masarykově náměstí 
9. října ráno Svatováclavským 
chorálem a úvodními projevy 
starostů obou měst Ivo Rubíka 
a Zdeňka Nejdla. O historii to-
hoto regionu, architektuře, vý-
tvarném umění a literatuře pak 
mimo jiné mluvili archeoložka 
Natalie Venclová, historik Boh-
dan Zilynskyj (autor publika-
ce Rakovník v korespondenci 
se Slaným a Louny roku 1620). 
Setkání uzavřel koncert klavír-
ního tria ArteMiss.

ŽATEC (red) - Turistická sezóna 2007 zaznamenala rozvoj 
cestovního ruchu v Žatci a blízkém okolí. Od 1. června do 1. 
října, kdy byla zajištěna rozšířená otevírací doba turistické-
ho infocentra na radnici, navštívilo jeho prostory 5117 osob 
a 1816 lidí vystoupalo na ochoz radniční věže. V roce 2002 to 
bylo v centru 3205 osob a na radniční věži 1119 lidí. 
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ŽATECKO (bal) – Bývalé žatecké letiště se proměnilo v prů-
myslovou zónu. Dne 10. října s tradičními japonskými obřa-
dy po zkušebním provozu slavnostně zahájily výrobu společ-
nosti IPS Alpha a Hitachi – výrobci plochých LCD obrazovek 
s tekutými krystaly a plazmových televizorů. Do svých továren 
chtějí investovat celkem zhruba pět miliard korun. Práci u ja-
ponských firem našlo prvních 1500 pracovníků.
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KRYRY (sih) - Milovníci houbaření si o víkendu dali do-
staveníčko v  Kryrech. Zdejší mykologický spolek připra-
vil v Kulturním domě podzimní výstavu hub. Loni se kvůli 
nedostatku hub výstava nekonala, letos je pro houbaře rok 
hojný a houby stále rostou. 

se,“ pokračuje Herman.
K vidění bylo na 186 exemplá-

řů, letní i pozdní druhy, dále ukáz-
ky kuchařské přípravky, tzv. vývary 
z hub, houby v prášku a uskladně-

ní sušených hub. Raritou byly 30 
let naložené smrže pana Hermana, 
které se dají jíst dodnes. Výstavu 
zhlédlo přes 100 návštěvníků a 277 
dětí ze škol. Kdo chtěl, mohl se začíst 
do houbařského atlasu nebo knih 
o houbách, které zde byly k dispo-
zici. Pan Herman je však sám o so-
bě chodící encyklopedií a snad nee-
xistuje dotaz k houbám, na který by 
nedokázal odpovědět.

„I na dětech vidíte, čí rodiče jsou 
houbaři a čí ne. Byla tu holčička, 
která bezpečně poznala na 15 dru-
hů hub. Ostatní děti rozeznají zá-
kladní druhy, maximálně tak do 10 
druhů hub. Každé dítě chodilo s no-
týskem, kam si zapisovalo, které dru-
hy zná. Také se zájmem naslouchaly 
přednášce, kterou jsem si pro ně při-
pravil,“ uzavírá Herman. 

Třetí neděli v listopadu budou my-
kologové v Kryrech zamykat les. Tato 
schůze bude spojena s degustací hub, 
které připravují členové spolku.

Nachytat kryrského mykologa Augustina Hermana při 
neznalosti je věc takřka nemyslitelná.
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„Máme zde houby jedlé, nejedlé, 
jedovaté a dřevokazné. Exemplá-
ře zajišťovalo asi 25 členů našeho 
spolku, všechny druhy jsem určil 
já,“ přibližuje předseda spolku Au-
gustin Herman. Zdalipak měl s jejich 
určením nějaký problém? Pan Her-
man se jen potutelně usměje, proto-
že v Čechách snad neexistuje houba, 
kterou by nedokázal určit a to nejen 
česky, ale i latinsky. Ovládá přes dva 
tisíce druhů hub a s určitostí odpoví-
dal na dotazy návštěvníků, kteří mu 
nanosili houby k určení. 

„Veškeré dotazy jsme zodpově-
děli a druhy určili. Tato poradna 
byla samozřejmě zdarma jako bo-
nus návštěvníkům. Stále však ří-
kám všem dokola – pokud něja-
kou houbu neznáte, nechte ji v le-


