
Ve stěnách vodovodní rýhy ar-
cheolog Petr Holodňák se svým 
týmem prozkoumal 41 archeolo-
gických objektů. Část lokality je 
dnes „pohřbena“ i pod náspem že-
lezniční trati, která tímto sídlištěm 
prochází. Vykopávky potvrdily, 
že se na levém břehu Želečské-
ho potoka a jeho bezejmenného 
přítoku rozkládá rozsáhlé sídliště 
nejstarších zemědělců z mladší 
doby kamenné. „Nálezy dokláda-
jí pobyt lidu s tzv. lineární kerami-
kou v období asi 5 500 až 5 000 
let před naším letopočtem i jejich 
následovníků s kulturou keramiky 
vypíchané z doby zhruba 5 000 až 
4 400 před naším letopočtem. Jde 
tedy o nejstarší zemědělskou civi-
lizaci, která si obživu zajišťovala 
již produktivním hospodářstvím 
– pěstováním kulturních plodin 
a chovem domácího zvířectva. 
Právě tito lidé do našich končin 
přinesli výrobu keramických ná-
dob a předmětů, novou technolo-
gii opracování kamene broušením, 
textilní produkci či zvyk budovat 
trvalejší obytné stavby,“ vysvětlil 
PhDr. Holodňák. 

Žatečtí muzejníci vyzvedli 
ze země početné střepy nádob 
často zdobených, zlomky zví-
řecích kostí a štípané kamenné 
nástroje z různých surovin včetně 
kvalitního baltského pazourku. 
Opracování dřeva do-
kládají nálezy několika 
broušených kamenných 
sekerek a jednoho klín-
ku. Způsob zpracování 
zrna prozrazují zlomky 
plochých kamenných 
drtidel. K méně obvyk-
lým nálezům patří dva 
valounové otloukače, 
sloužící coby „kladív-
ko“ při výrobě křemen-
cových čepelí.

Přinejmenším dva 
prozkoumané objekty 
dokládají, že osídlení 
lokality trvalo ještě na 
samém počátku pozdní 
doby kamenné. „Za zcela 
unikátní lze označit nále-
zy z jedné zásobní jámy. 
Zde bylo těsně u dna 
nalezeno několik téměř 
celých nádob, které byly 

do jámy jednorázově vhozeny 
společně s velkým množstvím 
zvířecích kostí a hrotem šípu. 
Vzápětí sem tehdejší obyvatelé 
ještě svrhli několik kamenných 
drtidel a větších balvanů. Podle 
nalezených nádob k tomu došlo 
v průběhu raného eneolitu (asi 
4 000 až 3 800 př.n.l.) v období tzv. 
kultury schussenriedské. Toto ob-
dobí je vůbec nejméně poznaným 

úsekem pravěkých dějin u nás,“ 
uvedl Holodňák. 

Doposud byly podobné rozsáh-
lejší nálezy z této doby učiněny 
v severozápadních Čechách pouze 
na dvou lokalitách. Nálezy ze Želče 
se zpracovávají. Podle archeologů 
budou významným přínosem pro 
objasnění dosud „temných“ počát-
ků pozdní doby kamenné na území 
celé republiky.

LOUNY (r) - Na základě mno-
žících se problémů se sběrači 
kovů a ostatních předmětů při 
sběrových sobotách provádí od-
bor životního prostředí MÚ Louny 
ve spolupráci s Městskou policií 
Louny zvýšený dohled. Dohled je 
zaměřený na to, aby nedocházelo 
k přebírání odložených odpadů 
a k následnému vzniku nepořád-
ku i k odvážení odpadů jinými 

osobami než firmou Likor. 
Jen během prvního dubnového 

pátku večer a následujícího rána, 
kdy se konala sběrová sobota, 
strážníci spolu s pracovníky Od-
boru životního prostředí zjistili 
celkem 28 případů přehrabávání 
a vybírání odpadu, za které stráž-
níci uložili pokuty ve výši 13 200 
korun. Při kontrole byli zjištěni 
i tři podnikatelé, kteří sběrovou 

sobotu využili k odložení odpadu 
z podnikatelské činnosti.

Přebírání odložených odpadů 
je zakázáno v čl. 4. odst. 8 obecně 
závazné vyhlášky O stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a stavebního odpadu. Za porušení 
této vyhlášky může být uložena po-
kuta až do výše 30 tisíc korun.

svobodný hlas                                                                                25. dubna 2007                                                                                           strana 3

stručně z obcí stručně z měst
n PRAGA LOUNY CZ a. s. 

úspěšně obhájila certifikáty sys-
tému managementu jakosti dle 
ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 
14001. Certifikáty byly obhájeny 
před  renomovanou certifikační 
společností TÜV NORD v oboru 
strojní obrábění, montáž součás-
tí, výroba strojírenských součástí 
hnacích agregátů a podvozků 
automobilů.
n  SVOZ A likvidaci sepa-

rovaného odpadu ve městě 
Postoloprty a jeho spádových 
obcích budou zajišťovat Tech-
nické služby, s.r.o. Postoloprty. 
„Mezi čtyřmi přihlášenými ve 
výběrovém řízení uspěla právě 
tato firma, při nabídce šla dolů 
s cenami,“ uvedl starosta města 
Miroslav Hylák.
n MĚSTO ŽATEC vrátí spo-

lečnosti Qinn Invest zaplacenou 
kupní cenu za pozemky, kde měla 
postavit supermarket. Je to část-
ka 1.529.000 korun. Developer-
ská firma nesplnila podmínky 
kupní smlouvy a město od ní 
odstoupilo. Vrácení peněz for-
mou rozpočtové změny musí 
schválit ještě zastupitelstvo. 
Radní rozhodli o možném po-
dání žaloby na určení vlastnic-
tví pozemků prostřednictvím 
právního zástupce.
n  TELEVIZE OK plus 

Žatec nabídla lounské radnici 
výrobu zpravodajských pořadů 
a reportáží o městě Louny. Ko-
mise cestovního ruchu městské 
rady zatím odložila projednání 
této nabídky. Co je ale jisté, že 
schválila úpravu prodejní ceny 
videokazety o městě Louny ve 
všech jazykových mutacích na 
90 korun za kus. 
n PODBOŘANSKÁ RADA 

schválila vypracování projek-
tové dokumentace Ing. Landy 
na chodník a parkovací plochu 
u Urnového háje v Podbořanech 
za 38.000 Kč. V případě Větrné 
ulice schválila rada vypracová-
ní projektové dokumentace na 
její výstavbu od Jiřího Vaníčka 
(120.000 Kč) a chodníků + 
parkoviště, kterou předložil 
Ing. Švarc za 23.562 Kč.
n DĚKAN FARNOSTI Po-

stoloprty Rudolf Prey sestavil 
z chlapců, kteří navštěvují 
kostel a náboženství, fotbalové 
mužstvo žáků. Řada fotbalistů je 
Romské národnosti. Hráči kos-
tela mají modrá trička, červené 
trenýrky a červené podkolenky. 
Toto mužstvo sehraje zápas 
koncem května se žáky FK Po-
stoloprty na tamním hřišti.

n V SOULADU se Zásadami 
pro prodej bytových domů a by-
tů z majetku Města Žatec tamní 
radní doporučili zastupitelstvu 
schválit prodej deseti bytů ve 
Stroupči, konkrétně v č.p. 2 
bydlícím nájemcům za kupní 
ceny schválené radou a poplatky 
spojené s provedením smlouvy. 
n SEDM TISÍC korun činí 

roční finanční příspěvek dob-
rovolným hasičům obci Očihov 
od města Blšany. Zastupitelé 
schválili příspěvek dle smlouvy 
o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany. Očihovští ha-
siči budou moci také používat 
hasičský automobil Avia 30K. 
n  V ČERVENCI má být 

zahájena výstavba protipovod-
ňového opatření v obcích Brloh 
a Nečichy. Úpravy spočívají 
v zamezení vtoku srážkových 
vod do obcí, takže se zde objeví 
valy, budou protaženy stávající 
odvodňovací strouhy. Opatření 
navazují na loňskou opravu 
dešťové kanalizace. 
n DO OBCE Liběšovice, kde 

citelně schází prodejna alespoň 
základních potravin, by mohla 
zajíždět pojízdná prodejna 
pana Lutonského. Tuto mož-
nost právě prověřuje blšanský 
starosta Josef Pešek.
n  O OPUŠTĚNÝ objekt 

i s pozemkem v Trnovanech 
nedaleko Žatce měla zájem 
podnikatelka z Chomutovska. 
Chtěla zde provozovat chovnou 
stanici psů. Nakonec k dohodě 
mezi chovatelkou a městem 
nedošlo. Žatečtí radní opako-
vaně projednali její doplněnou 
žádost a pronájem objektu č.p. 
2 neschválili. 
n  STAROSTA PANEN-

SKÉHO Týnce připravil žádost 
o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj na opravu povr-
chu náměstí městyse. Dotace 
by činila 70% celkových nákla-
dů. „Cena opravy povrchu celého 
náměstí je 2.045.224 Kč, dotace 
pak 1.432.000 Kč. Bude-li 
dotace schválena, zaplatíme 
613.224 Kč,“ předeslal Václav 
Švajcr.

Čarodějky, strojte se! 
V sobotu 28. dubna se na 14:30 hodinu slétnou čarodějnice ve 
Staňkovicích. „Budeme společně vzývat příchod světla a tepla, 
na hřišti vzplane vatra. Těšte se na čarodějolympiádu, spálení 
čarodějnice, diskotřeštění se soutěžemi, na ježibabí večeři,“ 
zve Svaz žen Staňkovice.

Archeologové vyzvedli pravěké poklady
Výkop vodovodu u Želče narušil pravěké sídliště 

Miroslav Štecura na školní akademii pěje s žactvem didaktic-
kou píseň „I wake up in the Morning.“

Od března vyučuje v Lounech 
zpívající angličtinář

LOUNY (toš) – Na základní škole J. A. Komenského začal od března 
vyučovat angličtině Miroslav Štecura z Černčic. Možná si řeknete, 
co na tom, angličtinářů jsou stovky. Jenže výuka Ing. Štecury je 
poněkud specifická. Důsledně vyznává známé Komenského heslo 
„Škola hrou“ a na jeho hodinách se hodně zpívá.

Město některé lesní 
pozemky nepotřebuje

Původní výrobní postupy 
chuti piva prospěly

říká podstarší lounského pivovaru František Procházka
LOUNY (mj) - Ředitel pivovaru Louny Daniel Urban od dubna 
jmenoval 52letého Františka Procházku podstarším pivovaru. 
„Jeho dlouholeté zkušenosti jsou zárukou, že se kvalita našich 
piv bude stále zlepšovat,“ uvedl ke jmenování Procházky ředitel 
pivovaru Louny. 

Pane, dej zdar práci našich rukou
PERUC (red) - V sobotu 14. dubna se na perucké faře sešlo patnáct 
občanů, kteří věří, že perucký kostel není odsouzen ke zřícení. Usku-
tečnilo se první setkání Spolku na záchranu kostela v Peruci.

Dohled při sběrových sobotách

Viník tragédie byl 
hospitalizován

LOUNY (bal) – Soudní líčení s obžalovaným Davidem Vráblíkem 
z Prahy, který měl způsobit autonehodu na obchvatu Loun, při níž 
v automobilu uhořeli tři lidé, bylo přeloženo naneurčito.
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V pondělí 30. dubna proběh-
ne Rej čarodějnic v Postolopr-
tech. „V 17 hodin odlétnou ča-
rodějnice a čarodějové v čele 
s Postoloprtskými mažoretka-
mi z Mírového náměstí do are-
álu bývalých kasáren, kde za 
podpory členů divadla Mazec 
a hudební skupiny Ventilky 
rej proběhne. Sokolové při-
pravili i čarodějnickou školu 
létání,“ zve Dana Poštová 
z Kulturního zařízení města 
Postoloprty.

Týž den se lepý Čarodějnický 
rej uskuteční v Žatci. V 17 hodin 
se vydá průvod, vedený mažo-
retkami od radnice na K 500. 
Vyhodnocena bude Miss čaro-
dějnice. Děti se mohou těšit na 
soutěže, na koníky či zapálení 
hranice. 

Čarodějné slety propuknou 
v mnoha dalších obcích. Ve 
Veltěžích budou čarodějnice 
řádit také v pondělí 30. dubna, 
a to od 18 hodin v hasičské 
zbrojnici.                                  (red)

Večer 12. listopadu 2005 Vrá-
blík cestoval saabem z Mostu 
domů do Prahy. Na sjezdu Louny-
-západ předjížděl Renault Méga-
ne a v protisměru vrazil do Škody 
Forman. Ta se začala  převracet, 
vletěla do dalšího vozu a skon-
čila na střeše. Okamžitě vzplála 
a všichni tři cestující vietnamské 
národnosti uhořeli. 

Hlavní líčení mělo pokračovat 
u Okresního soudu v Lounech 
minulou středu. Dorazila ale 

zpráva o hospitalizaci sedma-
třicetiletého obžalovaného. Jeho 
diagnóza je poměrně závažná. 
Soudce naznačil, že si ještě 
zdravotní stav obžalovaného 
důkladněji prověří. Navíc se opět 
nepodařilo doručit předvolání 
řidičce, kterou Vráblík předjíž-
děl jako první. K vyhledání této 
klíčové svědkyně zřejmě pomůže 
policie. 

Soud by měl pokračovat v let-
ních měsících.

„Založit spolek za účelem 
záchrany kostela se ukázalo 
jako výhodnější než nechat tuto 
záležitost farnosti. Spolek totiž 
musí mít určité právní náležitosti 
a hlavně jeho konkrétní cíl je pro 
mnohé instituce jakýmsi garan-
tem pro poskytnutí finančních 
dotací,“ říká zakládající členka 
Pavla Čandrlová.

Konkrétní práce na opravě kos-
tela lze rozdělit na dvě kategorie. 
Mezi velké patří oprava střechy, 
statické zajištění příčnými táhly 
a pravděpodobně zajištění zákla-
dů betonovou injektáží. Kostel je 

podmáčený, na čemž se velkou 
měrou podílí betonový chodník, 
kterým je stavba obehnána. Beton 
je třeba rozbít a odvézt. Jakmile 
budou prostředky, provede se 
odvodnění. 

Mezi drobnější práce lze zařadit 
úpravu přilehlého hřbitova, jeho 
údržbu. Vše bude finančně velmi 
náročné. 

„Děkuji všem, kteří se setkání 
zúčastnili. Věřím, že se naše 
řady ještě rozšíří a že se přidají 
i ochotní muži, jejichž ruce bu-
deme potřebovat,“ doufá slečna 
Čandrlová.

LOUNY (r) - Lounští radní na 
svém prvním dubnovém jednání 
odsouhlasili prodej 17 hektarů 
lesních pozemků do vlastnictví 
Lesů České republiky. Jedná 
se o pozemky na katastrálním 
území Louny, Nečichy a Raná. 
Městu nadále zůstane zhruba 5 
hektarů v Brlohu a 8 hektarů na 
Mělcích.

„Nejde o skutečné lesy, ale 
o pruhy lesní půdy, které jsou pro-
střídány s pruhy jiných vlastníků 
– majetkové sloučení může vést 
k podstatnému zvýšení kvality 

péče o dané území,“ vysvětluje 
lounský starosta Jan Kerner. Pod-
le něj město prodávané pozemky 
nepotřebuje, porosty nemají pro 
Louny žádnou funkci. 

„Pokud jde o rekreační funkci 
pro občany města, budou ji plnit 
daleko lépe jako kvalifikovaně 
spravované a udržované lesy, 
které jsou i tak ze zákona volně 
přístupné. Funkce hospodářská je 
na tak minimální rozloze zanedba-
telná, správa lesní půdy zbytečně 
zatěžuje úředníky a čerpá finanční 
prostředky,“ uzavírá starosta.

Zkušený pivovarník strávil v pi-
vovaru Louny celý svůj profesní 
život. „Posledních 35 let jsem 
s pivovarem srostlý. Na pivo Louny 
nedám dopustit,“ říká. 

Jak se dívá na vývoj kvality piva 
Louny v posledních měsících? 
„Vrátili jsme se k původním vý-
robním postupům, což našemu 
pivu chuťově výrazně prospělo. 

Výraznějším chmelením jsme 
posílili hořkost, podpořili říz. 
Rád bych aby lounské pivo 
svou pozici v regionech Louny, 
Most a Chomutov ještě posílilo 
a aby moji lidé nadále přistu-
povali k práci s láskou. Jedině 
tak lze vařit skutečně kvalitní 
lahodné pivo,“ dodal František 
Procházka.
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„I já byl dítko školou povinné 
a vím moc dobře, jak je těžké 
osvojit si něco nového, obzvlášť 
cizí jazyk. Děti se mu mohou 
snáze a podstatně lépe naučit 
jakousi formou hry. Vtipná pís-
nička, která mimo jiné obsahuje 
i probranou látku, podstatu věci 
plní,“ říká M. Štecura, který se 
těší z prvních výsledků. Zjišťuje, 
že si děti anglické věty lépe za-
pamatují a snáze se jim vybaví, 
pokud se učí zábavnou formou. 
Součástí výuky je i jím slože-
ná didaktická píseň. Ostatně 
předváděl ji se svými žáky i na 

školní akademii – a to dokonce 
v kiltu. 

„Ten kilt jsem si zakoupil v roce 
1991 ve skotském Edinburgu, 
jedná se o kilt večerní.“ Co se po-
hodlnosti týče, nedá se dost dobře 
nosit v letních měsících. „Sukně je 
z pravé vlny, látka ještě ke všemu 
dvojitá, takže je v ní pořádné 
horko,“ přibližuje taje pravého 
skotského oblečení Ing. Štecura 
a podotýká: „Jsem rád, že se ve 
třetí třetině života konečně mohu 
věnovat tomu, co mě baví a záro-
veň využít umu, který mi byl dán 
shůry.“ Dr. Petr Holodňák vyprošťuje z výkopu části kamenných nádob.

ŽELEČ (red) - Archeologický tým Regionálního muzea v Žatci 
provedl v březnu záchranný výzkum v trase nově budovaného vo-
dovodu z Měcholup do Želče. Asi jeden kilometr severozápadně 
od Želče proťala rýha pro potrubí v délce několika stovek metrů 
rozsáhlé pravěké sídliště. 


