
„Smyslem této výstavy je do-
vědět se, jak vlastně lidé pohřbí-

vali, jaký měli vztah k zemřelým, 
jak se tento vztah měnil v jednot-

livým kulturách 
a náboženstvích. 
Pouhý nález kos-
tí může vypově-
dět velice mnoho 
o zemřelém, ale 
i o době, ve kte-
ré žil, a je pro nás 
velkým zdrojem in-
formací.“

Petr Holodňák 
seznámil návštěv-

níky s nejzajímavějšími exponá-
ty, k nimž určitě patří informač-
ní tabule o Muži z ledovce neboli 
Ötzim. Jedná se o unikátní po-
zůstatky pravěkého muže, které 
byly roku 1991 nalezeny nedale-
ko rakousko-italské hranice a kte-
ré byly díky mrazu dokonale za-
konzervované. Tento muž zemřel 
před 5300 lety a jde o nejslavněj-
ší evropskou „mumii“ posled-
ní doby. Na místě byly nalezeny 
zbytky oděvu či nástrojů, které 
měl s sebou. Také bylo patrné te-
tování, které měl na noze. 

Kromě „mumií“, o kterých je 
zde plno informací, historie zná 
dva způsoby pohřbívání, které 
praktikujeme dodnes. Pohřbívá-

ní do země nebo žárový způsob 
pohřbívání. Tudíž je na výsta-
vě k vidění žena ze starší doby 
římské před kremací – jak to 
tehdy mohlo vypadat, ale i kosti 
dvou mladých mužů, nalezených 
v Chudeříně u Nechranické pře-
hrady, které jsou jedny z nejlé-
pe dochovaných pravěkých kos-
tí v Česku. Tito mladí muži byli 
pohřbeni 2000-1800 let př.n.l. 

Na konec prohlídky se může-
te věnovat tzv. antropologické-
mu puzzle. Nejde o nic jiného, 
než sestavit z jednotlivých kos-
tiček lidskou kostru. Výstava je 
plná zajímavých informací a ur-
čitě stojí za shlédnutí. Můžete to 
stihnout do 31. října.

Obsah stížností? Poškození 
pomníku, nadměrná plocha pro 
auta, stav komunikace, chování 
spoluobčanů, hlasitá hudební 
produkce, úprava plochy před 
garážemi, pobírání sociálních 
dávek, produkování zplodin, 
stížnost na vedení základní 

školy, venčení psů, nedodrže-
ní smlouvy o nájmu pozemku, 
odstranění stromu, spalování 
zahradního odpadu anebo stav 
tlakové kanalizační přípojky. 

„Veškeré stížnosti, které 
městský úřad obdrží, ať pí-
semně nebo ústně, jsou evi-

dovány v sekretariátě starosty. 
Na každou stížnost je založena 
samostatná složka. Občanovi, 
který si přijde stěžovat osobně 
a požádá o sepsání stížnosti, je 
úředník povinen vyhovět. Sta-
rosta určí pracovníka nebo od-
bor, který se bude problémem 
zabývat. Stěžovateli je písemně 
sděleno, že stížnost byla přijata, 
zaevidována a kdo je pověřen je-

jím vyřízením. Veškeré podkla-
dy tohoto se týkající jsou zaklá-
dány v sekretariátě. Lhůta pro 
vyřízení stížností je stanovena 
30 dní,“ popsala postup radni-
ce Věra Krůtová ze sekretariátu 
starosty.

Pracovník pověřený vyřízením 
stížnosti je oprávněn se obracet 
na starostu, komise, výbory, 
radu města, ale i zastupitelstvo.

Hejtman Ústeckého kra-
je Jiří Šulc na radnici v Cha-
bařovicích v srpnu předal zá-
stupcům obcí symbolický šek 
na 1 849 685 korun. Z toho 
osmnácti obcím v našem okre-
se je určeno bezmála 171 tisíc 
korun. 

Peníze byly uvolněny z roz-

počtu kanceláře hejtmana. 
Obce mohou příspěvek čerpat, 
pokud z vlastního rozpočtu při-
dají ještě finance v minimální 
výši 30% z poskytnuté sumy. 

„Rádi bychom, kdyby peníze 
byly použité především na vý-
stroj. Dobrovolní hasiči čas-
tokrát zasahují v nevhodném 

oblečení. Zaslouží si funkč-
ní a bezpečné vybavení,“ řekl 
hejtman Šulc. 

Největší částky v okrese Lou-
ny dostal Žatec (22 tisíc), Li-
bčeves a Tuchořice po 21 tisí-
cích a městys Peruc, který ob-
držel 19 900 korun, či Krásný 
Dvůr (19 tisíc korun). „Zhru-
ba v hodnotě 30 000 jsme ob-
jednali zásahovou obuv a k to-
mu dva kompletní zásahové 

oděvy, tedy vybavení celkem 
za 50 000 korun, rozdíl dopla-
tí obec,“ říká tuchořický sta-
rosta a člen hasičského sboru 
Ladislav Kubiska.

Působení dobrovolných hasi-
čů se neomezuje jen na záchra-
nářské práce. Často se  rozho-
dujícím způsobem podílejí 
na kulturním životě v obcích 
– při pořádání dětských dnů, 
plesů a dalších akcí.

Kraj podle něj nemá žádný 
nárok na to, aby od podniku 
požadoval náklady svého práv-
ního zastoupení. Pouze v pří-
padě kdyby vyhrál, přiznal by 
mu soud podle zákona a ustále-
né logiky soudní praxe nepatrný 
zlomek z toho, co za své advoká-
ty utratil. 

„Je na kraji, aby před daňový-
mi poplatníky obhájil, proč se 
rozhodl zničit DPÚK a proč jsou 

jeho náklady na advokáty mno-
honásobně vyšší než u DPÚK, 
který musí bránit svá zákonná 
práva. Naopak DPÚK bude tvr-
dě požadovat, aby Ústecký kraj 
zaplatil veškeré náklady, újmu 
a škody, které mu v důsledku 
nezákonného postupu vznikly. 
DPÚK bude rovněž tvrdě poža-
dovat, aby se na úhradě podíle-
li ti, kteří je způsobili, tedy jme-
novití a dosud anonymní úřední-

ci kraje a jeho úřadu,“ uvádí se 
v tiskové zprávě DPÚK. 

Poté, co vloni kontroloři Ús-
teckého kraje zjišťovali, kolik 
DPÚK vynaložil na své advo-
káty, požádal podnik, aby mu 
Ústecký kraj poskytl stejné in-
formace. „Aby kraj utlumil 
možnou negativní reakci veřej-
nosti, snaží se občany uklidnit 
tím, že tyto náklady bude po-
žadovat po DPÚK, a to i přes-
to, že je mu známo, že to není 
možné. Kraj totiž zatím nic ne-
vyhrál,“ tvrdí M. Ženkl. Jediné 
co je zatím konečné, je prohra 
Krajského úřadu ÚK v prvních 
13 sporech s autobusovým do-
pravcem, kde již rozhodl Nej-
vyšší správní soud.
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stručně z obcí stručně z měst
n  RADA MĚSTA Žatce 

schválila rozpočtovou změnu na 
uvolnění finančních prostředků 
z Investičního fondu pro finan-
cování úpravy bezbariérové ka-
biny v 3. nadzemním podlaží 
základní školy v Komenského 
aleji. Město na II. etapu úprav 
pro tělesně postižené žáky vy-
dalo 114 000 korun.
n TANEČNÍ ŠKOLA Luna 

letos obnovuje taneční kurzy 
pro dospělé. Konají se od října 
každé úterý od 19:15 do 21:00 
ve Vrchlického divadle v Lou-
nech. „Kromě základních spo-
lečenských tanců zabrousíme 
i do country, salsy a dočkáte 
se i překvapení,“ slibuje lek-
torka Jana Stehlíková. Více na 
www.tsluna.wz.cz.
n JAN EIBL z Postoloprt do-

sáhl dne 15. srpna 100 bezplat-
ných odběrů krve. Městský úřad 
Postoloprty poděkoval panu Ei-
blovi za jeho příkladné lidské 
chování a obětavost. 
n  STAROSTA MĚSTA Bl-

šany podepsal Dohodu o pře-
vzetí záručního plnění mezi 
městem a společností Ecofluid 
Group s.r.o., která zajišťuje 
servis domovních čistíren od-
padních vod.
n  ŘEDITEL ZŠ Kryry Ka-

mil Kraus dosáhl důchodového 
věku a tudíž mu končí pracov-
ní poměr na dobu neurčitou. 
Byla s ním uzavřena smlouva 
na dobu určitou do 9. 6. 2008 
ve funkci ředitele školy bez vý-
běrového řízení. Zastupitelé to-
tiž souhlasili s jeho setrváním ve 
jmenované funkci.
n  NA ZÁKLADĚ registra-

ce města Vroutek byla zřízena 
elektronická společná poradna 
pro spotřebitele se Sdružením 
obrany spotřebitelů ČR (SOS). 
Spotřebitelská poradna Města 
Vroutek se nachází na adrese 
http://www.spotrebitele.info/
poradna/index.php?partner= 
237

n  ZASTUPITELSTVO 
OBCE Toužetín se usneslo 
uspořádat odhalení pamětní 
desky generálu Františku Faj-
tlovi v květnu 2008.
n  KAMENNÉ ŘADY na 

náhorní plošině nad Domou-
šicemi katastrálně patří pod 
Obecní úřad Domoušice, kte-
rý o památku pečuje. „Opravi-
li jsme některé stříšky, některé 
naučné tabule jsme přesouvali 
blíže ke kamenům. Také jsme 
vytvořili schody, vše nákladem 
20 000 korun,“ řekl starosta 
Zdeněk Kutner.
n LESNÍ POZEMKY o cel-

kové výměře 72 845 m2 v Brlo-
hu (Lipovka) budou nabídnu-
ty ve veřejné dobrovolné draž-
bě za vyvolávací cenu 220 000 
Kč. Lounští radní rozhodli, že 
v případě, pokud lesní pozem-
ky nebudou vydraženy napo-
prvé, budou nabídnuty k pro-
deji v opakované dražbě. Po-
kud nebudou vydraženy ani 
napodruhé, budou prodány 
prvnímu zájemci, který uhradí 
kupní cenu ve výši vyvolávací 
a uzavře kupní smlouvu. Zá-
ležitost bude ještě schvalovat 
zastupitelstvo.
n OBEC MĚCHOLUPY po-

řádá zájezd na Zahradu Čech 
do Litoměřic 15. září. Zájemci 
se mohou hlásit na Obecním 
úřadě v Měcholupech.
n  KULTURNÍ KOMISE 

obce Petrohrad pořádá 22. - 
23. září víkendový pobyt na 
zámečku ve Svatém Huber-
tě. Na programu je turistika, 
houbaření, seznámení s histo-
rií a zajímavostmi Sv. Huber-
ta, posezení u ohně. Přihlášení 
výletníci mají dnes, 12. září od 
18 hodin informační setkání na 
obecním úřadě.
n VE ČTVRTEK 13. září od 

19 hodin se uskuteční veřejné 
zasedání zastupitelstva obce 
Výškov. V zasedací místnosti 
Obecního úřadu se mimo jiné 
bude vybírat návrh obecního 
znaku a vlajky, na programu 
je i projednání vyhlášky o od-
padech.

Skupina ČEZ mění vzhled faktur
SEVERNÍ ČECHY (sh) – Vyznat se v platbách za elektřinu bude 
pro zákazníky Skupiny ČEZ snazší. K úplné faktuře přibude na-
víc zjednodušený přehled plateb.

Louny uctily Fajtlovu památku… Dne 20. srpna 
by oslavil pětadevadesáté narozeniny donínský rodák František 
Fajtl. Na jeho počest uspořádalo minulé úterý Město Louny 
slavnost, jíž se zúčastnila paní Hana Fajtlová s dcerami a jejich 
rodinami. Od září 2007 totiž nese lounská obchodní akademie 
pojmenování „Obchodní akademie generála Františka Fajtla“. Ve 
Vrchlického divadle se sešli studenti obchodní akademie, aby si 
připomněli životní osudy pana generála a aby si prohlédli foto-
grafie z rodinného archivu, které zde byly promítány. Následovalo 
vystoupení studentů a poté se hosté zapsali do pamětní knihy 
Loun. Pamětní desku na průčelí školy pak odhalila za doprovo-
du ředitele Miloslava Boudy paní Hana Fajtlová. Vzácní hosté 
si prohlédli malou výstavku a v Zahradním městě pak oficiálně 
pokřtili park na Park generála Fajtla.                                              (toš)

Kraj vyhodil za advokáty víc, 
než na dopravě „ušetřil“

Bude vymáhat tyto škody po svých úřednících?

Dobrovolní hasiči dostali od kraje peníze
Osmnáct sborů dostalo příspěvek na vybavení

Péťovi rodiče 
se brzy našli
ŽATEC (jš) – Při koncertu 

Karla Gotta na Dočesné se ztra-
til malý Petr. Strážníci ho našli 
plačícího na rohu ulice Dlouhá 
a náměstí 5. května. Péťa s ni-
kým nekomunikoval. Byl odve-
den na služebnu městské policie 
a poté k hlavnímu pódiu. Stráž-
níci požádali pořadatele, aby po 
ukončení koncertu bylo vyhláše-
no, že se hledají rodiče naleze-
ného chlapečka. Karel Gott však 
ochotně přerušil své vystoupení 
a nechal moderátora Vladimíra 
Hrona relaci vyhlásit. Sám poté 
plačícímu chlapci zazpíval včel-
ku Máju. Vše dopadlo dobře, ro-
diče se našli.

Smrt v pravěku a středověku
Děti sestavovaly antropologické puzzle

Třikrát deset dnů – lhůta na vyřízení stížnosti

Veliká svatba s muzikou… V sobotu 8. září před 
polednem se v obřadní síni radnice v Postoloprtech vzali Eva Ša-
riská z Postoloprt a Jan Horvat z Prahy. Oddal je zastupitel města 
Jaromír Vápeník. Na radnici svatebčané přišli pěšky, za doprovo-
du harmonikářů, jež vyhrávali romské melodie. Přivítat a okouk-
nout ženicha a nevěstu k radnici přišlo několik desítek místních. 
Svatba byla slavná, ženich štědrý – neskrblil ani na spropitném 
pro muže, který natáčel obřad na video. Byla to třetí svatba 
v tomto měsíci na radnici. První dvě se odehrály 1. září. V létě 
v obřadní síni měli zlatou svatbu rodiče starosty Miroslav a Anna 
Hylákovi. Další obdivuhodné výročí připadá na poslední zářijo-
vou sobotu – bude to diamantová svatba manželů Kafkových. 
Ještě předtím ale, 22. září, zde proběhne vítání občánků. (bal)

Z Litoměřic Lounskem 
až do Kadaně

Starostové na kolech hledali optimální variantu cyklotrasy
LOUNSKO (imak) – Krajský úřad Ústeckého kraje zadal firmě 
Teo plus Litoměřice Studii Cyklostezky Ohře. Jde o 143 kilometrů 
dlouhou trasu z Litoměřic do Kadaně s náklady 713 milionů ko-
run. Ve čtvrtek 30. srpna se terénního průzkumu úseku Koštice 
- Louny -Postoloprty zúčastnili ředitel Teo Plus Alexandr Kárász, 
lounský starosta Jan Kerner a Ivana Makariusová a koštický sta-
rosta Jaroslav Vlasák.

Cesta byla zahájena v Želevi-
cích, kde má být napojen úsek 
od Libochovic. Trasa vedla Koš-
ticemi do osady Dobročka, kde 
by měl vzniknout mostek přes 
potok. Trasu v úseku Dobročka 
- Volenice bude kvůli zúženému 
profilu nutno vést nad chatovou 
osadou. Úsek Volenice - Rado-
nice podél řeky po polní cestě 
byl terénními průzkumníky na 
trekových a horských kolech 
hladce projet. 

Trasa po levém břehu řeky 
mezi Orasicemi a Radonicemi 
je velmi pěkná, ale místy krko-
lomná a zasáhla by do lužního 
lesa. Úsek bude patrně převe-
den přes most do Radonic a po 
silnici na Kystru. Tam se nabízí 
dvě možnosti – podél řeky pod 

vysokou slínovcovou stěnou s  
druhohorními zkamenělinami 
mořské fauny, nebo po silni-
ci nad Kystru, po polní cestě 
kolem Ovčína a sjezdem k řece 
do Počedělic a Vršovic a dál až 
do Loun. 

Po přejezdu železniční lávky 
se cyklisté napojili na cyklostez-
ku pod zimním stadionem a dá-
le až k mostu u Jiráskova mlýna. 
Úsek mezi Louny a Postoloprty 
projeli po značené cyklotrase ke 
skanzenu Březno, dále po pra-
vém břehu Ohře až k chatové 
osadě Seník, kde se cesta ztrá-
cí ve vegetaci.

Úsek kolem Postoloprt a do 
Žatce se projížděl 10. září za 
účasti starosty Postoloprt Mi-
roslava Hyláka.
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Kvůli liberalizaci trhu s elek-
třinou zavedl stát povinnost ro-
zesílat velmi podrobné faktury, 
ze kterých musí být jasné, kolik 
se platí za distribuci, kolik za si-
lovou elektřinu a kolik za ostat-
ní služby. Mnoho zákazníků ale 
dává najevo, že upřednostňují 
jednoduché faktury a nechtějí 
znát podrobnosti. „Liberalizač-
ní faktury“ vnímají někteří i ja-
ko snahu o matení spotřebitele.

„Kritické ohlasy jsme odpo-
vědně vyhodnocovali a společně 
s prodejní společností vytvářeli 
novou podobu dokladů. Postup-
ně jsme je otestovali na vzorku 
zákazníků a následně provedli 
úpravy celého systému,“ uvedl 
generální ředitel ČEZ Zákaznic-
ké služby Igor Šmucr.

Skupina ČEZ tedy před list 
s povinnými údaji přidává jed-
noduchou tabulku s těmi in-
formacemi, o které většina lidí 
stojí. Na prvním listu proto na-
jdou lidé pouze tyto údaje: cena 
elektřiny celkem, zaplacené zálo-
hy, výše doplatku/přeplatku, na 
jaký účet mají směrovat platbu. 
Na druhém listu pak jsou po-
drobné informace o spotřebě, 
odečtech a rozpis jednotlivých 
položek.

„Vyhovíme tak oběma skupi-
nám zákazníků. Těm, kteří chtě-
jí jednoduchou a přehlednou in-
formaci, i těm, které zajímá kaž-
dý detail o spotřebě elektřiny. 
Budeme i nadále sledovat ohla-
sy a budeme otevření ke změ-
nám,“ dodal Šmucr.

PRAHA (red) - Ústecký kraj v minulých dnech zveřejnil, kolik jej 
stáli advokáti, jež si najal proti Dopravnímu podniku Ústecké-
ho kraje (DPÚK) na právní zastoupení ve sporech s dopravcem. 
„Astronomická částka téměř 30 miliónů korun vyplacených jen 
jedné z advokátních kanceláří za 15 měsíců je přímo šokující. 
Jen pro srovnání lze uvést, že DPÚK za stejné období vynalo-
žil za právní zastoupení jen asi čtvrtinu této sumy,“ reaguje na 
to Marek Ženkl, tiskový mluvčí DPÚK a.s.

OKRES LOUNY (bal) – Téměř dva miliony korun Ústecký 
kraj rozdělil mezi 98 obcí kraje. Peníze jsou určeny na činnost 
jednotek Sborů dobrovolných hasičů, které obce zřizují.  

PODBOŘANY (red) - Za loňský rok přijal Městský úřad v Pod-
bořanech celkem 23 stížností. Za první pololetí tohoto roku si 
na městě stěžovalo 13 občanů. 

PODBOŘANY (sih) - V Muzeu Volyňských Čechů v Podbořa-
nech v pátek proběhla vernisáž k výstavě Smrt v pravěku a stře-
dověku. Ta se koná ve spolupráci s Regionálním muzeem K.A. 
Polánka v Žatci, jehož archeolog Petr Holodňák se ujal zahajo-
vacího slova.
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