
Přednáška se setkala s velkým 
zájmem. Roedl začal od nejstar-
ší písemné zmínky z roku 1380. 

V 16. století se na lounských 
vinohradech pod Oblíkem, na 
Červeném vrchu (dříve se mu 

říkalo Vinná hora) a v Černo-
dolech pěstovaly zejména tyto 
odrůdy: tramín bílý, muškát, 
tramín červený a burgundské. 
Vinařství v oblasti vzkvétalo té-
měř čtyři sta let a v nejúspěšněj-
ších dobách zde působilo na dvě 
stě pěstitelů. Roku 1780 z býva-
lých vinic zůstala jen ta pod Ob-
líkem, patřící panu purkmistro-
vi. Dobové prameny uvádějí, že 
„na terasách se popásají ovce 
a běhají divocí psi“. Hlavní dů-
vody, proč se od pěstování vinné 
révy upustilo, byly podle předná-
šejícího tři – citelně se ochladi-
lo, pěstování vinné révy bylo 
nákladné a snížila se poptávka 
po víně.

Práce na vinici byla vždycky 
těžká – tehdy se například na 
jaře pracovalo 13 hodin denně 
se dvěma přestávkami. Dělníci 
si za celý den vydělali zhruba 
na dva žejdlíky (cca jeden litr) 
vína. Na znamení, že se při jar-
marku v domě šenkuje víno, se 
nad dveře vyvěšoval slaměný 
vích. Už tenkrát se vínem uplá-
celo a posílalo se jako pozornost 
úředníkům do Prahy. Vítaným 
darem bylo na svatbách. Větši-
nou šlo o jeden sud, který míval 
objem 410 až 430 litrů. 

Velmi pečlivě je dokumentová-
no, kdy probíhala sklizeň. „Teh-

dy se hrozny sklízely až koncem 
října a nejobávanějším nepříte-
lem vinařů byly hladové kavky,“ 
říká Roedl. 

Zajímavé je, že tehdy víno 
nebylo přírodní jako dnes, 
ale dochucovalo se kořením. 
„Jeho složení však nezná ani 
náš přední vinařský odborník 
Vilém Kraus,“ lituje Bohumír 
Roedl, před nímž je po zpraco-
vání historie vinařství na Loun-
sku další úkol – napsat dějiny 
vinařství v Žatci. 

„Pěstovalo se hlavně v oblasti 
zvané Staré hory, což jsou svahy 
severně od Žatce mezi Záhořím 
a silnicí na Most. Révě se dařilo 
na slunných stráních nad Ohří. 
První písemná zmínka o pěsto-
vání vína na Žatecku pochá-
zí z roku 1157 z obce Přívlaky, 
kde měli vinice cisterciáci z ba-
vorského kláštera ve Waldsasse-
nu,“ uzavírá dr. Roedl. 

Po přednášce si senioři s har-
monikářem a s chutí zazpívali li-
dové písničky. 

Manažerka klubu Vilma Svo-
bodová připomíná všem zájem-
cům, že je nejen členům v klu-
bovních prostorách každé úterý 
v 9 hodin k dispozici občanská 
poradna, na kterou se můžete 
obracet například ve složitých 
životních situacích.

„Holubinky jsou raritními hou-
bami našich lesů, lidé se jich však 
bojí a málo je sbírají. Nevím proč 
ta nedůvěra, já je sbírám a všech-
ny je zpracuji. Jsou velice hodnot-
né, chutné a neprávem opomíje-
né. V našich lesích je 165 druhů 
ve 120 barvách. Pokud se bojíte, 
je na to jednoduchý recept – je-li 
palčivá, neberu, není-li palčivá - 

beru. Holubinky se pekly, proto 
se jim říkalo pečárky. Nejlepší je 
usmažit jako škvarky, přidat do 
bramborových knedlíků a přílo-
ha pouze kysané zelí. A uvidíte, 
že nebudete chtít jíst nic jiného. 
Stejně tak vím, že smaženice je 
nejlepší z 25 druhů,“ prozrazu-
je něco ze své kuchyně Augus-
tin Herman.

Mykologové žijí přípravami říj-
nové výstavy hub. Vloni se z ne-
dostatku hub výstava nekonala, 
to letos nehrozí, protože hub je 
velké množství. 

„Jsou místa, kde najdete až 150 
hřibů. Letní druhy teď s růstem 
končí. Od konce září, v druhém 
období, začnou růst pozdní 
druhy – čirůvky, šťavnatky. To 
jsou druhy, které potřebujeme 
na výstavu. Běžně míváme ko-
lem 200-250 druhů hub. Míva-
li jsme i přes 300 druhů, ale to 

bylo v osmdesátých letech. Pra-
videlně sem chodí školy, chce-
me děti naučit, aby poznaly, 
které houby jsou jedovaté. No 
a v listopadu nás čeká zamykání 
lesa a výroční schůze, na které 
vždy degustujeme. První kate-
gorií jsou čisté houby a druhou 
směsi. Před 30 lety, když jsme 
začínali, panovala velká nezna-
lost v nakládání hub, to se za 
ta léta vypracovalo a dnes byste 
koukali, co dokážeme,“ uzavírá 
Augustin Herman.
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stručně z obcí stručně z měst
n ENERGIE HOLDING a.s. 

zahájila ve svých provozovnách 
v lokalitě Louny topnou sezonu 
6. září. Lounské sídliště 28. říj-
na (pod kasárnami) tato společ-
nost nevytápí. Sídliště je vytá-
pěno z firmy PRAGA Louny. 
Zde sdělili, že tepelné zdroje 
dostali později a začne se topit 
až v říjnu.
n  FIRMA CINOLTR 

z Mostecka zajišťuje pro Blša-
ny a okolí prodej brambor, jed-
nak na uskladnění na zimu, ale 
i k okamžité konzumaci. Město 
Blšany firmě pronajalo část bu-
dovy staré hasičské zbrojnice, 
kde bude provozovat obchod 
do konce listopadu.
n  V ULICI Javorová v Za-

hradním městě v Lounech za-
čala výsadba stromů podél 
nové komunikace od křižovat-
ky s Platanovou ke křižovatce 
s Akátovou. Do 7 stromových 
mís se vysazují akáty, dále zde 
zasadí borovice a ibišky. Zeleň 
sadí firma Kolář z Chomutova. 
Hotovo má být do 31. října.
n  POSLANCI A zástupci 

chmelařů se 13. září na výjezd-
ním zasedání zemědělského vý-
boru Sněmovny v Žatci dohod-
li na dvou konkrétních krocích, 
které podpoří zemědělce v regio-
nu. Budou iniciovat vznik fondu 
nepojistitelných škod a připraví 
novelu, která usnadní prodej 
státní půdy chmelařům.
n ZÁSTUPCI MĚSTA Lou-

ny se dohodli s Nemocnicí sv. 
Alžběty na víkendové pohoto-
vosti pro dospělé. Lékaři bu-
dou sloužit o sobotách, ne-
dělích a svátcích. „Domluvili 
jsme se na ordinační době od 
8 do 13 hodin,“ sdělil mís-
tostarosta Loun Jan Čermák. 
Ambulantní pohotovostní péče 
pro dospělé začne fungovat od 
1. ledna 2008.
n  PODBOŘANŠTÍ RAD-

NÍ schválili změnu sazebníku 
úkonů za pečovatelskou služ-
bu v Domě s pečovatelskou 
službou ve městě Podbořany 
a v místních částech. Tato změ-
na vejde v platnost 1. lednem 
2008. Dále rada doporučila 
zvýšení rozpočtu Pečovatelské 
služby na nákup automatické 
pračky a žehlícího centra.

n V MALNICÍCH se prodá-
vá pozemek o celkové výměře 
6442 m2 za nabídkovou cenu 
66 616 Kč. Zveřejnění záměru 
prodeje dvou ploch ve zjedno-
dušené evidenci schválili posto-
loprtští zastupitelé.
n VELKÝM PROBLÉMEM 

se pro Domoušicko stávají bol-
ševníky velkolepé. V některých 
místech se šíří z neobděláva-
ných zaplevelených polí. Pro-
to je svízelné jejich vegetaci 
omezit.
n VČERA SE konalo veřej-

né zasedání obecního zastupi-
telstva Chožova. Zastupitelé 
jednali o strategii rozvoje obce, 
zadání rekonstrukce chodníků 
i o smlouvě s Krajským úřadem 
o poskytnutí dotace 300 tis. Kč 
na místní komunikace.
n V LENEŠICÍCH od 6. září 

platí nová obecně závazná vy-
hláška o pohybu psů na veřej-
ném prostranství v obci. Pro 
volné pobíhání psů jsou vy-
mezeny plochy za železničním 
přejezdem k pískovně Dobro-
měřice, pod cukrovarskou zdí 
směrem k řece Ohře a podél 
toku řeky v katastrálním úze-
mí Lenešic. 
n V BUDOVĚ obecního úřa-

du Lipno je kompletně vybave-
ná posilovna, která je otevřena 
denně od 18 do 20 hodin. Klíče 
jsou k dispozici u L. Černého. 
Na všechna sportoviště v obci 
je přístup volný za předpokla-
du, že se zařízení neničí.
n  ZÍTRA SE koná od 17 

hodin na obecním úřadu ve 
Velemyšlevsi zasedání zastupi-
telstva obce, na které starosta 
všechny srdečně zve. V progra-
mu jsou prodej pozemků z ma-
jetku obce, obecně závazné vy-
hlášky obce, kompletní pozem-
kové úpravy v k.ú. Velemyšleves 
a Minice.

Ochutnávka středověku… Celkem 1827 zájemců 
prošlo otevřenými památkami a akcemi v Žatci během Dnů 
evropského dědictví předminulý víkend. S řemesly, která byla 
hlavním letošním tématem, se mohli lidé seznámit jak v Křížově 
vile, tak i přímo v zahradě muzea, které Den evropského dědictví 
v Žatci pořádalo. „Novinkou byly ukázky ražby pravěkých mincí, 
pekly se a ochutnávaly „pravěké placky“. Novinkou byly i čtyři 
komentované procházky městem, které se dle ohlasů velmi líbily,“ 
pochvaluje Radmila Holodňáková, ředitelka muzea. Na snímku 
členové občanského sdružení Keltoi, jehož vedoucím je Václav 
Horák, vykonávají pravěké činnosti v zahradě muzea.         (bal)

Kulturní dům má nového 
provozovatele

PODBOŘANY (sih) - Jediným zájemcem, který se přihlásil do 
výběrového řízení na provozovatele Kulturního domu v Podbořa-
nech, je firma Gastro z Chomutova. Zastupitelé v minulých dnech 
doporučili uzavřít nájemní a obstaravatelskou smlouvu na jeho 
provoz s touto firmou. Zároveň uložili odpovědným pracovníkům 
zpracovat koncepci kultury ve městě s ohledem na uzavření této 
smlouvy. Současný provozovatel KD podnikatel Jaroslav Štěpá-
nek k 31. prosinci končí.

Vyzkoušejte holubinky místo škvarečků

Archivář přednášel na vinobraní
Hroznům na Lounsku kdysi citelně škodily kavky

Podbořanští prodávají další byty
Tentokrát se prodej obešel bez emotivních výstupů

Rada stále nemá 
posledního člena
LOUNY (red) - Lounští zastu-

pitelé na jednání v pondělí 17. září 
ani na sedmý pokus nezvolili po-
sledního, devátého člena městské 
rady. Žádný ze dvou kandidátů ne-
získal potřebný počet hlasů. Pro 
Drahomíra Faixe (KSČM) zvedlo 
ruku 15 zastupitelů, jeden hlas tak 
ke zvolení chyběl. Lubomír Kanta 
(ČSSD) dostal hlasů deset.

Drtili obilí a rozdělávali oheň… Ve čtvrtek a pátek 
zval návštěvníky Spolek starobylých řemesel do archeologického 
skanzenu v Březně. O tom, jak stavěli předkové v 9. století své 
příbytky, vyráběli nástroje, rozdělávali oheň, vařili v kamenných 
píckách, skladovali obilí v zásobních jamách, drtili je na zrno-
těrkách nebo mleli na rotačním mlýnku, návštěvníkům vyprávěli 
Ladislav a Hana Maťašovi a Sylvie Vlachová. Do kultury Germánů 
i Slovanů nahlédli školáci z Nelahozevse a studenti z rakovnické-
ho Gymnázia Zikmunda Wintra. Jen ve čtvrtek sem přišla asi 
stovka zájemců, v pátek další dvacítka. Na Dnech starobylých 
řemesel si návštěvníci mohou vyrobit keramiku, nebo si nadrtit 
mouku a upéct placky. Další takový den proběhne 19. října od 
9 do 16 hodin. Na snímku Hana Maťašová ukazuje studentům 
z Rakovníka různorodé starobylé nádobí, co se našlo v okolí při 
archeologickém průzkumu.                                                                   (bal)

Zásadním rozdílem v provo-
zování kulturního zařízení bude 
to, že nový nájemce nepožaduje 
od města příspěvek na energie, 
což dělá zhruba 280-320 tisíc 
za rok. Tyto peníze byly důvo-
dem vleklých sporů mezi stáva-
jícím nájemcem J. Štěpánkem 
a zastupiteli, kteří se nedokázali 
shodnout, jakou částku Štěpán-
kovi přiřknout. Nový nájemce se 
dokonce zavazuje, že bude pla-
tit symbolické nájemné tisíc ko-
run měsíčně. Dále se zavazuje, 
že zajistí provoz kina, divadelní, 
hudební produkce a akce pro širší 
veřejnost, zachová přehlídky fil-
mů Medicfilm, popřípadě umožní 
pořádání jiného festivalu, spolu-
práci s městem při akcích jako je 
rozsvěcení vánočního stromu. 

„Chtěli bychom ve vestibulu 
kina vytvořit internetovou ka-

várnu, kde nabídneme asi 20 
hodin měsíčně internetu zdarma 
pro občany Podbořan, předpo-
kládaná investice je 300 tisíc ko-
run. Dále bychom chtěli investo-
vat do restaurace, kterou chceme 
odhlučnit a vybudovat klimatiza-
ci, další investice 450 tisíc korun. 
Samozřejmě chceme smlouvu za 
jasně stanovených výpovědních 
podmínek, protože bychom nera-
di tohle všechno vybudovali a za 
rok nebo dva odcházeli pryč,“ při-
bližuje smělé plány ředitel firmy 
Gastro Jiří Halouzka.

Všichni si jsou vědomi stavu 
kultury v Podbořanech a proto 
se zájmem vyslechli i další od-
vážnou myšlenku, na dotované 
vstupné, kdy by vstupenka na 
představení stála například 30 
korun. To by mohlo lidi přilákat, 
věří Jiří Halouzka.
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KRYRY (sih) - Předminulou sobotu se sešli v Kryrech mykologové. 
Tento spolek patří ve městě k nejaktivnějším a dělají to pravidelně 
již 33 let. A nemůže to být pod vedením nikoho jiného než Augus-
tina Hermana. Setkání bylo věnováno přednášce o holubinkách.

PODBOŘANY (sih) - Nejrušnějším bodem jednání podbořan-
ských zastupitelů po prázdninové odmlce byl další prodej bytů 
– tentokrát v ulici Palackého čp. 864-867. Jedná se o dva domy 
s celkem 41 byty, postavené v roce 1986 armádou. Vytápění je 
z centrální plynové kotelny (topný kanál je třeba přeložit). Rada 
města doporučila prodejní cenu 2900 korun/m2. A stejně jako 
před několika měsíci, kdy se prodávaly byty ve středu města, 
i tentokrát na jednání zastupitelů dorazilo množství nájemníků, 
kterých se tyto prodeje týkaly. Scénář byl taktéž obdobný, stížnos-
ti na zanedbaný stav bytů i domů, zejména okna, střecha, stou-
pačky. Atmosféra však nebyla tak hysterická jako při posledním 
prodeji a zastupitelé vystupovali s věcnými argumenty.

„Bydlím v tom bytě 21 let a za 
celou tuto dobu jste tam nic ne-
udělali, zatéká nám střechou, 
stoupačky jsou v katastrofálním 
stavu, máme zkřížená okna. 

Jsme ochotni ty byty koupit, ale 
za nižší cenu,“ řekla jedna z ná-
jemnic paní Granskopfová. 

„Cena byla stanovena tak, 
aby odpovídala stavu domu a je 

to cena nikoliv odhadní, ale sní-
žená! Je to stejná cena, za jakou 
jsme prodali byty dalším 260 ná-
jemníkům,“ oponoval starosta 
Radek Reindl.

Jediným zastupitelem, kte-
rý navrhoval snížení ceny, byl 
Leo Peterka, z důvodu toho, že 
v těchto bytech nejsou udělá-
ny stoupačky. „Máme napláno-
ván prodej bytů do roku 2010, 
můžeme v těchto bytech udělat 
stoupačky, tím však prodej od-
suneme o dalších 4-5 let a dob-
ře si uvědomte, kde bude cena 
těchto bytů za pár let,“ pokra-
čoval Reindl.

Nájemníci mají na koupi bytů 
čas od dubna 2008 do poloviny 
roku 2010 a to je dostatečný ča-
sový prostor pro vyřízení hypo-
téky nebo úvěru. Na to upozornil 
i další zastupitel Milan Jedlička, 
který uvedl, že do roku 2010 ná-
jemníkům nikdo cenu nepodrží 
a že ještě budou rádi, že to mohli 
za tuto cenu koupit. 

Další zástupce nájemníků 
Marek Kalanin byl však ostřej-
ší: „Toto není žádná slušná cena, 
podívejte se, kdo tady sedí, abys-
te si uvědomili, koho příště volit, 
je to vydírání.“

Zastupitelé tentokrát celkem 

logicky upozorňovali na to, co 
by jim řeklo oněch 260 nájem-
níků, kterým před několika měsí-
ci prodali byty za cenu 2900 Kč/
m2, kdyby tuto cenu ještě sníži-
li. Pro představu, byt 2+1 ná-
jemník koupí cca za 120 tisíc 
korun, prodejní cena takového 
bytu v Podbořanech však nejde 
pod 500 tisíc. Jedním z důvodů 
je velké množství zahraničních 
dělníků, kteří zde našli práci 
v továrnách a poptávka po by-
tech je stále vyšší než nabíd-
ka. Zastupitelé nakonec pro-
dej schválili za navrženou cenu 
2900 korun/m2.
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LOUNY (toš) – Ve čtvrtek 20. září se v lounském senior klubu 
uskutečnilo Seniorské vinobraní. Ochutnávkou vína zpestřil 
akci chlumčanský vinař Miroslav Liederhaus, duševní obzory 
pak rozšířil PhDr. Bohumír Roedl přednáškou o historii pěsto-
vání vinné révy na Lounsku. 

Senioři se zájmem vyslechli přednášku o vinařství na Lounsku.
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