
jako chladivo využívali čpavek, 
nyní pracujeme s mnohem bez-
pečnějším glykolem,“ doplnil 
Daniel Urban.

Z vnitřních prostorů pivova-
ru zmizely klasické žebrovice. 

„Místo toho nám v potrubí ko-
luje neškodný glykol. Prostory 
chladíme pomocí ventilátorů, 
které podstatně lépe udržují 
nízkou teplotu ve sklepích,“ 
uvedl ředitel. Celý systém je 

řízen a monitorován počítačem. 
Pracovníci mají okamžitý pře-
hled o celém procesu, teplotách 
všech odděleních i průměrných 
24hodinových teplotách.

Přestavbu chlazení zahájil 
pivovar koncem minulého roku. 
Nové zařízení uvedl do provozu 
v polovině května. Investice 
do nového chlazení je dalším 
z kroků, které směřují k zlepšení 
výrobní technologie, tím i kvality 
piva Louny.

Josef Vejlupek, Drinks Union

Soustředění malých rybářů… Prázdninové sou-
středění rybářské mládeže uspořádali pro děti rybáři z Vroutku. 
Na rybníku u Václava Kitla si mladí rybáři vyzkoušeli rybolovnou 
techniku a lov ryb na udici, střelbu ze vzduchovky, výuku zdra-
vovědy nebo stezku odvahy. Pod vedením Miroslava Benedikta, 
Tomáše Maška a Antonína Kukly strávili kluci pod stany několik 
dní. Jediným nepřítelem jim bylo počasí, kdy je často silný vítr 
a déšť zahnal do chaty. Poslední den se konala soutěž v chytání ryb, 
kdy každý centimetr ryby znamenal jeden bod. Kdo získal nejvíce 
bodů, vyhrál. Ceny však byly připraveny pro všechny malé rybáře 
a to i díky dobré spolupráci s Městem Vroutek a starostkou Martou 
Hessovou, která mládež podporuje. Na snímku Honza Cibula se 
svým úlovkem – kaprem, který měřil 43 centimetrů.               (sih)Vlčí má koupaliště… Ve Vlčí u Chlumčan bylo díky 

Obecnímu úřadu Chlumčany a TJ Sokol Chlumčany přepychově 
zrekonstruováno koupaliště. V sobotu 24. června zahájil jeho 
provoz chlumčanský místostarosta Milan Zof a vykoupal se prv-
ní dobrovolník. Poté se ujal mikrofonu moderátor a dětem začala 
nejrůznější důmyslná soutěžní klání. Chlumčanští sokolové děkují 
za podporu všem obětavým sponzorům.                                        (red)

Podbořanští dobrovolní hasiči v Kryrech… 
Poslední červnovou sobotu se Výjezdová jednotka města Podbořan 
účastnila soutěže Kryrský Pyrocros. Její členové si vyzkoušeli někte-
ré disciplíny jako střelba ze vzduchovky, plavba na voru a spoustu 
jiných zručností. Soutěžní družstvo, které se tvoří z mladší gene-
race, se takovéto akce účastnilo poprvé. Poznalo jednotky z jiných 
měst a obcí, předalo si zkušenosti, zrodily se nové kontakty. „Pro 
nás tentokrát nebylo důležité vítězství, ale účast. Jsme spokojeni. 
Z jedenácti družstev jsme skončili sedmí. Příští rok pokud budeme 
vlastnit PS 12, už budeme bojovat o lepší umístění, a to nejenom 
v Kryrech,“ uvedl Josef Helus.                                                               (sih)

Tradiční liběšická pouť… O víkendu se nejen Libě-
šičtí bavili na tradiční pouti. Už v pátek večer to rozjela skupina 
Lochness, v sobotu pouťovou zábavu zpestřila večerní tancovačka 
se skupinou Flash Dance a v neděli odpoledne se přidaly i hvězdy 
z Prahy. Nechyběly houpačky, oblíbené dětské atrakce, skákací 
hrad, střelnice, koníci a sladkosti, pro dospělé stánky s pivem 
a občerstvením. Sestry Vendulka a Františka Čmolíkovy si něko-
likrát za sebou užívaly kolotoče.                                                           (bal) 
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n Obec Tuchořice získala od 
Krajského úřadu Ústeckého 
kraje dotaci 425 tisíc korun 
na restaurování sloupu 
Panny Marie na návsi. Co se 
s ním bude dít?

Ladislav 
Kubiska,
starosta obce 
Tuchořice

„Jde o celkové zrestau-
rování Morového sloupu 
Panny Marie včetně soch 
na nárožích. Restaurátorské 
práce, jež začnou v září a ho-
tové by měly být v polovině 
příštího roku, bude provádět 
akademický sochař Michael 
Bílek z Petrovic u Ústí nad 
Labem. Celkové náklady jsou 
vyčísleny na 655 tisíc korun, 
spoluúčast obce je 230 tisíc. 
Raně barokní sloup Panny 
Marie z roku 1680 se socha-
mi sv. Šebestiána, Rocha, 
Jana Nepomuckého a Rozá-
lie na nárožních soklech je 
ve špatném stavu, poslední 
zásah v roce 1972 mu spíše 
uškodil. Bude proveden 
průzkum, demontáž, znovu-
osazení doplňků a korodují-
cích železných prvků. Dále 
budou odstraněny nečistoty, 
provedeno lepení a fixace 
jehlami, pozlacení a osazení 
atributu svatozáře Panny 
Marie. Práce budou probíhat 
dle schváleného restaurátor-
ského záměru a vydaného 
stanoviska v duchu zásad 
památkové péče.“

otázka

(F
O

TO
 A

LL
A 

B
A

LK
O

V
S

K
A

) 

n Mladík přebral pití
LOUNY - V poledních hodi-

nách vyjížděla hlídka strážníků 
na žádost záchranné služby do 
parku T.G. Masaryka, kde se na-
cházel v altánku třesoucí se 17letý 
mladík ze Žatce. Na místě již bylo 
vozidlo záchranné služby. Mladík 
nebyl schopen komunikovat a je-
vil známky požití alkoholu. Byl 
převezen do nemocnice v Žatci. 
O případu strážníci informovali 
Policii ČR.
n Čichač pohoršoval
LOUNY - O půl desáté večer 

byli strážníci telefonicky upo-
zorněni na fetující osobu v ulici 
Kapitána Nálepky. Na místě byl 
zjištěn 16letý mladík z Loun, 
který zde čichal z lahvičky ředi-
dlo. Se strážníky komunikoval 
a nejevil známky zhoršeného 
zdravotního stavu. Za veřejné 

pohoršení mu byla uložena blo-
ková pokuta, se kterou souhlasil. 
Případ byl oznámen na sociální 
odbor MÚ Louny.
n Spadl z vozíku
LOUNY - Po 8. hodině ráno 

strážníci spatřili za prodejnou 
Billa invalidního muže, který le-
žel vedle vozíku. Uvedl, že z něho 
spadl. Stěžoval si na bolest hlavy 
a z úst mu tekla krev. Strážníci 
přivolali záchrannou službu, 
která 54letého muže, bydlícího 
v ubytovně v ulici Blahoslavově 
převzala k ošetření.
n Rozbili výlohu
LOUNY - Hodinu po půlnoci 

bylo na linku 156 oznámeno, že 
v ulici Pražské mladík s dívkou  
v prodejně Puma rozbili výlohu. 
Svědek strážníkům popsal obě 
osoby i směr kudy utekli. Stráž-
níci zajistili místo činu a další 
hlídka oba podezřelé zadržela. 
22letý muž ze Slovenska a 18le-

tá dívka z Loun neměli u sebe 
žádné doklady. Současně  byla 
informována Policie ČR, která 
případ i podezřelé osoby převzala 
k dalšímu šetření.
n Pro čtyři hektolitry nafty
POČEDĚLICE - Policie stíhá 

pro krádež zloděje, který v době 
od 4. do 8. července odcizil 400 
litrů motorové nafty z nákladní-
ho vozidla DAF zaparkovaného 
u obecního úřadu. Škoda činí 
11 800 Kč.
n Očesaný sklad
LOUNY - Z pátku na sobotu 

se neznámý pachatel po vypáče-
ní plechového okénka u skladu 
v Husově ulici vloupal do skladu 
objektu Agron a odcizil zde bou-
rací kladivo Dveltt, laserový dál-
koměr Hilti, fotoaparát Olympus, 
mobilní telefon Siemens N35, 
příruční pokladnu a finanční 
hotovost. Škoda byla vyčíslena 
na 51 400 Kč.

n Napakoval se
LOUNY – Policie stíhá pro 

krádež zloděje, který se začát-
kem června nechal nepozo-
rovaně zamknout v klubu K2 
nad restaurací Formanka. Po 
odchodu personálu vykopl dve-
ře skladu a odcizil dekodér TV 
DIGI, alkoholické nápoje, ciga-
rety a finanční hotovost. Z klubu 
se poté dostal oknem na terasu 
a odtud skočil dolů. Škoda byla 
vyčíslena na 8 180 Kč.
n Vzal i příčesky
ŽATEC - Neznámý pachatel 

se vloupal do prodejního stánku 
s občerstvením a dárkovými před-
měty v obchodním domě Norma. 
Ze stánku odcizil dárková balení 
lihovin, finanční hotovost, bižu-
terii, hračky, příčesky a  čepice. 
Celková škoda byla vyčíslena na 
36 650 Kč.

M. Malý, MP Louny
T. Krupička, PČR Louny

Křest kašny dnes, 
kolaudace domu v říjnu

V pondělí začala výstavba 
další okružní křižovatky
LOUNY (red) – V pondělí 9. 

července nastaly řidičům přijíž-
dějícím do Loun od Cítolib další 
manévry. Nově je totiž uzavřena 
křižovatka Vladimirská – Rakov-
nická a namísto provizorního 
kruhového objezdu vzniká defi-
nitivní okružní křižovatka. Bude 
o něco menší než naproti Plusu 
- vnější průměr činí 27 metrů 
a bude čtyřramenná. 

V tomto případě dojde k přelo-
žení inženýrských sítí (vodovodu 
a kanalizace), výstavbě nového 
veřejného osvětlení a dojde ke 
korekci chodníků. Náklad na vý-
stavbu se pohybuje ve výši čtyři 
miliony, více než polovinu uhra-
dí Ústecký kraj, zbytek Město 
Louny. Objížď ka je přehledně 
vyznačena, autobusové zastávky 
posunuty. 

Zhotovitel - firma Ekostavby, se 
pokusí termín dokončení oproti 
původnímu plánu maximálně 
zkrátit. „Chtěli bychom dílo do-
končit během letních prázdnin,“ 
uvedla Pavlína Kalitová perso-
nální manažerka a jednatelka 
Ekostaveb Louny.

Na Dočesné zazní Písně od Pink Floyd 
ŽATEC - V pátek 31. srpna vystoupí na Žatecké Dočesné 2007 
baskytarista, zpěvák, aranžér a producent Filip Benešovský a je-
ho přátelé. Pořad s názvem „Dark Side of the Moon“ je poctou 
legendárním Pink Floyd a Rogerovi Watersovi. 

Pivovar Louny investoval miliony do nového chlazení

Studenti po stopách 
komunistických zločinů

Děti se ocitly na prahu druhohor.

Výprava do hlubin pravěku i kriminality
JESENICE (red) - V červnu se uskutečnil v rekreačním středisku 
v Jesenici u Rakovníka  v pořadí již pátý víkendový pobyt, který 
pořádal úsek sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského 
úřadu v Podbořanech a kterého se zúčastnilo 17 dětí. 

LOUNY - Pivovar Louny z nápojářské skupiny Drinks Union inves-
toval téměř devět milionů korun do nového chlazení. „Nové zaříze-
ní spolehlivěji zachová nízkou teplotu ve spilce, ležáckých sklepích 
i přetlačných tancích, což je důležité pro stabilní kvalitu a uchování 
sametové hořkosti lounského piva,“ vysvětlil důvod milionové inves-
tice ředitel a vrchní sládek pivovaru Louny Daniel Urban. Pivovar 
tak pokračuje ve významných investicích do technologií.

Nové zařízení má i přínos ekologický. „V původním systému jsme 

Vystoupení bude mít dvě části. 
V první zazní zejména průřez 
tvorbou jmenovaných skupin. 
Nebudou chybět klasické hity 
jako „Wish You Were Here“ 
nebo „Shine on You Crazy Di-
amond“. Během večera zazní 
pasáž z legendární The Wall, se 
kterou vystoupil Filip Benešovský 
na Dočesné v roce 2005. Kromě 
těchto skladeb zazní i novější 
písně z dílny Pink Floyd i R. Wa-
terse, které vznikaly po jejich roz-
chodu v roce 1984. V druhé části 
vystoupení uslyšíte kompletní 
Dark Side of the Moon. 

Celé vystoupení má kvadrofon-
ní zvuk a je provázeno filmovými 

střihy a českými titulky. Podílí se 
na něm na 20 muzikantů. Jedno 
sólo si odzpívá Michal Malátný ze 
skupiny Chinaski. Pořad „Dark 
Side of the Moon“ začne v pátek 
31. srpna od 21:21 hod.

V průběhu celého víkendu na 
Dočesné v Žatci dále uvidíte 
Karla Gotta, Vladimíra Hrona, 
Josefa Zímu, Michala Nesvad-
bu, těšit se můžete na skupiny 
Le Monde, Pražský Výběr 2, 
Rangers, Greenhorns, Žatečanka 
a mnoho dalších. Více informací 
o akci naleznete na www.divadlo-
zatec.cz a na www.docesna.cz. 

Karel Fiala,
Městské divadlo Žatec
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Víkendové pobyty jsou pro 
všechny účastníky bezplatné. 
„Veškeré náklady spojené s poby-
tem jsou financovány z rozpočtu 
Městského úřadu v Podbořanech. 
Počátek pobytu patřil vzájemné-
mu seznamování účastníků, 
sportovně-vědomostním hrám 
a tradičnímu opékání vuřtů,“ 
uvedl Kamil Hajný z úseku so-
ciálně-právní ochrany dětí a pre-
vence Podbořany. Pak se šlo do 
Zoologické a botanické zahrady 
v Plzni a vypravili se do druho-
hor prostřednictvím Dinoparku. 
Závěr dne patřil oblíbené disko-
téce spojené s mnoha soutěžemi. 
Pobyt byl ukončen zajímavou 
interaktivní přednáškou policist-
ky o kriminalitě mládeže, jejích 
důsledcích a možné prevenci.

Součástí byl také krátký ex-
kurz do tajů kriminalistické 

daktyloskopie. Děti měly mož-
nost  získat podrobné informace 
o této technice identifikace osob 
a současně si zmiňovanou tech-
niku vyzkoušet. 

Na závěr došlo k vyhodnoce-
ní víkendového pobytu všemi 
účastníky. Dětem byly předány 
diplomy a odměna za účast. 
„Smyslem tohoto pobytu bylo 
především navázání neformál-
nějšího vztahu s klientem, hlubší 
poznání problematiky a případná 
predikce negativních jevů. Sou-
částí je také snaha odvrátit děti 
od rizikového chování a sezná-
mení s možnostmi nezávadového 
využití volného času. Dle ohlasů 
spokojených dětí se víkendový 
pobyt velmi vydařil a již se těší 
na další, v pořadí šestý, který 
se uskuteční letos na podzim,“ 
uzavřel K. Hajný.

LOUNY (toš) - V prostoru 
Náměstíčka se dneska, ve 
středu 11. července v 11 hodin 
uskuteční slavnostní přestižení 
pásky při dokončení akce Kaš-
na na Náměstíčku v Lounech.  
Velkou pozornost občanů 
budí i  výstavba protějšího 
polyfunkčního domu. V srpnu 
se na nově vzniklém objektu 

objeví lešení a fasáda. Kolau-
dace proběhne v měsíci říjnu. 
V suterénu a patře vzniknou 
kanceláře, v 1. patře vznikají 
4 byty. První zájemci o pro-
nájem se začínají hlásit. „Jde 
o nadstandardní záležitost, 
nechceme výběr nájemníků 
uspěchat,“ uvedl Jiří Markup 
z Ekostaveb.
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PŘÍBRAM (red) - K význam-
nému dni – památky obětí ko-
munistického režimu připravila 
Lounská pobočka Konfederace 
politických vězňů ČR pro sou-
kromou obchodní akademii 
a průmyslovou školu Žatec zájezd 
do Hornického muzea v Příbrami 
a návštěvu památníku oběti ko-
munismu Tábor „Vojna“. Zájezd 
se uskutečnil 27. června za účasti 
35 studentů a třech kantorů s pa-
ní profesorkou Pletichovou. 

Za pobočku Louny jeli sestra 
Vrbíková a Seidlová a bratr Sei-
dl. V Příbrami se ujal účastníků 

zájezdu průvodce bratr Zahrád-
ka, který v komunistických kon-
centrácích strávil 13 let. Jeho 
přednáška přítomné nadchla, 
což kvitovali s povděkem. „Když 
jsme se vrátili, rozloučil jsem se 
se studenty a poděkoval za hladký 
průběh jízdy řidiči firmy Busmat, 
panu Pokornému. Po rozloučení 
požádala učitelka paní Pletichová 
na podzim o opětovné setkání na 
soukromé obchodní škole,“ uvá-
dí Evžen Seidl z lounské pobočky 
konfederace. 

Výlet se uskutečnil v rámci akce 
„Člověk v tísni“.
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