RADNICE UBERE PLYN

Louny (tu) – K výraznému omezení investic v meziročním srovnání mezi lety 2010 a 2011 by
mělo dojít v Lounech. V roce
2010 by měly investice dělat 80
milionů, v dalším roce 60 milionů. Důvody jsou dva. Peníze
získané prodejem bytů by měly
být použity letos a napřesrok a jen
z malé části v roce 2011. Druhým
důvodem je opatrnost vzhledem
k finanční situaci ve světě.
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První výstavou jsou kamenné zimbabwské sochy z daleké Afriky

V Černčicích vzdali poctu básníkovi EmiluJulišovi

V Postoloprtech se loučili předškoláci

Postoloprty (L. Iblová, tu) - Minulou také na dárečky, kde se mohli skoro kolik tvarovacích balonků dle přání.
středu proběhlo na zahradě mateřské školáci těšit na pamětní list, krásnou Postoloprtská firma Frozen přivezla
školy v Postoloprtech „Rozloučení s knížku a školní potřeby. Ohlas měl dětem lahodné nanuky a pan Slušný
zajistil dětem po celé odpoledne pitný
režim. Nejvíce se však děti vydováděly na skákacím hradě, kde s organizací museli pomáhat rodiče, protože
tak velký hrad prostě nevyrábějí.
U táboráku byly připravené kytary,
opékaly se buřty a všichni se dobře
bavili. Každý si určitě uvědomil, že je
to zásluha všech zaměstnanců školy,
sponzorů a ochotných rodičů.

Po krátké vernisáži se hosté přesunuli
do zadního traktu domu, kde na ně
čekalo bohaté pohoštění. Dvůr, členěný
do různých horizontů, se ukázal jako
ideální prostředí pro setkávání lidí.
Galerie Emila Juliše se nachází
v Tylově ulici čp. 151 a je přístupna pouze po telefonické domluvě
s majitelem. Kontakty 415 652
063 (Antikvariát FABIO Louny),
602 456 314, nebo info@vejr.cz.

p Minulostí by se měla tento týden stát rekonstrukce podchodu v ulici
V Domcích v Lounech. Investiční akci „Generální oprava podchodu v ul.
V Domcích“ měla na starost firma N+N konstrukce a dopravní stavby, s.
r. o., Litoměřice. Odstranila při ní nevyhovující nosné konstrukce mostu
včetně celého vozovkového souvrství a nově zhotovila nosné konstrukce z
monolitického železobetonu včetně mostního svršku. Zachovány byly jen
krajní opěry, ale i ty byly zpevněny.
(foto tu)

ZUŠ bavila

LOUNY (tu) – Již potřetí uspořádala
v pátek 12. června ZUŠ v Lounech
příjemný happening „Rozsvícení
prázdninového stromu“. Na Mírovém náměstí se během odpoledne
představili žáci nejen z této školy, ale
i ze škol základních. Celý program
zahájil výborný Big-band ZUŠ, pak
následovalo taneční vystoupení žáků
ze ZŠ Přemyslovců, mažoretky ZUŠ
atd. V bohatém programu nechyběla
ani dechovka ZUŠ, šermíři, velké mažoretky a vystoupení ze základních
škol 28. října, Prokopa Holého a J.
A. Komenského. Okresní organizace
Českého svazu chovatelů Louny
spolu s DDM Most na náměstí představila živá zvířata - králíky, včetně
Teddy králíků, dále morčata, myši,
kozy, drůbež a hady. A to bylo velké
překvapení hlavně pro malé děti,
vždyť, kdy si mohou sáhnout třeba na
živého hada. Velký úspěch měl králík
skákající přes překážky a plno bylo i
u ohrady s hejnem kachniček.

akce trvá do 30. 6. 2009

Louny (tu) – Lounský antikvář a soukromé sbírky soch zimbabwského o tomto umělci byl také součástí slavdlouholetý přítel básníka Emila Juliše sochaře Lazara Takawiry. Křest knihy nostního otevření černčické galerie.
Pavel R. Vejrážka přesídlil
do bývalé školy v Černčicích.
Protože vlastní kvalitní sbírku
obrazů, založil v domě výstavní
síň a pojmenoval ji právě po
svém nedávno zesnulém příteli. Vystavena jsou i výtvarná
díla – koláže Emila Juliše, jeho
dopisy přátelům i portrét z pera
Vladislava Mirvalda.
Slavnostnímu otevření Galerie Emila Juliše byla v sobotu 13. června přítomna celá
řada osobností lounského
kulturního a společenského
života. V první řadě básníkova
žena Vilma a docent Sýkora
s chotí.
První přechodnou výstavu
nabídla afrikanistka dr. Marie p V přední řadě zleva paní Vilma Julišová, Marie Imbrová, manželé Sýkorovi
(foto tu)
Imbrová. Jedná se o část její a Pavel R. Vejrážka.

nová cenová nabídka

Na dětském dni v Pnětlukách pokřtili poníka

vyhodnocení celého dne, všem dětem
pak byly rozdány odměny a diplomy.
Poté následoval táborák a výrostky
vydupaná stezka odvahy.
Nedělní ráno proťaly budíček a rozcvička. Po snídani byly dětičky opět
rozděleny do družstev a lovily další
bodíky ve 14 soutěžích kolem tábora. Po výtečném obědě následovaly
znova odměny, tentokrát i pro větší
děti, které pomáhaly s jednotlivými
p V současné době probíhá oprava
úkoly. Jeden dokonce vystoupal na
schodiště u historického vodočtu na
Pravdu s berlemi s pohmožděnou
břehu Ohře v místech, kudy prochází
nohou. Velkým překvapením jak pro
pěší stezka podél řeky. Schody jsou jedvedoucí, tak i děti, byl křest před
nou z možností, jak se na tuto procházdvěma týdny narozeného chlapečka
kovou trasu napojit. Kamenická firma
poníka. Majitelka s sebou přinesla
Zdeňka Buka dostane za rekonstrukci
i láhev šampusu, kterým si připili
49.504 Kč i s daní.
(foto tu)
na jeho zdraví a pojmenovali ho
Benjamin. Na oplátku jim táborníci
vystavili křestní list, na nějž se všichni
podepsali.
Většina dětí se shodla na tom, že se
jim dětský den líbil a chtěly by si ho
středu zahájeno divadelním předstazopakovat hnedka další víkend. Někteří
vením samotných studentek Třetího p Zdeněk Škutchan (vlevo) a Lukáš Marek se snaží ukousnout zavěšené jablko. Konětopští byli po víkendu tak utahaní,
věku „Včera se mi zdálo“. Provázely ho V pozadí je sleduje Josef Staněk, Michal Paseka a Kristýna Spišáková. (foto caj) že druhý den nešli ani do školy. (caj)
salvy smíchu, protože trefně ukazuje
život ženy, jak ho zná každá, která má
rodinu s dětmi. Dále přišla na řadu
video - zdravice starosty Loun, který
studiu seniorů velmi fandí. Pak už na
jeviště postupně přicházeli první absolventi tohoto typu studia. Bylo jich
třicet tři. Nejmladší z nich měla ročník
Louny (caj) – Z trestných činů porušování domovní pár pěstí do obličeje. Když jsem tu brokovnici podával
narození 1966, nejstaršímu táhlo na
svobody a ublížení na zdraví jsou obžalováni tři muži ven, zazněl výstřel a já v tu chvíli uviděl, že mě střelil do
osmdesátku. Všichni ústy svojí mluvčí
z Postoloprtska. O loňských Velikonocích měli vtrhnout do nohy revolverem, musel ho mít ještě za pasem,“ vyprávěl
M. Kernerové poděkovali knihovně za
bytu místního podnikatele a surově ho zmlátit. Poškozený nejstarší z obžalovaných.
možnost pravidelně se scházet, učit
nevyvázl z napadení bez následků, nevidí na jedno oko. Poškozený ovšem tvrdí pravý opak. „Jel jsem se podívat,
se něčemu novému a poznávat okolí
Počátkem celého incidentu, kde zasahovalo několik vozů kdo mi vzal to pivo. Našel jsem skupinku mladých před
Loun. Někteří si podle svých sil a časorychlé záchranné služby, byly odcizené plechovky piva hospodou. Tam došlo k prvnímu napadání jak z mojí
vých možností zvolili jeden obor studia,
koledníky a peněženka s 15 tisíci korunami. Ve výpovědích strany, tak z jejich. Když jsem přijel domů, uslyšel jsem
někteří až šest ze sedmi možných. Milé
obžalovaných byly nalezeny rozpory. Začátek vyprávění rány do dveří a hulákání. Šel jsem otevřít. Najednou
byly dárky, kterými studenti poděkovali
všech zúčastněných je zpočátku stejný. Nejmladšího z dovnitř vtrhlo asi pět až sedm lidí a začali mě mlátit
svým učitelům a lektorům. Třeba v obří
obžalovaných napadl poškozený, protože se domníval, že hlava nehlava. Padaly rány pěstí, železnou tyčí, kopali
knize schovaná láhev šampaňského,
mu ukradl pivo před vchodem. Jeho otec se ho pak zastal do mě. Když jsem ležel na zemi, tak mi ta pistole vypadla
určeného k loučení se starou knihovnou
a šel si o tom s poškozeným promluvit. Nyní se výpovědi za pasem. Prali jsme se o ni, vyšel výstřel. Vzpomínám si,
před stěhováním do nových prostor.
poškozeného a obžalovaných značně rozcházejí. Obža- že jeden z nich mi pak mířil brokovnicí do úst,“ uzavřel
Po přestávce s občerstvením zahrála
lovaní tvrdí, že poškozený ihned, jak otevřel dveře, na svou výpověď poškozený.
seniorská kapela ze sdružení Totem
ně mířil brokovnicí. S otcem prvotně napadeného muže V příštím jednání budou vyslýcháni svědci, je možné,
Plzeň lidové písničky, některé lounští
se pak začal o pušku přetahovat. „Snažil jsem se pouze že bude přehrán záznam ze sítě videokamer, kterou
studenti znali a rádi se přidali, jiné pro
zmocnit té zbraně, všude bylo plno lidí, tak jsem mu dal obec Blažim disponuje.
ně byly zcela neznámé.
Zhruba na šedesát dětí a dospělých se
sešlo na oslavách Dětského dne na chatovém táboře Letovisko. Dvoudenní
oslavu hradil Obecní úřad Pnětluky.

předškoláky“. Oslava odchodu z MŠ
byla velkolepá a zúčastnili se jí všichni
žáci školy. Budoucím školákům popřála paní ředitelka Petra Coufalová
mnoho školních úspěchů a rodičům
spoustu trpělivosti.Po šerpování došlo

také obyčejný bublifuk. Největší
překvapení na dětičky čekalo v zadní
části zahrady, kde byl připravený kouzelník se svým vystoupením, který
vykouzlil nespočitatelné množství
úsměvů.Na každého se dostalo i ně-

MĚSTO UVOLNÍ 32 MILIONŮ - Louny (tu) – Rada města souhlasila 10. června
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace a rekonstrukce Domova pro
seniory U Pramene Louny“ do Regionálního operačního programu Severozápad
NUTS II. Celkové náklady činí 31 700 tisíc korun, ty je nutno v plné výši předﬁnancovat. Neuznatelné náklady, které město bude muset uhradit ze svého rozpočtu,
jsou 6 700 tisíc. Návrh ještě podléhá schválení zastupitelstva 22. června.

V sobotu dětem z Pnětluk a Konětop
organizátoři připravili naučnou stezku na Pravdu s deseti stanovišti, kde
sbíraly body. Po večeři pak následovalo

Nejmladší žákyni bylo třiatřicet let
Louny (tu) - Po třech letech zakončila slavnostnímu vyřazení studentů zvolily
první skupina Třetího věku při Městské knihovnice a lektoři Vrchlického divadlo.
knihovně v Lounech svoje studium. Ke Příjemné dopoledne bylo minulou
(foto tu)

p Blanka Chocholová (vlevo) přebírá od Jitky Andrlové s blahopřáním také kytičku.
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Soud zjišťuje, kdo je poškozeným a kdo viníkem
loňské velikonoční rvačky v Blažimi u Postoloprt

