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Severní Čechy
Chomutov

Radnice utratí za
kamery a vylepšení
sídlišť 19 milionů
Firmy, které zajistí dvě další stavby
v rámci městského plánu Sídliště:
místo pro život, bude vybírat chomutovský magistrát. Čtyři miliony
korun jsou připraveny na rozšíření
bezpečnostního systému o dalších
41 kamer, které přibudou k současným čtrnácti kamerám na sídlištích
Březenecká, Zahradní, Písečná a
Kamenná. Další zakázka za téměř
patnáct milionů pak počítá s proměnou opěrné zdi u hřiště na sídlišti Zahradní. Nevzhlednou panelovou zeď nahradí pergola s popínavými rostlinami a přibližně sto metrů dlouhé hřiště pro děti s novými
netradičními atrakcemi. (tka)

Ústí nad Labem

Město chce s krajem
směnit dvojici budov
Budova Severočeské vědecké knihovny by mohla nově patřit Ústeckému kraji. Dohodla se na tom ústecká městská rada. Město by za to
mohlo od kraje dostat budovu č.p.
348 v Kubelíkově ulici, kde hodlá
radnice v budoucnu vybudovat zařízení se sociálními službami. Směnu nemovitostí ještě musí schválit
ústecké městské zastupitelstvo, které se sejde 16. prosince. (hrk)

Litvínov

Technické služby si
mohou zateplit sídlo
Technické služby Litvínov konečně
mohou začít hledat firmu, která zateplí budovu jejich sídla. Průtahy
způsobila skutečnost, že město Litvínov v minulosti žádalo o dotaci
na zateplení ze Státního fondu životního prostředí. Pak ale budovu
předalo technickým službám, takže ve chvíli, kdy SFŽP dotaci schválil, nebylo jasné, kdo ji má dostat.
Po dohodě s právníky i fondem nakonec došlo k ujednání, že budovu
zateplí technické služby, ale záruku ve výši 1,7 milionu korun poskytne radnice. (tka)

Litoměřice

Adventní trhy zpestří
také hraní na fujary
Výrobky z chráněných dílen a dalších řemeslníků z Litoměřicka nabídnou 6. adventní trhy, které se
dnes od 11 do 18 hodin uskuteční v
Multifunkčním prostoru Oka-mžik
a čajovně Hóra v Litoměřicích. K
dispozici budou také fairtradové
potraviny. Trhy doprovodí hudebníci hrou na fujary. (dv)

Lužice

Ústecký kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/UsteckyKrajDnes

Lidé z Krásnodvorska odmítají chystaný
lom, ani referendum ale nemusí pomoci
Odpůrci plánované těžby bentonitu u obce
Brody si vynutili konání
referenda. Proti záměru je i radnice. Na té ale
povolení těžby nezávisí.
Miroslava Strnadová
redaktorka MF DNES
KRÁSNÝ DVŮR V sousedství obce
Brody na Podbořansku se má za pár
let těžit bentonit. Lidé z okolí s plánem firmy Sedlecký kaolin nesouhlasí, stovky jich podepsaly petici a aktivisté proti těžbě sesbírali dostatek
podpisů pro uspořádání referenda.
Lidé budou na otázku, zda si přejí
těžbu, odpovídat zkraje nového roku.
Nemusí to ale být nic platné.
„Pro referendum se podepsalo 185
lidí z Krásného Dvora, Brodů, Němčan, Chrášťan, Chotěbudic, Zlovědic
a Vysokých Třebušic. Splnili jsme tak
zákonnou podmínku a obecní úřad
musí referendum vyhlásit,“ uvedl
Josef Fiala ze Sdružení Naše Krásnodvorsko, které proti těžbě bentonitu
dlouhodobě protestuje.
Obec Krásný Dvůr, pod kterou Brody spadají, má 90 dní, aby referendum uspořádala. Nejpravděpodobnější termín je únor či začátek března, zastupitelé ho určí 18. prosince.
„Plánovaná těžba zvedla mezi lidmi
vlnu nevole. Negativní postoj má i zastupitelstvo,“ uvedl starosta Zuliko
Vychytil. Není ale podle něj jisté, že
výsledek k něčemu bude.
Rozhodnutí totiž závisí na Ministerstvu životního prostředí, které už
těžařům i na základě kladného postoje předchozího zastupitelstva loni
na podzim povolilo geologický průzkum. Ten začal na jaře a skončit má
na konci roku 2018, v rámci prací se
předpokládá až šest průzkumných
vrtů a jeden tzv. krajinný zářez.

Průzkum Těžaři už provedli u Krásného Dvora takzvaný krajinný zářez. Má ukázat, kolik je tu bentonitu a zda se těžba vyplatí. Foto: Miroslava Strnadová
Sdružení si od referenda slibuje, že
obec začne proti těžbě postupovat
razantněji. „Měla by dělat důraznější právní kroky k odvrácení otevření
lomu,“ myslí si Fiala. „Je proto důležitá účast většiny voličů obcí při referendu. Přijít by měli všichni, komu
není lhostejná budoucnost a kvalita
žití v regionu,“ zdůraznil.
Odpůrci upozorňují, že Krásný
Dvůr a okolí jsou vyhledávaným turistickým cílem, hlavně díky zámku a
parku. „Hledají tu odpočinek a relaxaci v neporušené krajině. Nechceme

narušení životního prostředí, spodních vod, hlučnost, prašnost a vibrace z provozu těžkých nákladních aut,
jehož důsledkem budou i popraskané silnice a domy,“ líčí Fiala.
Podle odpůrců těžaři plánují lom
o rozloze až 60 hektarů, což je zhruba 100 fotbalových hřišť. Kromě přímého dopadu na životní prostředí poukazují i na problémy s přepravou
vytěžené suroviny. Ročně se má vytěžit 110 tisíc tun, denně má vyjet z
areálu přes 10 nákladních aut.
Před několika měsíci těžaři přislí-

bili finanční kompenzaci milion korun Buškovicím, jež spadají pod Podbořany, v jejichž blízkosti dojde k rozšíření těžby. Odpůrci z Krásného Dvora peníze jako argument neberou.
Kompenzace podle Fialy sice zaplatí
třeba nové silnice, ale cena za zničenou přírodu je nevyčíslitelná.
Na Krásnodvorsku už navíc několik lomů funguje, ten největší leží kilometr od krásnodvorského zámku, kde těží společnost Kaolin Hlubany. Obec dostává od společnosti
třicet tisíc korun ročně.

Fakta
Co je bentonit
Hornina vznikající zvětráváním, jejíž
charakteristickou vlastností je velká
sorpční schopnost - ve styku s vodou bobtná. Má velmi široké uplatnění - ve stavebnictví, slévárenství,
potravinářství (např. při čeření vín),
farmaceutickém průmyslu, při čištění odpadních vod či při chovu drobných domácích zvířat, vyrábí se z
něj třeba stelivo do kočičích toalet.

Obyvatelé dluží Chomutovu 80 milionů, Kniha líčí, jak fungoval za
částku má snížit dražba zabavených věcí války Žatec coby lazaret
CHOMUTOV Téměř 80 milionů korun dluží městu na pokutách a místních poplatcích obyvatelé Chomutova. Radnice se pravidelně snaží
alespoň část peněz vymoci prodejem zabavených předmětů. Jejich
dražba se uskuteční i letos, připravuje se na 16. prosince.
„Největší část dluhů tvoří pokuty
vyměřené městskou policií či jednotlivými odbory magistrátu,“ říká
mluvčí magistrátu Šárka Schönová.
Právě na pokutách lidé podle ní dluží nejvíc, přes 48 milionů. U neuhrazených poplatků je největší dluh za

svoz odpadu, 28 milionů, téměř 1,5
milionu pak lidé nezaplatili za psy.
Přesná částka celkového dluhu obyvatel je 78,6 milionu korun.
Město se snaží peníze vymáhat různými prostředky včetně exekucí na
účty či mzdy. Podle primátora Jana
Mareše je ale bere až jako krajní variantu, jak se s dlužníky vypořádat.
„Jde o represivní část boje s nepřizpůsobivými. Opakem je spolupráce
s neziskovými organizacemi a pomocné programy,“ uvedl Mareš.
Zabavování a následný prodej movitých věcí, třeba elektroniky, podle

radnice působí nejen jako trest, ale i
jako prevence. „Mnozí lidé dlužnou
částku raději zaplatí, než aby přišli o
nějakou svoji věc,“ řekla Schönová.
Někteří podle ní zabavené předměty
vyplatí těsně před dražbou.
Do dražby 16. prosince bude zařazeno 85 předmětů, z toho 22 opakovaně. Jde o počítače, tablety, televize nebo mobilní telefony. „Na úhradu vydražených věcí budou vymezeny přestávky, dražitelé musí zaplatit nejpozději po ukončení samotné
dražby,“ říká ekonom města a primátorův jmenovec Jan Mareš.

ŽATEC Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo novou publikaci s názvem „Město Žatec za Velké
války. Zapomenuté příběhy nejen z
městské kroniky“. Přináší pohled do
minulosti, kdy Žatec za války vzorně
plnil svou úlohu lazaretního města.
Text doplňují unikátní fotografie ze
sbírek muzea s tematikou žateckých
lazaretů, ale třeba i městských slavností z počátku války.
„Čtenáři se dozvědí o tom, jak se
ve městě za války světil meč branců,
jak se slavily císařovy narozeniny,
kde se skrývali dezertéři, jak rostly

ceny i kriminalita nebo co kronikář
označil za ondatrový mor,“ říká historička Milada Krausová, která publikaci připravila.
Křest proběhne v pondělí 15. prosince v 17 hodin v muzeu. Návštěvníci si zároveň mohou prohlédnout
rozšířenou verzi výstavy Žatec - lazaretní město s novými exponáty půjčenými od sběratele Martina Kloučka. „V úvodu setkání se navíc dozvědí o zapomenuté návštěvě budoucího císaře Karla Habsburka v Žatci
těsně před 1. světovou válkou roku
1910,“ dodala Krausová. (mst)

Logopedický projekt
pomohl školce ve vsi
Celoroční logopedický projekt, na
který získala dotaci 20 tisíc korun
od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, dokončuje v tomto
měsíci mateřská škola v Lužici na
Mostecku. Díky projektu se dvě učitelky ze školky staly po absolvování kurzu řečovými preventistkami
a získaly řadu pomůcek. Po konzultaci s odbornou logopedkou se
celý rok věnovaly 25 dětem ve školce. Žádné z nich díky projektu nyní
netrpí řečovou vadou. (tka)

INZERCE

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Tlumočil při oslavě štoly, ve vlaku mu lidé děkovali
ÚSTÍ NAD LABEM, DRÁŽĎANY S
davy turistů se letos na Štolovou slavnost, oslavující Pravou drážďanskou
štolu, ve vlaku do Drážďan tlačil i ústecký herec a překladatel Jaroslav
Haidler. Byl pozván, aby velkolepou
akci na nejstarším německém vánočním trhu Štrýclmarkt tlumočil. Čechů sem totiž jezdí stále víc. „Nejvíc
mě překvapilo, že se opět rodí pocit,
že jsme sousedé a že jsme si tak hodně podobní,“ řekl po akci.
Před ní dostal několikastránkové
pokyny, aby věděl, co se při štolovém průvodu a na náměstí Altmarkt
bude dít, kdo a kdy vystoupí či kdy
bude pauza. Protože perfektně umí
německy, brzy byl jako ryba ve vodě
a pouze netlumočil, ale přidal i další
informace. „Kolikátý je to ročník, že

první obří štolu nechal upéct saský
kurfiřt August Silný... Snažil jsem se,
aby lidé pochopili, co vlastně Sasové
slaví,“ přibližuje Haidler svůj výkon
na akci pořádané Svazem na ochranu
Pravé drážďanské štoly, v němž jsou
pekaři, kteří jako jediní smí pochoutku se zlatou pečetí vyrábět.
„Když jsem pak jel zpátky domů, v
Děčíně jsem se díval z okénka a
spousta lidí na peronu říkala, že mi
děkují za překlad. Tak to asi nebylo
neúspěšné,“ míní herec.
Naopak, vypadá to, že tlumočení
slavnosti by se mohlo stát tradicí.
Haidler se s moderátorkou i hercem,
který představoval Augusta Silného,
dokonce shodli, že za rok by i v průvodu mohl být nějaký český vyslanec. „Zarazilo mne, jak Němci nevě-

Na pódiu Ústecký herec Jaroslav Haidler (s rukou v kapse) při tlumočení Štolové slavnosti v Drážďanech. Letos se překládalo poprvé a u diváků i pořadatelů to mělo úspěch, možná tak z toho bude tradice. Foto: S. Gertoberens

řícně koukali, když jsem líčil, že české hospodyňky pečou 9, 12 i víc druhů cukroví. Tak to se zase Drážďany
pro změnu dozvěděly něco o nás,“
smál se Haidler.
Ačkoli je praktikujícím Židem, Vánoce má rád. Jen mu trochu vadí, že
se z nich vytrácí klid a jde spíš o několikatýdenní stres a hromadění věcí.
„Až na jeho konci, na Štědrý den, se
sejde rodina a chviličku se soustředí. To by se mělo dít každý týden.
Na šábes se to děje každou sobotu, i
když také ne úplně důsledně. Svátek
je ale o tom, jak si ho člověk vnitřně
nastaví, ne jaké jsou jeho vnější projevy. Takže každý svátek má smysl
a je úplně jedno, jestli je křesťanský,
židovský či muslimský,“ dodal Haidler. — Andrea Angermannová

