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

Pavel Křivohlavý
redaktor MF DNES

LITOMĚŘICE Téměř 500 vystavo-
vatelů se letos představí na 41. roč-
níku veletrhu Zahrada Čech. Jedna
z nejpopulárnějších akcí pro za-
hrádkáře a kutily začíná na litomě-
řickém výstavišti v pátek a potrvá
do soboty 23. září.
Návštěvníci se mohou těšit na no-

vinku v podobě ukázkových expo-
zic. „Jejich téma bude Módní pře-
hlídka aneb oděná do darů přírody
a budou z něj vycházet jak ovocnář-
ské, tak i zelinářské expozice,“
uvedla vedoucí obchodu veletrhu
Michaela Mokrá.
Lidé však na výstavišti najdou

také tradiční sortiment, jako jsou sa-
zenice, ovocné i okrasné stromky,
květiny, trvalky, bylinky, ovoce, ze-
lenina, cibuloviny, bonsaje, sklení-
ky, novinky v zahradní technice od
kompostérů přes sekačky až po
traktůrky, zahradní nábytek nebo
domácí potřeby.
Organizátoři věří, že i letos se po-

daří udržet více než osmdesátitisíco-
vou návštěvnost. „Doufáme, že
bude letos minimálně stejně tak vel-
ká jako minulý rok. Za poslední tři
roky si držíme hranici mezi 82 a 85 ti-
síci návštěvníky,“ sdělila Mokrá.
Veletrh začne v pátek dopoledne v

10 hodin. „Slavnostní zahájení dopro-
vodí Petra Janů a Elektroband Pavla
Zedníka. Regionální agrární komora
Most vyhlásí soutěž o značku Regio-
nální potravina Ústeckého kraje

a Potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče,“ přiblí-
žila úvodní program Mokrá.
Sobota bude patřit časopisu Recep-

tář, který vyhodnotí nejlepší recept
ze Zahrady Čech. Další velká soutěž
proběhne v úterý, kdy Zelinářská
unie Čech a Moravy již podeváté vy-
bere nejlepšího výrobce kysaného
zelí. O dobrou náladu se bude starat
řada populárních interpretů. „Vy-
stoupí například Petr Kolář, Václav
Neckář, Těžkej Pokondr, Leona Ma-
chálková, Vláďa Hron nebo Monika
Absolonová,“ poznamenala Mokrá.
Zahrada Čech bude otevřena kaž-

dý den od 9 do 17 hodin. Dospělí za
vstup zaplatí 135 korun, děti, studen-
ti a důchodci 100 korun. Rodinné
vstupné vyjde na 300 korun. Povo-
len je i vstup se psy.
Pro návštěvníky je opět připrave-

no parkování v prostoru areálu býva-
lých kasáren, který se nachází vedle
výstaviště a pojme zhruba 1 000 aut.
Odstavit vůz je však možné také v
ulici Karla IV. Cena parkovného se
pohybuje dle velikosti auta od 50
do 150 korun.
Na Zahradu Čech mohou zájemci

vyrazit i vlakem. České dráhy pro
tuto příležitost přichystaly speciální
nabídku se slevou 25 % na zpáteční
jízdenku. „Aby jízdenka VLAK + Za-
hrada Čech platila i pro zpáteční ces-
tu, musí mít razítko z výstavy. To
cestující dostanou u stánku Českých
drah, který bude umístěn v pavilo-
nu A u hlavní brány z ulice Českolip-
ské,“ podotkla Radka Pistoriusová z
Českých drah.

Zahrada Čech doufá ve více
než 80 tisíc návštěvníků

LOUNY Předválečný bunkr, který
se nachází u lounského výstaviště u
řeky Ohře a jenž se pomalu rozpadá,
má šanci na oživení. Radnice v něm
totiž chce zřídit malé muzeum. Měs-
tu už se vybraný řopík typu A-220Z –
tedy bunkr, který byl před druhou
světovou válkou součástí rozsáhlého
československého lehkého opevnění
– podařilo získat do svého majetku.
Společně s ním navíc převzalo od

armády bezúplatně další dva objek-
ty, a to pod ZŠ J. A. Komenského a u
městského koupaliště. Dodnes jsou
na nich zachovány některé původní
detailní prvky, třeba část masková-
ní nebo oka na maskovací sítě.
Pevnůstka na výstavišti je v nejlep-

ším stavu a je snadno přístupná pro
veřejnost. Místo je oblíbeným cílem

k procházkám a rekreačnímu spor-
tování. „Rádi bychomho zpřístupni-
li a dali tam i původní vybavení,“
uvedl starosta Radovan Šabata.
Podle jeho informací by se vybave-

ní včetně zbraní mělo nacházet ve
Vojenském historickém ústavu

v Praze. „Zkusíme ho oslovit se žá-
dostí o výpůjčku,“ dodal Šabata.
Radnice už se také před více než

rokem obrátila na nadšence z cho-
mutovskéhoMuzea československé-
ho opevnění z let 1936 až 1938 na Ko-
čičáku, kteří by mohli s rekonstruk-
cí řopíku pomoci. Objekt je potřeba
totiž nejenom autenticky natřít, ale
také vybourat. Vchod a střílny jsou
zalité betonem a nikdo neví, do jaké
výšky betonová směs dosahuje.
Tato pevnůstka má zajímavě udě-

laný vstup. Protože se nachází na
břehu řeky, museli stavitelé vyřešit
ochranu proti povodni. V týlové
části se proto nachází malá inun-
dační neboli protizáplavová šachta
sahající zhruba do jedné třetiny
vstupu. (mst)

Vše pro zahraduNa populárním ve-
letrhu lidé najdou sazenice, ovocné
i okrasné stromky, květiny, trvalky,
bylinky, ovoce, zeleninu, cibuloviny,
bonsaje, skleníky, zahradní techni-
ku, zahradní nábytek či domácí po-
třeby. Foto: archivMFDNES

Louny oživí bunkr na výstavišti

Část obyvatel sídliště Do-
bětice, jež spadá pod ús-
teckou Severní Terasu,
se chce odpojit od cent-
rálního vytápění a posta-
vit si vlastní kotelnu. K
tomu je třeba schválit
zřízení věcného břeme-
ne. Radní s ním nejprve
souhlasili, pak vzali své
rozhodnutí zpět. Nyní je-
jich usnesení „korigova-
li“ zastupitelé.
ÚSTÍ NAD LABEM K nezvyklému
kroku přistoupili zastupitelé ústecké-
ho obvodu Severní Terasa, kteří na
pondělním jednání zrušili rozhodnu-

tí své rady. Ta totiž nejprve schválila
zřízení věcného břemene pro spole-
čenství vlastníků, které si chce vybu-
dovat vlastní kotelnu a odpojit se od
centrálního zdroje tepla. O několik
měsíců později ale nejtěsnější větši-
nou tří hlasů rozhodnutí revokovala.
Smlouvu společenství potřebuje pro
vydání stavebního povolení.
„Ke zrušení rozhodnutí rady při-

stoupili zastupitelé v tomto voleb-
ním období vůbec poprvé,“ řekla sta-
rostka Renata Zrníková (Vaše Ústí).
Společenství z ústeckého sídliště

Dobětice se chce odpojit od dodava-
tele tepla a vybudovat si vlastní ko-
telnu. Podle předsedy společenství
Jaroslava Šimanovského tak víc než
50 bytů výrazně ušetří.
„Ročně ušetříme na dodávkách

tepla zhruba 240 tisíc korun, inves-
tice do kotelny by se námměla vrá-
tit do pěti let,“ uvedl Šimanovský.

Společenství už jednou na kotelnu
dostalo stavební povolení, nadříze-
ný krajský úřad ale případ vrátil.
Požadoval mimo jiné souhlas obvo-
du Severní Terasa s tím, že komín
na fasádě soukromého domu bude
zhruba metr vysoko nad obecním
pozemkem.

Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne rada obvodu jednomyslně schvá-
lila 4. dubna. Hned o den později ve-
dení obvodu smlouvu podepsalo a
společenství ji dodalo k žádosti o
stavební povolení, které získalo od
ústeckého stavebního úřadu v květ-
nu podruhé. Současný dodavatel

tepla se ale odvolal a věc teď znovu
leží na krajském úřadě. Rada Sever-
ní Terasy ale na konci srpna svůj pů-
vodní souhlas revokovala. Návrh
přednesl místostarosta Pavel Du-
fek, podpořil ho jeho kolega Lukáš
Konečný (oba klub UFO) a radníMi-
chal Ševcovic (Pro sport a zdraví).
Dufek zdůvodnil návrh na revoka-

ci tím, že město pracuje na novém
územním plánu. „Chceme vymezo-
vat místa, kde by byla další parko-
viště, další parkovací místa, popří-
padě parkovací systémy. Tamísta u
krajů panelových domů jsou pro to
velmi vhodná,“ sdělil Dufek.
Podle obyvatel Dobětic jde ale o

několik metrů široký pás mezi dvě-
ma bloky paneláků, který je navíc
svažitý. „Je to nereálné,“ podotkl Ši-
manovský.
Zastupitelstvo nakonec usnesení

rady o revokaci na návrh zastupitel-

ky Ireny Skálové (TOP 09) zrušilo.
„Územní plán se připravuje velmi
dlouho, není jasné, kdy bude. Tady
už se souhlas dal a najednou se to
zrušilo. Ti lidé tam mají investice a
ukončit to mi přijde ne úplně féro-
vé,“ uvedla Skálová.
Pro zrušení usnesení rady hlasova-

li všichni zastupitelé, Dufek a Koneč-
ný se zdrželi. „Určitě jsme spokoje-
ni. Máme před sebou ještě boj, teď
čekáme na rozhodnutí kraje o staveb-
ním povolení,“ dodal Šimanovský.
Ústí je spoluvlastníkem tepelné-

ho hospodářství, ve společnosti
drží menšinový podíl. Firma je do-
davatelem tepla a teplé vody pro
zhruba 30 tisíc domácností v kraj-
skémměstě. Loni zastupitelé odmít-
li záměr prodeje podílu většinové-
mu vlastníkovi, ČEZ Teplárenské.
Podle Dufka vedení města předloží
tento bod znovu. (ČTK, ula)

DĚČÍN Radnice v Děčíně rozšířila
kamerový systém městské policie.
Kamery nově dohlížejí na sídliště
Březiny, městská policie tak má
nyní na starosti bezmála čtyři desít-
ky kamerových bodů.
Čtyři nové kamery v Březinách

jsou zatím v testovacím provozu.
„Březiny byly poslední velkouměst-
skou částí, kde nám pokrytí kame-
rovým systémem chybělo. Dlouho
plánované rozšíření kamerového
systému se podařilo v rámci revitali-
zace sídliště,“ uvedl ředitel měst-
ské policie Marcel Horák. Kamery
jsou například nedaleko základní
školy nebo v centrální části sídliště.
Podle radnice jsou kamery důleži-

té z hlediska prevence. „Vychází-
me tak vstříc žádostem obyvatel,
kteří vnímají kamerový systém jako
jeden z nejúčinnějších nástrojů pre-
vence kriminality a další rozšiřová-
ní kamerového systému podporu-
jí,“ doplnila primátorka Děčína Ma-
rie Blažková (ANO).
Děčín tak má 39 kamerových

bodů. Záznamy z nich uchovává
dva týdny, poté se automatickyma-
žou. Strážníci kamery postupněmo-
dernizují, aby plnily všechny poža-
davky. „Na příští rok plánujeme re-
konstrukci dvou kamerových
bodů, které jsou již značně poru-
chové a opravy se začínají silně pro-
dražovat,“ sdělil Horák. (ČTK, kl)

Zastupitelé Terasy šli proti
rozhodnutí radních, zrušili ho

Na pořádek v Březinách
nově dohlížejí kamery

Program
Zahrada Čech

● 15. září
Vyhlášení soutěže o značku Regio-
nální potravina Ústeckého kraje
a Potravinářský výrobek Ústecké-
ho kraje – Kraje Přemysla Oráče,
vystoupí Elektroband Pavla Zední-
ka a Petra Janů.
● 16. září
Finále soutěže O nejlepší recepty
Zahrady Čech, vystoupí Leona Ma-
chálková a Vinšovanka.
● 17. září
Vystoupí litoměřičtí No Name LT.
● 18. září
Vystoupí Těžkej Pokondr.
● 19. září
Finále a vyhlášení vítězů 9. roční-
ku soutěže Zelí roku se Zelinář-
skou unií Čech a Moravy, zahraje
dechovka Babouci.
● 20. září
Show moderátora, zpěváka, komi-
ka a imitátora Vladimíra Hrona.
● 21. září
Vystoupí Petr Kolář.
● 22. září
Vystoupí Monika Absolonová.
● 23. září
Vyhodnocení soutěže časopisu Za-
hrádkář v kategorii O nejkrásnější vě-
neček a vyhlášení výsledků 8. roční-
ku soutěže Křišťálové jablko, vystou-
pí Václav Neckář s kapelou Bacily.
Pozn.: jde o výběr z programu

tisíc korun ročně by
měla být úspora na
dodávkách tepla
díky vlastní kotelně.

Most

Muž ukradl 150
drahých másel,
hrozí mu dva roky
S vozíkem naloženým 150 kusy más-
la, které v současnosti výrazně zdra-
žilo, projel v mosteckém supermar-
ketu pokladnami bez placení čtyřia-
čtyřicetiletý zloděj. V košíku měl i
další potraviny za tisíce korun. Do-
stal se až mimo prodejnu, ale ve ves-
tibulu ho zadržela ostraha a předala
policii. „V nákupním vozíku měl kra-
bice s másly tří druhů, několik pizz,
40 čokolád, mléčné chlazené výrob-
ky a jednu ústní vodu, vše v celkové
hodnotě 9 650 korun,“ uvedla mos-
tecká policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. Policie přistiženého muže z
Moravy umístila do cely. „Měl pozi-
tivní zkoušku na alkohol, nadýchal
tři promile,“ dodala mluvčí. Když
druhý den vystřízlivěl, policisté se
od něj dozvěděli, že lup plánoval vý-
hodně nabízet ke koupi. Muži teď za
krádež hrozí až 2 roky vězení. (vac)

Osek

V ulicích budou nové
popelnice na drobný
kovový odpad
Obyvatelé Oseka budou moci využí-
vat nové popelnice na drobný kovo-
vý odpad. Město je začne v průběhu
září rozmisťovat na předem vytipo-
vaná stanoviště tříděného odpadu.
Nádoby o objemu 240 litrů budou
sloužit pro odkládání drobného ko-
vového odpadu, jako jsou třeba alo-
bal, grilovací tácky, konzervy od jíd-
la či plechovky od nápojů. Seznam
kovového odpadu, který do popel-
nic patří, bude vylepen přímo na ná-
dobách. Dle radnice bude postupně
přibývat i míst, kde budou popelni-
ce na kovový odpad umístěny. (pap)

Most

Oprava osvětlení
omezí dopravu
v ulici J. Glazarové
Až do 31. října bude omezena do-
prava v mostecké ulici Jarmily Gla-
zarové, důvodem je rekonstrukce
veřejného osvětlení. Magistrát upo-
zorňuje řidiče, že dopravu v ulici
řídí přechodné značení. (ula)

Srbice

Olympia zve na
výstavu vláčků
Obchodní centrum Olympia v Srbi-
cích u Teplic pořádá spolu s Klu-
bem železničních modelářů Bratisla-
va výstavu vláčků a železnic. Začne
už dnes a bude otevřená denně od
9 do 21 hodin až do 4. října. K vidění
bude více než tři metry dlouhý prů-
chozí model lokomotivy, železniční
tunel s projekcí, kokpit lokomotivy
brejlovec, historické jízdenky, uni-
formy, interaktivní herní panely a
mnoho dalších exponátů. Po dobu
výstavy bude na ústeckém hlavním
nádraží přistaven i historický poš-
tovní vagon, který bude pro veřej-
nost otevřený 23. a 24. září. (pap)

Jirkov

Cenu Jirky mají
letos hned dva lidé
Letošní cenu Jirky, kterou už jede-
náct let uděluje město Jirkov obča-
nům za zásluhy, si poprvé odnesli
dva lidé. Ocenění získali manželé
Marcela a Jaromír Raisrovi. Kromě
toho, že se oba věnují turistice a pro-
chozenoumají řadu zemí od Finska
přes Kanadu až po Nepál, pořádají
akce i pro veřejnost. Nejznámější je
Jirkovský crossmarathon, oblíbený
horský závod pro běžce, cyklisty a
pěší, a další turistické akce. (mst)

Na výstavišti V bunkru na výstavišti by
mohlo býtmuzeum. Foto: I. Lhotská

240


