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Severní Čechy
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Kraj chce u žáků
zvýšit zájem
o strojírenské obory
Ústecký kraj vyhlásil novou soutěž
Dobrá škola – Moderní škola, která
má zvýšit zájem žáků vycházejících
z devátých tříd o strojírenské obo-
ry. Jde zejména o strojírenství a
strojírenskou výrobu, elektrotech-
niku, telekomunikační a výpočetní
techniku a stavebnictví, geodézii a
kartografii. Každý rok bude soutěž
vyhlášena pro jeden z oborů.
Podle pravidel soutěže budou zú-
častněné školy ohodnoceny finanč-
ní odměnou za umístění a účast v
soutěži. Podle podmínek maximál-
ně 80 procent odměny může škola
využít na zlepšení materiálně tech-
nického vybavení, maximálně 30
procent je určeno pro týmy soutěží-
cích žáků a maximálně 20 procent
odměn pro učitele. (ula)

Lovosice

Kontrola odhalila
špatný stav bazénu
Posezonní kontrola lovosického
koupaliště odhalila špatný stav ba-
zénů. „Ukázalo se, že bazény jsou
již na hraně životnosti. Na jejich
špatném stavu se podepsaly zejmé-
na povodně z roku 2013 a celkové
stáří zařízení,“ uvedl místostarosta
Vladimír Šuma. Finanční prostřed-
ky na opravu bazénových těles bu-
dou zařazeny do návrhu rozpočtu
na rok 2019, opravy by mohly být
zahájeny na jaře. (pak)

Roudnicko

V sobotu se otevřou
vinné sklepy
Milovníci vína budoumít v sobo-
tu mimořádnou příležitost sezná-
mit se s vinaři na Podřipsku.
Ústředím akce bude Roudnice
nad Labem, kde Lobkowiczké zá-
mecké vinařství nabídne svá vína
v prostoru hladomorny a zpří-
stupněny budou také rozsáhlé
sklepy pod zámkem. Mezi dalšími
sklepy budou účastníky přepravo-
vat speciální kyvadlové vínobusy.
Sklepy budou otevřené od 9 do
20 hodin. Vstupné, které zahrnu-
je i speciální skleničku, mapu a ce-
lodenní jízdenku na vínobusy,
činí 250 korun. (pak)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Rekon-
strukci kulturního domu v Klášter-
ci nad Ohří na Chomutovsku zajis-
tí firma Trigema Building. Za 181mi-
lionů korun firma zpracuje pro-
jekt, podle kterého pak dům pro-
mění na energeticky úsporné mul-
tifunkční kulturní centrum. Vše by
mělo být dokončeno do roku 2021,
město chce stavbu zaplatit s přispě-
ním dotace.
„My už se na to dva roky připra-

vujeme, takže máme připravenou
speciální rezervu přímo na kultur-
ní dům. V současnosti by tammělo
být kolem 60milionů korun a chtě-
li bychom v tom pokračovat. A sa-
mozřejmě jakmile dokončíme pro-
jektování, budeme chtít žádat o do-
taci. Ten dům bude v pasivním
standardu a na to dotační titul za-
tím vyhlášen je,“ řekl klášterecký
starosta Štefan Drozd (Strana sou-
kromníků ČR).

Kulturní dům bude v provozu
zřejmě do září příštího roku, kdy
byměla začít samotná stavba. V bu-
dově by po rekonstrukci kromě sa-
motného kulturního domuměly na-
jít zázemí klášterecké spolky, diva-
delní spolek Klas a také městská
knihovna. Pro objekt, kde nyní
knihovna sídlí, bude pakměsto hle-
dat nové využití.

Navrhni a postav
Kvůli náročnosti stavby vypsalo
město zakázku formou Design and
Build – navrhni a postav. Chtělo se
tak vyhnout možným nedostatkům
v projektové dokumentaci a násled-
nému prodlužování stavby.
Před zadáním nechal Klášterec

zpracovat podrobnou studii, kde
popsal své požadavky na budoucí
podobu domu. Náklady původně
město odhadovalo asi na 130 milio-
nů korun. (ČTK, ula)

DUBÍ Voňavá mýdla nejrůznějších
velikostí a tvarů můžete spatřit v
Domě porcelánu s modrou krví v
Tovární ulici v Dubí. Probíhá zde vý-
stava ručně dělaných mýdel s poe-
tickýmnázvemMýdlová kouzla. Ná-
vštěvníci na ní mohou spatřit zhru-
ba stovku výrobků ve tvaru vánoč-
ního cukroví, květin nebo dokonce
kostiček lega. „Každý si tu najde to
své,“ říká Eva Janíková, spolumaji-
telka teplické Mýdlárny U Zámku,
která v Dubí svá díla vystavuje.
Chráněnou řemeslnou dílnu zalo-

žily sestry Eva Janíková s Irenou
Bachtingovou v roce 2014. Od té
doby dodávají na trh originálnímý-
dla s nevšedními tvary. Podnik se
může chlubit certifikátemRegionál-
ní produkt Krušnohoří od Asociace
regionálních značek.
Návštěvníci se mohou těšit na

omamnou vůni bylinek, přírodních

olejů a silic, ale také na rozmanité
tvary. Nechybějímýdla s vánoční te-
matikou, a dokonce ani s cibuláko-
vým dekorem.
„Speciálně pro tuto výstavu

jsme vyrobili mýdla s cibuláko-
vým vzorem. Byla to náročná me-

toda a nerada bych ji prozrazova-
la, protože jsme ji vymýšleli téměř
dva roky. Podobně lze ale na mý-
dla dostat i fotografie nebo různé
nápisy, což je hodně využíváno lid-
mi, kteří mají životní jubileum
nebo svatbu,“ poznamenala Eva
Janíková.
Na výstavě jsou k vidění i šumivé

bomby do koupele, koupelové soli,
mýdla na holení, šampony, mýdla
olejová, máslová, šlehaná a v nepo-
slední řadě i léčivá. Nechybějí ani
mýdla, do kterých je vložena dět-
ská hračka. „To se pak děti hodně
rády myjí,“ usmívá se Janíková s
tím, že všechnamýdla jsou ruční vý-
roba.
Výstava, na které se zájemci mo-

hou seznámit i s historií a technolo-
gií výroby mýdel, bude v Dubí pro-
bíhat až do 20. prosince.
— Pavel Přibyl

Radnice Trmic a Ústí
zavádějí bezdoplatko-
vou zónu na celémúze-
míměst. Přeloženo:
nově přistěhovalí ne-
dostanou doplatek
na nájem bytu.

ÚSTÍ NAD LABEM Opevněnou
zónou proti nově příchozím sociál-
ně slabým rodinám se stanou Ústí
nad Labem a Trmice. Na celém úze-
mí obou měst nově příchozí sociál-
ně slabí nebudou moci dostat od
úřadu práce doplatek na bydlení.

Tímto opatřením chtějí radnice za-
bránit kupčení s chudobou. Kdy
však začne platit, zatím není zcela
jisté, do 25. listopadu mohou maji-
telé nemovitostí posílat na magis-
trát své připomínky.
„Obchodníci s chudobou pak za-

čnou své nemovitosti prodávat, a
pokud na to zareaguje stát a vyhlá-
sí dotační tituly, města budou mít
možnost tyto byty za velmi nízké
ceny koupit, opravit a udělat zde
bydlení pro obyvatele, kteří si za-
slouží důstojné bydlení,“ řekl ná-
městek primátorky Jiří Madar.
Cílem vedení města je podle jeho

představitelů, aby z okolních měst
i Slovenska doÚstí dále nepřicháze-
li lidé dlouhodobě nezaměstnaní a
páchající trestnou činnost. „Očeká-
váme, že stejně jako v Kladně pře-
stanou klesat ceny domů i bytů, vý-
sledky Kladna hovoří jasně, napří-

klad index kriminality (počet trest-
ných činů za určité období na po-
čet obyvatel) podle ministerstva
vnitra tam z 29 klesl na 13,9. Chce-
me, aby se tady lidem lépe žilo,“
přiblížil Madar. Pro Ústí je tento in-
dex podle mapy kriminality a poli-
cejních dat za říjen 19,2, v Trmicích
pak 30,3.
Podobně radikální jsou i další se-

veročeská města. 1. prosince za-
čnou platit bezdoplatkové zóny v
celémměstě mimo historické cent-
rum v Klášterci nad Ohří, v Mostě
od tohoto týdne platí v 18 lokali-
tách, tedy na většině obytné plo-
chy. „Netýká se pouze okrajových
částí města a těch, kde jsou rodin-
né domy,“ přiblížila mostecká
mluvčí Alena Sedláčková.
V Ústí zatím bezdoplatkové zóny

platí ve 22 lokalitách, opozice s roz-
šířením na celé město nemá pro-

blém, efekt ale zatím nevidí. „U nás
opatření platí několikměsíců na ce-
lém sídlišti v Mojžíři a žádné zlepše-
ní jsem nezaznamenala, dál se sem
stěhují lidí a situace se vůbec ne-
zlepšila,“ argumentuje neštěmická
starostka Yveta Tomková.
Podle mluvčí města Romany Ma-

cové bude ustanovena pracovní
skupina, která bude vyhodnocovat
dopady opatření. „Výsledky se ale

určitě nedostaví hned,“ upozorni-
la Macová.
Kvůli velkému množství sociálně

slabých obyvatel je v Ústí situace
dlouhodobě napjatá na přetíže-
ném sociálním odboru. Jeho vedou-
cí Ivana Šťastná již několikrát upo-
zornila, že úřednice jsou i jsou vul-
gárně napadány. „Situace se nelep-
ší a například v prvním pololetí pra-
covníci oddělení sociálně právní
ochrany dětí pracovali se 1 796 dět-
mi, kterémají problémy se záškolác-
tvím, což je alarmující. Vzdělání dětí
je alfou a omegou, kdo děti neposí-
lá do školy, měl by přijít o dětské
přídavky,“ upozornila Šťastná.
Jediná obrana měst proti speku-

lantům s chudobou nemusí platit
dlouho, protože část senátorů se
kvůli tomuto opatření obrátila na
Ústavní soud. Plénum by mohlo
věc projednat ještě letos.
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Mýdla budou v doměporcelánu k vi-
dění do 20. prosince. Foto: P. Přibyl

Nového kulturního domu se
v Klášterci dočkají do tří let

Dubský dům porcelánu provoněla
stovka mýdel nejrůznějších tvarů

Andrea
Angermannová
redaktorka MF DNES

S novou deskou předstoupí dnes
večer před své fanoušky ústecký
písničkář a harmonikář Petr Lüft-
ner. Album s názvem To nevadí,
které vychází dva roky po debutu
Až se příště narodím, představí a
současně pokřtí na koncertě v klu-
bu Doma. Na pódiu se s ním obje-
ví i jeho sestra, šansoniérka Eliška
Lüftnerová, a další hosté.
Lüftner odstartoval svou kariéru

písní Ty jsi to Ústí, která se stala
velkým hitem na internetu. Na-
hrál ji přitom původně jen z legra-
ce krátce poté, co vystudoval les-
nickou školu, jako hořce sarkas-
tické vylíčení stavu a života kraj-
skéhoměsta. Následovaly pozván-
ky na festivaly, do rádií a také na
čtyři turné s Xindlem X.
Skladby na nové desce měli pro-
dukčně na starosti Ondřej Škoch,

bývalý člen Chinaski, a Jiří Mašek,
kapelník skupiny Cross country,
který je mimo jiné i spoluautorem
písní na poslední novinkové desce
Pavla Bobka Kruhy. Hudebně se
na albu podíleli i sestra Eliška, zmí-
něný Ondřej Škoch, Jiří Straněk,
Radim Genčev a další hosté.
Začátek koncertu je v 19 hodin,
vstupenky stojí 150 korun. (tit)
Foto: archiv Petra Lüftnera

Ústí a Trmice: konec
stěhování problémových

„Očekáváme, že
stejně jako v Kladně
přestanou klesat
ceny domů i bytů a
klesne kriminalita.“
Jiří Madar,
dosavadní náměstek primátorky

Ústecký písničkář Petr Lüftner dnes
křtí v klubu Doma své druhé album


