
Webkamera je opět umístěna 
na budově České spořitelny, ale 
snímá podstatně širší záběr ná-
městí, disponuje větším obra-

zovým rozlišením a nabízí ak-
tuální snímek každých 10 se-
kund. Podle informací správ-
ce počítačové sítě Městského 

úřadu Pavla Bema vzrostla 
za první měsíc provozu nové 
webkamery návštěvnost něko-
likanásobně. Od 15. května do 
15. června bylo zaznamenáno 
celkem 133 933 návštěv nové 
webkamery. 

Zajímavou možností v této 
sekci internetových stránek 
je také archiv snímků, kde si 
každý občan nebo návštěvník 
města může zpětně prohléd-
nout snímky náměstí Svobody 
od roku 2003.

Policie kvůli dovozu nelegál-
ních odpadů do Libčevsi ob-
vinila 30 lidí. Stále však nemá 
potřebné údaje z ciziny. „Je to 
velmi složitý případ. Lhůtu jsem 
prodloužila do 1. srpna,“ uvedla 
Bendová.

Vyšetřování prodlužuje sku-
tečnost, že policie musí zajistit 
výslechy a materiály obviněných 

v Německu a Irsku. „Bez těchto 
podkladů nemůžeme případ uza-
vřít a předat státnímu zastupitel-
ství. Musíme počítat, že to bude 
trvat třeba ještě rok,“ vysvětlil vy-
šetřovatel Martin Nýdrle.

Čtyři ze 30 obviněných poli-
cisté považují za hlavní organi-
zátory nelegálního dovozu od-
padů z Německa. Údajně mohli 

inkasovat až tři miliony korun 
týdně. Jsou podle vyšetřovatelů 
odpovědni i za navezení komu-
nálního odpadu do dalších míst 
v Česku. Využívali nové legislati-
vy v Německu. Ceny za likvida-
ci nebezpečného odpadu se tam 
zvýšily, takže jeho nelegální pře-
vážení přes hranice se stalo vý-
nosnou transakcí.

Skládku v Libčevsi celníci ob-
jevili počátkem roku 2006. Od té 
doby ministerstvo životního pro-
středí usilovalo o vrácení plastů, 
hadrů, koberců a jiného odpadu 
zpět do Německa. To se nakonec 

podařilo, poslední kamion odtud 
odjel začátkem loňského září. 

Objem skládky, kterou ně-
kdo úmyslně třikrát zapálil, se 
po požárech zmenšil na polovi-
nu (z původních 4000 tun zbylo 
zhruba 2000 tun). Odvoz větši-
ny odpadu, který sem navezla 
firma Bau 24, zaplatili Němci. 
Česká inspekce životního pro-
středí firmu v dubnu postihla 
desetimilionovou pokutou. Fir-
ma je ale v konkurzu, správce 
konkurzní podstaty se proti po-
kutě odvolal. Ministerstvo jeho 
odvolání zamítlo.

„Na to, aby současně bylo vy-
síláno analogově a digitálně, 
není dostatek kmitočtů,“ říká 
Pavel Hanuš, šéf projektu digita-
lizace České televize. Informace 
o skončení analogového vysílání 
z Bukové hory nejpozději v listo-
padu je zcela nová, dosud byl od 
odborníků potvrzován pozdější 
termín. Bukovka měla analogo-
vě vysílat až do ledna 2008.

Pro obyvatele tisícovek domác-
ností teď nastává problém sehnat 

zmíněný set-top box, zařízení, 
jež umí převádět digitální signál 
z běžné antény do televize.

Podle ředitele MediaShow 
Digital Radka Pešouta jen pro 
Ústecký kraj set-top boxů bude 
podle propočtů potřeba přes 
200 tisíc. „My jich denně prodá-
me zhruba šedesát a to je na to, 
aby to lidé do konce roku stihli, 
málo,“ řekl Pešout. 

Digitální vysílání z Bukové 
hory pokrývá území s více než 

milionem obyvatel od středních 
Čech po severozápadní hranici 
s Německem. „Lidé mohou při-
jímat pět televizních a sedm roz-
hlasových kanálů v digitální kva-
litě,“ řekl Jiří Vykydal z Radioko-
munikací. Kde budou mít diváci 
potíže s příjmem digitálního vy-
sílání, neupřesnil. „To oznámíme 
až po vyhodnocení,“ řekl.

Podle analýzy MF Dnes jsou 
„hluchá“ místa na sever od Žat-
ce, Podbořany a Postoloprty, dále 
část Klášterce nad Ohří a horské 
oblasti u Kryštofových Hamrů 
a Boleboře. Technický  ředitel 
ČT Rudolf Pop však ubezpečuje: 
lidé se nemusí bát, že silnější di-
gitální signál bude rušit současné 
analogové vysílání.

Digitální signál má kromě 
řady výhod i stinné stránky. Na-
příklad bez set-top boxu už ne-
půjde nahrávat na video. „Lidé 
by si i proto měli dát pozor na to, 
jaký set-top box si koupí,“ pora-
dil Pop. Ceny se pohybují od jed-
noho až po šestnáct tisíc korun. 
Aby bylo možné sledovat jiný 
program, než nahráváte, musí 
mít set-top box dva digitální tu-
nery. Většina těch levnějších má 
pouze jeden.

Vyhráno nemají podle odborní-
ků ani ti, kdo již mají moderní te-
levize se zabudovaným příjmem 
digitálního signálu. Zpočátku 
může kvůli kompresi obrazu 
docházet k jeho výpadkům nebo 
může mít zhoršenou kvalitu.

Surrealismus v Lounech… V Galerii Benedikta 
Rejta byla minulý týden slavnostně zahájena výstava, přibližu-
jící surrealismus v Lounech. Pozoruhodné jsou zejména téměř 
neznámé surrealistické obrazy Kamila Linharta, ale také díla Vla-
dislava Mirvalda či Zdeňka Sýkory. Příznivce těchto výtvarných 
směrů nepochybně osloví také nesmírně zajímavé fotografie. Na 
slavnostní vernisáž dorazilo několik desítek lidí, kteří si vychutnali 
malý koncert, ale i dokumentární filmovou produkci. Zahájení 
výstavy bylo především ve znamení setkávání. Na snímku se Věra 
Linhartová vítá s prof. Jaroslavem Brožkem z Ústí n. L.     (toš)
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stručně z obcí stručně z měst
n LOUNŠTÍ RADNÍ vyslo-

vili nespokojenost s odváděnou 
prací Technické správy města 
Louny. Veškerá odvedená prá-
ce bude zdokumentována. Za-
tím jde o výstrahu.
n  RADA MĚSTA Postolo-

prty projednala návrhy občan 
a doporučila zvolit název nové 
ulice pod hotelem Koruna 
„Pod Korunou“. Zastupitelé 
ve středu 4. července tento ná-
zev schválili.
n  U VÝVĚRU pramene na 

lounském výstavišti by se měla 
objevit informační tabule včet-
ně jeho označení „Pramen An-
toníček“. Označení je zatím 
pracovní, zvažuje se však, že 
by takto měl být pojmenován 
oficiálně – a to podle geologa 
RNDr. Antonína Hluštíka, kte-
rý se lounskými prameny dlou-
hodobě detailně zabýval.
n NA ÚZEMÍ Podbořan je 

umístěno celkem 31 kontejnerů 
na separovaný papír, 21 kontej-
nerů na sklo a 35 kontejnerů na 
PET lahve. Objemný domovní 
odpad mohou občané odklá-
dat do svozového dvora, který 
je v provozu po celý týden od 7 
do 17 hodin, musí však odpad 
třídit. Obsluha dvora je prová-
děna pracovníky VPP. 
n  V ČERVNU v Blšanech 

a jejich spádových obcích byla 
vyhlášena rodinná soutěž o ce-
ny s ekologickou tématikou Co 
do koše nepatří. Cílem soutěže 
je najít nejhezčí a nejzajíma-
vější obrázek a slogan týkající 
se třídění odpadů.
n ŽATEČTÍ RADNÍ povo-

lili provozování předzahrádky 
před Osvěžovnou U Dobráka 
v Husově ulici až do 18. září. 
Také před Hostincem na man-
dlu v ulici Dukelské a před re-
staurací na Hošťálkově náměs-
tí s dovolením radních jsou od 
1. července předzahrádky – do 
31. srpna. I u Kapitána na ná-
městí Svobody můžete zakot-
vit venku u stolku – naposledy 
29. srpna.

n OBECNÍ ÚŘAD Staňko-
vice upozorňuje občany, aby 
si zatím nesjednávali výkopo-
vé práce přípojek ke kanaliza-
ci na svém pozemku. „Může 
se stát (v jednom případě to již 
nastalo), že vám parta kopáčů 
tyto práce za úplatu nabídne. 
Vzhledem k tomu, že letos se 
připojování nemovitostí na bu-
dovanou kanalizaci neuskuteč-
ní, jsou výkopové práce zatím 
předčasné,“ píše se v místním 
zpravodaji.
n MLUVČÍM OBCE Strko-

vice na Postoloprtsku je v sou-
časné době Libor Martinovský.
n V MALNICÍCH byla mluv-

čí obce zvolena Ilga Frélichová. 
Osadní výbory a mluvčí spádo-
vých vesniček schvalují zastupi-
telé města Postoloprty. 
n  OBCI TUCHOŘICE se 

podařilo získat dotaci na víceú-
čelové hřiště ve vsi. Předpoklá-
dané celkové náklady na hřiště 
činí zhruba 2,6 milionu korun. 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
z toho přispěje částkou 1 mili-
on 857 tisíc.  
n  DVĚ PŮJČKY z Fondu 

na podporu oprav, moderniza-
ce a rozšíření bydlení ve výši 
50 000 korun obdrží žadate-
lé z Telec a Peruce. Poskytnutí 
půjčky odsouhlasili zastupite-
lé Peruce na svém červnovém 
zasedání.
n V OBCI Radonice nad Ohří 

byl zřízen osadní výbor. Peruč-
tí zastupitelé schválili volbu Ivo 
Šimůnka předsedou osadního 
výboru této spádové obce.

Diváci budou potřebovat set-top box
Digitální vysílání z Bukové hory má i své stinné stránky

Cena plynu pro domácnosti 
vyšší o dvě procenta

OKRES LOUNY (red) – Zvýšení ceny zemního plynu v průměru 
o 2,2% zaznamenají od 1. července zákazníci Severočeské ply-
nárenské. Nejméně ve třetím čtvrtletí ceny vzrostou zákazníkům 
z kategorie domácnosti, konečná cena se zvýší o 2 procenta.

V Triangle se vyrábějí 
první obrazovky

ŽATECKO (red) - Na základě kladného stanoviska stavebního 
úřadu v Žatci byl minulý týden zahájen provoz na první výrobní 
lince firmy IPS Alpha, kde se vyrábějí LCD panely pro ploché ob-
razovky. Oslav zahájení výroby, jehož součástí byl i tradiční šin-
toistický obřad shunko-sai, se zúčastnil i generální ředitel společ-
nosti IPS Alpha Technology Ltd. Japan Fumiaki Yonai. 

Vábení oživí i balón
LOUNY (r) - Čtvrtý ročník Let-

ního lounského vábení ve dnech 
17. - 19. srpna bude provázet 
soutěž o vyhlídkový let. Vítěz 
bude mít možnost prohlédnout 
si město a okolí z koše horko-
vzdušného balónu. „Soutěžit 
mohou návštěvníci, kteří vyplní 
anketní lístek a odpoví na jed-
noduchou otázku. Z odpovědí 
se pak vylosuje vítěz,“ informo-
vala Hana Volkmerová z loun-
ské radnice. Balón se má vznést 
z prostoru bývalého zahradnictví 
Honka.

Lounští psi budou mít 
nové známky

LOUNY (toš) –  V Lounech žije okolo dvou tisíc řádně přihláše-
ných psů a majitelům byly vydány již téměř všechny známky.

Tvůrci libčeveské skládky zpytují svědomí
V kauze nelegálního odpadu jako první obviněni řidiči

Nová webkamera na stránkách města

Ušáci ve Smolnici… Již tradiční výstavu drobného 
zvířectva pořádala v pátek a sobotu základní organizace České-
ho svazu chovatelů ve Smolnici v tamním chovatelském areálu. 
V odpoledních hodinách vyhrávala návštěvníkům živá muzika, 
nechybělo občerstvení. Králíků bylo na 170, koupit jste si mohli 
i rybičky. Kvůli nebezpečí z šíření ptačí chřipky však musela být 
zrušena výstava drůbeže a holubů. Předseda místních chovatelů 
Aleš Holec řekl, že o povolení veterinární správu ani nežádal, 
protože by to bylo stejně zbytečné. Na snímku malá návštěvnice 
Andrea Kaplanová si prohlíží krásného ušáka.                         (bal)

„Objednali jsme známky nové,“ 
uvádí Alena Maříková, vedoucí 
ekonomického odboru Městské-
ho úřadu Louny. Pět tisíc objed-
naných známek by mělo být do-
dáno městu v červenci. Poté bu-
dou majitelé psů vyzváni, aby 

přišli, starou známku odevzdali 
a vyměnili za novou.  

„Nová psí známka se bude od-
lišovat tvarem, přijde asi na 11 
korun,“ přibližuje Ing. Maříko-
vá. Za posledních šestnáct let 
jde o třetí obměnu známek.

ŽATEC (red) - V polovině května letošního roku začala na ofi-
ciálních stránkách města www.mesto-zatec.cz fungovat nová 
webkamera, která zachycuje centrální náměstí Svobody. 
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Dlouhodobě zůstávají ceny 
plynu pro severočeské zá-
kazníky nízké,  v  porovnání 
se stejným obdobím loňské-
ho roku jsou asi o 10 procent 
nižší. „Posilování kurzu ko-
runy vůči americkému dola-
ru kompenzovalo nepříznivý 
vývoj cen ropných derivátů 
na světových trzích,“ uvedl 
předseda představenstva Ro-
man Budinský.

V ročním přepočtu tak prů-
měrná domácnost, která využí-
vá zemní plyn k vytápění, zaplatí 
asi o 483 korun více. „Roční ná-
klady u severočeské domácnosti 
využívající zemní plyn na ohřev 
vody a vaření vzrostou řádově 
o stokorunu, nárůst u těch, kte-
ří na plynu jen vaří,

je v desítkách korun,“ tvrdí 
ředitel prodeje domácnostem 
a maloodběratelům Jiří David.
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Fumiaki Yonai (vlevo) a John Conlon, výkonný ředitel Hitachi 
Home Electronics (Czech), s.r.o.

V posledních dnech červ-
na bylo vyrobeno prvních 500 
kusů LCD modulů. Během 
července a srpna firma přejde 
na dvousměnný, respektive tří-
směnný provoz. Denní produk-
ce by měla příští rok dosáhnout 
7000 kusů panelů.

„V závodě IPS Alpha nyní 

pracuje 500 lidí. Vyrábíme pod 
značkami Hitachi, Panasonic 
a Toshiba. V zóně Triangle inves-
tujeme přes 2,6 miliardy korun, 
postupně zaměstnáme až 2000 
lidí,“ uvedl Fumiaki Yonai.

Na rozdíl například od plzeň-
ského Panasoniku tu zatím s ci-
zinci příliš nepočítají.
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ÚSTECKÝ KRAJ (red) - Radiokomunikace spustily v noci na ne-
děli 1. července digitální vysílání z Bukové hory. Běží na kmitočtu 
770 MHz – TV kanálu 58. Pro diváky televizí na téměř celém úze-
mí Ústeckého kraje to znamená, že budou moci naladit ve vyni-
kající kvalitě ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport a Nova. Pokud si ovšem 
koupí set-top box. A ten si budou muset koupit všichni, kteří ne-
mají kabelovou televizi nebo satelit, nejpozději do čtyř měsíců.

LOUNY (red) – Okresní státní zástupkyně Zdeňka Bendová ob-
žalovala prvních 15 řidičů, kteří od konce roku 2005 dováželi do 
areálu bývalého kravína v Libčevsi nelegální odpad z Německa. 
Muži čelí obžalobě z porušování předpisů o oběhu zboží s cizi-
nou. Rozhodne-li soud, že navezením nebezpečného odpadu ři-
diči spáchali značnou škodu, hrozí jim až pětileté vězení. 

Děti mají přednost před dospělými
STAŇKOVICE (bal) – Dnes, 

11. července se uskuteční první 
prázdninový výlet Staňkovic-
kých. „Dnes jedeme na Mědě-
nec, možná vyšlápneme i na Vý-
sluní. Kapacita autobusu je 45 
lidí s tím, že děti mají před do-
spělými přednost,“ uvedla orga-
nizátorka akce Helena Bártová. 

Také další dvě středy – 18. 
a 25. července – budou ve zna-
mení prázdninových výletů. Tra-
sy se přizpůsobí počasí. „Kdyby 

pršelo, vypravíme se do pražské 
zoo. V každém případě je nutné, 
aby se zájemci přihlásili na obec-
ním úřadě nebo u mne osobně 
dopředu,“ říká H. Bártová.

Děti musí mít vhodné oble-
čení (pláštěnku), dobré boty, 
se kterými ušlápnou pár kilo-
metrů, svačinu a dostatek pití, 
kapesné. V letošním roce ne-
zapomeňte přibalit prostředek 
proti klíšťatům, upozorňují or-
ganizátoři.


