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Severní Čechy
Most

Do zóny Joseph
chce výrobce svíček
Až čtyři stovky nových pracovních
míst by lidem z Mostecka mohla nabídnout společnost Yankee Candle
Europe Ltd. v průmyslové zóně Joseph. Záměr schválili mostečtí radní, stavba továrny a její podmínky
ale ještě nejsou definitivní. Řeší se
podmínky prodeje pozemku zhruba za 50 milionů korun, geologický
průzkum a další věci. Firma chce na
Mostecku vyrábět voskové svíčky a
aromatické prvky do bytů. (tka)

Ústí nad Labem

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

V soutěži o peníze na opravu památek
zabodovali zachránci zámku v Lipové
Nadšenci, kteří opravují zámek v Lipové ve
Šluknovském výběžku
mohou počítat s cenou
„Máme vybráno“,
díky níž dostanou i příspěvek na opravu.

Policie hledá muže,
jenž v pátek zmizel

Alice Klaubenchalková
redaktorka MF DNES

Policie pátrá po 37letém Jiřím Černém z Ústecka, který je pohřešován
od pátečního večera. Naposledy byl
spatřen v místě bydliště. Má sportovní, svalnatou postavu, v době, kdy
zmizel, měl tmavě šedou mikinu s
nápisem Extreme, šedé rifle, na nohou černé sportovní boty se žlutou
podrážkou. Po muži do včerejška
pátralo přes sto policistů a hasičů,
ale zatím ho nenašli. (art)

LIPOVÁ Cenu veřejnosti v hlasovací soutěži Máme vybráno letos získal zámek Lipová na Šluknovsku.
Soutěž pořádá Institut pro památky a kulturu ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Jejím cílem je
podpořit veřejné sbírky určené k
obnově památek. Odměnou pro vítěze bude 30 tisíc korun.
„Máme necelých devět tisíc hlasů, asi dva tisíce z nich ještě ověřujeme. Oficiální výsledky zveřejníme na slavnostní akci 2. června. Už
dnes ale můžeme říct, že na 99 procent skutečně zvítězil zámek Lipová,“ potvrdil ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák.
Zámek v Lipové vlastní zhruba
patnáctičlenný spolek Via Tempora Nova. Koupil ho od holandských
developerů. Spolek chce zámek postupně obnovovat a nabídnout ho
veřejnosti.
Jana Rapina, jenž je duší spolku,
vítězství v soutěži velmi potěšilo.
„Umístění či obecněji hlasování v
této soutěži pro mne znamená především pozitivum ve smyslu, že se
lidé této země zajímají o osud nemovitých kulturních památek a že

Podbořany

Koupaliště má být
letos přitažlivější
Městské koupaliště v Podbořanech
se má otevřít 1. června, přičemž návštěvníci se dočkají několika změn
souvisejících se změnou provozovatele. „Slibujeme si, že rozšíří dětské
atrakce, koupaliště bude otevřené
déle a budou se tam konat hudební
produkce,“ uvedl starosta Radek
Reindl. Vstupné má zůstat stejné,
tedy 50 korun pro dospělé a 25 korun pro děti na celý den. (mst)

Fakta
Zámek Lipová
Trojkřídlou dvoupatrovou budovu
postavil v letech 1737-1740 jeden
z nejvýznamnějších a nejstarších
evropských šlechtických rodů
Salm-Reifferscheidt-Hainspach.
● Zámek má sedm schodišť jako
dnů v týdnu, dvanáct komínů jako
měsíců v roce, 52 pokojů jako týdnů v roce a 365 oken a dveří jako
dnů v roce.
● Salmové drželi panství do roku
1891, kdy se stalo majetkem ThunHohensteinů. Za pozemkové reformy v roce 1924 získal zámek pražský advokát Josef Růžička.
● V roce 1938 byl zámek zkonfiskován a zchátralý byl v roce 1995 vrácen restituentce Kateřině Ebelové,
která ho v lednu 2006 prodala společnosti Obrození, s. r. o. s holandskými majiteli. Teď patří sdružení
Via Tempora Nova.
●

Lipová Zámek byl v roce 1938 zkonfiskován a zchátralý byl v roce 1995 vrácen restituentce Kateřině Ebelové, která
ho v lednu 2006 prodala holandské společnosti. Teď patří sdružení Via Tempora Nova. Foto: Via Tempora Nova
pro to jsou ochotni také něco udělat. Přední umístění pak konkrétně
pro nás znamená zvýšení prestiže
nejen pro projekt záchrany zámku
v Lipové ale také zvýšení prestiže
pro region Šluknovska i celý Ústecký kraj, samozřejmě všem, kteří
nás podpořili, patří velký dík,“ řekl
Rapin.
Spolek koupil zámek v roce 2011
od holandských developerů. Jan

Rapin tvrdí, že hlavně kvůli handicapu, který památka má. „Leží u
hranic ve Šluknovském výběžku
bez přímého a rychlého komunikačního spojení s Prahou, je jeden
z nejrozsáhlejších a nejvíce poničených. Navíc byl v rukou vlastníka,
který usiloval o jeho zánik. V neposlední řadě byl starosta obce Lipová, Pavel Svoboda, nejurputnější
ve snaze získat nás pro záchranu

zámku,“ vysvětluje důvody zájmu
známý malíř a grafik Rapin.
Letos dostane Lipová velkou porci peněz na obnovu zámeckého
parku. Ministerstvo životního prostředí pošle zhruba 12,5 milionu korun. Za tuto částku chce Via Tempora Nova nechat odstranit náletové dřeviny z parku, ošetřit kvalitní
stromy a vysadit na patnáct tisíc nových dřevin, stromů a keřů. „Dru-

hou dotaci jsme získali z fondů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad,
opět zhruba 12,5 milionu korun a
za ně vybudujeme nové cesty, odpočinkové plochy a zrekonstruujeme či nově vystavíme opěrné zdi v
parku,“ vypočítal Jan Rapin.
Starosta Lipové Pavel Svoboda
tvrdí, že Via Tempora Nova je pro
zámek tím nejlepším, co ho mohlo
potkat. „Dřívější majitelé totiž jen
slibovali, Via Tempora Nova začala
ihned konat,“ řekl starosta.
Podle předběžných odhadů by rekonstrukce celého zámku měla vyjít na 500 milionů korun. Pokud půjde všechno podle plánu, měla by
být hotová do deseti let.

Peruc

Jé, jede Mr. Bean,
volali lidé u silnic

V Peruci si o víkendu dali sraz majitelé Mini Cooperů. Vedle starších
modelů, jež proslavil Mr. Bean v podání komika Rowana Atkinsona, se
leskly populární vozy nové generace. I když je dělí desítky let, jedno
mají společné: „Mini má osobnost a
je pro pohodové lidi,“ shodli se majitelé vozů. Na 7. ročník srazu dorazilo sedm desítek vozidel, která v sobotu vyrazila na jízdu po Lounsku
a všude vzbudila pozornost. (mst)

TOS Varnsdorf plánuje postavit Děti do ústavu jít neměly,
v Rusku svou druhou továrnu kritizuje ministerstvo Ústí
VARNSDORF Přední světový výrobce obráběcích strojů TOS Varnsdorf
plánuje v Rusku postavit svůj další
závod. Investici za zhruba 738 milionů korun ale komplikuje politická a
ekonomická situace v Rusku.
Ve čtvrtém největším ruském městě Jekatěrinburg postavil TOS Varnsdorf s firmou KR Group společnou
továrnu už v roce 2012. Obráběcí
stroje v ní zaměstnanci začali vyrábět v roce 2013.
„Teď plánujeme podepsat dokument o výstavbě dalšího závodu s
kapacitou 150 obráběcích strojů
ročně,“ uvedl ředitel společnosti Jan

Rýdl. „V první řadě se snažíme získat podporu pro výstavbu v rámci
našeho společného podniku, teprve následně budeme řešit případnou participaci jednotlivých akcionářů na poskytnutí těchto zdrojů,“ doplnil Rýdl.
V továrně by mohlo najít práci
200 až 300 lidí. Zahájení projektu
však závisí mimo jiné na stabilizaci
politické a ekonomické situace v
Rusku. V současné době se severočeská firma podílí na přípravě projektu přes svou dceřinou společnost GRS Ural. „To znamená, že finanční zátěž neseme společně s na-

ším partnerem KR Group,“ poznamenal ředitel.
Varnsdorfská firma loni výrazně
zlepšila hospodářský výsledek. Zisk
činil 72,7 milionu korun proti 14,75
milionu korun v roce 2013. Tržby
společnosti, která zaměstnává 520
osob, přesáhly loni 2 miliardy korun, o rok dříve byly 1,8 miliardy.
Zhruba 80 procent produkce podnik vyvezl. „Hlavními zahraničními
trhy jsou pro nás země EU, Rusko,
Čína, Turecko, Brazílie, Egypt a
USA,“ řekl Rýdl. Letos vedení firmy
předpokládá podobný hospodářský výsledek jako loni. (ula, ČTK)

Pokračování ze str. B1
Jenže najít nové místo pro osm dětí
nebylo jednoduché. Zásadní požadavek byl, aby zůstaly pohromadě,
což nebylo ochotné splnit žádné z
oslovených zařízení. Až výchovný
ústav ve Žluticích na Karlovarsku.
Žijí tam v jednom bytě a s ostatními
chovanci se nesetkávají.
Postup ústeckého magistrátu není
přitom v rozporu jen s tím, co si myslí ministerstvo, ale i s doporučením
krajského úřadu. „Nepovažujeme za
nutné žádat soudy o vydání předběžných opatření vedoucích k přemístění dětí, pokud by tak mělo být činěno
pouze v souvislosti s nejasnou situa-

cí Fondu ohrožených dětí, (který Klokánky zřizuje),“ stojí v dokumentu,
který vznikl před pár dny po kontrolách ve dvou Klokáncích na severu
Čech. Fond dluží státu přes 22 milionů za pojištění zaměstnanců. Ve zprávě se však píše, že o děti je v Klokáncích postaráno. Krajská sociálka ji rozeslala všem kolegům v kraji.
Mluvčí ministerstva práce Habáň
pak včera naznačil, že ústecký krajský úřad ve spolupráci s ministerstvem nalezl pro sourozence vhodnější zařízení než je žlutický ústav s
mřížemi na oknech. Zda se tam děti
přemístí, musí ale opět nejprve rozhodnout soud. — Artur Janoušek

Teplice chystají lázeňskou slavnost. Přijde 40 tisíc lidí?
Michal Dvořák
redaktor MF DNES
TEPLICE Pět hudebních scén a
stovky účinkujících o příštím víkendu nabídne slavnostní zahájení 861.
lázeňské sezony v Teplicích. Centrum města se na dva dny promění v
nekonečné korzo, kam přijedou za
zábavou desetitisíce lidí.

INZERCE

Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 603469105

8297

Koupím
Knihy, LP. T: 603469105

8942

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602366831

46642

Organizátoři už dolaďují poslední
detaily a denně sledují předpověď počasí. „Teď už se nedá nic zachránit
ani zkazit. Doběhnout nás může jen
počasí, které má na návštěvnost zásadní vliv,“ říká Přemysl Šoba, ředitel
teplického domu kultury, který monstrakci pořádá.
Nepříznivé počasí může podle Šoby
odradit až polovinu návštěvníků.
„Zažili jsme vítr, déšť i tropické teploty. Nejhorší je ale zima. Měli jsme jednou 9 stupňů, a to se málokomu chce
do ulic,“ vzpomíná Šoba.
Pokud bude naopak počasí příjemné, mohlo by na letošní slavnost zavítat zhruba 40 tisíc lidí i přes to, že se
v sobotu poblíž Teplic koná jiná velká
akce - otevření jezera Milada. „Myslím, že souběh může oběma akcím
prospět. Ani jedna není placená, lidé
nejsou celý den za plotem, mnoho
jich zvládne obojí,“ soudí Šoba.

Zahájení lázeňské sezony v podobě, kdy účinkující a stánkaři zaplaví
celý střed Teplic, se koná od roku
1995. Dům kultury převzal pořadatelské otěže v roce 2004. Přestože přebíral rozjetou akci, nevyhnul se tehdy začátečnickým chybám. Třeba
když bylo pódium hlavní scény od diváků oddělené jen plastovou páskou. „Hrála zrovna kapela Lunetic
na vrcholu slávy, naproti dav šílících
dívek. Kdyby se na kapelu vrhly, tak
by chlapi z ochranky neměli šanci,“
vzpomíná Šoba.
Zahájení lázeňské sezony se za 21
let novodobé historie rozrostlo v jednu z největších akcí svého druhu v celém Česku. Základní pilíře ale podle
organizátorů zůstávají stejné. Prvním je žánrová různorodost, druhým
pevné datum konání v poslední úplný květnový víkend. „Zachováváme
žánrovou pestrost i v rámci jednotli-

Ewa Farna Zazpívá v sobotu na hlavní scéně, kromě ní se ten den představí
Eddie Stoilow, Visací zámek, Zrní či František Nedvěd. V neděli zahrají Mig 21,
Wohnout, Kurtizány z 25. avenue, Vltava či Aleš Brichta. Foto: Jan Zátorský

vých scén. Kdyby byla jedna ryze folková, tak si tam trampíci rozbalí celty a nehnou se od ní. Takto skončí kapela jednoho ražení a začne jiná,“ vysvětluje Přemysl Šoba.
Podle něj proto není vhodné, aby
se slavnost rozrůstala, a tedy rozmělňovala v prostoru a čase, nebo aby
se mimořádně navyšoval rozpočet,
který se posledních několik let ustálil na částce 4,5 milionu korun.
„Sice bychom jeden rok nabídli
lepší program, ale návrat k původním penězům by byl napřesrok poznat,“ připomíná s tím, že hlavní
část rozpočtu tvoří příjmy od stánkařů, další pak příspěvky od sponzorů a města.
A co si šéf organizátorů z letošního
programu nenechá ujít? „Určitě si poslechnu nedělní koncert Czech Philharmonic Jazz Bandu na Scéně na
zámku,“ uzavírá Přemysl Šoba.

