
mostecko  česko  svět mostecky.denik.cz

mostecký

MOSTECKO
DNES

MOSTECKO
VČERA

Sirény se rozezní
k uctění památky

Litvínov – Symbolické
uctění památky tří vojáků
české armády zabitých
v Afghánistánu proběhne
dnes ve 12 hodin, kdy se v
celé ČR rozezní sirény. Bude
se jednat o souvislý nepře-
rušovaný tón v délce 140
sekund. Jedním z nich byl
absolvent Scholy Humanitas
Martin Marcin. (edb)

4
Čtyři roky stará zpráva
šířící se po sociálních
sítích na internetu je
hoax. Informuje o tom,
že město Most odpusti-
lo obyvatelům Chanova
dluhy 30 milionů korun.
Radnice se od této „za-
ručené“ informace
distancuje.

Gigathlon zavítá
do Mostu
Most – Závod, který kom-
binuje běh, plavání, in-line
brusle, silniční a horské ko-
lo, tedy gigathlon, o prvním
zářijovém víkendu zavítá na
sever Čech.
zářijovém

Čech.
zářijovém

Včera o tom in-
formovala mostecká radnice
na Facebooku. Start i cíl
bude v Labe aréně v Rači-
cích, v sobotu 1. září bude
hlavním dějištěm mostecká
Matylda a okolí. (edb)

Se suchem zápasí i chovatelé
Ředitelka agrární
komory pozvala do
regionu ministra.

EDVARD D. BENEŠ

Most – Sotva skončily ne-
příliš vydařené žně, valí se
na zemědělce další obrovský
problém. Tentokrát se ne-
týká rostlin, ale zvířat. Ve-
dení Okresní agrární komo-

ry Most – Teplice upozor-
ňuje, že situace je už teď
kritická. Ředitelka

je
Ředitelka

je
komory

dokonce napsala dopis mi-
nistrovi zemědělství, ať se
sám přijede přesvědčit.
Letošek označují země-

dělci tak trochu apokalyp-
ticky rokem, kdy zmizela
tráva. „Na pastvě je holá
zem. Denně musíme přikr-
movat šesti až sedmi balíky
sena, o vodě ani mluvit ne-
budu. Já osobně měřím na

farmě srážky a letos to je
prostě katastrofa,“ vysvětlil
Deníku Štefan Sedlár, který
hospodaří v Domaslavicích
a v Háji u Duchcova. Podle
něj od 19. března do 30.
června, kdy bylo vláhy nej-
více potřeba, spadlo v této
oblasti ubohých 17 mm srá-
žek.
K celé situaci podotýká, že

problémy s živočišnou vý-
robou byly vlastně už dávno
před tím, než začaly žně.

„Jenže jejich průběh ty pro-
blémy tak trochu zastínil,“
doplnil zemědělec, který se
společně s dcerou stará
o téměř 90 kusů skotu.

JATKY NESTÍHAJÍ
„Někteří zemědělci už avi-
zují, že v důsledku nedo-
statku krmení budou muset
omezit nebo úplně snížit
svá stáda, což by bylo pro
další stav českého zeměděl-
ství velmi špatné,“ upozor-

ňuje ředitelka Okresní
agrární komory Most –
Teplice Ludmila Holadová.
Také Štefan Sedlár už

uvažoval o tom, že se stáda
postupně zbaví. Jenže i to je
už dnes problém. „Když za-
voláte na jatka, tak vám
řeknou, že se dostanete na
řadu někdy v říjnu, protože
teď se chce skotu zbavovat
snad každý,“ připomíná
Sedlár.
Pokračování na straně 2

9Tip redakce:Čtvrtý ročník
zážitkového
nočního běhu s
čelovkami se koná
v sobotu 11. srpna
v centru Mostu.

3Událost týdne:Mostečané
nemají v ulicích
vodu na ochlazení.
Skoro všechna
zmizela. Z nádrží se
staly květináče.

7 Krimi týdne:Kriminalisté
TOXI týmu z Mostu
zadrželi a obvinili
dva dealery drog
v rámci akcí West
a Frozen.
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Prozkoumejte
tajemné
mlýny
Conabízejímlýny ve vašemokolí?

Kde vámukážou, jak semelemouka,

nebonaučí dělat chléb?
Akde se dádát běhemvýletu i káva?

PřímonaMostecku žádnýmlýn

užnení.MlýnHolzmühle vHorním

Jiřetíně byl zahrnutý výsypkou.
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Z DOMOVA

Rohlíky budou
kvůli suchu dražší,
tvrdí pekaři
strana 4

SVĚT

KLDR se chlubí
novými tramvajemi.
Pocházejí ale od nás
strana 6

DENÍK PLUS

Robert Redford
pověsil film
na hřebík
strana 9

Hádají se kvůli operaci oka
Ústecký kraj – Operace še-
dého zákalu obou očí, která
se však u levého oka nepo-
vedla. Tak hodnotí seniorka
Jana Cutychová z Ústí nad
Labem zkušenost z Oční
kliniky Masarykovy nemoc-
nice, se kterou se už čtyři
roky kvůli svému případu

pře. Po operaci prý cítila
bolest a potíže má podle
svých slov dodnes. Vedení
kliniky ovšem její tvrzení
odmítá. Není prý pravda, že
by se operace nepovedla,
seniorka údajně nemůže
mít lepší vidění, než jaké
má. Více na straně 3

Policisté šetří stovky krádeží
FRANTIŠEK ROČEK

Ústecký kraj – Policisté
v rámci celého Ústeckého
kraje evidují za první polo-
letí letošního roku stovky
drobných krádeží. Zazna-
menali například 352 krá-

deží věcí z aut, na 90 krá-
deží součástek z vozidel
nebo 116 odcizených jízd-
ních kol.
Ve výrazně menším Libe-

reckém kraji policisté za
první pololetí roku zazna-
menali 109 krádeží věcí

z aut a 70 zcizených jízd-
ních kol.
Krádeže tohoto typu se

kriminalistům špatně vy-
šetřují. Zlodějům totiž stačí
k jejich činu zpravidla pár
vteřin a s kořistí pak rychle
mizí.

LABE ARÉNA HOSTÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ
OZLATO!Naděje veslař-
ského sportu změří v těch-
to dnech své síly v Labe
aréně Ústeckého kraje na
Mistrovství světa juniorů
2018. Slavnostní zahájení
šampionátu se konalo
včera a v následujících
dnech už budoumladí
veslaři bojovat o titulymis-
trů světa. Finálové jízdy
jsou naprogramu v sobotu
a neděli, kdy proběhne
i slavnostní zakončení. Na
mistrovství se kvalifikovalo
262posádek z 58 zemí
včetně exotických, jako
jsou například Vanuatu ne-
boBahamy. Celkem je
akreditováno 1056 spor-
tovců. Nejpočetnějšími vý-
pravami jsou reprezentace
Německa (90 účastníků),
USA (85) a Itálie (70 ). Čes-
kou republiku bude vRači-
cích reprezentovat 10 po-
sádek, šestmužských
a čtyři ženské.
Foto: Deník/Karel Pech
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