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Severní Čechy
Ústí nad Labem

Neštěmický stadion
získá lepší zázemí
Pět milionů korun uvolnili ústečtí
radní na rekonstrukci zázemí v areálu fotbalového stadionu v Neštěmicích. Zdejší šatny jsou v téměř havarijním stavu a opravu potřebují.
Podle projektové dokumentace dojde k rekonstrukci šaten a zázemí
pro hráče, k opravě vzduchotechniky, zdravotnické instalace, elektroinstalace, fasády a kanalizace a pořízení nového mobiliáře. Stadion využívá FK Český lev Neštěmice, který
letos slaví 100. výročí vzniku. (pap)

Most

Smlouvy na odpad
či zeleň se obnoví
Mostecká radnice uzavře s Technickými službami města Mostu nové
smlouvy na zajištění svozu odpadu,
čistoty, péče o zeleň, správu veřejných pohřebišť či údržbu místních
komunikací a jejich zimní údržbu.
Stávajícím smlouvám vyprší na konci roku platnost. Náplň nových zůstane beze změny, každý rok pouze
radnice v dodatcích upřesní konkrétní rozsah a cenu služeb. Městská akciová společnost hospodařila loni
se ziskem 2,95 milionu korun. (men)

Verneřice

Z výběhu zmizela
drůbež za 9 tisíc
Případem zmizelé drůbeže se začali zabývat policisté v Benešově nad
Ploučnicí. V noci z jedenáctého na
dvanáctého července se z výběhu
ve Verneřicích ztratila drůbež v celkové hodnotě téměř 9 tisíc korun.
Majitelé postrádají kachny, kuřice,
holuby, skřivany i kuřata. Policisté
věc řeší jako přečin krádeže. (ula)

Duchcov

Technické obory se
předvedly zábavně
Více než 200 žáků 8. tříd základních
škol z Teplicka se v prostorách Gymnázia a Střední průmyslové školy v
Duchcově zúčastnilo již 3. ročníku
Technických her, jež jim zábavnou
formou přiblížily technické obory.
Žáci si mohli vyzkoušet geocaching,
kdy museli v areálu školy hledat
ukryté „kešky“, nebo architekturu
a stavitelství, kdy měli možnost postavit si vlastní most. O tom, že ani
matematika nemusí být nudná, je
pak přesvědčili studenti informatiky Přírodovědné fakulty UJEP se
svými chytrými roboty. (pap)

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

Policejní psí dorost opět cvičí
honění lumpů v Prackovicích
Před lety zavřená policejní chovatelská stanice je znovu v provozu,
nahradí domažlickou,
kterou už se nevyplatí
opravovat. Každý rok
je tu potřeba vycvičit
až 110 policejních psů.
Pavel Křivohlavý
redaktor MF DNES
PRACKOVICE NAD LABEM Štěkot
mladých policejních psů a povely jejich cvičitelů po letech opět oživily
prackovický policejní areál. Včera
tu slavnostně byla znovu otevřena
chovatelská stanice Policie ČR, která tu fungovala už dříve. Je jedinou
svého druhu v republice.
Ubytování zde zatím našlo 41 fen
a štěňat plemen německý a belgický ovčák, které sem byly převezeny z uzavřené chovné stranice v Domažlicích. Kapacita areálu je 70 kotců s velkými výběhy.
„Každý rok musíme vyprodukovat
zhruba 100 až 110 zvířat potřebných
k obměně služebních psů,“ popisuje
úkol nově zrekonstruované stanice
její vedoucí Radek Fuksa.
Budoucí policejní čtyřnozí pomocníci dostali v Prackovicích důstojné
a hygienické zázemí. „Celkové náklady na rekonstrukci, které činily
přibližně osm milionů korun, byly

V novém prostředí Zrekonstruovaná chovná stanice v Prackovicích má za úkol ročně vychovat a vycvičit kolem stovky služebních psů. Zatím se tu rozkoukává 41 fen a štěňat německých a belgických ovčáků. Foto: O. Hájek, ČTK

použity zejména na opravu kanalizace, vybudování porodny, kde jsou
vysoké požadavky na hygienu, a na
další stavební úpravy,“ shrnuje potřebné úpravy Jaromír Bischof, ředitel správy logistického zabezpečení
policejního prezidia.
O policejní psí dorost a jejich matky se bude starat 17 zaměstnanců.
„Přímo z naší obce zde pracují dvě
holčiny a pan domovník,“ vyjadřuje radost z nových pracovních míst
Andrea Svobodová Křešová, starostka Prackovic nad Labem.
Historie výcviku policejních psů v
Prackovicích sahá až do listopadu
1953, kdy zde vznikla první chovná
stanice pro útvary SNB. Tenkrát odchovávala německé ovčáky, dobrmany, bígly, bloodhoundy, labradorské retrívry a krátkou dobu zde v
chovu působily i dvě vlčice. Stanice
fungovala do roku 2011, kdy se z ekonomických důvodů rozhodlo o utlumení chovu služebních psů.
Do konce června se o mladé policejní psy starala stanice v západočeských Domažlicích, která byla založena roku 1961 v tamních kasárnách.
Po uzavření prackovické stanice se
před sedmi lety ona stala jedinou v
republice. Teď se role obrátily a vše
se nastěhovalo na sever Čech. Podle
vedení policie by totiž domažlická
stanice, kde se po letech provozu významně zhoršily podmínky zoohygieny v ustájení zejména štěňat a mladých psů, potřebovala až příliš velkou a nákladnou rekonstrukci. Řešením se tak stalo právě obnovení provozu v prackovickém areálu.

Lovci nosorožčích rohů odešli ze Prodejce energií Centropol
soudu volní. Žalobce se odvolal zvýšil tržby na 7 miliard
PRAHA, SEVERNÍ ČECHY Obvodní soud pro Prahu 6 zprostil obžaloby patnáct z šestnácti lidí, kteří se
podle obžaloby v letech 2011 až
2013 podíleli na pašování nosorožčích rohů z Jihoafrické republiky. S
dvouletou podmínkou a pokutou
ve výši 600 tisíc korun kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy odešel
od soudu pouze hlavní organizátor
akce Mao Nguyen Hue.
Obžalovaným, z nichž hned jedenáct pochází z Ústeckého kraje, hrozilo dva až osm let vězení. Státní zá-

stupce s rozhodnutím soudu nesouhlasí. „Podal odvolání do všech výroků rozsudku,“ sdělila mluvčí soudu Zuzana Barochová.
Jediný odsouzený Vietnamec najímal Čechy jako lovce, platil jim letenky, pobyt i povolení k lovu nosorožce tuponosého. Cesta pro jednoho vycházela na několik desítek tisíc dolarů. Po návratu do Česka
podle obžaloby organizátoři od lovců získali rohy za sto amerických dolarů, přičemž skutečná cena záležela na váze a pohybovala se od 300 tisíc do 500 tisíc dolarů za kus. Celkem

plánovali organizátoři podle obžaloby vyvézt z Česka bez povolení 24
rohů v hodnotě zhruba 96 milionů
korun. Měly skončit ve Vietnamu,
kde slouží jako surovina k výrobě
tradičních léčiv.
Samotný lov a vývoz trofejí z JAR
trestný není, následný obchod s nosorožčími rohy už však ano.
Obžalovaní vinu odmítají. Shodně
popřeli, že by za lov dostali zaplaceno. Někteří tvrdili, že ani nevěděli o
tom, že by měli na jihoafrické farmě
střílet zvířata. Prý si původně měli
jen užívat na safari. (ČTK, men)

ÚSTÍ NAD LABEM Dodavatel elektřiny a plynu Centropol Energy zvýšil loni meziročně tržby na 7,1 miliardy korun. V roce 2016 tržby této ústecké firmy činily 6,8 miliardy. Cílem
společnosti je posilovat i v příštích letech a zvýšit počet zákazníků o třetinu, jak uvedl manažer vnějších vztahů Centropolu Aleš Pospíšil.
Koncem loňského roku dosahoval
počet odběrných míst Centropolu
přes 302 tisíc, z toho 246 500 bylo
odběratelů elektřiny a takřka 56 tisíc plynu. Za loňský rok se tak společnost mezi dodavateli v Česku ocitla u obou energií na 4. místě.

Cenu elektřiny ani plynu firma loni
nezvyšovala, hospodářský výsledek
před zdaněním byl 28 milionů korun. „Výrazně jsme investovali do poboček a zaměstnanců, současně bylo
naší snahou efektivněji nastavit řízení ve firmě a zbavit se zbytečných
nákladů,“ uvedl Pospíšil.
Společnost zaměstnává 304 lidí,
udržet si je se snaží prostřednictvím
vyšších mezd, než je průměr, a benefitů. V budoucnu se podle Pospíšila
chce výrazně angažovat v zavádění
chytrých technologií do domácností, obcí a firem a nabídnout zákazníkovi celkový servis. (ČTK)

INZERCE

Doprava, logistika

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Staňte se součástí Amazonu - získáte skvělou mzdu a benefity

Osobní bankéř/ka - Lovosice

Staňte se leadrem a získejte řadu benefitů! Hledáme Vás!

Osobní bankéř/ka - Roudnice nad Labem

Manažer logistiky - Žatec!

Účetní s čistou hlavou | C homutovsko

Staňte se součástí Amazonu a získejte skvělou mzdu a benefity!

Osobní bankéř/ka senior - Teplice

Strategický plánovač/ MRP expert

Development controller - automotive

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Koordinátor školení

Osobní bankéř/ka - Lovosice

Učitel SŠ - psychologie

Osobní bankéř/ka - Roudnice nad Labem

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Účetní s čistou hlavou | C homutovsko

učitel/ka v mateřské škole

Osobní bankéř/ka senior - Teplice

vychovatel/vychovatelka

Development controller - automotive

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

