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Razítka spalovna má,
chybí jí však odpad

Tipy
deníku

Do botanické zahrady v Teplicích
tip na výlet

Po více než
dvouměsíční
pauze se veřejnosti otevřela teplická
botanická zahrada.
Návštěvníci se mohou
kromě rozkvetlých expozic těšit na nový odbavovací systém. Je zde
nový turniket a pokladní systém. Každý
návštěvník obdrží de-

Zítra můžeme stavět, tvrdí
o spalovně v Komořanech
United Energy. Nic se však
neděje.

signovou vstupenku,
kterou si může nechat
třeba na památku.
Kromě toho zahrada
prodloužila v letních
měsících otevírací dobu. Nově je zahrada
otevřena v období červen – srpen až do 19
hodin. Otevřeno je od
úterý do neděle od 9
hodin. V pondělí má
zahrada zavřeno.

KAMILA MINAŘÍKOVÁ

Chomutovské
kino Svět bude ve čtvrtek
4. června
promítat snímek Neviditelný. Držitelka ceny Emmy Elisabeth
Moss hraje hlavní roli v
příběhu o posedlosti,
který se inspiroval

klasickým monstrem
filmového studia Universal. Hrdinka příběhu Cecilia Kass uvízla v
nebezpečném vztahu s
bohatým brilantním
vědcem, který ji poměrně nevybíravě
kontroluje na každém
kroku.

Krátce
Dnes se opět Chomutovskem
rozezní zkouška sirén
Okres Chomutov – Sto čtyřicet sekund dlouhý
nepřetržitý tón elektrických sirén se ve středu 3.
června opět rozezní okresem Chomutov. Hasiči
prověří, že správně fungují. Akustická zkouška se
uskuteční tradičně první středu v měsíci, a to
mezi 12. a 12.15 hodin. Cílem je prověřit stav sirén
a pronikání signálu vybudovaným rádiovým systémem spouštění sirén, pro případ vyrozumění a
varování obyvatelstva v době vzniku mimořádných situací. Známý zvuk se ulicemi ponese po
dvouměsíční pauze. V dubnu ani v květnu se
zkouška nekonala, aby při nouzovém stavu kvůli
šíření koronaviru nezpůsobila paniku. (zpp)
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Loňský úspěch má pokračování.
Ve voliéře je další mládě sovice
Pár sovic krahujových v
chomutovském zooparku
přivedl na svět další mládě.
Vyklubalo se v druhé polovině dubna a může z toho
být další významný chovatelský úspěch. Odchov sovic krahujových je totiž
poměrně vzácný, například v loňském roce se
podařil pouze v sedmi evropských zoo. „Proto
jsme pyšní, že se nám po tolika letech v jejich odchovu začíná dařit,“ raduje se ředitelka zooparku
Věra Fryčová. Loňská mláďata byla pro zoopark
první po patnácti letech, to letošní je tedy dalším
příjemným překvapením. Odchov sice ještě není
úplně u konce, chovatelé jsou ale optimističtí.
„Mláděti se daří dobře, rodiče se o něj starají,
všechno probíhá, jak má,“ netají se spokojeností
vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. Mláďata sovic
rostou velice rychle, letošní pískle už umí létat a
velikostí skoro dorostlo rodiče. To ale neznamená, že je už vůbec nepotřebuje. „Pořád se pohybuje v jejich blízkosti, hlavně kvůli krmení. Rodiče mu ho totiž porcují, to ještě mládě nezvládne,“
říká Hana Kratochvílová, chovatelka dravců v zooparku. Pár sovic i s jejich mládětem mohou návštěvníci zooparku vidět v jejich voliéře nad restaurací Tajga. Helena Hubáčková – marketing
Zooparku Chomutov

www.chomutovsky.denik.cz/tipy

Neviditelný v kině Svět
čtvrtek 4. června

hnědé uhlí třináct,“ vypočítává Horák. Sto padesát tisíc
tun směsného odpadu dokáže nahradit 72 tisíc tun uhlí.
Roční kapacita zařízení by
tak dokázala vytopit třicet
tisíc bytů. Množství vyprodukovaných skleníkových
plynů, oxidu uhličitého a
metanu je podle Horáka během této metody zpracování
odpadu o desítky tisíc tun
nižší než u skládkování.

Ústecký kraj – Kontroverzní
projekt Zařízení na energetické využití odpadů (EVO) v
Komořanech má podporu
měst i kraje. Přesto se nestaví. Investor má s městy pouze
domluvu o spolupráci, odpad
i podpora v legislativě zatím
chybí. Stavbu by mohly zafinancovat i evropské peníze.
Stavební povolení pro EVO
je vydané od roku 2013, společnost United Energy získala
i kladné stanovisko EIA a
další potřebná razítka.
„Mohli bychom stavět zítra,“
potvrzuje obchodní ředitel
Petr Horák. Co ale soukromá
společnost nemá, je jistota,
že bude mít dostatečný přísun odpadu a projekt nebude
ekonomický propadák.
Ústecký kraj podle Českého
statistického úřadu ročně
vyprodukuje kolem 300 tisíc
tun odpadu. Kapacita plánovaného zařízení je přesně
polovina, 150 tisíc tun ročně.
Od roku 2011 má United
Energy dohody o partnerství
a spolupráci s Chomutovem,
Ústím nad Labem, Teplicemi,
Bílinou, Kadaní, Jirkovem a

CHTĚJÍ PODPORU Z UNIE

TVŮRCI PROJEKTU spalovny EVO Komořany u Mostu využívají
ve své prezentaci srovnání se skládkováním. Foto: evokomorany.cz

od minulého čtvrtka také s
Litvínovem. Jedná se ale
pouze o deklarovanou podporu, která dodávky odpadů
neslibuje.
Důvodů je hned několik.
Pro obce je totiž stále nejlevnějším způsobem, jak se
zbavovat odpadu, jejich odvoz na skládku. „To válcuje
jakékoli jiné využití odpadů,
nejen energetické,“ říká
technický ředitel firmy Petr
Mareš. Napomáhá tomu i legislativa. Zákon o odpadech
odložil konec skládkování z
původně avizovaného roku
2024 na rok 2030. Podle Mareše se komunální politici

také obávají učinit rozhodnutí, které řada obyvatel a
ekologických organizací vnímá přinejmenším kontroverzně. Petice proti stavbě
podepsalo v roce 2017 více
než tisíc lidí.
EVO fungují tak, že přeměňují nevyrecyklovatelný
odpad na energii a teplo. Část
elektrické energie využijí pro
vlastní spotřebu, zbytek putuje do rozvodné sítě. Výhřevnost směsného odpadu
je podle Horáka téměř totožná s hnědým uhlím.
„Směsný, dále nevytříditelný
odpad má výhřevnost deset
megajoulů na kilogram,

Ústup od skládkování je v
rámci EU trendem. Zařízení
typu EVO provozují v Německu 96, Francie jich od
roku 2017 postavila 127.
Možná i proto může získat
United Energy, která zatím
všechny probíhající stavby
hradí z vlastních prostředků,
peníze z Evropské investiční
banky. Přesvědčený je o tom
náměstek hejtmana a litvínovský zastupitel Martin
Klika. S projektem počítá
hejtmanství ve svém plánu
odpadového hospodářství.
„Je tam varianta, že na ten
projekt dostanou peníze z
Bruselu. Neříkám, že celé, ale
část. Pojďme to podpořit,“
vyjádřil se při jednání v litvínovském zastupitelstvu.
Odhadované náklady na
stavbu se pohybují okolo tří
miliard korun.

Kamera, klapka! V Kadani natáčí film
Pokračování ze strany 1
Od poloviny léta se sice
filmaři kvůli natáčení přestěhují na Moravu, ještě
v září by se ale měli vrátit na
sever kvůli záběrům v nemocnici. Ty už mohly být
hotové, kdyby do plánů nevstoupila epidemie koronaviru. Ta se ostatně na natáčení podepsala ve více směrech. „Celkově je situace napjatá kvůli časovému zpož-

dění. Vypadli nám navíc dva
významní sponzoři: cestovní
kancelář a hlavní partner,
firma Husky, která musela
zavřít obchody,“ nastínil režisér s tím, že ho už nahradil
nový partner.
Kvůli covidu nebyla
úspěšná ani crowdfundingová kampaň na Hithitu, prostřednictvím které se filmaři
snažili získat 700 tisíc korun.
Snímek má rozpočet kolem

osmi milionů. „Všechny
kampaně v tomto období
krachly, mediální prostor byl
totálně zamořený covidem.
S Hithitem jsme se ale dohodli na restartu v září,“ poznamenal Němec.
Světlé momenty podle něj
představuje práce v Kadani,
kterou oceňuje pro její malebnost a také vstřícnost
místních. „Všichni nám tu
nadstandardně pomáhají, ať

je to město, jeho organizace
nebo zdejší podnikatelé. Mile
mě to potěšilo. Jinde je peklo
zařídit i malou věc, tady jde
všechno hladce, i když potřebujeme řídit dopravu,“
pochválil režisér.
Natáčení potrvá do listopadu, film má jít do kin v září
příštího roku. Jeho vznik je
v rukách štábu, který má kořeny právě na Chomutovsku.

Fotogalerie na Deník.cz

DRŽÍME PALCE! STUDENTI JDOU K MATURITĚ
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI. Už od začátku týdne probíhají na středních
školách a gymnáziích maturitní
zkoušky. Kvůli pandemii koronaviru
se „zkoušky dospělosti“ konají za
zvýšených hygienických opatření.
Nejinak je tomu také na Gymnáziu
v Lovosicích. „Maturity u nás probíhají
naprosto bez problémů,“ uvedl ředitel gymnázia Marek Bušek. Včera tam
skládal test z cizího jazyka například
Tomáš Tocauer. Na zdárný průběh
písemné práce dohlížela profesorka
gymnázia Petra Dušánková (oba na
snímku). Součástí státních maturit
jsou tradičně také slohy z češtiny
a cizích jazyků. S ohledem na uzavření škol v polovině března však ministr
školství oznámil, že se letos psát
nebudou. Foto: Deník/Karel Pech
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