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34 hektarů, část leží i v sousedním okresu Most. Zda
vyrobí a nabídne burčák, vinařství ještě nerozhodlo.
Částečně zkvašený hroznový
mošt nedováží, soustředí se
na produkci vlastních vín
z Českého středohoří.
SRÁŽKOVÝ STÍN HOR
Rodinné Vinařství Němeček,
které má dva hektary vinic
nad řekou Ohří mezi Chomutovem a Žatcem, označilo
předchozí tři ročníky za
skvělé. Úspěch letošního závisí hodně na vodě.
„Jarní mrazíky révu moc
nepoškodily, ale problém je
letos se suchem,“ uvedl
sklepmistr Lukáš Němeček.
Na rozdíl od Mostu jsou
menší vinice v sušší oblasti,
ve srážkovém stínu hor,
který ovlivňuje celé Žatecko.
Navzdory tomuto omezení
vinařství letos chystá i oblíbený burčák. Vyrobí ho
v září.

IVAN VÁŇA. Foto: Deník/Martin Vokurka

Severočeské víno
Navzdory průmyslu a těžbě
uhlí se v Ústeckém kraji
vinicím daří. Velká část
z nich (72 hektarů) je na
Mostecku, které je
proslulé pěstováním révy
na rekultivovaných
plochách zrušených
šachet. Obnova vinic
tu navázala na středověkou tradici. K té se hlásí
i vinařství v sousedních
okresech, kde sdílejí
malebnější krajinu
s chmelařskými
či ovocnářskými podniky.
Nejznámější vinařskou
oblastí regionu
je Litoměřicko.
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cestujícími,“ dodala mluvčí.
Cílem zařazení nového víkendové spoje je podle ní i
podpora návštěvnosti Krušných hor.
Kdo chce momentálně
vyrazit na výlet na hřebeny
Krušných hor, může využít
čtyř párů vlaků. Pozor si
musí dát na výluku v úseku
Dubí – Moldava způsobenou
sesuvem trati. Místo motoráčků jezdí teď z Oseka na
Moldavu autobusy.

Rada monitoringu zatím otevření
D8 v celé šíři nedoporučila

www.chomutovskydenik.cz
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Severní Čechy – Ředitelství silnic a dálnic zatím
neotevře dálnici D8 v celé šíři v místě problematické prackovické estakády. Kvůli neustálým pracím to
nedoporučila Rada geotechnického monitoringu.
„Na Radě jsme se shodli, že doporučení k otevření
dáme až po dokončení současně prováděných stavebních prací. První fáze je již téměř dokončena,
nyní se připravuje další. Poté bychom měli rozhodnout. Netroufám si ale odhadnout přesný termín
otevření, záleží to na průběhu prací,“ uvedl člen
Rady monitoringu Jan Blahut, geolog z Akademie
věd ČR. (kš)

Jirkovská pošta bude kvůli
rekonstrukci na den uzavřená

POŠTA V JIRKOVĚ bude moderní a větší. Foto: Deník/J. Dušek

Jirkov – Na pobočce České pošty v Jirkově začaly
probíhat velké změny. Prostory se modernizují
a k úpravám dochází i v zázemí. S rekonstrukcí jsou
ale spojené stavební práce a přestože po většinu
doby prací bude pošta otevřena, v sobotu 12. srpna
to neplatí a bude zavřeno. (re)

Na otvické nákupní zóně shořel
v noci automobil na popel
Jirkov – Z auta škvarek a škoda za více než sto tisíc
korun. Chomutovští a jirkovští hasiči vyjížděli
v pondělí časně z rána na obchodní zónu v Otvicích. „Kolem druhé hodiny ranní tu hořelo osobní
auto značky Ford Mondeo,“ vysvětluje mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Požár se podařilo záhy uhasit
a nikdo nebyl zraněn. Škoda se ale vyšplhala odhadem na sto tisíc korun. Příčina vniku požáru se vyšetřuje. (re)

Policie pátrá po lupičích, žádá
veřejnost o spolupráci
Klášterec nad Ohří – Ve středu 2. srpna došlo
v Klášterci nad Ohří k vyloupení banky. Ozbrojené
pachatele se ale zatím nepodařilo vypátrat. Policie
teď zveřejnila jejich popis a žádá případné svědky,
aby poskytli policii informace. Popis pachatelů:
1. Muž kolem pětadvaceti let, sportovní postavy,
přibližně 175 centimetrů vysoký. Podle svědků snědé pleti, s holou hlavou. V době loupeže měl na
hlavě kšiltovku s potiskem, na sobě tmavou mikinu
s kapucí, tmavé kalhoty a světlé sportovní boty.
2. Stejně starý muž, štíhlé postavy, výška mezi
175-180 centimetry. Černé nakrátko střižené vlasy.
V době loupeže měl na hlavě modrou kšiltovku. Na
sobě měl tmavou mikinu s kapucí, tmavé kalhoty
a sportovní boty. Hovořil česky. Fotografie jsou dostupné na webu Chomutovského deníku. Informace
můžete podávat na bezplatné lince 158. (re)
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