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Rodinné a mateřské centrum Projekt „Teplifikace města Lovosice“
získal ocenění „Projekt roku“
Mozaika zahajuje činnost
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Miss Roma Internacional 2009
je z Lovosic

Tři lovosické školy
slaví narozeniny
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Vznikne v Lovosicích logistické centrum?
Ústecký kraj usiluje o vznik rozsáhlého logistického centra poblíž Lovo- v rukách Ministerstva dopravy ČR,
sic. Hejtmantka Jana Vaňhová se dokonce nechala slyšet, že je jde o jednu které má v plánu vybudovat jedno
z priorit kraje.
podobné centrum v každém kraji.
Ústecký kraj by zde hrál roli jakéhosi
Využít by se pro ni měly skladové jsou už nyní silně zatížené dopravou, garanta či zastřešovatele. V tuto chvíli
budovy u silnice z Lovosic do Lukavce, na druhou stranu logistické centrum je celá věc ale teprve v jednání, je třeale ve hře jsou i jiná místa v republice. by nabídlo nové pracovní příležitosti. ba najít shodu se starosty všech dotčeO tom, kde se stavba nakonec zrealiPodle tiskové mluvčí Ústeckého kra- ných obcí. Pracovní schůzky a jednání
zuje, bude rozhodovat ministerstvo je Magdaleny Hanáčkové je vše teprve probíhají, další budoucnost celého
dopravy.
v jednání: „Myšlenka logistického projektu se teprve formuje.“
▶ pokračování na straně 2
Nápad vzbuzuje emoce. Lovosice centra v Lovosicích je nyní zejména

V budově městského úřadu je k vidění výstava dětských kreseb části města za nádražím. Více v článku „Děti malovaly
čtvrť před revitalizací“ na straně 3.

Děti malovaly čtvrť
před revitalizací
Desítky lovosických dětí se zapojily
do speciálního projektu spojeného s
revitalizací čtvrti za nádražím.
Malovaly její současný stav i to, jak
by mohla vypadat v budoucnu. Do
akce se zapojili žáci speciální základní
školy a také děti z mateřinky v Terezínské ulici. Většina dětí navštěvující
obě školní zařízení obvykle žije v místech, kde se revitalizace uskuteční.
„Obrázky jsou často kolektivním dílem a jsou skutečně propracované.
▶ pokračování na straně 3

Bitva za záchranu
Pfannschmidtovy vily pokračuje
Nejkrásnější budova v Lovosicích
už dlouho naplňuje starostmi hlavy
všech odpovědných. Žádosti o poskytnutí dotace byly doposud neúspěšné. Snad i proto, že požadovaná
ﬁnanční částka 70 miliónů byla až
příliš velká.
„Hledá se tedy jiné řešení. Naskytla
se možnost požádat o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. Podmínkou ovšem
je změnit původní zamýšlené využití.
Je možno si vybrat: buď nedělat nic,

nebo pro tuto vilu najít jiné smysluplné uplatnění a sehnat snadněji
peníze,“ řekl vedoucí Odboru regionálního rozvoje a správy města MěÚ
Lovosice Martin Dlouhý. Usnesením
městského zastupitelstva byla zvolena druhá cesta. Projekt dostal název
„Návštěvnické centrum pro udržitelný rozvoj v Lovosicích.“ Zatímco sklepení zůstává vyhrazeno plánovanému
muzeu, přízemí, první a druhé patro
by mělo sloužit k realizaci tohoto no▶ pokračování na straně 3
vého projektu.

Radnice chce patřit
mezi místa přátelská
rodině

Pokud se vydáte na městský úřad
vyřídit své záležitosti, můžete přijít
i se svým dítětem. Nově je tu otevřen
dětský koutek. Během jednání na
úřadě si vaše dítě může hrát nebo
malovat. Radnice nyní usiluje o certiﬁkát „Místo přátelské rodině“.
„Nápad vytvořit na úřadě dětský
koutek vznikl na základě naší účasti na
regionální konferenci Místa přátelská
rodině/Jak sladit rodinu a zaměstnání,
kterou pořádalo Centrum komunitní
práce Ústí nad Labem,“ vysvětluje Eva
Rudiková, vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví.
Dětský koutek vznikl ve vestibulu
hlavní budovy. Děti tu mají k dispozici pastelky, papíry na kreslení nebo
omalovánky. Při tvorbě koutku pomohla jedna z učitelek základní umělecké školy, díky které vznikla na zdi
veselá kresba.
Maminkám, ale samozřejmě i tatínkům, je k dispozici přebalovací pult,
který je umístěn na WC pro návštěvníky úřadu. Dětský koutek je určen
dětem od 2 do 8 let. Nemá žádný trvalý dozor.
„Městský úřad se nyní přihlásil o
možnost získat certiﬁkát ‘Místo přátelské rodině‘. Komise bude jednotlivá
místa objíždět v průběhu května. Věříme, že uspějeme a certiﬁkát získáme,“
říká Eva Rudiková.
Mezi podmínky certiﬁkace patří:
bezbariérový vchod, možnost vstupu
s kočárkem, dětský koutek, kde se dá s
dětmi počkat, možnost přednostního
vyřízení pro rodiče s malými dětmi.
Vznik dětského koutku si vyžádal investici 7 500 korun.
(pt)
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Protipovodňová opatření z pohledu Lovochemie
Voda je podmínkou života. Je to však živel, který svou silou dokáže životu Česko saských přístavů až k ukotvení do
také ublížit. Povodně, které postihly v roce 1997 Moravu a v roce 2002 ob- dálničního přivaděče v oblasti Prosmyk
za Technickými službami. Čtyři čerpací
lasti povodí Labe, Vltavy a Ohře vstoupily svým rozsahem do historie.
stanice umožní při povodni odvod srážK minimalizaci ničivých následků rodní a vodní dílo lze právem zařadit kových vod a vyčištěných průmyslových
vod, které běžně odcházející kanalizací,
„velké vody“ v budoucnu iniciovalo mi- mezi stavby ekologického charakteru.
nisterstvo zemědělství spolu s jednotliProtipovodňovou ochranu průmyslové do vodního toku. Kanalizační výpusti
vými kraji dvě etapy protipovodňových zóny dlouhou více než 5,2 km vytvoří i z celé zóny budou opatřeny hermeticopatření. Vláda České republiky svým 43 úseků zemních hrází, železobetono- kými uzávěry proti zpětnému průniku
usnesením stanovila podmínky pro vý- vých stěn a mobilních hrazení pevně vody do chráněného území. Průzkum a
běr takových technických řešení, která zakotvených do podloží. Linie začíná za- posouzení vývojem vytvořených složizabezpečí ochranu ohroženého
území a současně budou respektovat požadavky na ochranu
přírody a krajiny a budou ekonomicky efektivní. Výše eliminovaných škod musela vždy pro
danou oblast převyšovat předpokládané investiční náklady na
stavbu protipovodňové ochrany.
Na Lovosicku, na levém břehu
Labe, vyhověla těmto kriteriím průmyslová zóna s areálem
Lovochemie, s ochranou proti
stoleté vodě (tzv. Q100). Zemní
hráz zabrání na protější straně,
u obce Píšťany, při povodni prolomení Labe do Žernoseckého
jezera. V průmyslové zóně bude
možný standardní a nepřerušený
provoz čistírny odpadních vod v
areálu Lovochemie i během povodňové vázáním do těles železničních tratí Děčín tých hydrogeologických poměrů spolu s
situace a zamezí se i možnosti nežádou- - Praha a Lovosice - Litoměřice, pokra- vymezením výšky hladiny podzemních
cího znečištění Labe ze strany ostatních čuje po pravém břehu Modly přes pří- vod, na základě modelu jejich proudění,
zde podnikajících subjektů. Ve smyslu stupové komunikace a ulici Terezínskou bylo hlavním podkladem pro navržené
dopadu na kvalitu vody v Labi je dosah až k družstvu Brassica, dále podél Labe v technické řešení.
Příprava stavby probíhala od roku 2006
ochrany nejen regionální ale i meziná- trase oplocení areálu Lovochemie kolem
a byla charakterizována systematickou
aktivní komunikací a spoluprací Povodím Labe, s. p. Hradec Králové, jako
investora, s Krajským úřadem Ústeckého
kraje, reprezentovaným odborem životního prostředí, a s Lovochemií, a.s., jako
klíčovým partnerem působícím v průmyslové zóně. Lovochemie poskytla pro
▶ pokračování ze strany 1
dohoří, přes které se opět povalí spousta stavbu nejen své pozemky, ale podílela se
Lovosice vyšly z odborné studie jako dunících a kouřících kamionů. Možnost na hydrogeologickém průzkumu (Aquanejperspektivnější pro stavbu centra. překládat z kamionů na vlak a na loď test, a. s. Praha), na projekčním technicPrůmyslová lokalita má dobré napojení je v Lovosicích ideální. Lokalita má svá kém řešení (AZ Consult, spol. s r. o. Ústí
na železnici, silniční tahy a také vodní slabá místa. Mosty nemají únosnost pro nad Labem) i na inženýrské činnosti,
dopravu. Dalším významným důvodem těžký nadrozměrný náklad, a tak se ko- zajišťované společností Investservis Tepje dlouhodobá zkušenost s překládkou a losy prodírají městem. Že to neprospívá lice, s. r. o. Z hlediska společné ﬁnanční
kombinovanou dopravou.
infrastruktuře města, je nepochybné. spoluúčasti na tomto vodním díle probí„Využití Lovosic jako multimodálního Není přivaděč přímo k překladišti, a hala i průběžná koordinace Lovochemie
logistického centra je však závislé na tak kamiony jezdí přes Lukavec a Nové s Glanzstoﬀ Bohemia, s. r. o. Veškeré přídostavbě všech dopravních sítí: zajištění Klapý. Vlečka do přístavu a k silům je pravné práce byly završeny zpracováním
celoroční splavnosti Labe, modernizace nedostatečná. To všechno odstranit je zadávací projektové dokumentace pro
železniční vlečky a dokončení dálnice a bylo cílem jednání, které proběhlo v otevřené výběrové řízení, které proběhlo,
D8. Nutný je také cca 5 kilometrový Lovosicích za účasti náměstka ministra se souhlasem Ministerstva zemědělství a
úsek silnice od dálnice k případnému dopravy, hejtmanky Ústeckého kraje a Ministerstva ﬁnancí České republiky, ve
budoucímu centru. Právě možnosti jeho vedení města. Hlavně slíbený přivaděč druhé polovině roku 2009.
4. ledna letošního roku byla podepsána
výstavby jsou nyní předmětem vyjedná- ke skladu ČD Cargo, který jsme slíbili
vání.
spolu s krajem a státem realizovat, není smlouva o dílo s vybraným sdružením
Nelze zatím být konkrétnější, projekt jen slibem, jak z tohoto jednání vyplývá. tří stavebních společností, v jejichž čele
je skutečně zatím čistě v přípravné fázi,“ Novou vládu a parlament bude nutné je Metrostav, a.s. Praha. Po společném
dodává Hanáčková.
dotlačit k zákonu, kterým rozhodnou lednovém jednání Povodí Labe, MetStarosta města Jan Kulhánek připouští, o dostavbě D8 a zamezí tak nekoneč- rostavu a Lovochemie byl zpracován
že Lovosice jsou a do budoucna stále bu- ným sporům a prodlužování dopravní harmonogram realizace. Se zahájením
dou logistickým centrem: „Souběh že- zátěže Lovosic. Je třeba negativní dopa- bude započato v dubnu 2010 a stavba
leznice, dálnice a přístav jsou toho příči- dy dopravy v Lovosicích a na okolí při bude ukončena v září 2012. Pak bude
nou. Když ukončila svoji činnost ROLA, zachování funkce logistického centra následovat její uvedení do provozu a
dokončení majetkoprávních vypořálitovali jsme okolní krajinu, České stře- minimalizovat.“
(jv)

Vznikne v Lovosicích logistické
centrum?

dání. Investorem a realizátorem celého
vodního díla je státní podnik Povodí
Labe. Celkové náklady stavby představují 700 mil. Kč. Financování je zajištěno
z prostředků státního rozpočtu, z úvěru
od Evropské investiční banky a z menší
části také z vlastních zdrojů chráněných
subjektů. Finanční spoluúčast Lovochemie a Glanzstoﬀ Bohemia, která činí 7,
5 % použije investor na vybudování čtyř
povodňových čerpacích stanic a haly pro
skladování mobilních zábran.
Vlastníkem těchto stavebních
objektů, které budou umístěny
uvnitř areálu a na pozemcích Lovochemie, se po kolaudaci stane
Lovochemie.
Výstavba
protipovodňové
ochrany představuje značný rozsah podzemních a nadzemních
stavebních prací, které budou
z rozhodující části prováděny
v bezprostředním kontaktu s
areálem. Proto byly, jako součást zadávací dokumentace, pro
zhotovitele stanoveny podmínky,
které je třeba respektovat v zájmu
nenarušení normální výrobní
činnosti Lovochemie, Glanzstoﬀ
i Preol. Zařízení staveniště bude
umístěno za hranicí areálu a dopravní cesty pohybu materiálu budou
rovněž vedeny po jeho vnější straně. Do
harmonogramu výstavby byla vložena
synchronizace stavby s plánovanými
celoareálovými zarážkami, a to zejména
ve vazbě na standardní rozsah odstavení
vodních řadů, kanalizačních rozvodů a
bezproudí.
Manažersko-technický tým Metrostavu a jeho partnerů má, společně s pracovníky stavebního dozoru investora, od
letošního března své stálé sídlo v budově
ekonomického ředitele. S investorem
a zhotovitelem bude, až do ukončení
stavby, spolupracovat skupina specialistů
Lovochemie, kteří se v uplynulém období podíleli na přípravě technického a
projekčního řešení.
(Převzatý článek z podnikového měsíčníku Lovochemik
– autor Antonín Novosad, jv)

Hospoda už není
Čtvrtý a pátý květen byly posledními dny hospody „U šneka.“
Stála na bývalém parkovišti nad
Vchynicemi při silnici na Teplice. Zájezdní hostinec, který vznikl zhruba v
polovině 19. století, (citujeme Jiřího
Skalského z knihy Krčmy, hospody,
restauranty) je už tedy minulostí.
Fotograﬁe, pořízená krátký čas před
zbouráním, zachycuje hospodu v
okamžiku, kdy byla kolem zchátralé
budovy vymýcena veškerá zeleň. Dálnice si krok za krokem razí cestu přes
bývalou hospodu, hruškovým sadem
směrem k Bílince, aby se napojila na
most v Opárenském údolí.
(as)
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Byl jednou, vlastně je, jeden lovosický obchod....
Je rok 1973. Je dokončeno a slavnostně předáváno panelové sídliště
Holoubkov. V témže roce byl zahájen prodej v nově postaveném potravinářském samoobslužném obchodě pro občany zmíněného sídliště a zároveň pro část města z rodinných domků, tzv. Teplickou čtvrť.

Bylo to v rámci, jak se tehdy v souladu s dobou říkalo, občanské vybavenosti. Tento nový obchod nahradil
těsně vedle stojící obchod s pultovým
prodejem, který byl postaven v polovině 60. let, tehdy v tzv. Akci Z. Poněvadž
se počet obyvatel v této lokalitě zvýšil,
tak by pultový prodej nestačil pokrýt
požadavky obyvatel. Dnes se v tomto
objektu nachází restaurační zařízení
s názvem Hostinec u kaple, ale ujal se
místní název „Rakev“. Jistě proto, že
přes ulici je místo posledního odpočinku.
Zmíněný potravinářský obchod z r.
1973 funguje dodnes, byť se vystřídalo několik vlastníků. Tím prvním byl
státní podnik Pramen. Bohužel tento
obchod si přiliš pochvalných slov v
minulosti nezískal. Ať to bylo dáno
přístupem k zákazníkům, prostředím,
sortimentem. Ceny roli tehdy nehrály.
Byly totiž všude stejné.
Velmi důležitým momentem bylo to,
že se tento obchod v rámci tzv. malé privatizace v první polovině 90. let dražil.
Měl jsem tu možnost, čistě z pozorovatelského zájmu a zvědavosti, zúčastnit
se této dražby. Ta probíhala v sále restaurace Sarajevo, kde se tehdy dražilo
dalších asi 5 obchodů. Na této dražbě
jsem potkal legendu, dnes bohužel již
nežijící, lovosického obchodnického
stavu pana Vlastimila Krátkého. Napadlo mne se ho zeptat, zda má zájem
o zmíněný obchod. Jeho odpověď mne
trochu překvapila a potvrdila, co jsem
tušil. „Ne. Víte, tento obchod má špatnou pověst a do toho bych nešel,“ zněla
tehdy stručná odpověď tohoto váženého a uznávaného obchodníka. Dlužno
říci, že se treﬁl „do černého“. Škoda.
Tehdy byl obchod vydražen za 800 tisíc Kč. Nejen já, ale i řada dalších občanů se domnívala, že soukromí vlastníci
úroveň pozvednou. Těchto vlastníků
se dodnes vystřídalo několik. Bohužel

pozvednutí, z jakési šedi průměrnosti,
nenastalo. Námitka, že lze chodit jinam
je sice pravdivá, ale pro drobný denní
nákup je ztrátou času chodit do vzdálenějších obchodů. A ta ztráta času je

cennější, než to tzv. překousnout. Na
velký, řekněme týdenní nákup, se stejně jde jinam. Tam, kde je to prostorově
příjemnější a cenově o něco zajímavější.
V září loňského roku převzali prodejnu asijští majitelé a provozovatelé.
Lze říci, že došlo k určitému zlepšení.
Sortiment je větší, ceny jsou řekněme
standardní. Přístup k zákazníkům není
nevstřícný. Otevírací doba je nesporně
delší než v minulosti. Otázka zní: proč?
Lze odpovědět, že Asiaté jsou pracovitější než Evropané? Nevím.
Ale najdeme jistě i zápory. Ty jsou dle
mého názoru dva. Tím prvním je nedostatečný prostor na velikost stávajícího sortimentu zboží, takže se zákazník
cítí stísněně. A tím druhým? Vadí, když
paní vedoucí u pokladny při „odbavování“ zákazníka často telefonuje v řeči,
které 99,9 % zákazníků vůbec nerozumí
a při tom tzv. markuje zboží. Netvrdím,
že by někoho tím ošidila, ale je to vůči
zákazníkovi nevhodné a neslušné. Že
by jiný kraj, jiný mrav? Třeba ano, ale
tak jako my musíme v cizině dbát na
tamější zvyky a pravidla, tak cizinci by
měli u nás ctít zdejší pravidla a zvyky
rovněž. Byť samozřejmě nepsané. (jv)



krátce z Lovosic

Informace
zdravotnického zařízení
Medijen pro občany
V souvislosti s úmrtím plicního specialisty MUDr. Viktora
Jenšovského se začaly množit nepodložené informace o
zániku tohoto zdravotnického zařízení. Nic takového se
nezakládá na pravdě. Zařízení funguje stejně jako dříve a
ve stejné kvalitě lékařské péče.
PLICNÍ AMBULANCE MEDIJEN s.r.o. - zabýváme se
zdravotními problémy z oblasti interní medicíny s důrazem
na onemocnění plic. Provádíme RTG snímky srdce a plic,
EKG, funkční vyšetření plic a předoperační vyšetření.
Ordinuje: MUDr. Olga Martinkovičová
Ordinační hodiny: Pondělí 11:00 – 17:00
Úterý 10:00 – 16:00
Středa 07:00 – 14:30
Čtvrtek dle domluvy
Pátek 07:00 – 13:00
Ordinace MEDIJEN s.r.o.
Terezínská 487, 410 02 Lovosice
tel.: +420 416 533 378
fax: +420 416 536 571
e-mail: medijen@medijen.cz, www: www.medijen.cz

Děti malovaly čtvrť
před revitalizací
▶ pokračování ze strany 1

Bitva za záchranu
Pfannschmidtovy vily pokračuje

▶ pokračování ze strany 1

Přízemí by mělo být zaměřeno na historii města Lovosic včetně okolí, a to se
zaměřením na budování historické průmyslové aglomerace. Původně zamýšlené přestěhování knihovny do přízemí
této budovy tedy odpadá. V 1.patře by
měl být velký sál využit pro konání
přednášek a výstav včetně nezbytného
zázemí. Ve 2.patře by se měl zřídit malý
přednáškový salonek a prostor pro tématické expozice. Součástí by měla být
i malá PC učebna a spin – oﬀ laboratoř.

Na funkčních modelech by se tady
studenti mohli seznámit s výrobními
postupy. Měli by se tak snadněji zorientovat v pracovních možnostech v
nejbližším okolí a udělat si představu,
co je v příslušném oboru čeká.
Celkové náklady na projektovou dokumentaci a přípravu žádosti představují 480 000 včetně DPH. Dotace z ministerstva školství je teoreticky možná
až ve výši 100% ze způsobilých výdajů.
Žádost o dotaci musí být podána do
30. června.
(as)

Sestavili jsme z nich výstavu, která
je od 17. května k vidění ve vestibulu
městského úřadu,“ říká Renata Beranová z Odboru regionálního rozvoje a
správy města. Výstava je putovní a už
byla k vidění v obou školských zařízeních, která se projektu zúčastnila. Teď
ji ale poprvé bude moci vidět široká
veřejnost. Autoři nejhezčích obrázků,
které vybere speciálně sestavená komise, dostanou na konci měsíce odměny.
„Chceme dětem udělat skutečnou
radost, a tak se radíme s učitelkami,
co by skutečně chtěly,“ říká Renáta
Beranová.
Malování se koná jako součást širokého projektu revitalizace části města
za nádražím. Konkrétně jde o ulice
Nádražní, Obchodní, Okružní, U
Nadjezdu a Terezínská. Celý projekt
bude stát 31,5 milionů korun a většinu
město získá z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
„Neuspokojivá je situace v otázce
zeleně na veřejných prostranstvích,
chybějící či zastaralé veřejné osvětlení,
málo možností pro trávení volného
času dětí a mládeže a v neposlední
řadě rozbité a úzké přístupové komunikace bez parkovacích míst a vyhovujících chodníků pro pěší. Častým
nešvarem je i parkování v zeleni, a tím
její likvidace,“ píše se ve studii, kterou
radnice zpracovala.
Než začnou jednotlivé úpravy a stavební práce, chce radnice diskutovat s
občany. Veřejné projednávání se uskuteční ve středu 19. května v kulturním
středisku Lovoš.
(pt)
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Lovosice v noci

Takhle dokážou čarovat světla aut
na kruhovém objezdu pod supermarketem LIDL.
Zhruba uprostřed fotograﬁe je na
protějším břehu malý pomníček. Jen
ti nejbližší, kteří tu občas položí květiny, nejlépe ví, proč si smrt zrovna tady
a zrovna od jejich blízkého vybrala
svou daň.
A ještě něčím se toto místo zapsalo
do naší paměti: Nedaleko odtud, poblíž železniční trati, se před časem našla igelitová taška. Máma tu odhodila
své mrtvé dítě…
V technice člověk kráčí mílovými
kroky. V tom, co je schopen udělat v
příštím okamžiku, je mnohdy nevypočitatelný.
(as)

Kolik stojí zuby
Odpověď není jednoznačná. Doplatky a ceny se řídí kalkulací každé ordinace a také se případ od případu liší.
Uvedeme jen ty úkony, které pojišťovna registrovaným pacientům plně hradí:
1) 2x ročně prohlídka s odstraněním
zubního kamene;
2) amalgámová výplň (ne kapsový
amalgám, pouze sypaný);
3) extrakce zubů – jednoduché i komplikované;
4) léčení zubů se záněty nervu a kolemčelistní záněty (pouze standardní
materiály);
5) ošetření sliznic úst a chirurgické
výkony;
6) bílá výplň do předních zubů (český
výrobce, umíchaná, mění barvu, šedne),
sem nespadá materiál tuhnoucí světlem
a ostatní bílé výplně.
Protetika:
1) pouze celkové snímací náhrady
(žádný zub v ústech), 1x za tři roky;
2) snímací náhrady jednoduché s drátěnými sponami, 1x za tři roky;
3) celokovová korunka, platí či doplácí
se materiál, 1x za pět let;
4) celopryskyřičná korunka (krátká
životnost), 1x za 2 roky.
Děti do 18 let mají plně hrazených
výkonů mnohem více (např. světlem
tuhnoucí výplň do předních zubů, některé typy korunek, protéz, atd. (smíšené
doplatky).
Na ostatní výkony a protetika jsou
doplatky nebo jsou zcela hrazené pacientem (např. keramické korunky, provizorní náhrady zubů).
Informace poskytla MUDr. Eva Kosová.
(as)
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Mandloně pod Lovošem symbolizují příchod jara
Mandloně na stráni Lovoše každý rok jako první oznamují příchod jara.
1. května už byly mandloně pod LovoTento rok rozkvetly už 1. dubna.
šem odkvetlé. Jinak snad kromě patníků
kvetlo všechno.
(as)
Až 13. dubna začaly rozkvétat sakury subtropických stromů. Mandloním je
ve městě a kolem 25. dubna se zabělal tedy pravděpodobně kolem 180 let.
prvními kvítky višňový sad. Mandloně
Existuje 40 druhů mandloní. Nejjsou nad tímto višňovým sadem. Od- známější, mandloň obecná, je i ta na
kdy? Nejstarší zmínku jsem našla v kníž- lovošské stráni. Mandle svou chutí
ce Jaromíra Kozlíka „Pohlednice z Lovo- připomínají život. Dovedou být sladké
sicka.“ V knize se autor zmiňuje o Karlu i hořké. Kvůli sladké chuti se používají
Doudlebském ze Sternecku, který půso- např. na koláče. Druhá složka, kterou
bil na lovosickém zámku jako archivář mandle obsahují, je glykosid amygdalin,
a podal r.1826 široce fundovaný návrh který se při kontaktu s vodou rozkládá
na reorganizaci lesního hospodářství na a uvolňuje jedovatý kyanovodík. To se
Dne 17. května byl slavnostně zaházdejším schwarzenberském panství. Do- stane v momentě, kdy hořkou mandli jen provoz Rodinného a mateřského
poručil zároveň vysázení kaštanovníku vloží člověk do úst. Už při požití hrstky centra Mozaika v Lovosicích.
jedlého i mandlovníku na velké ploše. hořkých mandlí může dojít k ohrožení
Důvod, pro který vysokoškolsky
Tento plán byl realizován jen částečně. života. Pro zvířátka je nebezpečná i jedi- vzdělaní rodiče svépomocí centrum vyI tak po sobě zanechal raritní výsadbu ná hořká mandle.
budovali, je obsažen v mottu, které charakterizuje jejich činnost: „Rosteme se
svými dětmi.“ Cílem projektu je vytvořit
stálé bezbariérové centrum pro širokou
veřejnost. Mladým lidem a rodinám s
dětmi by zde měly být poskytovány sociální a jiné služby s důrazem na aktivní
trávení volného času (právě probíhají
zápisy do kurzů cvičení rodičů s dětmi,
tvůrčí dílny, angličtiny a mnoho dalších
– vše podle skutečného zájmu obyvatel).
Mozaika, o.s. vás také zve do volné herny
(vstupné 35 Kč).
Toto občanské sdružení má v plánu zapojit do svých aktivit i další maminky na
mateřské dovolené v rámci dobrovolnic…obdivovala malé čarodějky na pódiu…
kých služeb, podporovat jejich vzdělávání
a pomáhat při uplatnění na trhu práce.
Občané a podnikatelé mohou podpořit
činnost tohoto centra ﬁnančními i matePřiletěly. Jako každý rok. Jejich starší kolegyně se
riálními dary, nebo osobní pomocí (řemile usmívala. To byla ještě v ELKU a netušila, jaký
meslné a pomocné práce). Co konkrétně
osud ji čeká.
potřebují, najdete aktuálně na www.
rcmozaika.cz. Každá pomoc je vítaná!
Členové sdružení chtějí poděkovat
všem, kteří je v začátku projektu podpořili a věří, že se bude spolupráce dál
rozvíjet ke společnému cíli – šťastný a
spokojený rodič, šťastné a spokojené dítě.
Mozaika, o.s. také děkuje všem zúčastněným, kteří pomohli při slavnostním otevření centra.
(as)

Rodinné a mateřské
centrum Mozaika
zahajuje činnost

Slet čarodějnic

…spokojeně si podupávala s tanečnicemi do
rytmu rómské melodie…

Čarodějnice kupodivu ani na hranici nezměnila
výraz.S úsměvem sledovala lidské hemžení…

…a nepřestala se usmívat ani v plamenech. Vě…pozorovala slečny u stánku se šperky od pana děla své: „Za rok mně tu máte zase. Pro čarodějnici
Veverky a dokonce jedné z nich přičarovala náušnici… mého kalibru to není žádný problém.“

Mozaika o.s., Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice,
kont. osoba: Mgr. Alena Ptáčková
tel.: 725 177 262
IČ: 22833404, č.ú. 232 960 350/ 0300
e-mail: mclovosice@seznam.cz, www.rcmozaika.cz



dotazy občanů

Dotaz občana: Přivítal bych, kdyby ve Zpravodaji vycházela usnesení rady a zastupitelstva
města. Ve vitrínách se objevují se značným zpožděním. Bylo by to možné? Ing. F. Procházka
Usnesení není možné otiskovat v plném znění, protože jsou příliš rozsáhlá. Rozhodně zvážíme možnost
uveřejňovat zkrácenou verzi. Děkujeme za námět.
Petra Tachecí, šéfredaktorka
Dotazy týkající se nejen zpravodaje ale dění ve
městě, můžete zasílat na petra.tacheci@seznam.cz.
Od kompetentních úředníků na ně získáme odpovědi
a posléze otiskneme v nejbližším vydání.
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Projekt „Teplofikace města Lovosice“ získal
ocenění „Projekt roku“
Již poosmé vyhlásilo Teplárenské sdružení České republiky soutěž Projekt ke zvýšení emisí do ovzduší.
roku v soustavách dálkového vytápění a chlazení. Jejím záměrem bylo jako
Konečná cena tepla pro obyvatele
každý rok představit nové investice a úspěšná řešení v oblasti dálkového je oproti předchozímu systému nižší
zásobování teplem a chladem a přispět tak k jejich dalšímu rozvoji.
minimálně o 10 %, a to i při splátkách

Diplom pro oceněný projekt.
Ocenění byla tentokrát předána při
příležitosti tzv. Teplárenských dnů 2010,
každoroční výstavy, která se v letošním
roce konala v Plzni. Symbolické ceny
byly Projektům roku 2009 předány 27.
dubna u příležitosti slavnostního zahájení této výstavy.
Kritéria soutěže sledují především
přínosy projektů ve zvýšení účinnosti
využití primárních energií, diverziﬁkace
paliv, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.
Při letošním, již VIII., ročníku Projektů roku v soustavách dálkového
zásobování teplem a chladem byl mezi
dalšími oceněn také projekt „Teploﬁkace města Lovosice a výstavba nového
zdroje“, který byl realizován v roce 2009

ve spolupráci subjektů Město Lovosice,
společnosti ELTE a Lovochemie.
Novým zdrojem tepla pro město Lovosice se stala horkovodní výměníková
stanice v objektu energetiky společnosti Lovochemie. Součástí projektu
jsou cirkulační oběhová čerpadla. Část
horkovodu včetně předávací stanice, ve
které je zároveň měřeno množství dodávaného tepla, je umístěna na pozemku
Lovochemie. Výstavbu 12 kilometrů
potrubí nového horkovodu z Lovochemie zainvestovalo město Lovosice. V
jednotlivých odběrných místech Tepelného hospodářství města Lovosice bylo
nainstalováno 43 nových objektových
předávacích stanic tepla, které nahradily
stávající plynové kotelny.
Celá teplárenská soustava je řízena v
součinnosti s dispečinkem Tepelného
hospodářství města Lovosice z velínu
energetiky společnosti Lovochemie.
Přechod města na tento typ vytápění
znamená úsporu až 50 % dosavadní
spotřeby energie. Změna způsobu vytápění spočívá v přechodu na využití tepla
z kombinované výroby elektřiny a tepla
z Lovochemie a představuje úsporu
energie více než 50 000 GJ za rok.
Základním zdrojem pro výrobu tepla a
teplé vody je uhelná teplárna v Lovochemii, kde 25 % energie je primárně vyrobeno z uhlí, 25 % vzniká jako druhotné
teplo při výrobě kyseliny dusičné a 50
% tepla pochází z chladicího procesu
při výrobě elektřiny. Realizací projektu
nedojde ani ke zvýšení spotřeby uhlí, ani

zprávy z Elka
Dům dětí a mládeže ELKO
Lovosice, Václavské náměstí 1
tel.: 416 532 505, 731 612 022
ddm.lovosice.net

Oslavte den dětí
na Osmičce
DDM Elko pořádá oslavy Dne dětí v pátek 4. června na Osmičce. Pro všechny děti budou připraveny
klasické soutěže. Začítek je v 15 hodin.
Děti budou během odpoledne získávat body v
jednotlivých hrách a za ně si pak budou moci nakoupit ve speciálním stánku. Pro malé děti bude již
od 9 hodin k dispozici nafukovací skluzavka.

Příměstské tábory
Rodiče mají poslední šanci přihlásit děti na příměstské tábory v Elku. Nabízíme tyto termíny:
12.7. - 16.7. 2010
19.7. - 23.7. 2010
26.7. - 30.7. 2010
02.8. - 02.8. 2010
09.8. - 13.8. 2010
16.8. - 20.8. 2010

Ceny předával předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení ČR Ing. Alexej
Nováček (GŘ Tepláren Brno a.s.). Prvními gratulanty byli senátor Jiří Bis a
primátor Plzně Ing. Pavel Rödl, kteří
přijali čestnou funkci na slavnostním
zahájení Teplárenských dnů 2010.
Ocenění přijali Ing. Jaroslav Štochl,
jednatel společnosti ELTE, starosta
Lovosic Jan Kulhánek a výrobní ředitel
Lovochemie Ing. Jaromír Šilhan.
úvěru, který město použilo na výstavbu
horkovodu. Zároveň bylo v Lovosicích
z provozu odstaveno 20 plynových kotelen. Tím dojde ke zlepšení ovzduší již
tak zatíženého stávající nadměrnou kamionovou dopravou.

(Zpracovala: Mgr. Irena Vodičková na základě
podkladů Teplárenského sdružení ČR)

Starosta gratuloval Miss Roma
Setkání s Miss Roma Pavlínou Lendelovou proběhlo na MěÚ v Lovosicích svědčena, že nejdřív musí dodělat školu.
3. května. S gratulací dostala od starosty květiny a dárkový balíček.
Obor, který Pavlína Lendelová studuje
na Středním odborném učilišti v RoudLendelovi žijí v Lovosicích už po tři mají celkem 4 děti. Nejstarší je Pavlínka, nici (sociální péče), je čtyřletý. Pavlínka
generace. Děda s babičkou ještě mluvili které bude 18 let, Denise bylo 16, Pavlovi dokončuje teprve druhý rok studia. Musí
rómsky, maminka s tatínkem už ne. bude 11 a nejmladšímu Denisovi budou tedy ještě další dva roky alespoň zčásti
Není divu, že ani Pavlínka a její souro- 4 roky.
odolávat modelingovým agenturám a
zenci už také rómsky neumějí. Lendelovi
Maminka je přes slávu své dcery pře- jiným lákavým nabídkám.
(as, foto hv)

Lovosice mají Miss Roma
Internacional 2009
Miss Roma Pavlína Lendelová není
první úspěšnou lovosickou rodačkou na soutěžích krásy.
V roce 2009 získala titul Miss Roma
Internacional také Tereza Zámková.
Tereza absolvovala SOŠ, obor kadeřnice, pokračovala ve studiu na střední
škole se zaměřením na právo a psy-



chologii. Po maturitě se odstěhovala
z Lovosic do Prahy, kde nyní pracuje
jako obchodní ředitelka v mediální
agentuře. 4. června 2009 získala titul
Miss Roma ČR. Tentýž rok se stala
sedmnáctou Miss Roma International
za rok 2009. Soutěž se konala ve Skopji (Makedonie).
(as)



krátce z Lovosic

Přívoz opět funguje
Po zimní přestávce zahájil svou činnost lovosický
přívoz. Spojení Lovosice – Píšťany je tedy na celou
sezónu opět v provozu.
(as)



program KS Lovoš - červen

středa 2. června – ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI
– k oslavě dne dětí v areálu „Osmička“, v 10 hodin,
vstup volný
čtvrtek - sobota 3. – 5. června – HAŠMAR COUNTRY 2010 – Hudební festival (program na straně 8)
pondělí 7. června – Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
(Geografická přednáška) Na kole 6 000 km - Svatojakubskou cestou na mys Finisterre. (Blatná, Brusel,
pobřeží Normandie, Mont St. Michel, Lurdy, přejezd
Pyrenejí, Santiago de Compostella, Porto, Andorra, Carcassone, Lyon, Mnichov, Norimberk, Blatná). Beseduje
a promítá cestovatel František Šesták. Klubovna KS, v
18 hodin, vstupné 20 Kč
čtvrtek 10. června – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef
Turek. Václavské náměstí, v 16,30.
čtvrtek 17. června – SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků. Sál „Lovoš“
– vchod průjezdem z ulice 8. května, v 16 hodin, vstup
volný.
čtvrtek 24. června – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef
Turek. Václavské náměstí, v 16,30.
sobota 26. června – ALTROS – rockový festival
14.30 – 15.00 Gun Joking
15.20 – 16.00 Kombajn
16.20 – 17.00 Tydle Vidle
17.20 – 18.00 Bestila
18.10 – 18.45 Steelfaith
19.05 – 19.45 Night Ravens
20.00 – 21.35 Apple Juice
21.45 – 22.45 Plexis
23.00 – 0.30 Krleš
Areál „Osmička“ Lovosice, vstupné 80 Kč
(Změna programu vyhrazena)

www.kslovos.sweb.cz
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Velikonoční oslavy
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Tři lovosické školy slaví narozeniny
Zatímco Základní škola Všehrdova 1 a ZŠ Antonína Baráka slaví 50 let Slavilo se a ještě v červnu se slavit bude na
své existence, věkem je všechny předčí 1.ZŠ Lovosice, která oslaví 120 let školách samotných. ZŠ Antonína Baráka
svého trvání.
navíc svému bývalému prvnímu řediteli
odhalí pamětní desku.
(as)
Společná akademie všech oslavujících škol proběhla 20. května na Osmičce.

Proč slavíme Velikonoce?
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Jsou připomínkou a slavením
Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení.
Připomínají význam oběti života ve prospěch druhých, proto jsou Velikonoce
nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Velikonoce znamenají, že láska a
život jsou silnější než smrt.
Pašije – pašijové hry jsou biblickým
vyprávěním o utrpení Ježíše. Krásné vystoupení s tématem pašijových her si pro
své spolužáky připravili členové divadelního kroužku „Čtyřlístek“. Svým vystoupením a dramatizací událostí kolem
ukřižování Ježíše Krista pomohli i těm
nejmenším spolužákům, aby pochopili
význam oslav velikonočních svátků.
Vystoupením malých herců byl zakončen celoškolní projet Velikonoce.
Mgr. Helena Bušková

Úspěch malých
herců
Divadelní kroužek „Čtyřlístek“si v
letošním školním roce připravil dramatizaci pohádky „Sněhurka a sedm
trpaslíků“.
Se svou pohádkou se účastnil okresní
soutěže v Litoměřicích a krajského kola
v Děčíně. V opravdovém „velkém divadle“ si na prknech, která znamenají svět,
mohli malí herci vyzkoušet své umění.
Mgr.Helena Bušková

Mezi Slovany
Skupina lidí v dlouhých šatech putovala nehostinnou krajinou, všude lesy,
močály, divá zvěř. Lidé jsou již unaveni, putují dlouho, v čele kráčí stařec s
dlouhými vlasy…
Tak nějak podobně se proměnili žáci
III.C se svojí třídní učitelkou a vydali se
do dávné minulosti. V dlouhých slovanských převlecích se celý týden seznamovali s krásnou historií naší vlasti. Četli a
vyprávěli si o příchodu praotce Čecha do
krajiny pod Řípem, pověsti o Krokovi a
jeho dcerách, o Libušině proroctví, o Přemyslovi, o lýčených střevících. Společně
počítali, kolik domácích zvířat si skupiny
Slovanů přinesli, kolik jich během cesty
přibylo, vyráběli si nádoby na uskladnění obilí. Týden mezi Slovany uběhl jako
voda a všem dětem se moc líbil.
Mgr.Helena Bušková

„Všehrdovka“ slaví
padesátiny

Naše škola zahájí oslavy svého
významného jubilea účastí na společné akademii všech lovosických
základních škol dne 20.5. 2010 v
15,30 na Osmičce. V případě nepříznivého počasí se akademie přesune do haly Chemik.
Další průběh oslav výročí naší školy bude pokračovat výhradně v naší
režii v červnu:
9.6. 2010 v 16hodin začínáme prodejní výstavou žákovských výrobků
spolu s činností výtvarných dílen. V
nich si mohou žáci spolu se svými
rodiči i ostatními členy rodiny udělat
výrobek podle svých představ. Celá
akce je součástí již druhých oslav
Dne rodiny, které se staly na naší
škole tradicí.
10.6. 2010 ve 14 hodin pořádají
jednotlivá oddělení školní družiny
svůj Den dětí, kde budou soutěžit
celé jejich rodiny.
Oslava 50. narozenin školy vyvrcholí 12. června 2010 v 10 hodin
v hale Chemik akademií, na které
předvedou všichni současní, ale i bývalí žáci svůj program. Po skončení
akademie zveme k návštěvě školy
všechny zájemce, kteří si chtějí prohlédnout prostory celé budovy. Tuto
možnost mají až do 13. hodiny.
Také družinové děti se budou prezentovat pod vedením paních vychovatelek. Ve středu 17.6. 2010 ve 14
hodin se předvedou se svou vlastní
akademií s příznačným názvem „Co
jsme se tento rok naučili“, na které
poprvé zazní hymna školní družiny.
V rámci doprovodných akcí k
oslavám naší školy se uskuteční také
zájezd do Legolandu v SRN určený
hlavně pro naše žáky a jejich rodiče.
Všichni příznivci naší školy jsou na
oslavy srdečně zváni.
kolektiv pracovníků ZŠ Všehrdova 1, Lovosice

120 let školy Sady pionýrů

V letošním roce oslaví Základní škola Sady pionýrů v Lovosicích 120 let od
svého založení, tuto školu má většina z
nás v paměti jako 1. ZŠ v Lovosicích.
Budova školy byla postavena v roce
1890. Byly v ní umístěny dvě měšťanské
školy (chlapecká a dívčí). Během 120 let
prošla základní škola mnoha změnami.
Od roku 1969 se o budovu dělila s gymnáziem. Po zvážení všech pro a proti
bylo gymnázium v roce 1994 přestěhováno do budovy 2. ZŠ. Zlepšily se prostorové podmínky a vše bylo vyřešeno
ku prospěchu obou škol.
Naše významné výročí oslavíme
řadou sportovních a kulturních akcí.
Nejen žáci se mohou těšit na různé
sportovní soutěže, např. turnaj v pře-

hazované, fotbalový a ﬂorbalový turnaj,
trojboj. Motivací pro žáky bude získání putovního poháru Základní školy
Sady pionýrů. Mladší žáci si společně
s rodiči zkusí, jak náročný může být
běh do schodů. Určitě se všichni přijďte podívat na společnou akademii tří
lovosických základních škol 20. května
2010 na Osmičce. Samotná oslava, při
které se setkají bývalí i současní učitelé
s absolventy, proběhne 5. června 2010.
V následujícím týdnu se můžete těšit na
prodejní výstavu výrobků našich žáků
na Městském úřadě v Lovosicích. Popřejte spolu s námi Základní škole Sady
pionýrů všechno nejlepší, ať je stále naší
„jedničkou“.
ZŠ Sady pionýrů

Osobní vzpomínky na vznik 4. ZŠ
V r. 1960 ( k 1.7. ) došlo v Československu ke změně systému v uspořádání státu.
Byly zvětšeny kraje. Okres Lovosice
byl zrušen a vznikl okres litoměřický.
Soudní moc byla rovněž reorganizována, okresní soud v Lovosicích byl
přemístěn včetně archivu do Litoměřic.
To byl jeden z důvodů vzniku 4. ZŠ – využití budovy.
Druhým hlavním podpůrným argumentem byl neúnosný stav v prostorách
lovosických škol pro výuku žáků vzhledem k demograﬁckému rozvoji regionu.
Tehdy se na lovosic kých školách učilo
tzv. na dvě směny. Jeden týden dopoledne a druhý týden odpoledne včetně sobot. Vznikem školy z budovy bývalého
soudu a zároveň postavením 3. ZŠ, tzv.
na klíč, byl tento problém eliminován.
Činnost soudu v průběhu června 1960

skončila a bylo zahájeno stěhování.
Vzpomínám, že otec byl někdy v průběhu jara jmenován Odborem školství
ONV do funkce ředitele školy zároveň
s panem A. Barákem ze 3. ZŠ.
Vlastní práce na úpravě budovy začaly
s nástupem prázdnin. Jednalo se o přestavbu kan celáří a soudních jednacích
místností na učebny a kabinety. Vězeňské kobky byly změně ny na skladové
prostory. Za celou tuto úpravu byl p.
ředitel Josef Veleman zodpovědný, a to
bylo velmi náročné na čas i na organizaci. I když byly prázdniny, každý den
odcházel z domova brzy ráno a strávil
ve škole celý den. Jeho pracovní úsilí
slavilo úspěch.
K 1. září 1960 byla škola připravena na
zahájení provozu, zatím bez tělocvičny.
Ta byla postavena o rok později.
Jiří Veleman, syn
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Stane se pitná voda luxusní životní potřebou?
Cena za dodávku vody za dvacet let stoupla 70x. Je jasné, že před pádem objemu našich investic oproti předchozíkomunismu byly ceny uměle drženy dole, navíc se vodou plýtvalo a zane- mu období (nyní cca 1,5 miliardy korun
dbávaly investice do budoucna. Přesto, je nutný takový nárůst ceny?
ročně). Akcionáři schválený Podnikatelský záměr SVS na toto období stanovil
Na otázky lovosického Zpravodaje odNezdá se, že 70-ti násobný vzrůst za nepřekročitelnou hranici růstu ceny vody
povídají tiskové mluvčí dvou klíčových 20 let je něco, slušně řečeno, neobvyk- meziročně 10,2%. Po roce 2010 nepřijde
podniků - Dagmar Haltmarová (Seve- lého? Netěží ﬁrmy z toho, že jsou svým výrazný investiční útlum, protože na řadě
ročeská vodárenská společnost, vlastník způsobem monopolem? V době ekono- budou rekonstrukce velkých úpraven
vodárenské infrastruktury - SVS) a Iveta mické recese ceny všeobecně klesají či vody a rychlejší tempo obnovy majetku,
Kardianová (Severočeské vodovody a ka- stagnují, cena vody se zvýšila i nad míru jak nám rovněž ukládá legislativa. Proto
i v dalších letech se dá očekávat, že cena
nalizace, provozní společnost a dodavatel roční inﬂace.
vody – SčVK)...
SVS: Tempo růstu ceny vody ve srov- vody poroste. Je nutné zdůraznit, že
nání s obdobím před 20 lety je snadno ačkoliv to není žádná legislativou daná
Jaká je v regionu (Ústecký a větší část vysvětlitelné. Tehdy ještě byla cena vody povinnost, má SVS nastaven svůj vnitřLibereckého kraje, kde ﬁrmy působí), významně dotována státem, navíc inves- ní regulační mechanismus tak, aby cena
průměrná roční spotřeba pitné vody na tice do infrastruktury nebyly pod tako- vody zůstávala v regionu působnosti spoosobu? Kde jsou největší zdroje zásoby vým legislativním a časovým tlakem jako lečnosti sociálně únosná, tzn. aby výdaje
vody a jaký je trend vývoje této zásoby? v několika posledních letech. Když se při na vodu nepřesáhly 2% z koše výdajů doSčVK: Průměrná roční spotřeba vody kalkulaci ceny vody začaly uplatňovat mácnosti s průměrnými příjmy.
se pohybuje na úrovni 86 l/osobu/den z ekonomické parametry, s přihlédnutím
Jedna z významných politických stran
pohledu vody dodané obyvatelstvu pří- k legislativním vlivům, cena vody začamo naší společností. Vezmeme-li v úvahu la narůstat tak, aby se zaplatily skutečné ústy svého předsedy veřejnosti sdělila,
ještě vodu dodávanou obyvatelům přes náklady na její výrobu a distribuci, ale i že hodlá v cenotvorbě tzv. „přistřihpodniky tepelného hospodářství, může na potřebnou obnovu a rozvoj vodáren- nout křídla“ také a mj. vodárenským
ﬁrmám. Jste na toto připraveni? Voliči
být odhad 100 l/osobu/den reálný.
ských sítí.
– odběratelé na to mohou „slyšet“.
Největšími zdroji vody pro Ústecký
SVS: Cena vody je regulována již nyní.
a Liberecký kraj jsou údolní nádrže
Růst cen se mj. také vysvětluje tím, že
v Krušných a Jizerských horách jako úsporou ve spotřebě se zvyšují náklady Voda je pro život člověka nezbytná, proto
zdroje povrchové vody a pak významné a tedy se zvyšovat musí. Ale i úspory je její cena státem věcně usměrňována a
zdroje podzemní vody na Litoměřicku, mají své limity. Je ekonomický tlak na mohu vás ujistit, že dodavatelé nemohou
Českolipsku a Liberecku. Zásoby vody v úspory pro odběratele již kontrapro- stanovovat cenu vody libovolně. Tvorba
ceny vody se řídí každoročně vydávaným
přehradních nádržích jsou velmi stabilní duktivní?
a zajišťují i do budoucna vysokou bezpečSVS: Růst ceny vody je v posledních Cenovým věstníkem Ministerstva ﬁnancí
nost z pohledu potřebných kapacit. Pod- letech, kromě legislativně vyvolaných ČR. Výrobce proto do ní může zakalkuzemní zdroje mají v posledním desetiletí rozsáhlých investic do infrastruktury, lovat jen ekonomicky oprávněné náklady
spíše klesající tendenci, ale zatím nijak způsoben (při vysokém podílu ﬁxních a přiměřený zisk. Tyto parametry každoneohrožující z pohledu potřebných zásob nákladů na její výrobu) rovněž růstem ročně kontrolují ﬁnanční úřady.
pitné vody.
cen za energie, nakupované suroviny,
V poslední otázce z jiného soudku.
materiály a zařízení. Jde např. o nárůst
Jaké je průměrné stáří vodovodních a poplatků za odebíranou surovou vodu. Jaká je investiční strategie vodárenských
kanalizačních rozvodů? Jak je na tom Vodárenská společnost totiž musí suro- ﬁrem do r. 2015? Co vše je v tom zahrLovosicko a okolí a z toho vyplývající vou vodu pro výrobu vody pitné naku- nuto a bude se týkat Lovosic a okolí?
SVS: V současnosti se investice SVS
četnost poruch? Údajně rozvodná síť povat, což není všeobecně známo. Do
má mít čtvrtinové až třetinové ztráty? ceny vody se promítá rovněž zvýšení le- dělí v poměru 2/3 na strategické investice
Proč platí pak občané za něco, co vůbec gislativně stanovených poplatků, např. za (vyvolané legislativou) a 1/3 na obnovu
nemohou ovlivnit?
vypouštění odpadních vod, ale i zvýšení stávajícího majetku. V dalším plánovaSčVK: Průměrné stáří vodovodních DPH. Dalším faktorem, který samozřej- cím období, které pokrývá připravený
sítí je v celé škále použitých materiálů 45 mě ovlivňuje cenu vody, je objem pro- Podnikatelský záměr společnosti na roky
let u kanalizačních sítí 48 let. Lovosicko dané vyrobené pitné a odkanalizované 2011-2015, se tento poměr bude měnit
se výrazně neodchyluje od tohoto prů- vody, kde v posledních letech dochází k v prospěch obnovy majetku, jak nám
měru. Poruchovost je poměrně vysoká a poklesu, zejména v průmyslovém sek- nově ukládá legislativa a schválený Plán
odpovídá stupni opotřebení sítě. Stupeň toru. Také v soukromé sféře se používají ﬁnancování obnovy vodovodů a kanaliopotřebení však není vždy v přímé úmě- stále úspornější domácí spotřebiče. Věří- zací. Po roce 2011 také přijdou na řadu
ře se stářím sítě. Např. některé 30-leté sítě me ale, že pokles spotřeby vody nebude rekonstrukce velkých úpraven vod. V
jsou daleko poruchovější a problémovější trvalý trend, v 21. století lidé chtějí určitý okrese Litoměřice letos plánujeme realizovat asi deset různých investičních akcí v
než leckteré sítě třeba 80 let staré. To je standard a kvalitu života.
celkovém objemu cca 60 milionů korun,
dáno dobou, kdy byly stavěny, použitými materiály, kvalitou prací atd. Úniky z
Lze říci konkrétně a jasně, kdy se růst vesměs jde o rekonstrukce vodovodů a
trubní sítě se v průměru pohybují mezi cen zastaví či alespoň citelně přibrzdí? kanalizací nebo odstranění nevyhovují25-26%. Únikům ve vodovodních sítích Směřuje se k cílové částce plus-minus cích kanalizačních výustí. Konkrétně v
se nedá zabránit zcela a jejich výše závisí 100 Kč/m3? Cenově se téměř dotýkáme Lovosicích - Novém Klapý připravujeme
na stupni obnovy vodovodní sítě a na úsi- úrovně sousedního Německa, ale reál- rekonstrukci kanalizace a vodovodu, ke
které by mělo dojít v roce 2011.
lí provozovatelů v aktivním vyhledávání né příjmy ve srovnání pokulhávají.
úniků. Současná cena vody neumožňuje
SVS: Kalkulaci ceny vody ovlivňuje řada
Poznámka na závěr: Jedna otázka nebyobnovovat naše sítě rychlejším tempem vnějších, zejména legislativních faktorů,
než 0,4 – 0,5% ročně, přičemž teoretic- nelze tedy ani v nadsázce hovořit o nějaké la zodpovězena, a to tato:
Plynaři či energetici pouštějí „na svá
ká potřeba je 1,5 – 2%. To má dopad na určené cílové částce. V období po vstupu
poruchovost i úniky. Obecně v ČR je ne- ČR do EU, tedy v letech 2005-2010, se v pole“ konkurenci. Proč tomu tak není i tzv.
reálné udržovat úniky pod 20%, protože zájmu našich akcionářů měst a obcí vy- u vodařů, aby občané měli na výběr? Není
vložené náklady na dohledání a opravy rovnáváme s požadavky přísné evropské to obava z konkurenčního tlaku?
Proč tomu tak bylo, nevím. Spekulace by
poruch při velmi nízkém tempu obnovy legislativy v oblasti čištění odpadních vod
by převážily dosažené úspory.
a odkanalizování měst a obcí nad 2000 nebyla na místě. Možná opomenutí. To si
(jv)
obyvatel. To si vyžádalo až ztrojnásobení každý čtenář udělá názor svůj.



krátce z kultury

Heraldická přednáška

Stanislav Kasík z Roudnice, známý heraldik, přijal
pozvání Občanského sdružení Muzeum Lovosicka a
zaujal všechny přítomné poutavou přednáškou
„Vlajky a znaky měst a obcí našeho regionu.“
S.Kasík je skvělý vypravěč s hlubokými vědomostmi.
Dokázal udržet pozornost přítomných dvě a půl hodiny.
Je autorem vlajky města Lovosice. Její vzhled vychází z
prvků, které jsou součástí znaku města. „Brána se lvem,
které máte na vlajce, to je prvek jedinečný a nezaměnitelný. Něco podobného není na celém světě,“ řekl.
Heraldik neodmítl další pozvání a Občanské sdružení
Muzeum Lovosicka by mělo přednášku pro její kvality
nabídnout i širší veřejnosti.
(as)

Nová kniha z regionu
Roudnický občan MUDr.Ondřej Krajník vydal
knihu „Podřipsko - průvodce.“
Výpravná kniha se zabývá každou obcí v regionu
Podřipsko, tedy čistě Roudnickem. „Jsme šťastni, že
se kolektivu regionálních nadšenců podařilo připravit
a vydat vlastivědnou publikaci i s přesnou mapou
regionu. Podobná publikace vyšla naposledy před 70
lety,“ řekl autor knihy.
V knize nechybí ani informace o pátrání po hrobu
praotce Čecha. Podle pověsti uvedené poprvé v kronice Václava Hájka z Libočan (1541), byl ve vsi Ctiněves (7 km JV od Roudnice) praotec Čech pohřben nedaleko pozdně barokního kostela z konce 18.století,
který byl postaven na místě kostela staršího. „V této
obci se na místním hřišti nachází zvláštnost, která je
viditelná pouze z nízko letícího letadla. Z výšky lze
spatřit světlé obrysy základů domnělé hrobky. Vnitřní
prostor je vyplněn mnohem tmavší zeminou,“ řekl
jeden z členů Vlastivědného spolku Říp.
Kniha v ceně 300 korun je k dostání v Roudnici, v
trafice Sedláčková ve Špindlerově ulici.
(as)

100. narozeniny
roudnické galerie
Letos uplyne 100 let od založení Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.
V souvislosti s tímto významným výročím byla 6.
května zahájena výstava obrazů Antonína Slavíčka
(1870 – 1910). Antonín Slavíček je jeden z představitelů českého impresionismu a krajinářství. Jeho tvorba
spadá do konce 19. a počátku 20.století. V galerii je
vystaveno 111 obrazů. Roudnická galerie, která pečuje
o největší kolekci obrazů Antonína Slavíčka, vlastní 60
jeho děl. Letos uplynulo také 100 let od tragické smrti
Antonína Slavíčka.
Výstava potrvá do 29.srpna 2010. Otevřeno denně
kromě pondělí 10 - 12 a 13 - 17 hodin.
(hv)
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Skládka nebezpečného odpadu má nového majitele
O skládku nebezpečného odpadu se od jara stará nový majitel. Společnost velmi hrubý odhad je do konce r.2020.
Ladeo se sídlem v České Lípě, která skládku koupila od předchozího majiCo bude, až dojde k naplnění skládtele (ﬁrma Eurosup), se zabývá odpadovým hospodářstvím zhruba šestnáct ky?
let. Jak zacházet s odpady radí a pomáhá řadě ﬁrem i úřadům.
K tomuto je třeba sdělit, že k dnešnímu dni je naplněna minulým provozovatelem skládky Eurosup, s.r.o. zákonná
ﬁnanční rezerva, určená na rekultivaci
skládky, vypočítaná z množství uložených nebezpečných odpadů touto
společností za dobu jejího provozování.
Naše společnost poukazuje na tento
speciální vázaný účet pravidelně každý měsíc odpovídající částku. Z takto
vytvořených zdrojů bude skládka po
ukončení jejího provozu zrekultivována
dle projektové dokumentace. Stav účtu
je monitorován příslušným oddělením
KÚ Ústeckého kraje.
Jak je prováděna kontrola na skládce?
Skládka Lukavec,vzhledem ke koncentraci těžkého průmyslu na území
Jednatel společnosti Vlastimil Ladýř celkem 51.
nevelkého rozsahu, patří, podobně jako
říká, že skládka je pod pečlivým dozo2/Ukládání odpadů na skládku Lu- ostatní provozy, k velmi ostře sledovarem a lidé se jí nemusejí bát...
kavec, přesněji řečeno-provozování ným společnostem tohoto regionu, a to
Co vše je nebezpečný odpad, co se na skládky-je zakotveno v rozhodnutí KÚ zejména ze strany ČIŽP Ústí nad Laskládku ukládá a jak je řízena?
Ústeckého kraje ze dne 4. 3. 2010,ve kte- bem, ČIŽP Praha, KÚ Ústí nad Labem,
1/Pojem nebezpečný odpad je deﬁno- rém se uděluje integrované povolení pro MěÚ Lovosice. (ČŽIP – Česká inspekce
ván v Zákonu o odpadech a o změně ně- zařízení skládky k. ú. Lukavec.
kterých dalších zákonů č.185/2001 Sb.
3/Sortiment přijímaných odpadů je
Nebezpečný odpad je odpad uvedený velmi rozsáhlý a je obsažen ve schválev seznamu nebezpečných odpadů uve- ném provozním řádu a podle kterého
deném v prováděcím právním předpise také probíhá způsob řízené manipulace.
a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu
Přijímají se odpady jako např. azbest,
nebo více nebezpečných vlastností demoliční odpady obsahující škodliviny,
uvedených v příloze č.2 a č.5 k tohoto textilie znečištěné ropnými produkty,
zákona.
neutralizační kaly, obaly znečištěné
V těchto přílohách např. je vyjmenová- škodlivinami, aj. Samozřejmě veškeré
no 15 nebezpečných vlastností odpadu, přijímané odpady musí splňovat náročv obecnosti uvedených jako např. výbuš- ná analytická kritéria pro jejich přijetí.
nost, žíravost, infekčnost. Dále je deﬁnoJak je skládka zabezpečena proti
ván seznam složek, které podle tohoto únikům do podzemních vod a proti
zákona činí odpad nebezpečným, jako požáru?
jsou např. rtuť, olovo, sloučeniny mědi,
1/Proti úniku nebezpečných látek do
sloučeniny arzénu, azbesty, sloučeniny podzemních vod jsou tělesa skládky
zinku, atd. Těchto složek je deﬁnováno a další provozy opatřeny izolační fólií,
takže únik těchto škodlivin je nepravděpodobný.
2/Zahoření skládek je poměrně častý
FK LOVOCHEMIE Lovosice jev a vyskytuje se u drtivé většiny skládek.
KRAJSKÝ PŘEBOR - MUŽI
Na Lukavci, a to ani v minulosti, zatím
so 5. 6. 10.15 Lovosice „A“ – Blšany
nehořelo. Co se týká zabezpečení proti
so 19. 6. 10.15 Lovosice „A“ – Žatec
vzniku požáru, tak to spočívá především čtvrtek 3.6. Hašmarovská hospoda
III. TŘÍDA - MUŽI
v důsledné kontrole přijímaných odpa- 17:30 18:10 Kincl Creek
Lovosice
ne 13. 6. 17.00 Lovosice „B“ – Třebenice
dů, zodpovědné práci při hutnění odpa- 18:10 19:00 Red Leaf
Úštěk
so 19. 6. 18.00 Lovosice „B“ – Libochovany
dů a jejich překryvu vhodným materiá- 19:00 20:00 Karavana
Lovosice
lem. Samozřejmě, určité malé procento 20:00 21:00 Lást Kafe
Lovosice
OKRESNÍ PŘEBOR - DOROST
nebezpečí zahoření vždy existuje a nelze 21:00 22:00 Sebranci
Lovosice
so 12. 6. 14.00 Lovosice „A“ – Budyně
je zcela vyloučit. Pro případ drobných 22:00 23:00 Petra Band
Lovosice
III. TŘÍDA - DOROST
událostí je obsluha připravena případný
ne 6. 6. 10.00 Lovosice „B“ – Vědomice
problém vyřešit na místě, v případě roz- pátek 4.6. Hašmar Country I.
sáhlejšího problému nastupuje složka 18:00 18:40 Dynda a Nová Identita Litoměřice
OKRESNÍ PŘEBOR - STARŠÍ ŽÁCI
integrovaného záchranného systému.
18:40 19:20 Od plotny skok
Litoměřice
ne 13. 6. 10.00 Lovosice – Úštěk
Jaké je kapacita skládky a kdy by 19:20 20:10 Blue Gate
Plzeň
OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
měla být naplněna?
20:10 21:00 Eliška Ptáčková
Praha
ne 6. 6. 10.00 Lovosice – Podsedice
Volná kapacita skládky je dle zaměře- 21:00 21:50 Fámy
Praha
ní k 25.4.2010 cca 315.000 m3, zaplnění 21:50 23:00 Cop
Plzeň
TURNAJ - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
skládky se velmi těžko odhaduje, takový 23:00 23:50 Flashback
Praha
ne 6. 6. 10.00 finálový turnaj o přeborníka okresu

životního prostředí – pozn. red.)
Z každé uložené tuny ostatního odpadu na skládku Lukavec putuje do obecní
pokladny 500 Kč jako základní poplatek, v případě uložení 1 t nebezpečného
odpadu je stanovena výše odvedeného
základního poplatku na 1.700 Kč. A to
jsou již velmi zajímavá čísla.
Co se týká problematiky nebezpečných odpadů, je třeba si uvědomit, že je
potkáváme prakticky všude, i v běžném
životě, ať už to jsou např. plechovky od
barev, vyjeté oleje, zamaštěné textile od
olejů při domácí údržbě, opotřebené
autobaterie, tužkové baterie, prázdné
obaly od hnojiv, herbicidů, pesticidů,
atd. Dodržování odpovídajícího režimu
nakládání s těmito odpady je posléze
naprostou samozřejmostí.
Tato zásada platí i pro nakládání s
průmyslovými odpady i na našich zařízeních i v ostatních průmyslových
podnicích.
Pro případ připomínek občanů, je
možno kontaktovat ředitele Petra Vokurku, a to na mailové adrese vokurka@ladeo.cz příp. telefon: 604 228 956.
(jv, foto: Ladeo)
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14:30
15:10
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Hašmar Country II.
Petra Band
Lovosice
Sebranci
Lovosice
Karavana
Lovosice
Lást Kafe
Lovosice
Red Leaf
Úštěk
Gruns & Roses
Jihlava
Cimpr Campr
Praha
Nová Sekce
Praha
Jarret
Liberec
Jan Vyčítal a Greenhorns Praha
Vladimír Mišík a E.T.C. Praha
Navostro
Štětí + Skotsko
SKTS Blues Band
Doksy
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