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Slavnostně začala revitalizace
jedné z lovosických čtvrtí

Protipovodňová opatření
budou hotová do roku 2012

Filmové léto
na „Osmičce“

Basketbalový oddíl Lovosice
slaví 55. výročí svého vzniku
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Hejtmanka: Není možné, aby se stát
nechal vydírat ekologickou organizací
S prodlužující se dostavbou dálnice D8 v úseku přes České středohoří dostavbě dálnice. Není možné, aby se stát
vzrůstá rozladěnost občanů Lovosic i okolí s tímto stavem.
nechal vydírat ekologickou organizací
a promrhal stovky milionů korun kvůli
Protože záležitost daleko přesahuje Údajně se vše bude řešit i v Bruselu?
otálení s dostavbou, nemluvě o částkách
kompetence města Lovosic, oslovili jsme
Dostavba dálnice D8 byla vždy prio- na zbytečná soudní řízení. Apelujeme na
otázkami hejtmanku Ústeckého kraje, ritou Ústeckého kraje. Neustále vedeme starosty, aby se k naší výzvě premiérovi
Janu Vaňhovou, aby odpověděla.
jednání s ŘSD a starosty obcí, situaci mo- připojili, a do konce června chci jejich
nitorujeme a navrhujeme řešení. To, že dopisy s vyjádřením podpory znovu
Shodneme se jistě, že v souvislosti zastupitelstvo na začátku května zaslalo poslat panu premiérovi. V červnu se také
s D8 panuje na trase mezi Lovosice- výzvu panu premiérovi, je jeden z dalších opět sejdeme u kulatého stolu se zástupci
mi a Ústím n. L. neúnosný stav. Jaké kroků, které jsme učinili. Situace se stala Ředitelství silnic a dálnic, ministerstvy
podniká kraj v této záležitosti kroky, a pro obyvatele Ústeckého kraje nadále ne- dopravy a životního prostředí a starosty
jak budou tyto řazeny? Je D8 jednou z udržitelnou a my jednáme v jejich zájmu. dotčených obcí, abychom hledali další
priorit kraje? Pokud ano, proč až nyní? Zvýšili jsme tlak na vládu k urychlené řešení.
▶ pokračování na straně 2

Dálnice D8
až v roce 2013

Nedávno zveřejněný termín dokončení výstavby 16,5 km dlouhého dálničního úseku z Lovosic do Řehlovic
až v roce 2013 je pro občany Lovosic
a dotčených okolních obcí nepříjemným sdělením.
Neustálé oddalování ukončení výstavby stálo již stálo miliardy korun.
Případné přerušení výstavby posledního úseku dálnice a nutné zakonzervování hotových objektů bude stát další
stamiliony. To odhaduje koordinátor
výstavby dálnice D8, Dr. Pavel Lány,
kterého jsme se zeptali, jaký je současný stav postupu prací a co je příčinou
dalšího zdržení.
▶ pokračování na straně 2

Na nevyužité louce
vznikne dětské
hřiště
Revitalizaci části Lovosic poklepáním na pomyslný základní kámen zahájili starosta Jan Kulhánek, místostarosta
Jan Jakub, vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Martin Dlouhý a Mgr. Martina Červinská.

Socha sv. Václava se bude stěhovat
Dálnice si krok za krokem razí cestu k cíli. Ustoupit jí musí všechno. Socha Jeho přeložením se dozvíme následujísv. Václava, kterou můžete vidět při silnici směrem na Teplice, sice nevadí cí informaci: „ZNOVUPOSTAVENO
přímo dálnici, ale povede tudy silniční přivaděč.
OBYVATELŮM VCHYNIC V ROCE
1927.“ Kde však socha předtím stála, či
Jaký osud sochu čeká a na několik tak i budoucím provozem, či údržbou kde byla uložena, mi není známo.
zajímavostí kolem této umělecké pa- okolních ploch.
Sochy, boží muka, křížky, či jiné drobmátky jsme se zeptali Roberta Paťchy,
Ale nejdřív několik informací k soše né architektury by vždy, pokud to jen
zaměstnance památkové péče na MěÚ samotné. Podle charakteristických rysů jde, měly zůstat na svém místě. U drobLovosice.
a mně dostupných informací se jedná o ných sakrálních staveb to platí obzvlášť,
„Socha sv. Václava by byla při staveb- barokní sochařské dílo z roku 1761. Kdo neboť dané místo se vždy váže k nějaké
ních pracích vystavena vážnému ohro- na toto místo sochu postavil, nevím. Na události, jež byla podnětem k umístění
žení jak stavebními pracemi, technikou, zrcadle soklu se nachází německý text. těchto staveb.
▶ pokračování na straně 3

Ve východní části Lovosic, poblíž
vlakového nádraží, proběhne letos
a příští rok rozsáhlá rekonstrukce.
Jejím cílem je zvýšení kvality života v
této části města.
19. května se setkali obyvatelé této
oblasti s představiteli města a s ﬁrmou,
která by měla projekt realizovat a v diskusi si vyjasňovali některé problémy.
▶ pokračování na straně 4
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Dálnice D8
až v roce 2013
▶ pokračování ze strany 1

„Úsek dálnice D8
– 0805 od km 40,0 v
Lovosicích až po Prackovice je rozestavěný, i
když nám chybí jedno
stavební povolení na
rekonstrukci úseku
silnice na Most pod nájezdem na dálnici
v Lovosicích. Stavební povolení je vydané,
proti němu se ale odvolala ekologická organizace Děti Země. Většina stavebních
povolení na této části je již vydaná a dálnice a dálniční stavby jsou rozpracované vč.
tunelu v Prackovicích. Na jednom místě
není možné pracovat, a to v místě biotopu
pod Lovošem v délce 680 m. Na úseku tunelu Radejčín jsou dílčí stavební povolení
vydané a pracuje se zde. Mezi Radejčínem
a Řehlovicemi jsou prováděny zemní
práce na vlastní trase dálnice, jsou zde
provedeny drenáže a staví se dva mosty.
Stavební povolení jsou zde vydána jen z
části. Na celé poslední části dálnice nám
chybí možnost realizovat stavbu na 4730
m, kde dosud nebyla vydaná stavební povolení. Jsou zde tři biotopy (jeden v délce
680 m je pod Lovošem), na které zrušil
soud výjimku k povolení stavby. Na nově
vydanou výjimku od CHKO na biotopy a
další části trasy dálnice do uvedené délky
podaly Děti Země další odvolání. Biotopy
řeší Ministerstvo životního prostředí. Celkem na úseku D8 – 0805 bylo zapotřebí
257 stavebních povolení. Z toho bylo vydáno a je platných 151. Dalších 16 povolení je vydáno, ale bylo napadeno Dětmi
Země. Ostatní povolení nejsou, čeká se na
vyřízení výjimky pro tři biotopy.
Vzhledem ke složité dopravní situaci v
Lovosicích chceme, aby do konce tohoto
roku byla uvedena do provozu křižovatka
v Lovosicích a umožněn plynulý nájezd
vozidel na dálnici. Celá křižovatka by
měla být dokončena až příští rok v souvislosti se zprovozněním úseku dálnice až do
Bílinky, včetně mostu Vchynice. Tím by se
ulevilo dopravě na silnici I/30 z Ústí nad
Labem do Lovosic, obchvatu v Lovosicích
u Holoubkova, ulevilo by se samotné obci
Vchynice. Byl by také plynulý provoz na
dálnici z Prahy směrem na Teplice. Dokončení tohoto úseku v termínu je ohroženo řešením výjimky pro biotop mezi
Vchynicemi a Bílinkou.
V současnosti odhadovaný termín dokončení dálnice D8 až v roce 2013 je z
hlediska občanů špatný termín. Nemůžeme zaručit dobu, kdy budeme mít vydané
a platné poslední stavební povolení. Ke
všemu se odvolávají Děti Země a výstavbu tak brzdí. Když dnes zhodnotíme roky,
které uplynuly od zahájení stavby mostu
v Opárně a mostu v Dobkovičkách v listopadu 2007, které dnes dokončujeme, a
kdyby bylo vše v pořádku, tak dokončení
celé dálnice by bylo reálné koncem roku
2010. Bohužel, situace je taková, jaká je,“
ukončil Dr. Lány informaci o současném
stavu výstavby dálnice D8 přes České
středohoří.
(Miroslav Hvorka)
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Hejtmanka: Není možné, aby se stát nechal
vydírat ekologickou organizací
dostavbu dálnice D8 můžeme bojovat
jedině zákonnými prostředky. Domnívám se, že pokud chceme panu Patrikovi a dalším jemu podobným zabránit
v ekologickém terorismu proti státu a
obyvatelům, musíme změnit legislativu.
Ústecký kraj ve výzvě, kterou zaslal panu
premiérovi, navrhl konkrétní úpravy
jako například zjednodušení stávajících
postupů při získávání potřebných povolení pro realizaci takovéto stavby a nabízí se zde možnost zvážení v minulosti
již diskutovaného samostatného zákona
pro liniové stavby po vzoru Bavorska. V
současné době je míč na straně vlády,
která by se k tomu měla vyjádřit.
▶ pokračování ze strany 1

Ekologové a právníci tvrdí, že jsou
umně využívány mezery a nedostatky
v legislativě a práci státních a krajských
orgánů. Nejsou vedeny přes ekologické organizace lobbistické tlaky?
Ze své pozice nemohu soudit, zda jsou
ekologové motivováni nějakými lobbistickými organizacemi. Zarážející, ale je
schizofrenie jedné brněnské ekologické
organizace, která tvrdošíjně bojuje proti
D8, ale je jí lhostejné navýšení oxidů uhlíku, dusíku, prachových částic a dalších
látek, které je vyvolané nadměrnou zátěží v dopravě. Nemluvě o tom, že lidem
v obcích díky valícím se kamionům
praskají zdi domů. Současná situace je
nadále neúnosná, dopravní kolaps a narůstající počet dopravních nehod způsobují, že se den co den objízdné trasy
promění v jedno velké parkoviště.
Domnívám se, že podíl politické
garnitury na tomto stavu není nezanedbatelný. Přece politici zvolení
občany zodpovídají za legislativu a její
tvorbu, zároveň řídí chod státu, resp.
kraje, a tedy také i investora. Nemýlím
se? Trvá to pěknou řádku let a několik
politických garnitur se vyměnilo.
Zákonodárcům se vymstilo, že nepočítali s tím, že by měl nějaký subjekt zájem takto úmyslně pokřivovat a zneužívat legislativu a protahovat stavbu, která
je klíčová pro rozvoj regionu a tedy i ve
veřejném zájmu. Stát už udělal množství ústupků, které stály miliardy korun,
například nechal za miliardu vybudovat
tunel kvůli 10 stromům. Ale ekologům
je to stále málo. Chtějí dostavbu dálnice
oddalovat do poslední chvíle.
Postup Dětí Země je občany kritizován. Ozývají se hlasy a otázky, proč
stát ve sporu s nimi „tahá za kratší
konec“? To mají lepší odborníky než
stát?
Na rozdíl od ekologických aktivistů
stát nemůže zneužívat zákon ve svůj prospěch a pohybovat se na jeho hranici. To
si nemůžeme dovolit, navíc bychom tím
pouze ekologům nahrávali na smeč. Za

Jedním z dalších aspektů je pomalost
soudů a jejich rozhodování. Bude se
kraj nějak v tom angažovat, pokud tak
neučinil?
Výkon soudů je nezávislý a řídí se stanovenými procesními pravidly. Ústecký
kraj může pouze urychlit rozhodování a
postupy realizované v rámci Krajského
úřadu Ústeckého kraje. V tomto ohledu
platí nařízení vyřizovat záležitosti týkající se dálnice D8 prioritně.
Zastupitelstvo kraje začátkem května
vyzvalo vládu k řešení. Není to málo?
Zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu. Neuvažujete ji v tomto
směru v souvislosti s legislativou využít? Jistě se nemýlím, že kraj má pro to
dostatek fundovaných odborníků?
Kraj má minimum možností jak
urychlit dostavbu D8, přesto v rámci
našich kompetencí děláme maximum.
Vyzvali jsme pana premiéra a vyzýváme také starosty, aby vyjádřili solidaritu
s postiženými obcemi a připojili se k
nám. Musíme zesilovat politický tlak,
přesto opakuji, že v současné době musí
reagovat vláda a pan premiér na naše
požadavky. My nezávisle na tom hledáme dostatečnou polickou podporu u
našich poslanců a také u poslanců Evropského parlamentu. Avšak legislativní
návrh by měl vzejít z dílny příslušného
ministerstva.
Nebylo by vhodné z Vaší strany a
funkce oslovit bez rozdílu všechny poslance za Ústecký kraj, aby jednotně za
touto záležitostí tzv. šli? Sdílíte názor,
že by dostavba D8 měla nést vizitku
všeobecné politické dohody, a nikoli
barvu „stranického dresu“?
Dostavba dálnice D8 je v zájmu všech
politických stran v Ústeckém kraji. V
tomto ohledu nacházím s poslanci společnou řeč a získávám na naši stranu i
poslance z dalších krajů. Dostavba dálnice D8 je klíčová pro rozvoj Ústeckého
kraje, ale pozitivní dopad bude mít pro
celou Českou republiku, je totiž součástí
IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín - Drážďany

- Praha - Bratislava - Gyor - Budapešť
- Arad - Craiova - Soﬁe - Plovdiv - Istanbul, který byl schválen 2. panevropskou
konferencí na Krétě v roce 1994.
Nezvažujete, že byste do Lovosic
přijela občanům celou problematiku
D8 objasnit, a to na mítinku s občany,
nebo na veřejném jednání městského
zastupitelstva?
V průběhu roku navštěvuji bývalá
okresní města v rámci tzv. Hejtmanských dní, kde se setkávám se starosty
a diskutuji s nimi nad tématy, která si
sami vyberou. Po prázdninách plánuji
navštívit Lovosice a předpokládám, že
jedním z témat bude dostavba D8.
Co byste na závěr chtěla občanům
Lovosic a okolí sdělit? Víte, původní
termín dokončení D8 byl v r. 2010. S
tímto vědomím a důvěrou občané tzv.
překousli dočasné potíže. Nedomníváte se, že po tom všem nemají pražádný
důvod politikům na celostátní a krajské úrovni věřit?
Je smutné, že kdyby nebylo vypočítavého pana Patrika a jeho Dětí Země,
kteří až z dalekého Brna dokáží od stolu
naprosto přesně určit, že D8 je pro nás
v Ústeckém kraji největší zlo, mohla už
dálnice D8 dávno stát. Až tedy budete
zase někdy trpělivě stát v koloně za náklaďáky, zkuste si vzpomenout na pana
Patrika a zamyslet se nad tím, co ho k
jeho aktivitám vede.
Děkuji za odpovědi, Jiří Veleman

Volby v Lovosicích
vyhrála ČSSD

V Lovosicích nejvíce hlasů dostala
ve volbách do poslanecké sněmovny
ČSSD. Vyhrála s 25,6% hlasů.
Druhé místo patří ODS se 17,8%.
Občany Lovosic ale zaujaly i malé strany. Hlasovali například pro Českou
pirátskou stranu nebo stanu STOB.
Platné hlasy odevzdalo během voleb
4 168 občanů Lovosic, což je volební
účast ve výši 58,5%.
(pt, foto: as)

3

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Slavnostně začala revitalizace
jedné z lovosických čtvrtí
Symbolickým poklepáním na základní kámen začala dlouho očekávaná
„Udělovali jsme tři ceny v kategorii
revitalizace jedné z nejzanedbanějších čtvrtí ve městě.
nejmenších dětí a tři u starších. Vítězové si odnesli hračky, skládanky, sladMísto si od zástupců města převzal čátkem prací. Do akce se zapojili žáci kosti a ti větší i kosmetiku a psací pozhotovitel stavby a do roka by tu měla speciální základní školy a také děti z třeby,“ říká Renáta Beranová z Odboru
vyrůst nová parkovací místa, hřiště mateřinky v Terezínské ulici. Většina regionálního rozvoje a správy města.
nebo být výrazně obnovena zeleň. Celý dětí, navštěvujících obě školní zařízení, Po skončení stavby pak děti budou
projekt bude stát 31,5 milionů korun obvykle žije v místech, kde se revitali- malovat, jak se jejich okolí změnilo
a většinu město získá z Regionálního zace uskuteční. Výstava jejich děl byla a co se jim na novém vzhledu jejich
operačního programu NUTS II Seve- k vidění ve vestibulu městského úřadu. čtvrti líbí. Z jejich prací opět vznikne
rozápad.
Nejpovedenější díla pak byla odměně- výstava, která bude postupně k vidění
Jde o jednu z největších investičních na.
v různých místech města. (pt)
akcí v Lovosicích v posledních letech.
Konkrétně čekají změny část města vymezené ulicemi Obchodní, Nádražní,
U Nadjezdu, Okružní a Terezínská.
Kvůli plánované stavbě se konalo i
veřejné projednávání projektu. Občanům na jejich dotazy a připomínky
odpovídali nejen zástupci radnice, ale
také investora a architekt, který revitalizaci připravil.
Nejdůrazněji vznesené výtky se týkaly umístění malých dětských koutků.
Obyvatelům domů vadilo, že pružinové houpačky pro nejmenší děti budou
mít blízko oken.
„Budeme přemýšlet, zda by nešlo poposunout koutky o něco dál od domů,“
přislíbil na jednání místostarosta Jan
Jakub.
V rámci projektu malovaly desítky
lovosických dětí stav čtvrti před zaPráce na revitalizaci lokality za nádražím začaly.
(foto: as)

Socha sv. Václava se bude stěhovat
▶ pokračování ze strany 1

Převážně se jednalo o poděkování,
vzpomínku, významnou, či nadpřirozenou událost, apod. Pokud je však
nezbytné sochu (týká se i ostatních
architektur) přemístit, je to na širší
téma. Prvotní je umístění co nejblíže místu původnímu, ale stejně tak
je důležité pro toto historicky cenné
dílo zvolit místo vhodné pro jeho
oprávněnou prezentaci, ale současně i
bezpečné k maximální eliminaci jeho
poškození, či zcizení.
Pokud je nutné takovýto objekt přemístit, vždy novou lokalitu navrhuji ve
spolupráci s jeho vlastníkem.V tomto
případě s obcí Vchynice, zastoupené
jeho starostkou, Ing. Janou Chládkovou, se snahou upřednostnit jím
preferovaná místa, pokud však splňují
výše uvedené požadavky. V případě,
že se jedná o objekt, který je prohlášen za kulturní památku, což se týká i
sochy sv. Václava, pak nově navržené
místo musí být dle ústavního zákona
o státní památkové péči projednáno a
schváleno příslušným krajským úřadem.
Původně jsem doporučil k novému
umístění sochy dvě lokality v prostoru

odbočky z hlavní silnice do drůbežárny. Protože ale nebyly na pozemcích
ve vlastnictví obce, byly zjištěny jako
neprůchozí. Nyní jsou aktuální čtyři navržená místa – na návsi v obci
Vchynice pod rybníkem, v zeleném
ostrůvku vedle kaple, v paloučku nad
kaplí a nebo při cestě do Radostic
nad poslední zástavbou. Zde to už cítím jako společné hledání vhodného
umístění sochy s aktivním zapojením
obce.
Za bezpečné přestěhování sochy
ručí vlastník. Je však na něm, aby
zodpovědnost dostatečně převedl na
osobu, která bude transfer zajišťovat,
nebo na oprávněného restaurátora s
licencí ministerstva kultury, kterého
si musí na tyto práce zajistit.
O konkrétním termínu stěhování
bude podle mne možné jednat až po
získání souhlasu s přemístěním od
odboru památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje,“ uvedl Robert
Paťcha.
Podle informace starostky Ing. Jany
Chládkové bude za bezpečný převoz
sochy svatého Václava osobně ručit
akademický sochař Libor Pisklák.
Sochař musí ještě zvážit, zda se bude

socha stěhovat vcelku, nebo bude
rozebrána na tři části, což je v jejím
případě možné.
Po dramatické diskusi zastupitelstva
i občanů, kdy se rozhodovalo, zda
bude socha stát za posledním domem
u cesty směrem na Radostice v blízkosti vodárny nebo na návsi, rozdílem
jednoho hlasu padlo rozhodnutí. Socha svatého Václava bude umístěna na
návsi v blízkosti kapličky mezi dvěma
lipami.
(as)

Komentář: Jak se
bourá s noblesou

Obdivuji lidi, kteří v okamžiku,
kdy by měli být naštvaní, najdou ve
svých rezervách humor.
A to dokonce v případě srážky automobilů (naštěstí nedošlo ani ke zranění, natož aby šlo o život). Najdou humor uprostřed lovosického náměstí,
dokonce i když je nějaký otrava fotografuje a každý se zastaví, aby mu něco
neuteklo. Dvě dámy. Nevím, která co
zavinila, ale je to myslím jedno. Něco
to bude stát, popíše se kvůli tomu pár
úředních papírů, ale kdoví, třeba ty
dvě usmívající se dámy budou nadosmrti nejlepší kamarádky. A kdyby
ne, nenadávaly si, nefackovaly se, nic
si nevyčítaly a braly to s nadhledem.
Jistě dokázaly s klidem rozebrat celou
situaci, neházet vinu jedna na druhou
a případně dokázaly přiznat, co která
zavinila. Možná by měly kandidovat
ve volbách. Takových lidí není nikdy
dost.
(as)

Jak České dráhy
zachránily zabíjačku
To bylo 19. května. Z Ústí nad Labem odjížděl vlak směrem na Lovosice a dále do Prahy. Ale dojel jen do
Prackovic.
Počítačová technika, kterou je příjemný vláček City Elefant ovládán, selhala.
Průvodčí všem vysvětlila co se stalo, a
že zatím neví, kdy se pojede dál.
„Ježišmarijá, jak se dostanu do
Ouholic,“ zneklidněla cestující s objemnou taškou. „Já tam jedu se zabíjačkou.“ „Nebojte se, paní,“ pravila
průvodčí, „zastavíme kvůli vám v Ouholicích třeba i mezinárodní rychlík.“
A tak cestující hodinku počkali na
další úplně stejný vlak a porouchaný
odtáhli pracovníci Českých drah až k
odborníkům do Prahy ke vzkříšení.
Dojela jsem na zastávku Lovosice-město a pro úplnost tohoto příběhu
jsem počkala, až přijede vlak, který
měl jet tou dobou do Ústí. Měl pouhých deset minut zpoždění.
A já od té doby vím, že když zkolabuje vlak, nezkolabují České dráhy.
Nejenže konají v rámci možností
rychle, ale dokážou v případě hrozící katastrofy zastavit i mezinárodní
rychlík tam, kde je třeba. Například
v Ouholicích. Protože já osobně si
nedovedu představit větší katastrofu,
než je zkažená zabíjačka.
(as)
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stalo se...

4. a 5. května: Bývalá hospoda „U šneka“ musela ustoupit dálnici

22. května: Pamětní deska prvnímu
řediteli Antonínu Barákovi byla odhalena na základní škole, která nese jeho
jméno. Desku vyrobila kamenice Ivana
Šulcová, bývalá žákyně této školy. Škola
vznikla v roce 1960.

28. května: Noc kostelů. V ten den
uvnitř zněl zpěv i hudba. Někde až do
půlnoci.

1. června: Den dětí v Komunitním
centru AMICUS (Nádražní ulice, zařízení Farní charity)
(foto: as)
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Co nabízí Mozaika v Lovosicích?
V minulém čísle jsme čtenáře inforCo Mozaika nabízí rodičům?
movali o vzniku Mateřského a rodinMozaika je otevřena denně. Nabízí
ného centra Mozaika.
programy pro těhotné, rodiče s dětmi na
Položili jsme několik otázek předsed- rodičovské dovolené, předškoláky, škokyni Aleně Ptáčkové.
láky a dospělé. Mezi kurzy v září bude
patřit angličtina s rodilým mluvčím i
Proč byla Mozaika založena?
lektorem nejen pro dospělé a školáky,
Základním důvodem byla poptávka hudební školička Yamaha, cvičení pro
rodičů, kteří chtěli aktivně trávit čas děti všech věkových kategorií, výtvarné
na rodičovské dovolené. Vyšli jsme a tvořivé dílny, cvičení pro těhotné a
také ze závěru města Lovosice a jeho 2. děti na gymbalonech. Chybět nebude
komunitního plánu péče pro roky 2009 psychologická a laktační poradna. Na– 2013.
bízíme i školákům doučování z českého
jazyka, chemie a matematiky. Vedle
Co všechno bylo třeba udělat a kdo pravidelného programu budou i jednostál u zrodu Mozaiky?
rázové akce – kadeřník pro děti, vizáU myšlenky vybudovat v Lovosicích žista pro maminky, přednášky lékaře o
aktivní centrum pro rodinu jsem byla dětských úrazech a první pomoci, atd.
já a kolegyně Irena Tomášková, která Nepravidelně budou i tvořivé dílny pro
poprvé nahlas vyslovila tento můj teh- rodiče, s možností hlídání dětí. Hlídání
dy ještě neveřejný sen. Navíc to byla dětí, uspořádání dětských oslav – to jsou
ona, která měla zkušenosti z návštěv další možnosti z naší pestré nabídky.
podobných zařízení, kam chodila se
Od února působí Mozaika i v Malých
svým synem. Brzy jsme získaly pro Žernosekách, kde každé úterý dopoledtuto vizi další příznivce (Lucie Haklová, ne pořádáme pro děti a rodiče výtvarMarkéta Veselá, Jana Klímová, Kateřina nou dílnu s cvičením. Tato setkání jsou
Hlaváčová, Libuše Tomanová a Ivana příjemná a stala se velmi navštěvovaná.
Vondrová) a společně jsme založily obMozaika také obnovila tradici bleších
čanské sdružení. Vymyslely jsme název trhů. V říjnu zahájíme už 3. ročník
a Jana Klímová navrhla logo. Hlavním burzy dětského oblečení a potřeb. Oba
úkolem bylo najít vhodné prostory předchozí ročníky se velmi zdařily a
– blízko centra města a přírody, bez- opět našly řady příznivců.
bariérové pro kočárky i pro postižené.
Získaly jsme velmi vhodné prostory
Kolik má v současnosti Mozaika dětí
v Přívozní ulici, ale byla nutná jejich a v jakém věkovém rozmezí tu najdou
celková rekonstrukce. Kromě místnos- útočiště?
ti, která sloužila jako pohotovost, byly
V názvu máme slovo rodinné, to znaostatní místnosti zpustošené povodní v mená, že zde nejsme pouze pro rodiče
roce 2002.
na mateřské dovolené. Naším mottem
je, že rosteme s našimi dětmi – prograKolik sponzorů pomohlo?
my budou určeny dospělým, studentům
Prvním, kdo nás podpořil, byli učitelé i školákům. A zároveň jsme prostorem
a děti ze Základní školy Všehrdova 1. bezbariérovým, tím myslíme nejen děti
Darovali nám mnoho hraček a uspořá- s tělesným handicapem, ale i děti s jiným
dali pro nás vánoční ﬁnanční sbírku.
postižením.
Podařilo se nám získat podporu z
fondu Ústeckého kraje, grant z nadace
Připomeňte nám jak dlouhá je
Euroregionu Labe, ﬁnanční dar akciové mateřská dovolená. Co bude, až maspolečnosti LaFarge, příspěvek man- minkám tato dovolená skončí? Mají
želů Novákových, příspěvek Ing.Bc. šanci sehnat práci? Po relativně velmi
Aleny Křtěnové, fondu Kalich senátora krátké době by měla nastat výměna
Alexandra Vondry, dar od Raeder & dětí i rodičů. Zůstanete s Mozaikou v
Falge a mnoho dalších. Mnoho míst- kontaktu?
ních sponzorů nám darovalo materiál
Mateřská dovolená trvá 22 týdnů po
k rekonstrukci nebo slevu na materiál porodu. Dále může každý rodič v České
či odbornou práci. Velkou pomoc pro republice po narození dítěte čerpat z tzv.
nás znamenal dar veškerého instalační- několika rychlostní rodičovské dovolené
ho materiálu a sanity od ﬁrmy SAG a – jeden, dva, tři nebo čtyři roky. Zřejmě
materiál ze Spojmatu Lovosice. V roce nejvíce využívaná je tříletá varianta. Je2009 jsme také získaly příspěvek od den z našich cílů je také rodiče připravit
města Lovosice, získaly jsme garanci na návrat do práce. Jednou z možností,
nájmu a nájem za korunu na 5 let.
kterou od září budeme nabízet, je angličV dohledné době se chceme rozšířit tina s hlídáním dětí. Rodič se tak může
do dalších sousedních prostor. Rády zdokonalit v cizím jazyce a možná si tak
bychom nabídly další činnosti, na které usnadnit návrat do práce.
teď nejsou peníze. Prostory potřebují
Jsme členy Sítě mateřských center. V
opět celkovou rekonstrukci.
celé České republice je jich 325. Řada
Drobných dárců bylo mnoho, každý jich bez problémů existuje přes deset let.
drobný dar nás potěšil a potěší stále. Samozřejmě v každém centru po čase
Všechny naše dárce máme zveřejněné dochází k personálním změnám. Ale
na nástěnce a na webových stránkách. mnoho dobrovolnic zůstává a stávají se z
A opravdu, žádný dar pro nás není nich stálí zaměstnanci. A my zcela určitě
malý.
nebudeme výjimkou.
(as)

Máme čisto

Václava Dunku můžeme denně vidět,
jak uklízí svůj přidělený rajón ve městě.
Od 1. května se stal stálým zaměstnancem Technických služeb města Lovosice.
Není to obvyklé. Tito zaměstnanci bývají
zpravidla placeni jen část roku Pracovním
úřadem jako VPP (veřejně prospěšné
práce). Václav Dunka za svědomité plnění povinností získal tuto práci natrvalo
a je spokojený. A ti, co chodí okolo, také.
Nejsem první, kdo ho chválí za dobrou
práci.
(as)

Na nevyužité louce
vznikne dětské
hřiště
▶ pokračování ze strany 1

I my se pokusíme našimi články napomoci vzájemné diskusi. Dnes se ptáme
místostarosty Jana Jakuba:
Proč není ve volném a zcela nevyužitém prostoru za řadou domů v Nádražní ulici dětské hřiště?
„Prostor, který má rozlohu cca 1,3 ha,
dávno volá po smysluplném využití.
Kdysi tu byly zahrádky. Aby bylo možno
tento prostor využít, bylo potřeba tyto
pozemky získat do vlastnictví města. To
už se stalo, pozemek městu patří. Bohužel, projekt na zkvalitnění života této
lokality byl zadán přibližně před třemi
roky a tehdy pozemek ve vlastnictví
města ještě nebyl. Nemohl být tedy do
projektu zahrnut.
Ale přece jen se kolem tohoto pozemku
něco děje. ČEZ Distribuce, a.s. přislíbila
městu sponzorský dar. Bylo rozhodnuto,
že se zhruba polovina této částky použije
na opravu školy, do níž zatéká a tvoří se
tam plíseň. Jde o tělocvičnu 3.ZŠ, kde
by měla být opravena okna a vyřešeno
odvětrávání. Druhá část daru se využije
k základní úpravě plochy za hlavním
nádražím, která by měla v budoucnu
sloužit jako klidová, oddechová zóna a
dětské hřiště. Plocha se srovná, kvalitně
zatravní, bude tu pár laviček a jedna až
dvě brány na fotbal.
Na víc zatím peníze stačit nebudou. V
druhé fázi by mělo proběhnout doplnění
této plochy o výsadbu další zeleně a o zařízení sloužící k dětským hrám a k rekreaci. To je ale jeden z úkolů, který lze splnit
až v příštím volebním období.“
(as)
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Protipovodňová opatření budou hotová
do roku 2012



stalo se...

Lovosicko bude chráněno před velkou vodou. Připravuje se projekt proOdborníci dokonce chystají ochranu 30
tipovodňové ochrany, který by měl na Labi počítat s takovými opatřeními, cm nad hranici stoleté vody. Projekt reakterá by minimalizovala škody nejen při stoleté povodni.
lizuje Sdružení Lovosicko, které se skládá
ze tří ﬁrem a vedoucím účastníkem je Metrostav. Vedoucího projektu Pavla Komsy
jsme se ptali na průběh celé akce z pohledu realizátora, vysvětlil případná možná
omezení pro občany Lovosic...

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči

Centrum pro rodinu Terezín uspořádalo víkendový pobyt pro rodiny s
dětmi v náhradní rodinné péči.
V pátek večer se sjely dvě desítky osvojitelských a pěstounských rodin ze všech
koutů Ústeckého kraje do rekreačního
střediska v Rumburku, aby alespoň na
dva dny zvolnily tempo. Pro rodiče je víkend šancí k doplnění sil, k oddechu od
každodenního kolotoče starostí a péče o
děti i k získání nových cenných informací. Akce přináší také prostor k praktické
výměně zkušeností náhradních rodičů a
utužení rodinných vztahů.
V sobotu byl pro rodiče připraven seminář o výchově dětí, který vedl psychoterapeut a odborník na problematiku
náhradní rodinné péče, PaedDr. Michael Chytrý. Výchova dětí je vždy aktuální
téma, plné obav i otázek typu: Jsem dobrým rodičem? Nedělám chybu, když…?
Co mám dělat, aby…? Náhradní rodiče
mají svou roli vychovatele ztíženou
tím, že musí počítat s „jinakostí“ svých
přijatých dětí. Každé dítě je originální

Jaký bude průběh, etapy a termíny realizace projektu?
Stavba je naplánována a koordinována i
s ostatními velkými akcemi v regionu tak,
aby se minimalizoval dopad stavebních
prací na život občanů Lovosic.
Výstavba probíhá kontinuálně v několika stavebních proudech. Již v dubnu jsme
započali s úseky při trati Praha – Děčín a v
nejbližších dnech zahájíme stavební práce
v okolí obilných sil podniku Brassica. V
letošním roce se s námi běžně nesetkáte, protože budeme pracovat na úsecích
mimo zástavbu při Lukavci a při Labi za
areály Brassica a Lovochemie. Začneme
také s úpravami v areálu Česko-Saských
přístavů. V roce 2011 je naplánováno
největší omezení dopravy, a to v době,
kdy protipovodňové konstrukce překročí
frekventovanou Terezínskou ulici. O této
situaci budeme včas informovat.
V roce 2012 proběhnou již jen dokončovací práce, výsadba nových stromů a
montáže technologií čerpacích stanic.
Uskuteční se také celková zkouška mobilních protipovodňových stěn. Konečným
termínem celé akce výstavby je září 2012.

Jak je připraveno technické a personální zajištění?
Vzhledem k liniovému charakteru projektu a postupnému přesunu mechanizace
zde bude zaměstnáno zhruba 80 pracovníků. Na stavbě budou ve velké míře pracovat mechanizmy speciálního zakládání
záhadou a jeho chování často tvrdým a běžné stroje užívané k zemním pracím.
oříškem pro novou rodinu. Rodiče
Čeká občany Lovosic omezení v průhledali odpovědi na to, jak dítě skutečně
podporovat, motivovat, jak zacházet s běhu realizace?
Největším omezením bude plánovaná
pravidly a řešit problémy.
Zatímco se rodiče vzdělávali, děti měly částečná uzavírka Terezínské ulice, o níž
samostatný program. Zkušení pedago- jsem se již zmínil. V průběhu výstavby
gičtí pracovníci si pro ně připravili řadu může dojít také k určitému zhuštění dosportovních a jiných zajímavých aktivit. pravy našimi nákladními automobily,
Děti se doslova „vyřádily“ na trampolíně které budou zásobovat stavbu a přesouvat
a lanové dráze, učily se střílet z luku, ze zeminu. K omezení prašnosti jsme připravzduchovky, hrály míčové hry nebo si veni pravidelně čistit komunikace a hlučmalovaly. Po aktivitami nabitém dni si né stavební stroje nebudeme používat v
(jv)
večer všichni rádi odpočinuli u táborá- noci.
ku, po kterém následoval zlatý hřeb celé
soboty, profesionální ohňostroj.

Víkendový pobyt byl v neděli zakončen představením Sváťova divadla.
Touto akcí se Centrum pro rodinu
Terezín, o.s. připojilo k Týdnu pro rodinu, který již třetím rokem organizovala
Jeho členové se scházejí jednou za
Asociace center pro rodinu (ACER) a v čtrnáct dní v kulturním domě. Jeho vejehož rámci po celý týden probíhaly akti- doucím je Aleš Vondrák a členové jsou
vity určené rodinám na mnoha místech zapálení fandové nejen z Lovosic, ale i
celé České republiky.
(Lenka Mašková)
ze širokého okolí.
(as)

víte, že...

V Lovosicích existuje
fotokroužek

2. června: Představení pro MŠ na Osmičce. Přijeli umělci z Prahy.

4. června: Den dětí oslavily děti na
Osmičce. Za svoje výkony dostaly body
a za ně mohly nakupovat ve speciálním
obchůdku…

…mohly se podívat na svět ze hřbetu
koně…

…obléhaly nafukovací hrad a prostě si
to užívaly.
(foto: as)

Aktuální program
Kulturního střediska Lovoš
tel.: 416 532 140
e-mail: kslovos@atlas.cz

www.kslovos.sweb.cz
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Filmové léto na „Osmičce“
Kinematograf bratří Čadíků - Areál „Osmička“
vždy od 21,30.
Středa 21. července – BOBULE
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Jde o
podvodníky, kteří kšeftují s byty, auty a vůbec se vším,
co se právě namane. Jednoho dne se Honza dozví, že
jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně
nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí
a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí mu
dovolenou snů, a aniž to tuší, splní si tím i svůj sen.
Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil.
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová,
Lubomír Lipský st., Kamil Švejda, Robert Jašków, Miroslav Táborský, Jan Skopeček, Olga Schmidtová, Lukáš
Langmajer, Marian Roden, Claudia Vašeková, Ctirad
Götz, Mario Kubaš, Martin Sitta, Renata Kubišová.
Režie: Tomáš Bařina
Čtvrtek 22. července – 2 BOBULE
Pokračování komedie z poetického prostředí jihomoravských vinic obohatí i nové postavy a nové herecké
tváře v čele s Jiřím Kornem, Jiřím Krampolem a Janou
Švandovou. Pro Lubomíra Lipského, který znovu ztvární
roli dědečka, znamenají 2Bobule filmovou roli číslo
100!
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol, Jana Švandová,
Miroslav Táborský, Václav Postránecký, Jiří Korn, Marian
Roden, Jana Pidrmanová, Jan Skopeček, Jan Antonín
Duchoslav, Alice Šnirychová - Dvořáková. Režie: Vlad
Lanné
Pátek 23. července – ULOVIT MILIARDÁŘE
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství.
Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne
natolik, že si do něho může každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní
rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena.
Zdálo by se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v
marihuanovém opojení dostaví spásný nápad… Hrají:
Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina
Sedláková, Josef Carda, Milan Šteindler, Miroslav Etzler,
Radomil Uhlíř, Tomáš Vorel ml., David Vávra, Bolek Polívka, Tomáš Vaněk, Václav Marhoul, Tomáš Vorel st.,
Lenka Vychodilová, Jan Slovák, Martin Kotouč, Dana
Poláková. Režie: Tomáš Vorel st.
Sobota 24. července – LÍBÁŠ JAKO BŮH
Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka,
která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s
bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život
dále oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička,
ale zejména vztah s lékařem záchranné služby.
Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová,
Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek, Jaroslava
Adamová, Arnošt Lustig, Martha Issová, Karel Šíp, Naďa
Konvalinková, Václav Postránecký, Milan Šteindler,
Barbora Hrzánová, Sandra Pogodová, Lucie Bílá, Michaela Maurerová, Michal Gulyáš, Dana Morávková, Jan
Dolanský, Jaroslava Hanušová, Jiří Knot, Oskar Hák,
Jan Antonín Duchoslav, Jakub Grafnetr, Filip Antonio,
Karel Holas, Roman Štolpa, Michaela Flenerová, Dita
Hořínková. Režie: Marie Poledňáková
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Změna programu vyhrazena.
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Školní padesátiny
Nejen lidé, ale i instituce slaví své narozeniny, a tak den 22. květen byl pro naši symbolu školy, letadla a jeho následné
školu ZŠ A. Baráka ve znamení oslav. Uplynulo totiž 50 let od jejího založení. přihlášení do pokusu o český rekord.
Třetí a největší akcí byla společná akaPři této příležitosti byla na budově ško- vzkvétá. Popřáli jí další stejně úspěšnou demie tří lovosických základních škol.
ly odhalena pamětní deska, věnovaná padesátku, mnoho nadaných žáků a Uskutečnila se 20. května na Osmičce,
prvnímu řediteli, panu Antonínu Ba- spokojených učitelů.
kde v půlhodinových blocích postupně
rákovi. Odhalení se zúčastnili bývalí i V rámci oslav bylo uskutečněno něko- vystoupily jednotlivé školy. Naše škosoučasní učitelé, dále zástupci města, lik doprovodných akcí. Tři z nich byly la se představila jako druhá v pořadí
žáci a přátelé školy. Pro bývalé peda- celoroční a žáci měli možnost se do a její vystoupení se u publika setkalo s
gogy byla připravena prohlídka školy nich zapojit již od září. Tou první byla velkým ohlasem. Rodiče byli pyšní na
a pohoštění v tělocvičně, pro veřejnost literární a malířská soutěž pro I. i II. stu- výkony svých ratolestí a učitelé a žáci
pak nachystána taneční zábava za hu- peň. Nejlepší práce byly vystaveny v den byli spokojeni s výsledkem akce. Celý
debního doprovodu Tria Vinšovanka výročí ve vstupní hale školy, z nichž ně- program proběhnuvší akademie a ještě
v Kulturním středisku Lovoš, kterou které byly použity do almanachu, který něco navíc můžete zhlédnout 28. červzahájili žáci a učitelé školy krátkým byl při této příležitosti vydán. Druhou na v hale Chemik, na celoškolní akadekulturním programem. Akce se zdařila, akcí, která provázela naši školu po celý mii, jejíž součástí bude i rozloučení s
všichni si zavzpomínali a potěšili se zjiš- rok, byl sběr barevných víček od PET devátými třídami.
těním, že i po padesáti letech naše škola lahví za účelem sestavení co největšího
(Za ZŠ Antonína Baráka L. Peterková a R. Soukupová)

Jazykový pobyt
žáků ZŠ Antonína
Baráka

Ve dnech 2. - 4. června jsme my, žáci
ZŠ A. Baráka, odjeli na anglický kurz
do kempu Jordán do Opárenského
údolí.
Vlakem jsme se dopravili do vesnice
Opárno, odkud jsme pěšky došli do
kempu. Byli jsme ubytováni v chatkách
a po vybalení věcí jsme se rozdělili do
skupin, ve kterých jsme plnili různé úkoly na rozšíření slovní zásoby a gramatiky.
Například jsme doplňovali podle poslechu chybějící slova v textu písně. Také
jsme se naučili novou píseň If you´re
happy (Jsi-li šťastný). Slovní zásobu
jsme si procvičovali při hře Kris – Kros.
Na závěr prvního dne byla uspořádána
módní show s anglickým komentářem a
za odměnu následovala diskotéka.
Druhý den jsme dopoledne strávili
četbou a překladem dvou anglických
příběhů, které jsme dostali za úkol ve
skupinách zdramatizovat. Po obědě jsme
vyrazili na kopec Lovoš, v blátě a loužích
jsme šlapali stále výš a výš. Naše paní
učitelky měly pravdu, když nám říkaly,
že to bude krásný pocit, až se vyškrábeme na vrchol. Stálo to za to. Po návratu z
výletu jsme si v kempu na hřišti zahráli
hru baseball. Všem se to moc líbilo a
sportovní zaujetí nám vydrželo až do
večeře. Po načerpání nových sil jsme pro
spolužáky sehráli příběhy, které jsme si v
průběhu dne připravili. Potlesk ostatních
byl pro nás tou největší odměnou.
Poslední den nás probudilo sluníčko a
modrá obloha. Zabalili jsme si, dokončili projekty o kempu Jordán a došlo i na
baseball. Po výborném obědě jsme ještě
chvíli pobyli v kempu a po jedné hodině
jsme vyrazili na nádraží, odkud nás vlak
dovezl zpět do Lovosic.
I přes nepřízeň počasí se nám anglický
kurz líbil a doufáme, že příští rok uspořádají paní učitelky opět takový.
(Patrik Srba, 8.B, ZŠ A. Baráka)

Střípky ze Školy v přírodě
Stejně jako loni, tak i letos jsme se
vypravili do přírody, a to přímo do v
Rokytnice nad Jizerou do penzionu
LENOCH.

Okolí jsme trochu znali, ale stejně
jsme byli plni očekávání, co si pro nás
paní učitelky vymyslí. Nastal den „D“
a hodina „H“ (7. 5. 2010-13 hodin).
Celá naše třída 5. A spolu s třídou
2. A naložily kufry, tašky, nasedly do
autobusu, zamávaly svým blízkým a
odjely na týden do krásné krajiny Krkonoš a Jizerek. Cesta byla dlouhá, ale
očekávání bylo silnější, a tak jsme ji v
pohodě přečkali.
Na místo jsme přijeli kolem 16.30,
chvilku před večeří, a tak jsme stihli
i částečně vybalit. Druhý den ráno
po snídani jsme vyrazili do města,
podívat se, zda se něco po roce nezměnilo. Samozřejmě už jsme si také
koupili něco malého na památku. Po
vydatném obědě nás čekala túra (asi
10km) na Mumlavské vodopády. Ta
krásná scenérie v nádherné přírodě
stojí opravdu za to, i když některé z
nás už pobolívaly nohy. Další den pro
nás naše „druhé mámy“ připravily
procházku do lesa, kde jsme stavěli
domky z mechu, větví, šišek a dalších
přírodnin (já stavěla s Káťou). Po ve-

čeři nás čekala diskotéka, kterou pro
nás připravili naši spolužáci, Marek a
David. Ve volných chvílích jsme došívali pejska z ponožek - další prima
výmysl našich učitelek a také krásná
památka, která se všem líbila.
11. května jsme měli v plánu další
výlet-harrachovskou sklárnu pana
Dr. Novosada, která letos oslaví 298
let. Tu jsme zhlédli v rámci školního
projektu „Povolání dospělých“. Bylo to
úžasné, viděli jsme z blízka to, co jen
tak neuvidíme-výrobu skla, ale také
brusiče a skláře přímo při práci.
V noci, neboli spíše z večera nás čekala stezka odvahy. Probíhala v lese,
kde nebylo ani malého světýlka, jen
světlo našich baterek. Naštěstí jsme
chodili po třech.
Další den se plnil dovednostnì úkolo nejdelší „ponožkový“ provaz. Náš
pokoj nevyhrál! A to nebylo ještě vše.
Čekalo nás „pekelné“ odpoledne-výstup na Čertovu horu a pohled z Čertovy vyhlídky-úžasné. Cestou nazpět
jsme se i v tuto roční dobu klouzali na
sněhu, ne na bobech, ale na pláštěnce. Odměnou za tuto túru byl pro nás
diskotékový večer. Diskotéka to byla
opravdová s DJ, světly, párou a dalšími
diskotékovými efekty.
Škola v přírodě nám ubíhala až moc
rychle, než jsme se nadáli, byl tu poslední výlet Pašeráckou stezkou. Bohužel se zatáhlo a hrozila bouřka, tak
jsme se vrátili zpět k chalupě.
14. květen, poslední den, balení a
odjezd zpět do svých domovů za svými blízkými. Moc mě mrzí, že to byla
bohužel poslední „Velká akce“ s touto
skvělou třídou, nejlepšími učitelkami
p. M. Zemanovou a p. J. Kašparovou.
I tak jsem si to všechno užívala co
nejvíc, abych na tuto školu, prima
partu a na naše „druhé mámy“nikdy
nezapomněla!
(Veronika Nedorostová, žákyně 5. A,

ZŠ Všehrdova 1, Lovosice)
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Preventivní akce: Koukají na nás správně?
V měsíci květnu 2010 se uskutečnila v Lovosicích úvodní část projektu „Kou- šilhavost. Pokud je některá z těchto vad
kají na nás správně?“. Jde o preventivní vyšetření zraku předškolních dětí.
při screeningovým vyšetření zjištěna,
doporučíme dítě k podrobnému vyšetVyšetření se mělo možnost zúčastnit dění může být zhoršená prostorová ření očním specialistou a ten v případě
278 dětí ze všech lovosických mateřských orientace, špatná motorika a koordinace potvrzení našeho nálezu může okamžitě
škol. „Cílem projektu je včasné odhalení pohybů dítěte. Oční vada je pak často zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěpřípadných refrakčních (dioptrických) odhalena až ve škole, kdy má dítě pro- te,“ dodává Robert Plachý.
vad u dětí, zahájení účinné léčby a před- blémy se čtením a psaním. Pro včasné
Preventivní vyšetření se uskutečnilo
cházení tak dalšímu zhoršování zraku, odhalení oční vady je proto preventivní ve 3 mateřských školách. Oční vada byla
zejména vzniku tupozrakosti,“ uvádí vyšetření zraku nezbytné.
přístrojem zjištěna celkem u 15 dětí a na
autor projektu, Robert Plachý.
„Speciální videokamera, kterou se základě těchto výsledků měření lze říci,
To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí vyšetření provádí, dokáže odhalit jak že u 6,8 procent předškoláků byl zaznaani rodiče, jelikož dítě samo na problém dioptrické vady, tak třeba patologické menán určitý druh a stupeň refrakční
neupozorní. Důsledkem špatného vi- zakřivení optického aparátu oka nebo (dioptrické) oční vady.
(Prima Vizus)

Dálnice D8 a stavební povolení
Krajské zastupitelstvo vyzvalo vládu k urychlení řešení a přijetí potřebné jednotlivá dílčí povolení jednak podle
legislativy, aby mohla být dostavena dálnice D8. Její neexistence komplikuje místní příslušnosti ( Lovosice, Magistrát
život obyvatelům Lovosic, protože město je extrémně zatíženo dopravou.
Ústí n.L., Trmice) a jednak z hlediska
příslušnosti k povolení speciálních staveb
– Drážní úřad, Ministerstvo dopravy,
Velmi důležitým, ne-li rozhodujícím stavebníkem,
úkonem při realizaci je vydávání stavebc) vlastník pozemku, na kterém má být Odbor život. prostředí MěÚ, Odbor dopravy MěÚ. Proč je stavba rozdělená na
ního povolení příslušným orgánem státní stavba prováděna, není-li stavebníkem,
správy. Stavební úřad MěÚ (SÚ) Lovosice
d) vlastník stavby na pozemku, na kte- jednotlivé úseky je záležitost investora.
je v tom tedy na D8 zainteresován. Jeho rém má být stavba prováděna, a ten, kdo Snahou bylo povolit nejprve ty stavby,
úlohu a mechanismus úkonu přibližuje má k tomuto pozemku nebo stavbě právo jejichž provádění je časově nejnáročnější.
vedoucí stavebního úřadu Petr Soldon.
odpovídající věcnému břemenu, mohou- (most Oparno, most Vchynice, tunely).
-li být jejich práva navrhovanou stavbou
Jaká je úloha kraje v povolovacím říKdy vydáváte stavebního povolení?
přímo dotčena,
Náš SÚ je ve smyslu § 13 stavebního
e) vlastník sousedního pozemku nebo zení?
Krajský úřad Ústeckého kraje je odvozákona (SZ) tzv. obecným stavebním úřa- stavby na něm, může-li být jeho vlastnicdem. Z dikce zákona jsme příslušni k vy- ké právo navrhovanou stavbou přímo lacím orgánem pro prvoinstanční rozhodnutí městských úřadů (stavební úřad,
dávání územního rozhodnutí na všechny dotčeno,
druhy staveb, tedy i dálnice . Jako obecný
f) ten, kdo má k sousednímu pozem- odb. životního prostředí,odbor dopravy).
SÚ pak povolujeme ty stavby, které nám ku právo odpovídající věcnému břeme- Nakonec malé doplnění. Odvolacím orpřísluší, tzn. všechny stavby mimo stavby, nu, může-li být toto právo navrhovanou gánem pro ministerstvo dopravy je rozkladová komise ministra.
(jv)
které spadají pod působnost speciálních stavbou přímo dotčeno,
stavebních úřadů (Speciální stavební
g) společenství vlastníků jednotek dle
úřady).
zvláštního zákona,
Působnost stavebního úřadu, s výjimh) dále, bohužel, i občanská sdružení,
kou pravomoci ve věcech územního roz- a tedy mj. Děti Země dle zákona č. 114/
hodování, vykonávají u staveb leteckých, 1992 Sb.
staveb drah a na dráze, včetně zařízení
V lovosickém Infocentru lze kromě
na dráze, staveb dálnic, silnic, místních
Jaká je platnost stavebního povolení? informací všeho druhu sehnat i knihy
komunikací a veřejně přístupných účeStavební povolení platí dva roky ode týkající se okolí, obrázky a suvenýry.
lových komunikací, vodních děl orgány dne právní moci, nepozbude platnosti, je
Dnes představujeme 3 knihy:
vykonávající státní správu na uvedených –li v této lhůtě stavba zahájena.
České středohoří – Ludmila Hájková
úsecích podle zvláštních právních předpi(reprezentativní publikace známé fosů (dále jen „speciální stavební úřady“).
Ovšem je možné právně napadnout tografky)
V pochybnostech, zda se v konkrétním vydané stavební povolení...
Historie Lovosic od pravěku do roku
případě jedná o speciální stavbu, nebo o
Stát se může cokoliv. Vydané staveb- 1948 – Jiří Skalský
stavbu v působnosti obecného stavební- ní povolení může účastník napadnout
(stále vyhledávaná kniha známého loho úřadu, platí stanovisko příslušného odvoláním, což se u dálnice většinou vosického autora)
speciálního stavebního úřadu.
děje. Odvolací orgán napadené povolení
Památné stromy Litoměřicka – (odp.
buď potvrdí v celém rozsahu a odvolání red. Bohumil Krajča)
Jaká je role stavebního úřadu v přípa- zamítne, nebo povolení doplní a potvrdí,
(publikace obsahuje 70 vzácných strodě dálnice?
nebo povolení zruší a vrátí k novému mů zobrazených na jednotlivých kartách
Náš SÚ má v tomto případě v podstatě projednání. Pravomocné povolení je s popisem).
splněno. V našem obvodu jsme vyda- možné napadnout žalobou u správního
li již všechna povolení, ke kterým jsme soudu, což je v našem případě Krajský
Vedle nabídky dalších knih, na ktepříslušni.
soud v Ústí nad Labem. O rozsudku ré postupně upozorníme, jsou zde ke
(příp. usnesení) Krajského soudu rozho- koupi ocelorytiny P. Růžičky – obrázky
Kdo je účastníkem povolovacího říze- duje v případě kasační stížnosti Nejvyšší starých Lovosic.
ní, a kdo vše má právo do toho mluvit? správní soud.
Kulturní pas – je k dostání za třicet koÚčastenství je upraveno v § 109 stavebrun. Jeho majitel může navštívit některá
ního zákona a jsou to:
Jaká je koordinace činnosti přísluš- kulturní zařízení se slevou. Jedná se o
a) stavebník,
ných úřadů v povolování a dělení?
zařízení v Drážďanech, Míšni a dalších.
b) vlastník stavby, na níž má být proÚzemní rozhodnutí bylo na celou
Internet – za 15 minut použití zaplatíte
vedena změna či udržovací práce, není-li stavbu. Stavební povolení se rozpadá na 10 korun.
(as)

Infocentrum nabízí



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

Rodiče mohou stále
děti přihlásit
na příměstský tábor
Začínají prázdniny, přesto ELKO
dává možnost rodičům přihlásit své
dítě na příměstský tábor.
Je připraveno šest týdnů příměstského tábora, od 12. července, zaměřených
na geocaching. Program bude pestrý,
přizpůsobený počasí. Děti v jeho rámci
podniknou spoustu vycházek do okolí,
celodenních výletů a koupání.
Začátkem čevna slavilo ELKO Den
dětí. Krásné páteční odpolene 4.6.2010
přilákalo na Osmičku úžasnou spoustu dětí i jejich rodičů. Užily si klouzání
na nafukovací skluzavce, poskákaly na
trampolíně, zastřílely ze vzduchovky
a mohly se i povozit na nádherných
velkých koních. Kromě toho je čekalo
15 disciplín a po získání dostatečného množství bodů i nákup v krámku.
Všechny děti odcházely spokojené.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny prožité bez úrazu, hodně sluníčka,
spoustu nových kamarádů a zážitků.
(Hamerníková)

Zemřel Zdeněk Kupera
Zdeněk Kupera
odešel den před
svými šedesátými
narozeninami.
Bude nám chybět
nejen jako přívětivý
člověk, ale také jako
kolega v zastupitelstvu města. Byl jeho členem od roku
1990 s přestávkou jednoho volebního
období, kdy seděl na lavičce náhradníků. Po celou dobu jeho působení v
zastupitelstvu nahlížel na problémy
města rozumně a s rozvahou, ale
hlavně s typickým a neodolatelným
úsměvem. A tak na něho budeme
vždycky vzpomínat. Čest jeho památce!
(Jan Kulhánek)

3. ročník fotografické
soutěže o Českém
středohoří
Třetí ročník fotosoutěže vyhlašuje
město Litoměřice a Ústecký kraj.
Mottem právě vyhlášeného ročníku
je „Pozvánka mýma očima.“ Soutěže
se mohou zúčastnit všechny věkové
skupiny. Propozice soutěže, jejíž uzávěrka bude 10.února 2011, naleznou
zájemci na internetových stránkách
města Litoměřice www.litomerice.
cz/fotosoutež.
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dotazy občanů

Odpověď na dotaz občana Lovosic:
„kde končí odpady podnikatelských
subjektů z průmyslových zón?“…
Odpadové hospodaření je upraveno
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
V tomto zákoně je mimo jiné i stanoveno, jak lze nakládat s odpady od
podnikatelských subjektů. Všechny
ﬁrmy jsou povinny své odpady předat
tzv. „oprávněné osobě“, což jsou obvykle specializované ﬁrmy zabývající
se odpadovým hospodářstvím a vlastní oprávnění vydané Krajským úřadem tyto odpady převzít a dále s nimi
nakládat. Mezi tyto ﬁrmy, působící v
oblasti Lovosic patří například Podnik
Technických služeb Lovosice nebo
společnost BEC odpady, s.r.o., které
dále nakládají s ostatním odpadem. V
případě nebezpečného odpadu je situace obdobná a mezi společnosti, které
dále nakládají s tímto odpadem, lze zařadit například společnost A.S.A., spol.
s r.o., Minorec, k.s., Baufeld, s.r.o. nebo
již zmiňovaná BEC odpady, s.r.o.
Od těchto společností putuje převážná většina ostatních odpadů na skládku SONO PLUS s.r.o. v Úpohlavech a
většina nebezpečných odpadů končí
na skládce Lukavec, dnes skládka společnosti Ladeo Lukavec s.r.o.
Každá organizace je povinna dle zákona vést evidenci o produkci odpadů
a o předání vyprodukovaných odpadů
oprávněným osobám. O tomto je pak
povinna podat hlášení na zdejší odbor
životního prostředí, jednou ročně,
vždy k datu 15. února. Za rok 2009 tuto
povinnost splnilo 225 podnikatelských
subjektů a 31 obcí spadajících pod působnost Lovosického úřadu. Dle těchto
informací se vyprodukovalo celkem
128.614 tun opadu, z čehož 8.760 tun
bylo odpadu nebezpečného.



nová kniha

Předseda Severočeského klubu
spisovatelů Ladislav Muška z Ústí
nad Labem vydal svoji jednatřicátou knihu.
„Přestupní stanice štěstí“, jak se kniha jmenuje, se zabývá jednou z lidských slabostí. Bludičky rumu a vodky stáhnou až na dno samého pekla
života dva někdejší lidi, intelektuálku
a bývalého partajního řidiče. Náhoda
je svede do protialkoholní léčebny,
která je sice zbaví zhoubného návyku,
ale zanechá z nich prázdné skořápky.
(Nakladatelství DAUPHIN, brožovaná 120 stran, 168 korun.)
(as)

Kulturní a sportovní pozvánky
nebo jiné zajímavosti ke zveřejnění
ve zpravodaji zasílejte na:
petra.tacheci@seznam.cz
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Oslavy 55. výročí vzniku
basketbalového oddílu v Lovosicích
Basketbalový oddíl v Lovosicích slaví 55 let a v rámci oslav pořádal další zorem tohoto turnaje a zasluhuje velké
ročník veteránského turnaje.
poděkování) a diplomy paní Jana Holakovská, manželka spoluzakladatele
basketbalového oddílu pana Zdeňka
Holakovského a zároveň dlouholetá
hráčka Lovosic, která zároveň věnovala
krásný putovní pohár, který budou mít
v ročním držení Teplice.
Domácí tým nastoupil v této sestavě:
Jan Landa, Jan Řezníček, Pavla Broulová, Jiří Puchar, Lenka Šulerová, Eva
Jarošová, Miroslav Špringl, Pavel Jaroš,
Vítězslav Kořínek a Stanislav Lízl.
Pořadí turnaje:
1. BK Teplice
2. BK Kravaře
3. výběr ČR
4. BK Lovochemie Lovosice
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy, kde
kromě domácích Lovosic si přijely zasportovat ještě Teplice (vítěz prvního
ročníku), Kravaře a výběr České republiky. V týmech mohly být i ženy, čehož
využil hlavně domácí tým a Teplice.
Úvodní zápas obstarali domácí a
Teplice. Lovochemie sice dala první
koš, ale podkošová převaha teplických
hráčů se projevovala s postupujícím
časem, takže i když se domácí snažili,
hosté z Teplic si celkem snadno vybojovali první dva vítězné body.
Ve druhém utkání došlo k překvapení,
když Kravaře si hlavně díky skvělé druhé polovině poradily s výběrem ČR.
Zápas s pořadovým číslem 3 byl pro
Lovosice svátkem, neboť je čekal právě
výběr ČR. Ještě v deváté minutě (hrálo
se na 2x15 minut hrubého času) vedli
hosté pouze o tři body, ale pak se domácí vlastními chybami sami připravili
o lepší výsledek. Na závěr si alespoň
trochu zlepšili střeleckou chuť a prohra
pouze o osm bodů byla pro ně přijatelná.
Podle dosavadních výsledků právě
souboj mezi Teplicemi a Kravařemi
mohl již předčasně rozhodnout o případném vítězi 3. ročníku. A bylo se
opravdu na co koukat. Každý chvilku
tahal pilku, až nakonec se štěstím vyhrály o dva body Teplice.
Domácí Lovochemie se loučila s
turnajem v utkání s Kravařemi. Hosté
měli v nohách těžký zápas s Teplicemi
a z jejich strany přišlo i malé podcenění
svého soupeře. Toho Lovosice využily
a v osmé minutě vedly o sedm bodů.
To, jak moc schází domácím dlouhý
podkošový hráč, se začalo projevovat
hlavně na konci první půle a na začátku té druhé. Kravaře se ujaly vedení tři
minuty před koncem již o osm bodů,
ale domácí se ještě postarali o dramatický závěr. Minutu před koncem stáhli
trojkou na rozdíl jednoho bodu, hosté
přidali dva body, ale další trojkový po-

kus lovosickým již nevyšel, takže hosté
vyhráli nakonec o pět bodů.
V posledním utkání turnaje se chtěla reprezentace pokusit o zázrak, kdy
v jejich případě jen vysoká výhra nad
Teplicemi by je vymrštila na první místo. Jenže Teplice se prosadily hlavně ve
druhé půli, takže si po tomto vítězství
odvezli již druhé prvenství (v loňském
roce se turnaje nezúčastnily).
Poháry pak nejen vítězům předával
starosta města Lovosic pan Kulhánek
(město Lovosice bylo hlavním spon-

Přehled jednotlivých utkání:
Lovosice – Teplice 21:55 (13:32), za Lovosice:
Lízl 5, Šulerová, Jarošová a Puchar po 4, Broulová a
Kořínek 2
Kravaře – výběr ČR 43:24 (17:18)
Lovosice – výběr ČR 29:37 (10:22), za Lovosice:
Šulerová a Puchar 8, Jaroš 5, Kořínek 4, Broulová a
Jarošová 2
Teplice – Kravaře 38:36 (16:14)
Lovosice – Kravaře 36:44 (19:23), za Lovosice:
Šulerová 11, Puchar 9, Jarošová 8, Landa 6, Jaroš 2
Výběr ČR – Teplice 33:50 (16:27)
(pu)

Pohár fotbalového mistra ČR a „Bomber“
zavítali do Lovosic

U příležitosti tradičního červnového Dětského dne, který pro veřejnost
pořádá pobočka Fan clubu Sparta,
byl zapůjčen originál poháru pro
mistra ligy v kopané.
Tato ojedinělá záležitost se stala
hlavním „tahákem“ pro desítky, či
spíše nějakou stovku, návštěvníků této

akce. Spolu s pohárem navštívil akci i
někdejší hráč Sparty, FC Janov a reprezentace Tomáš Skuhravý přezdívaný
Bomber, což se těšilo velkému zájmu
přítomných a přispělo to k vydařenosti
Dětského dne. Lovosická pobočka patří k největším a nejaktivnějším Fanclubu Sparty vůbec.
(jv, foto: FCS)
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