
Stávající vodovodní litinové 
potrubí v ulicích Boženy Něm-
cové a Armádní bylo položeno 

kolem roku 1934. „Je ve špat-
ném technickém stavu, inkrus-
tované a zkorodované. V soubě-

hu s vodovodem leží stejně stará 
kanalizace. Na mnoha místech 
je patrná pokročilá povrchová 
koroze, i praskliny. Rovněž ka-
nalizační přípojky jsou nevhod-
ně řešené, vyskládané z kamenů 
nebo cihel, proto dochází k jejich 
destrukci,“ říká Dagmar Haltma-
rová ze Severočeské vodárenské 
společnosti.

Bude rekonstruováno celkem 
400 metrů vodovodního potru-
bí, které se vymění za potrubí 
z vysokotlakého polyetylénu. Do-
jde také k propojení vodovodního 
řadu do bočních ulic Kostelecké-
ho, Školní, Masarykovy a Marxo-
va náměstí a k přepojení 30 kusů 
vodovodních přípojek, včetně re-
konstrukce jejich veřejných částí 
v souhrnné délce 120 metrů.

Kanalizace bude rekonstruo-
vána v délce 443 metrů. „Nově 
bude použito kameninové po-
trubí o průměru 600 mm. Sou-
částí rekonstrukce bude oprava 
šachet a výměna veřejných částí 
kanalizačních přípojek v souhrn-
né délce 128 metrů. Akce navá-
že ve spojné šachtě v křižovatce 
ulic Armádní, Palackého a Ko-

menského na předloňskou akci, 
kdy byla zrekonstruována kana-
lizace v Palackého ulici,“ upřes-
nila Haltmarová.

Zahájená investiční akce Seve-
ročeské vodárenské společnosti 
stojí zhruba 12,8 milionu korun. 
Zhotovitelem je na základě výbě-
rového řízení společnost JOEL 
s.r.o. se sídlem v Mostě. V minu-
lých dnech začaly stavební prá-
ce, které mají být podle smlouvy 
ukončeny do 30. listopadu. 

V ulici Boženy Němcové uvede 
Severočeská vodárenská po do-
končení rekonstrukce komuni-
kaci do původního stavu. V Ar-
mádní ulici provede město na 
jaře plánovanou celkovou rekon-
strukci komunikace.

„Snažíme se naše stavby vždy 
koordinovat, abychom obyvatele 
co nejméně zatěžovali stavebním 
ruchem a dopravním omezením. 
Rekonstrukce přispěje k bezpro-
blémovému zásobování téměř tří 
stovek připojených obyvatel pit-
nou vodou a k jejich odkanalizo-
vání,“ dodává Miroslav Harciník, 
generální ředitel Severočeské vo-
dárenské společnosti.

Vládní návrh zákona o roz-
počtovém určení daní připravi-
la pracovní skupina Svazu měst 
a obcí ČR a ministerstva financí. 
Novela zákona měla zvýšit v ná-
vaznosti na reformu veřejných 
financí daňové příjmy obcí o 4,6 
miliardy korun. Pro některé obce 
by to znamenalo i více než dvoj-
násobné navýšení jejich daňo-
vých příjmů. 

„Jsem rád, že byly vyslyšeny 
připomínky obcí o jejich nedo-
statečných daňových příjmech, 
které by  v důsledku dopadů 
změn zákona o daňových pří-
jmech v roce 2008 určitě ještě 
klesly. Proto je velice dobré, že 
je navrhován zvýšený podíl pro 
obce z celostátního výnosu ze 
současných 20,59 % na 21,4 %,“ 
řekl před hlasováním poslanec 
Josef Čerňanský z Podbořan. 

Kromě celkového navýšení 
daňových příjmů vládní novela 
zákona navrhovala odstranění 
nepopulárního rozdělení měst 
a obcí na 14 velikostních kate-

gorií a skokové přechody z jed-
né kategorie do druhé, které nu-
tily obce navzájem si přetahovat 
občany. 

„Navrhované změny v rozpoč-
tovém určení daní vítám přede-
vším z důvodu odstranění nesmy-
slných skokových změn,“ těšil se 
na přijetí novely lounský starosta 
Jan Kerner.

V čem by novela obcím na 
Lounsku konkrétně pomohla? 
„V zásadě by nejvíce „vydělaly“ 
obce do 300 obyvatel, a těch je 
v našem okrese značný počet. 
Začlenění kritéria velikosti kata-
strálního území by pomohlo ze-
jména obcím Podbořanska sou-
sedícím s vojenským prostorem 
Hradiště. Mají málo obyvatel na 
velké rozloze,“ zvažuje regionál-
ní poslanec.

Co v novele postrádal? „Je to 
zejména nastavení motivačních 
prvků pro slučování obcí. Jsem 
proti jakémukoliv slučování na 
základě příkazu. Podle mých 
znalostí hospodaření obcí do-

jde při jejich sloučení ke zvýšení 
příjmů, ale co je důležitější, dojde 
k úspoře výdajů. Takto uspořené 
peníze se mohou potom pou-
žít k financování investičních 
akcí. Za ušetřené mohou obce 
zaměstnat člověka, který se jim 
bude starat kupříkladu o investi-
ce a dotace, protože ty představu-
jí v současné době, zejména pro 
malé obce, dost vážný problém. 
Na okrese Louny je dost obcí, 
které musí do státního rozpočtu 
vracet část svých dotací,“ rekapi-
tuluje Josef Čerňanský. 

„Pokud jde o celkové „přilep-
šení“ rozpočtům obcí, vidím to 
realisticky: státní rozpočet se 
nachází v zuboženém stavu a je 
jasné, že navýšení přímo převá-
děných prostředků do pokladen 
obcí by muselo být doprovázeno 
omezením některých dotačních 
programů. Pro někoho možná 
důvod k pláči, já tomu rozhodně 
tleskám. Dotace považuji za mor 
veřejných financí a pokles příjmů 
z dotací kompenzovaný zvýšením 
příjmů z daní vnímám jako krok 
správným směrem, který zvyšuje 
svobodu a tím i odpovědnost obcí 
při rozhodování o vlastních finan-
cích,“ je přesvědčen Jan Kerner.

„Hodně si slibujeme od žáků 
a studentů žateckých škol, kte-
ří se každoročně do soutěže za-
pojují.Vyšli jsme také vstříc při-
pomínkám z minulých ročníků, 
kdy se naši rodáci žijící na mno-
ha místech v ČR i ve světě hodlají 
zapojit vzpomínkami i názory do 
dění ve městě,“ uvedl předseda 
sdružení rodáků Petr Šimáček. 
Jako zdroj jednotlivých témat je 
možné uplatnit dojmy a pocity 
autorů, prožitky rodáků a býva-
lých občanů města, vzpomínky 

či odkazy pamětníků, historická 
fakta, vlastivědné oblasti a jiná 
ztvárnění. 

„Letos poprvé je naše soutěž 
rozšířena o fotografický projev. 
Autoři by se měli ve svých čer-
nobílých a barevných fotografi-
ích zaměřit na prezentaci města, 
zachycení historie a jeho vývoje. 
Uvítáme také záznam promě-
ny průmyslové zóny Triangle,“ 
říká tajemnice sdružení Jarmila 
Šímová. 

Soutěžní práce mají autoři do-

dat nejpozději do 31. prosince na 
adresu Městské knihovny Žatec. 

Záštitu nad soutěží převzal 
starosta Žatce Erich Knoblauch 
a nejlepší práce budou uveřejně-
ny v Almanachu, na webových 
stránkách sdružení a knihovny 
i v regionálním tisku. „Vítězné 
i další vybrané snímky budou 
prezentovány na výstavě foto-
grafií v Žatci. Chceme udělat 
tuto výstavu putovní, jak o to 
žádají mnozí Žatečané v Mostě, 
Praze nebo Děčíně,“ řekl před-
seda sdružení. 

Rodáci by moc rádi své chme-
lařské město představili také 
v Žatci na Jihlavsku. „Ačkoliv 
mají naše místa stejná jména, 
nic podrobnějšího o sobě neví-
me,“ dodal Petr Šimáček.
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stručně z obcí stručně z měst
n NA ŠESTADVACET lidí 

se zvýší od příštího roku počet 
pracovníků správního odboru 
lounské radnice. Stane se tak 
po přijetí 1 úředníka na agen-
dě řidičských průkazů a jed-
noho na evidenci vozidel. Celá 
radnice tak může mít 138 za-
městnanců.
n  DO PÁTKU 2. listopa-

du v pracovní době Městské-
ho úřadu Postoloprty se koná 
prodej oceněného nepotřeb-
ného majetku města formou 
I. a III. kola burzy. V nabídce 
byly např. psací stoly a stolek 
pod psací stroj za 25 až 50 Kč, 
mobilní telefony za 300 Kč. 
n  60 ŽÁDOSTÍ o schrán-

ku na hřbitově, kam se umis-
ťují urny s popelem, eviduje 
žatecká radnice. Radní proto 
plánují stavbu nového kolum-
bária, kam by se vešlo ke stov-
ce těchto schránek. Má se také 
opravit přístupová cesta, která 
k němu vede.
n  K 31. prosinci tohoto 

roku odchází z funkce vedou-
cího obvodního oddělení Poli-
cie ČR v Podbořanech Osvald 
Pöschl. Podbořanské oddělení 
vede od roku 1995. Na uvol-
něné místo vypíše Policie ČR 
výběrové řízení. 
n DNES od 18 hodin se koná 

v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Kryrech veřejné jedná-
ní zastupitelů. Na programu 
jsou například zpráva o čin-
nosti finančního výboru a ná-
vrh rozpočtu na rok 2008.
n ÚPRAVA ZELENĚ loun-

ské tůňky byla dokončena. Byl 
proveden zdravotní řez korun 
zdejších stromů, odstraněny 
stromy suché a nemocné, zre-
dukovány porosty puškvorce 
a orobince v tůňce i na břeho-
vých partiích, uklizeny odpad-
ky. Nově bylo vysazeno pět stro-
mů (vrby, olše, dub). Práce za-
jistil Oldřich Honka.

n  MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Blatno se přihlásila do sou-
těže ve sběru papíru, kterou 
pořádají Severočeské sběr-
né suroviny. Akce potrvá do 
13. června 2008 a její výtěžek 
školka použije na potřeby pro 
děti. „Například na nákup 
kvalitních hraček, divadelní 
představení či výlet. Samo-
zřejmě se to bude odvíjet od 
získané částky. Zatím nám pa-
pír do sběru nosí rodiče, akce 
trvá teprve tři týdny,“ říká ře-
ditelka MŠ Dagmar Schwam-
bergerová.
n ZÁMEK U vrat na hřbi-

tov ve Vinařicích je vyměněn, 
klíč má paní Anna Lapková 
a starosta Miroslav Janoušek 
– právě tento starý hřbitov 
byl tématem seminární práce 
jedné vysokoškolačky. 
n  V SULCI u kontejnerů 

s tříděným odpadem dochá-
zelo k odkládání různého sme-
tí a nepořádku, na což si stě-
žoval i občan, který má vedle 
kontejnerů zahradu. Starosta 
Toužetína, jehož částí Sulec 
je, proto navrhl přestěhovat 
kontejnery na prostor uvnitř 
obce, kde je na ně lépe vidět.
n OBEC VRŠOVICE zada-

la na svých webových strán-
kách anketu: Máte zájem 
o připojení se na kanalizaci? 
Dorazilo 8 hlasů. Tři říkají 
ano, pět - ne.

Hasiči z Počedělic na oslavách v Drážďa-
nech… Deset počedělických hasičů vedených starostou sbo-
ru Václavem Uldrichem navštívilo v minulých dnech Drážďany. 
Společně se starostkou obce Evou Smetanovou a zástupcem 
okresního sdružení hasičů Jiřím Hencem se zúčastnili oslav 15 
let spolupráce s německými hasiči. V rámci programu si prohlédli 
nový hasičský dům v městské části Pillnitz a centrum Drážďan. 
„Nádherné bylo drážďanské panorama z roku 1756, umístěné 
v bývalém plynojemu,“ říká starostka. Hasiči také uctili památ-
ku zemřelých členů sborů a po přátelských zdravicích si předali 
ocenění a medaile.                                                                                       (red)

Zobrazme královské město a zapějme na něj ódy
Severočeský Žatec ve fotografiích se představí i v Žatci moravském

Krásy i problémy z výše kola… Starostové obcí 
sdružených v Mikroregionu Lounské Podlesí se každý měsíc schá-
zejí na pracovních schůzkách, aby se podělili o poznatky ze své 
práce a řešili společné problémy. Jednání se konají postupně 
v jednotlivých obcích a v pátek 19. října se starostové sešli na 
obecním úřadě v Ročově. Městys byl tentokrát nejen místem 
pracovní schůzky, ale i výchozím bodem pro druhou část jízdy 
na kolech po obcích Mikroregionu. Po skončení jednání starostů 
se k jízdě po regionu přidalo několik zaměstnanců obecních úřa-
dů a společně vyjeli na trasu, která vedla z Ročova přes Úlovice, 
Brodec, Cítoliby a Líšťany do Zbrašína. „I když počasí bylo vr-
tošivé a počáteční sluníčko vystřídal déšť se sněhem, neodradilo 
to žádného z účastníků a do cíle dorazili všichni. To, že starosta 
pracuje vlastně nepřetržitě, se projevilo i na cestě po obcích, kdy 
se cyklisté vzájemně upozorňovali na krásy i problémy v obcích,“ 
říká starostka Jimlína Jana Mikovcová. Hostem tohoto „výjezd-
ního zasedání“ byl Jan Kerner, starosta Loun, který absolvoval 
trasu na kole spolu s ostatními. Příští jednání mikroregionu 
Lounské Podlesí se uskuteční 6. listopadu ve Hřivicích.    (red)

Sněmovna zamítla novelu 
rozpočtového určení daní

Nový zákon měl pomoci zejména obcím s méně než třemi sty obyvateli

Kanalizace a vodovod v Postoloprtech prochází rekonstrukcí 

Regionova si prohlédne 
trasu Louny - Rakovník

Cestující si pochvalují: moderní motoráky jsou pohodlné
LOUNY (bal) - Na železniční trati Ústeckého kraje vyjely další dvě 
Regionovy. Jeden z těchto moderních motoráků v úterý 23. října 
na nádraží v Lounech pokřtil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc 
a náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Kolář. 

„Bez dvou dnů je to dnes devět 
měsíců, co vyjely první dvě Re-
gionovy na trati Rumburk – Dě-
čín,“ řekl hejtman. Původně se 
o nasazení dalšího páru moder-
ních motoráků uvažovalo na jiné 
trati. Nové vozební rameno Most 
– Louny - Domoušice/Rakovník 
nakonec dostalo přednost. Dů-
vodem byla jednak skutečnost, 
že vlak tu bude hojně využíva-
ný a také, že je přímo pro situa-
ci na lounském nádraží vhodný. 
Je zde totiž tzv. úvrať - vlaky se 
tu nemají kde otáčet. Regiono-
va, která má pohonné jednot-
ky na obou stranách soupravy 
a může jezdit oběma směry, je 
tedy ideální řešení. 

„Nechceme, aby nové vlaky 
jezdily jen na dálkových spojích 
do zahraničí nebo kolem Prahy. 
Už teď mohu slíbit, že od nové-
ho jízdního řádu začne do vaše-
ho kraje zajíždět v prosinci i nej-
modernější patrová příměstská 
jednotka CityElefant,“ uvedl Jiří 
Kolář během slavnostního křtu 
Regionovy. 

Pak následovala ukázková jíz-

da Louny-Most-Louny. Soupra-
vu řídil vlakvedoucí Antonín 
Malý, mezi cestujícími byly i Ja-
na Kaněvová a Jitka Hamplová 
(na snímku), které pohodlnou 
cestu novou vlakovou soupra-
vou pochvalovaly.  

„Je to moc pěkný vláček, snad 
zvládne i kopec na Mutějovice. 
Doufám jen, že cestující bu-
dou kulturní a že zařízení hned 
neponičí, jak se to ve vlacích 
děje,“ přišel se podívat na loun-
ské hlavní nádraží pan Antonín 
Hrubý, jenž byl strojvedoucím 
45 let a jezdil na páře i na mo-
torech. 

Regionovy vznikají komplet-
ní přestavbou starších motoro-
vých vozů. Po celé republice jich 
už jezdí 40 a do roku 2010 by 
jich měly České dráhy obdržet 
od šumperské firmy Pars nova 
zhruba stovku. Jsou to částečně 
nízkopodlažní vozidla s polstro-
vanými sedačkami a speciálně 
upraveným bezbariérovým WC. 
Jedna dvouvozová Regionova 
stojí 20 milionů korun, třívozo-
vá verze vyjde na 37 milionů.
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ŽATEC (žr) – Vytvořit k Žatecku a jeho tradicím vazby tamních 
obyvatel chce Sdružení rodáků a přátel města Žatce a Městská 
knihovna Žatec také prostřednictvím šestého ročníku soutěže 
v literárním a fotografickém projevu Žatec 2007. Zvolit libovol-
ný literární žánr - poezii, prózu i dramatickou tvorbu si mohou 
mladí i dospělí Žatečané, ale také všichni příznivci města bez 
omezení trvalého bydliště. 
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LOUNSKO (bal) - Vládní návrh novely rozpočtového určení daní, 
který měl změnit pravidla rozdělování peněz mezi města a obce, 
sněmovna minulý týden zamítla hned v prvním čtení. Proti bylo 
77 poslanců ze 145 přítomných. Ministr financí Miroslav Kalou-
sek tak bude muset vypracovat návrh nový. 
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POSTOLOPRTY (bal) - Severočeská vodárenská společnost za-
hájila plánovanou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Posto-
loprtech. 

Martin Šváb a Láďa Holub z firmy JOEL dokončují práce na vý-
kopu v ul. B. Němcové. Pracují i v sobotu, aby dodrželi termín.
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