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Není to málo práce a nejsou to špatné výsledky, pokud
se na ně podíváme takto vcelku. Je to konkretní a tím nejlepší odpověď na otázku, zda jsou dva místostarostové pro
město Lovosice nutní. Jsou. Nejen pro to, co už vykonali.
Potřeby města stále porostou. Děkuji pánům místostarostům Vladimíru Johnovi a Janu Jakubovi za odvedenou práci
a přeji jim, aby se jim práce dařila i v budoucích obdobích.
Samozřejmě děkuji a totéž přeji i všem ostatním pracovníkům Městského úřadu, zastupitelům a radním.

Stalo se už tradicí, že titulní strana novoročního
čísla Lovosického dnešku patří starostovi, jeho
shrnutí práce městského vedení za uplynulý rok,
záměrům a cílům, které si zastupitelé a radní vytýčili pro rok následující. Také tentokrát jsme panu
starostovi položili jen dvě otázky: Co se podařilo
a vykonalo v průběhu roku 2008? a Co chcete pro
Lovosičany udělat a vykonat v roce 2009?
CO SE PODAŘILO V ROCE 2008?
Je na místě si postesknout, jak ten čas rychle běží.
Polovinu volebního období máme již za sebou. Jestli
jsme udělali hodně, nebo málo, dobře či nedobře, to
posoudíte, vážení obyvatelé Lovosic, jistě sami nejlépe. Dostala se k mému sluchu i poznámka opozičního zastupitele, že děláme moc a na ně, po
vyhraných volbách, nezbude nic. Toho se opozice bát
rozhodně nemusí, město potřebuje stále něco nového, lepšího, vždy bude i co opravovat, renovovat,
udržovat. Je to nikdy nekončící proces.
Začnu tím, co je vidět nejvíce: stavby a stavební úpravy.
Poslední ukončenou akcí je lávka pro pěší a cyklisty přes
komunikaci I/30 u Domu pečovatelských služeb. Rodiče
dětí z Holoubkova tak vědí, že jejich děti se nemohou dostat do nebezpečného kontaktu s automobily na této frekventované komunikaci. Cyklisté i chodci budou k sobě na
lávce jistě ohleduplní, nakonec její šíře poskytuje jakýsi
luxus dostatečného prostoru. Ukončena je stavba Evropské
ulice a okružní křižovatky u podniku Flexfillu. Úpravy se dočkala ulice U Výtopny, nový chodník a veřejné osvětlení významně přispěje k většímu pohodlí i bezpečnosti.
Dokončili jsme také stavební úpravy vnitřního bloku sídliště v ulici Osvoboditelů včetně opravy chodníků v ulici
Palackého. Tato akce byla realizována po podrobném prodiskutování s obyvateli této lokality. Nainstalovali jsme
u parkovacích ploch i kamery, které budou monitorovat
pohyb okolo zaparkovaných aut. Dokončili jsme okružní
křižovatku pod Holoubkovem, mimo jiné i osázením mladými stromky. Záhy odtud zmizelo již osm boroviček. Že
byse nikdo ničeho nevšiml ? Podchod u Besedy se zatím
zdá být v pořádku, došlo jen k naštěstí malému poškození
maleb dětí ze Základní umělecké školy.
Pro děti vzniklo na Osmičce nové dětské hřiště. Je
darem akciové společnosti Lovochemie. Za radost darovanou našim malým občánkům vedením Lovochemie
panu generálnímu řediteli Richardovi Brabcovi moc děkujeme. Taktéž děkujeme panu Luboši Červinskému, majiteli
firmy Insky za dar pro základní školu ve Všehrdově ulici.
Školní hřiště se dočkalo nového povrchu a úpravy okolí.
Když jsem u děkování sponzorům, děkuji i panu Steinerovi, majiteli firmy Steiner bytů za citlivě zvládnutou opravu
















vstupních dveří do staré radnice. Jsou opravdu krásné.
Firma Steiner staví Rezidenci Orbis. DZCL (Dopravně zbožové centrum) se podařilo získat investora pro tuto
stavbu, v níž především bude 43 bytů a i nějaká další zařízení občanské vybavenosti.
Rychlá záchranná služba se přestěhovala do budovy,
kde sídlí i odbor dopravy městského úřadu v Přívozní ulici.
Zde jsou pro tuto důležitou službu nově připravené prostory, dostatečná parkovací místa pro vozidla a lepší zázemí, než tomu bylo ve starých prostorách. Dosavad
užívané prostory v ulici Osvoboditelů již nevyhovovaly potřebám RZS. Naopak budou dobře sloužit tyto prostory,
které jsme upravili, nově vzniklé Městské policii. Věřím, že
se nám podařilo vybrat kvalitní strážníky a že jejich činnost brzy přinese výsledky a spolu s kamerovým systémem bude zcela jistě výrazným příspěvkem ke zvýšení
pocitu bezpečnosti v našem městě.
Do konce roku bude ukončena digitalizace územně plánovacích podkladů a pasport zeleně. Očekáváme, že přispěje ke zkvalitnění a zrychlení činnosti městského úřadu.
Zřídili a upravili jsme prostor pro přistávání výletních lodí
na Osmičce.
Zastupitelé na listopadovém jednání Zastupitelstva
města schválili Strategický plán města. Máme též schválený 2.plán komunitní práce. Nezanedbatelným počinem je
zřízení Městské hromadné dopravy, která bude pokračovat i v nastávajícím roce. Budeme hledat další možnosti,
jak ji provozovat se sníženými finančními náklady. Občanů
cestujících MHD stále přibývá.

CO OČEKÁVÁME OD ROKU 2009?
Ze sdělovacích médií na nás neustále útočí informace
o finanční krizi a jejích dopadech na Českou republiku.
Posloucháme různé předpovědi, scénáře a různé návrhy
na jejich řešení. I my předpokládáme, že v roce 2009 se
krize dotkne hlavně zaměstnavatelů a koncem roku se
promítne asi i do měst. Jak hodně se dotkne nás všech si
v tuto chvíli nedovedu představit. Nemohu vám sdělit svoji
představu, neboť si nejsem jistý její správností.
Budeme dále postupovat podle strategického plánu
a budeme se ucházet o dotace. Prioritou zůstává přestavba Pfanschmidtovy vily na Městské muzeum. Jedná
se o rekonstrukci nejkrásnějšího domu v Lovosicích.
Zateplení, výměny oken se dočkají mateřské školy v Terezínské ulici a Sadech pionýrů. Připraveny jsou dva projekty opravy ulice Terezínské a prostoru autobusového
nádraží. Dále budeme usilovně pracovat na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Vinný lis
pro ty, kteří to neznají: je to v prostoru za hřbitovem. Intenzivně budeme pracovat na realizaci Geotermálního
vrtu, ve kterém vidím budoucnost ekologického a zároveň
ekonomicky zajímavého zajištění tepla pro město na
dlouhá léta dopředu.
Připravovaných akcí je více, ale nejsou ještě natolik vyjasněné, abych o nich psal již dnes, o těch budeme rozhodovat až v lednu 2009 při schvalování rozpočtu pro rok
2009. Jistě najdeme s redakcí Lovosického dnešku způsob, jak vás o nich včas a dostatečně informovat.
CO BYCH PŘÁL OBČANŮM NAŠEHO
MĚSTA V ROCE 2009?
Aby co nejméně potřebovali Městský úřad, aby
je úředníci nezlobili, aby byl úřad opravdu pro občana, abychom jim udělali také něčím radost, aby
na nás krize dolehla jen málo, nebo ještě lépe vůbec, aby zaměstnavatelé ještě lépe spolupracovali
s městem, aby pokračovala výstavba dálnice bez
zbytečných průtahů. To je to něco méně, něco více
důležité. Nejdůležitější je však vaše stálé zdraví, pohoda a radostná mysl, bez nichž se všechny i sebekrásnější plány a záměry stávají jen kusem
potištěného a popsaného papíru. Považuji tedy za
nejdůležitější, aby Vás zdraví a pohoda provázely
celým rokem 2009 a v letech dalších…
Jan Kulhánek, foto (hv)

Výtah ze zasedání Zastupitelstva města
Toto jednání je již pro nás spíše historickou záležitostí, neboť díky výrobním termínům našeho časopisu
se o něm dozvídáte s více než měsíčním zpožděním.
Škodolibá transformace názvu našeho měsíčníku na
„Lovosický včerejšek“ je zde zcela namístě. Proto zde
uvedeme jen hlavní závěry, když mnohé z nich mohou
být překryty dalším vývojem událostí. Zasedání se
tedy sešlo dne 27.listopadu 2008 za účasti 21 zastupitelů a velkého počtu občanů. Prvním bodem jednání
bylo pak blahopřání konšelce Bc. Lence Tomanové
k jejímu zvolení do krajského zastupitelstva.
Připomínky a návrhy občanů:
v tomto případě směřovaly k výstavbě obchvatu
městské části Holoubkov při budování úseku dálnice
D8.05 „Most Vchynice“. V chvílemi velmi vzrušené debatě bylo požadováno, aby tento obchvat byl postaven
dříve než začnou další práce na této stavbě. Zástupce
investora Dr. Lány ujistil přítomné, že v této otázce
bude respektováno stanovisko Města.
Prodej a koupě nemovitostí
byl nejrozsáhlejším blokem celého jednání. Zvažovaly se prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
nebo pro zahrady se střídavými výsledky, nebo
smlouvy o zřízení věcných břemen. Zajímavý je schválený záměr odkoupení částí pozemků (cca 5200 m2)
a některých budov v areálu bývalé výtopny od ČD za
účelem budování zázemí pro technické služby města.
Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Nakonec
byly schváleny dva prodeje bytů dle výsledku nabídkového řízení.
MHD Lovosice:
Zde se diskutovalo o účelnosti zachování městské
dopravy v Lovosicích, která musí být zčásti dotována
z prostředků města. Bylo konstatováno, že její provoz
usnadňuje pohyb zvláště starších občanů, kdy byl připomenut i přesun RTG do okrajové části a tím jeho
horší dostupnost, zejména právě pro seniory. Přitom
pomalu stoupá i počet cestujících. Jednalo se i o použití menšího typu autobusu. Bude proto prodloužena
stávající smlouva s ČSAD Semily do 31. března 2009
a vypsáno výběrové řízení na tuto službu na další dva
roky.
Rozvoj města:
ZM schválilo „Strategický plán rozvoje Města Lovosice“ jako rozvojový dokument na období let 2008 -

2013. Bylo debatováno o ceně za zhotovení (cca 350
000 Kč), která některým z přítomných připadala příliš
vysoká. Kritice byla vystavena i idea výstavby multifunkční sportovní haly za 220 milionů korun, která se
pro Lovosice zdála nadměrná. Bylo namítnuto, že se
zde jedná jen o náměty, které mohou ale nemusí být
realizovány.
Zajímavým návrhem byl investiční záměr vybudování lávky pro cyklisty a pěší přes řeku Labe do Píšťan.
Tento záměr byl schválen poměrem 16/0/4. Dále byl
vzat na vědomí požadavek ZŠ Antonína Baráka na vybudování šaten pro 2.stupeň (8 mil. Kč) a nutnost
opravy střechy na hale v Přívozní ulici (cca 1,6 mil. Kč).
Obě akce budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2009.
Finance:
Tentokrát se v návrhu 4. rozpočtové změny neobjevily požadavky na další mimořádné výdaje a rozpočet byl tak upravován jen přesuny položek, které se pohybovaly v úrovni desítek až stovek tisíc korun. Největší
položkou je zde převedení částky 2,125 mil. Kč za nákup budovy ČD, kdy se mění účel využití z depa technických služeb na byty. Ve výsledku pak zůstává zachována rozpočtová rezerva ve výši 15 milionů Kč. ZM
proto všemi hlasy přítomných poslanců vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 31.10.2008 a schválilo 4. rozpočtovou změnu i rozpočtové provizorium.
ZM pak souhlasilo s přijetím dotace ze SFŽP (Státní
fond životního prostředí) ve výši 4 788 905 Kč na akci
„Realizace energetických úspor v mateřské školce
v ulici Sady pionýrů“ se spolufinancováním města ve
výši 8 858 212 Kč. Podobně také s dotací ze stejného
zdroje ve výši 4 076 698 Kč s účastí města 6 882
547 Kč pro MŠ Terezínská ke stejnému účelu. Obě
akce budou uskutečněny v roce 2009. Dále bude přijata dotace ve výši 1,1 mil. Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj na zpracování „Územně analytických
podkladů pro ORP Lovosice“.
V této části bylo také schváleno podání žádosti o dotaci na akci „Zřízení muzea a kulturního centra města Lovosice s výší celkových nákladů 77 073 000 Kč.
Různé:
ZM nesouhlasilo s dokumentací k záměru „Areál výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel
s.r.o.“, schválilo 2. komunitní plán péče Města Lovosice
na období 2009 - 2013 a souhlasilo se zapojením Lovosic do „Krajského programu prevence kriminality
v roce 2009“ s minimální účastí Města 20% nákladů
u jednotlivých projektů. V úplném závěru byly vzaty na
vědomí termíny jednání ZM v roce 2009.
JiH/PaF

Z jednání Rady města
RM neschvaluje nevyužití předkupního práva k pozemkům č. parc. 2139/113 a 2139/116 v k. ú. Lovosice o celkové výměře 964 m2 Městem Lovosice a nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy o převodu předmětných pozemků mezi Leontinem a Ivanou Kroupovými na straně
jedné a Ivanou Kroupovou (dcerou) na straně druhé.
Dále nesouhlasí s uhrazením částky 289 200 Kč jako doplacení kupní ceny do 3 let od schválení ZM.
RM schvaluje:
- umístění pojízdné prodejny rychlého občerstvení vedle
autobusové zastávky v ul. Osvoboditelů v Lovosicích za
splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- jako Valná hromada vítěze výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení na "Horkovod"
firmu Ing. J. Hoďák, Fibichova 1284/4, 460 00 Liberec.
- Smlouvu o dílo na rekonstrukci povrchu asfaltového hřiště
na IV.ZŠ a dále Darovací smlouvu se společností INSKY
spol. s r.o. a pověřuje pana starostu jejich podpisem.
- uzavření podnájemní smlouvy mezi Lovochemii, a.s. Lovosice a Tepelným hospodářstvím města Lovosice, s.r.o..
Smlouva se uzavírá na podnájem rozvodného tepelného
zařízení ve sklepních prostorách domů v ul. Terezínská
486 a 839 včetně příslušenství a rozvodů.
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Slovo šéfredaktora
Pan starosta má dnes své slovo na titulní straně a tak využívám této příležitosti, abych udělal to, co jsem měl udělat už
dávno. Začínám totiž připravovat již osmý ročník našich městských novin a vlastně jsem dosud nijak zvlášť nepoděkoval ani
těm, kteří mají na novinách větší zásluhu než já, ani těm, kteří
nám nad rámec své práce vesměs ochotně podávají pravidelné
informace o dění na „jejich písečku“.
Jsou to pracovníci městských orgánů, hasiči (z nich nejdéle
pan Novotný), pracovníci České policie (kapitán Gertner, nyní již
přes rok nadporučík Petržilka). Dále učitelky a učitel ze škol
a školek, pracovnice z ELKA (paní Krčmářová, poslední dobou
paní Hamerníková), knihovnice (paní Rybínová, před ní paní
Sommerová), manželé Puhlíkovi o těch věcech nejsmutnějších,
dále celá řada těch, kteří nám psali a píší o sportu, zájmových
skupinách, charitativních akcích, kultuře - zkrátka o dění ve
všech hladinách městského života. Těm a zejména těm nejmenovaným všem děkuji za dosavadní spolupráci a doufám, že
s nimi můžeme počítat i v budoucnu. Děkuji i občasným a náhodným přispěvatelům.
Zvláštní skupinou jsou redaktoři. Ti zajišťují pro naše noviny
60 - 80 % veškerých textů a obrázků. Služebně nejstarší je paní
inženýrka Eva Hozmanová, první šéfka redakční rady v roce
1991, jejíž hlavním oborem zájmu je kultura. Umí však dobře psát
i o jiných problematikách. Vládne vynikající češtinou…
Výborný reportér, pan Miroslav Hvorka, je i známým, nejen reportážním, fotografem. Jeho dominantním oborem jsou technické a stavební události ve městě, pořádek, zeleň, rekreační
i obytné zóny, průmysl. Také on umí zpracovávat i jemu vzdálenější témata. Poslední dobou pro nový zájem - o zřízení Městského muzea - je příčinou, že omezil psaní a především současně
zajišťuje obrazovou informaci k článkům ostatních redaktorů.
Pan Jiří Veleman je mezi námi krátce, ale již se projevil jako
obratný reportér, člověk, který naše město zná a s ním i žije. Vyhledává zajímavá témata a umí je adekvátně zpracovat. Zajišťuje
i část fotografií z míst, kde získává podklady pro své psaní.
Inženýra Jiřího Hrdinu by bylo hloupé představovat. Je to
další z významných osobností města a dlouholetý šéfredaktor našeho měsíčníku. Ponechal si z celého spektra možných zájmů
zprávy ze schůzí zastupitelstva a městské finanční záležitosti.
Nelze se nezmínit o panu Bc. Martinovi Kholovi, současném
řediteli Kulturního střediska Lovoš i o bývalém dlouholetém řediteli téhož, panu Mirkovi Šandovi, vydavatelích starajících se
o hospodářskou stránku novin.
Na závěr poděkuji za téměř 14 let finanční podpory i Městu,
jeho vedení, ať již pod vedením starostů ing. Obruby, Mgr. Nováka či současného starosty, pana Jana Kulhánka.
Děkuji všem, kteří Lovosický dnešek chápou jako „své“ noviny.
Bez nich by naše práce neměla smysl….
Jaroslav Čampulka

- finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč žákům Speciální
ZŠ a praktické školy Lovosice s trvalým bydlišťem v Lovosicích, na částečnou úhradu ozdravného pobytu
v Hájích pod Klínovcem, který se uskuteční v březnu
2009.
- Podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci
"Revitalizace obytné části ulic Obchodní, Nádražní,
U Nadjezdu, Okružní a Terezínská v Lovosicích", výše
celkových výdajů činí 38 508 000 Kč vč. DPH Podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Zřízení muzea a kulturního centra města Lovosice, výše celkových
výdajů činí 77 073 000 Kč vč. DPH, tedy celkem 115,6 milionů Kč, z toho město ze svého rozpočtu pokryje 31,6 milionů Kč.
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové žádosti na akci "Zřízení muzea a kulturního centra Lovosice" z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad: VVV Most spol. s r. o.,
Most, Asistenční centrum, a. s., Most, Alexandra Zdeňková, Jirkov.
RM souhlasí:
- s vestavbou dvou bytových jednotek v podkroví domu
č.p.24, parc.č.374 v k.ú. Lovosice pro investora Ing. Martina Krejčího, bytem ul. Tyršova 140, 411 55 Terezín.
Vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 391 (ulice 8.
května) je Město Lovosice.

- se zapojením Města Lovosice do Krajského programu
prevence kriminality v roce 2009 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit minimální 20% spoluúčast Města
Lovosice na jednotlivé projekty. Zároveň ustanovuje Vladimíru Fuxovou z odboru SvaZ jako osobu oprávněnou
jednat s vyhlašovatelem programu.
- s pokračováním rekonstrukce lesoparku "Osmička",
v souladu s rozhodnutím zn. 2060/2008/OŽP, vydaným
OŽP MěÚ Lovosice, dne 24.10.2008.
- smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem Lovosice a firmou Lukáš Orság - LESORS, na provedení pokácení
98 ks topolů v roce 08/09 a pověřuje pana starostu jejím
podpisem.
- se záměrem vybudování lávky pro cyklisty a pěší přes
řeku Labe do Píšťan a doporučuje Zastupitelstvu města
schválení tohoto investičního záměru.
- se změnou stavby bytového domu v ul. Prokopa Holého
pro společnost Folstav, s.r.o. spočívající v rozšíření parkovacích ploch na pozemku p.č. 476/1 a 477, neprovedení garážových stání v 1. podzemním podlaží a zvýšení
počtu nadzemních podlaží (NP) o 1. NP.
RM akceptuje vyjádření stanoviska Dr. Lány,zástupce ŘSD
a Ing. Michálka, vedoucícho oddělení pozemní komunikace, Krajského úřadu Ústeckého kraje k připravované
objízdné trase silnice I/8 (most - Vchynice) objízdnou
trasou po komunikaci I/30.
-jč-

Cyklus "Z našich poutí"

Mrazivá noc
Cedník s miliardou dírek
nad městem
ticho,
jen praštění ledu
a pes
(štěkání zahřívá)
bolí mne za krkem
hvězda letí
rychle tak
nestačím si přát
nic
tak čaj!
Obracím
rovnou do smrku
Sníh padá a jen šustí
v tichu zní
jak rychlík v tunelu
i pes zmlk
a ta krása
zebe
JdC

POHLED ZPÁTKY
Přibývá chvil
na prahu nocí
než tma ztratí svou průzračnost
Kdy
vracím se životem zpátky
k těm které zasáh‘
můj kámen
Dívávám se jejich očima
a zraky diváků
za skly
za klíčovou dírkou
až dnes vnímám a s nevolí
lepkavý hnus toho
a nepomáhá mnoho
že i mne modřin pár bolí
a tak jsem rád že
obrazy smaže
noc
když zhoustne sny
v nichž sedím nahý
jak neštěstí
na klozetu
uprostřed náměstí
oldjerry

V srdci Českého středohoří

Čím více České středohoří poznávám, tím více je miluji....
Zvu Tě k výstupu na kopec, který má krásné a příhodné jméno "Oltářík" anebo "Děkovka". Můžeš si vybrat.
Romantické místo. Na vrcholu kopce, přímo na čedičové
skále je zřícenina hradu, postaveného snad ve 13. století.
Dílo člověka se tu snoubí s dílem přírody. Obě se tu vzájemně doplňují a svědčí o dávném a harmonickém soužití člověka s přírodou.
Oltářík bychom mohli nazvat srdcem Českého Středohoří. Z vrcholu (asi 500 m nad mořem) je nezapomenutelný a okouzlující pohled do krajiny. Jednotlivé vrchy
tu vidíš úplně jinak než z Milešovky, z níž shlížíš na
-jč-všechny ty homole a homoličky z výšky, zatímco z Oltáříku se Ti nabízí zcela jiný pohled. Vrcholky některých hor
jsou výše než Ty stojíš, takže je vidíš v jejich mohutnosti,
kázal je včas opustit a najít jiné místo. Malá rána částečně zajak náhle se zvedají z roviny. Upoutá Tě Solanská hora, Lipská rostla a obnažená skála vypovídala cosi o dávné minulosti Země.
hora, Milešovský, Kloc, královna Milešovka, Kletečná a další. ZaDnešní člověk je netrpělivý, chce rychle zbohatnout a je mu
ujmou Tě téměř bezlesé kopce Ranského středohoří.
úplně jedno jakým způsobem. Ber kde ber, a tak se rozhodne těZdá se, že jména Oltářík nebo Děkovka nejsou vůbec ná- žit kámen za účelem prodeje ve velkém bez ohledu na ráz krahodná. Je to vskutku jeden z oltářů velebného chrámu Matky jiny, Zakládá nové velké lomy a je schopen bez výčitek svědomí
Země, kde se člověk skláněl s pokorou a úctou k neopakovatelné postupně odtěžit další kopce. Rypadla se lačně zakusují do Dekráse středohorské krajiny a děkoval Bohu za její úrodnou půdu. blíku a Trabice na pravém břehu Labe. A ještě je tu obrovský lom
I dnes vystupují poutníci na Děkovku, aby poděkovali a vyznali nad Litochovicemi. To jsou rány, které se již nikdy nezhojí.
lásku Českému středohoří. Jsou odměněni nejen pohledem na
Člověče, smiluj se nad krajinou, která byla kulturní, vzkvétala.
krajinu homolí něžně zelených, ale mají možnost spatřit zajíma- Svědčí o tom dnes již zarostlé sady a opuštěné a zchátralé kosvosti z říše nerostné, rostlinné i živočišné. Z horkého dne se po- tely a zámky. Krajina, která byla i krajinou básníků, malířů a hutěšíš pohledem na létající barevné skvosty - tolik druhů motýlů debníků, je proti Tobě, člověče, zcela bezbranná. Každý kopec
snad v jiném kraji nenajdeš.
je tu svéráznou, živou bytostí, která pláče, když je zraňována.
Bohužel, ne všem lidem v současnosti jsou středohorské kopce Prohlédni si na slunci odlomený kámen - tu a tam se na něm zaposvátné. Setkáš se tu s dílem člověka, které svědčí o jeho trochu třpytí droboučké krystalky, připomínající slzy.
jiném vztahu ke krajině.... Pohled na torzo Vršetína Ti vžene téměř
Malíř Emil Filla považoval České středohoří za "kolébku naší
slzy do očí. Vršetín už nemá svých 470 m nad mořem a nemá ani budoucí kultury". Aby se toto jeho poselství splnilo a budoucí
zdaleka svůj původní tvar. kdysi byl takovou malou Milešovkou. Bez- umělci a filosofové měli ještě kam chodit pro inspiraci, o to se muohledná těžba kamene poznamenala navždy tento kopec, který se síš, člověče, postarat a zasloužit i Ty. Nedopouštěj zkázu této krapomalu, ale jistě ztrácí. Jeho torzo tiše žaluje a varuje.
jiny. O to Tě prosí srdce Českého středohoří.
I v dřívějších dobách člověk těžil kámen, ale jen tolik, kolik spotřeboval. Zakládal jen malé lomy, které nezraňovaly krajinu. Do-

EMBRYA

Přinesli nám druhé... Při tom prvním jsme
si toho příliš mnoho neřekli. Venku pětadvacet, vevnitř o dva míň a deset kilometrů
v nohách. Jako bych slyšel : no, to je toho...
pravda - jenže nám je dohromady stočtyřicetpět... samozřejmě let. Proto tedy to ticho,
nakonec nikoli dlouhé. Víte přece, jak taková
žízeň umí být rychlá...
Tedy při prvním jsme si toho moc neřekli. Když jsme močili ret do druhého, asi
nás oba současně něco napadlo, takže po
napití jsme začali mluvit oba současně.
Přítel je skoro o tři roky starší, než já,
takže jsem zmlknul a tiše zašoupal bačkorama.
Vláďa sice zmlknul také, zároveň se
mnou, ale ničím nešoupal a vzápětí pokračoval, či lépe - začal znova: Dneska
jsem hledal - povídá - ono je tedy jedno
co, stejně jsem to nenašel - prostě při
hledání jednoho dokladu jsem narazil
na výstřižek z Vesmíru a života, ve kterém jakýsi kosmolog předpokládal existenci asi dvou tisíc civilizací jen v naší
galaxii. To je takové Pišvejcovo číslo,
těch odhadů je celá řada. Začínají od
nuly - to jako že jsme v galaxii a dokonce i ve Vesmíru sami - a končí někde
u sta tisíc. Řád sem, řád tam... Netroufám si tipnout, kde asi je pravda - vadí
mi v tom ta neukončená představa velikosti galaxie a Vesmíru. Spíš by mne
zajímalo, na kterém místě je v té možné
řadě se svou úrovní ta naše civilizace...
Využil jsem odmlky a povídám : Aniž
by nějak zvlášť přispělo k řešení problému... přece jen : od kdy se nějaká ko-

munita tvorů počítá mezi civilizace? Je
tím mezníkem jazyk jako projev myšlení, písmo, projevy druhé signální soustavy? Technický pokrok? Věda?
Umění ? Nebo snad války? Obávám se,
že to jsou naše, pozemská měřítka,
která nikde jinde nemusí platit. Tak kdy
tedy ?
Chvíli bylo ticho, kterého jsme využili
k další chmelinaci ústní dutiny.
Postavili jsme štucy na stůl (štuc, to je
taková malá, půllitrová sklenička. Já vím
půl litru je půl litru jakápak malá, nebo
velká... půllitrová. Jenže : mně někdy připadá tak malá...), ale ticho pokračovalo.
Už jsem se nadechoval k nějaké drobné
provokaci, když Vláďa povídá: No - to
není úplně marná otázka. Zavedla mne
k tomu, jak stará je ta civilizace u nás
milion let ? To asi ne bude mladší... od
kdy? Nevím. Ale tak si říkám: i kdyby
jsme byli civilizací celý ten milion let,
od kdy se počítá pravděpodobný vývoj
člověka - co je to proti možnostem těch
ostatních (alespoň některých)? Představ si: Stáří současného vesmíru se
odhaduje podle rychlosti a stupně jeho
rozpínání na osmnáct miliard let. I
kdyby v prvních devadesáti procentech toho času nevznikla žádná civilizace, tak pořád zůstávají dvě miliardy
let, kdy vzniknout už některá mohla.
Teď zpátky na Zemi: uvědom si, jaký
pokrok udělali lidé jen za náš život - za
řekněme těch sedmdesát let - umíš si
představit jen v mlhavých konturách,
kde musí být ti, kteří za sebou mají historii dvou miliard roků? Jsme na samém začátku...

Další napití a po něm zamyšlené ticho. Když už to chvilku trvalo, opatrně
zpytuji : Co myslíš už si za tu dobu vymyslili pohodlnější a trvalejší formu
života, než je ta biologicko-bílkoviná
báze?
Vládík ožil : Jo, já nechtěl vypadat ale to je jedno: Umím si představit
formu života na bázi záření, magnetizmu, nebo nějaké další, o jejíž existenci ještě nemáme ani tušení. Někteří
z nás možná jen to tušení... My nejsme
nejdokonalejší tvorové ani na Zemi, natož ve Vesmíru. Jsme jen taková embrya, která ještě nemají ani páru, co se
z nich vlastně vyvine.
Vůbec nám nevadilo, že naše řešení není řešení, že je to jen úvaha s naprosto
nejasným výstupem. Byli jsme rádi, že
jsme dospěli aspoň k němu. Ze samé radosti a taky proto, že se nevídáváme až
tak velmi často, jsme si dali ještě třetí,
čtvrté, páté a šesté... To už je v našem
věku dost na to, abychom dokázali ještě
s jistotou a důstojně dojít domů.
Měl jsem neklidnou noc. Zdálo se mi
postupně v několika po sobě jdoucích
snech, že jsem miloval svou první dívku.
Vypadala tak, jako když jsme se před třiapadesáti léty rozešli. Plynulý přechod od
dívky do snu v němž jsem vyhrál milion.
Uprostřed radosti jsem zjistil, že to bylo jen
v dolarech a jen jsem se z toho překvapení
dostal, už tu byl další snový zážitek: koukal jsem se sám na sebe z povzdálí, jak
močím v poledne na náměstí jen jsem nepoznal, v kterém městě. Dělal jsem, že se
neznám... Prostě blbosti...
No jo ale: Co byste chtěli od embrya?
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Nedávno proběhla tiskem zpráva, že od
5.1.2009 má být uzavřen oběma směry
úsek silnice I/8 mezi přemostěním I/30 (koncem dálnice od Prahy) a budoucím vchynickým mostem. Směr na Teplice by měl být
veden oběma směry přes Holoubkov, ke
hřbitovu (ul.Fibichova) a pak na Bílinku Teplickou ulicí. Na toto téma jednala Rada
města 18.11.2008 se zástupcem ŘSD
Dr. Lány a vedoucím oddělení pozemní komunikace Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Michálkem. Svým usnesením 674/2008
RM akceptovala vyjádření stanoviska
Dr. Lány k připravované objízdné trase silnice I/8 (tzv. malý obchvat) a vedení dopravy objízdnou trasou po komunikaci I/30.
Stejné téma bylo projednáno na 5. řádném
zasedání Zastupitelstva města 27.11.2008
za přítomnosti asi stovky obyvatelů Lovosic,
převážně z Holoubkova. Po vzrušené diskuzi, kde občany zajímala zejména otázka
proč se ještě nezačal stavět obchvat, zastupitelé přijali usnesení 180/V/2008 v tomto
znění:
ZM ukládá vedení města projednat
s kompetentními orgány KÚÚK a ŘSD zahájení výstavby dálničního úseku D0805 stavební část „Most Vchynice“ úplnou uzavírkou tohoto úseku až po zprovoznění obchvatové komunikace B121 okolo místní
části Holoubkov.
Co pro ŘSD znamená usnesení ZM
jsme se zeptali vedoucího technického
dozoru ŘSD Dr. Pavla Lány, který nám
poskytl i další informace.
My toto rozhodnutí budeme respektovat.
Neuděláme uzávěrku silnice dřív, než bude
hotový obchvat Lovosic. Pokud budou
všechna stavební povolení a příznivé počasí
(některé technologie nemůžeme v zimě dělat) tak počítáme, že nejpozději do
30.6.2009 bude obchvat hotový. Do vydání
stavebního povolení také nemůžeme kácet
stromy. Když se podíváte na projektovou
dokumentaci výstavby dálnice D8 v tomto
úseku, tak jsme vždy předpokládali, že nejdříve bude vybudovaný tzv. malý obchvat
kolem Lovosic a teprve pak se provede uzavírka D8 a začne se stavět. Tato uzavírka
bude dlouhodobá. Byli jsme si vědomi, že

Uzavírka silnice na Teplice
převedení provozu na silnici I/30 podél Labe
by přinášelo řadu problémů nejen v Lovosicích, ale i následně v Ústí nad Labem. Podle dnešního systému dopravy je tato komunikace vyhrazená dopravě z Ústí n.L do
Lovosic a směrem na Prahu. Proto je také
veškeré značení vedlo dopravu tak, že by
byl hlavní tah silnicí I/30. Nikdy se nepočítalo, že by se nějaká doprava vedla přes Holoubkov v Lovosicích.
Kde se jednání zdržela?
ŘSD požádalo v únoru 2007 o kácení mimolesní zeleně v úseku stavby B. To bylo 2x
napadnuté o.s. Děti země. Žádost nabyla
právoplatnosti až po rozhodnutí CHKO na
odvolání v říjnu 2008. Dnes je listopad.
O stavební povolení na objekt 121, což je
přeložka u Holoubkova, bylo požádáno
v únoru 2008. V současné době nemůže
stavět, protože není platné stavební povolení. Musí se čekat, až proběhne řízení. Pokud se někdo neodvolá, tak jsme byli ujištěni, že rozhodnutí o objížďce by mělo nabýt
právní moci v polovině prosince 2008. Na
přeložce silnice jsou ještě tři přeložky plynu,
vodovodu a meliorací. Na tyto přeložky vydává stavební povolení stavební odbor
města Lovosice. Je o ně požádáno, ale dosud nejsou vydána. Stavební povolení na
vlastní trasu dálnice včetně mostu Vchynice vydává Ministerstvo dopravy. Vydáno
bylo v září 2008, ale bylo napadeno občanským sdružením Děti země. Bohužel, Ministerstvo dopravy dosud nedalo odvolání
do rozkladové komise, což je nutný předpoklad k tomu, aby bylo stavební povolení
vydáno a mohlo se začít stavět.
Proč se tedy dosud nestaví?
Z CHKO České středohoří je stanovena
výjimka, že dokud nebude právoplatné rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně, že nebudou vydána stavební povolení na objekty,
kterých se to týká. Naopak zase rozhodnutí o vykácení mimolesní zeleně je podmíněno vydáním stavebního povolení. Čili,
když je platné rozhodnutí o kácení mimo-

Dr. Lány seznamuje Zastupitelstvo města Lovosice s problematikou obchvatu
lesní zeleně, tak u většiny těchto rozhodnutí
je napsáno, že nabývá platnosti po vydání
stavebního povolení. Ne naší vinou se
stavba obchvatu dostala do tohoto termínu.
Znovu ujišťuji, že pokud budou právoplatná
všechna stavební povolení, tak okamžitě
začneme stavět. Do 30.6.2009 by měl být
obchvat kolem Lovosic hotový.

Jednání pokračují. Již mimo uzávěrku
tohoto vydání Lovosického dneška proběhla
další jednání na úrovni KÚ Ústí nad Labem,
ŘSD, Magistrátu Ústí nad Labem, Policie
ČR, SSŽ a dalších orgánů ohledně řešení
objízdné trasy a uzávěrky D8. O těchto jednáních budeme naše čtenáře informovat
příště.
(hv), foto autor

Zasedání Zastupitelstva se zúčastnilo mnoho lidí bydlících u trasy obchvatu

Lávka pro pěší a cyklisty nad silnicí I/30 otevřena
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva
Města Lovosice 4. srpna 2008 schválili zastupitelé přidělení dotace ve výši 2,7 milionu
korun od Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu lávky nad komunikací I/30 vedoucí souběžně se železničním mostem a

vyúsťující u Domu s pečovatelskou službou.
Dotace činila cca polovinu plánovaného rozpočtu stavby. O zdárný průběh realizace pečovali místostarosta Jakub a vedoucí odboru
regionálního rozvoje a správy města Ing. Martin Dlouhý. Firma Insky spol. s r.o. za 5 měsíců

lávku postavila a dílo bylo dopoledne 4. prosince zkolaudováno. V 15 hodin ve čtvrtek
4.12. byla lávka slavnostně otevřena pro veřejnost. Pásku přestřihli společně starosta Lovosic Jan Kulhánek a oba místostarostové,
Vladimír John a Jan Jakub a pan Lubomír
Červinský s chotí.
Lávka je 3,5 metru široká, 32,5 metru
dlouhá a v nejvyšším bodě má výšku 5, 26
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metru; má protismykovou úpravu a spojuje
ulici Karla Maličkého s ulicí 28. října. Otevření se zúčastnilo přes 50 občanů Lovosic,
zastupitelé a pracovníci Městského úřadu
Lovosice; novou cestu projel tatínek s kočárkem, proběhlo několik dětí a přeťapkal
psík. Doufejme, že byli všichni spokojeni;
lávka by měla zvýšit bezpečnost hlavně pro
děti - vede ke školám.
Hz (foto hv)

Ekologické vyděračství v praxi
Že se dá ušlechtilá myšlenka radikalismem zneužít,
to nyní pociťují občané Lovosic v míře vrchovaté. Dlouholetý evergreen, tedy dostavba dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, po dlouhých letech investičního
klidu, dohadování se příslušných úřadů a soudů, nabrala
tempo, takže v roce 2010 by s n a d měla být dokončena. S tím souvisí i to, co nastává a prostě udělat se
musí - přemostění silnice I/30 u japonské firmy TRCZ
a hlavně most ve Vchynicích. Bylo rozhodnuto, že po
dobu výstavby dálnice bude doprava vedena po komunikaci na poli mezi Lovosicemi a Vchynicemi, tedy po jakémsi obchvatu Holoubkova a čtvrti u hřbitova a k tomu
byly provedeny přípravné práce. Zatím zbytečně. Ekologická organizace Děti země tento záměr napadla odvoláním. Údajně s tím, že se jednalo (dle sdělení odboru
dopravy MěÚ) o vykácení několika hrušní, které mají
svá „nejlepší“ léta dávno za sebou a přírodě nepřinášejí
vůbec nic. To jistě starousedlíci potvrdí, že jsou to porosty naprosto k ničemu. Takže jen a jen stavbu dálnice
zdržet ať to stojí, co to stojí. Zdržením došlo k tomu, že
v zimním období nelze z technických důvodů komunikaci stavět, i když příslušná povolení jsou vydána. Že
dojde k dalšímu zhoršení již tak neúnosného stavu pro
obyvatelstvo na silnici I/30, rovněž netřeba také dále hovořit.
Občané nejen ze čtvrti u hřbitova a Holoubkova ale
i v další části města, se samozřejmě a zcela pochopitelně bouří. Příčina je jedna a to obstrukce, které provázejí výstavbu D8 od prvopočátku, řadu let - a jejich
iniciátory jsou - nebojme se toho výrazu - ekologičtí
vyděrači - organizace Děti země a spol. jíž předsedá
RNDr. Miroslav Patrik. Tato organizace má ve svých
zásadách spojení života s krajinou. Že celkem dobrá
myšlenka může být v praxi také zaměřena proti normálním obyčejným lidem a ztrpčovat jim život, to jaksi
panu Patrikovi a jeho společníkům nevadí. Je mu to naprosto jedno. On přece „bojuje“ za ušlechtilé cíle. Že
svým postojem doslova vydírá až terorizuje občany
mu je rovněž jedno. Demokracie má své zásady a výhody, ale může být v konci zneužitelná proti lidem, to
je - bohužel – možné a nedávná minulost a historie to
jasně několikrát ukázala. Ukázala také to, že někteří
lidé se nechají oblouznit v základě nejen dobrými myšlenkami a ideály, ale bohužel jejich demagogickým výkladem. Zde je k radikalismu blízko, nebo už to radikalizmus je…
Je s podivem, že tato organizace nemá, dle
webových stránek, žádnou pobočku zabývající
se problémem dopravy a ekologie v Ústeckém
kraji, která by situaci znala lépe. Možná má zde
své našeptávače, kteří se rádi zviditelňují. Její
sídlo je v Brně. Jak se sem aktivisté dopravují?
Autem a po dálnici? Jak to, že někdo, skoro
300 km mimo tuto oblast může zde do toho zasahovat? Navíc v místě kde nežije se snaží rozhodovat o tom, jak tu lidé mají žít? Zajímavá by byla
jistě otázka kdo, a jak Děti země financuje, když
soudní jednání nejsou jistě levnou záležitostí.
A vůbec. Od věci by nebylo také vědět, jaké je
personální složení této proti-občanské organizace, a vůbec co tito lidé v životě dokázali. Pochybujeme, ale co jim ale nelze upřít je to, že se
jim podařilo dokonale otrávit, znechutit a naštvat
desítky tisíc lidí. Zkrátka : zneužívají výhod demokracie proti občanům.
Jistě by se slušelo, aby pan RNDr. Patrik a spol.
vysvětlili místní veřejnosti důvody celého jejich konání. Obávám se, že by vůbec neuspěli a navíc je pozdě. Jejich konáním se názory veřejnosti na tuto organizaci zradikalizovaly. I když jde ve většině
o tolerantní občany, tak by asi pan RNDr. Patrik
a jeho nohsledi ve zdraví z tohoto setkání neodešli.

Do takového vrcholu dospěla, a omlouvám se za ten
výraz, na......t (naštvanost – pozn. redakce) občanů.
Nenapadá mne totiž výstižnější výraz. Racionální
komunikace s tímto spolkem není možná. Bohužel
škoda pro slušné ekology a rozumné ochránce přírody. Jsou veřejným míněním „házeni“ do jednoho
pytle s radikály a fanatiky.

Jaký je z toho závěr pro veřejnost?
Za prvé: Nezbývá nic jiného než se obrnit trpělivostí
a doufat, že nastávající situace bude mít co nejkratší
trvání, což bude záležet hlavně na investorovi, tedy Ředitelství silnic a dálnic.
Za druhé: Poučení, co znamená a jak končí krásné
a ušlechtilé myšlenky když se jich zmocní fanatici,

kteří jdou za svým cílem, řečeno s trochou nadsázky,
doslova přes mrtvoly.
A na závěr: Se skutečně „geniálním“ plánem přišli
Děti země a to podkopat Lovoš a České středohoří 11
kilometrovým tunelem obdobně jak tomu je v Rakousku, Švýcarsku či Itálii. Že mezi Alpami a Českým
středohořím je takový rozdíl, jako mezi dnem a nocí,
ponechávám bez dalšího komentáře.
Lovosický dnešek vyzývá občany a čtenáře k veřejné názorové diskusi k uvedenému tématu na stránkách tohoto listu.
Příspěvky zasílejte prosím elektronicky na adresy
jiri.veleman@seznam.cz a nebo poštou (příp.osobně)
na Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, 41002 Lovosice, vydavatele tohoto listu.
-jv-

... i tady má svůj podíl viny činnost pseudoekologických aktivistů

foto -as-

Městská autobusová doprava pokračuje i v r. 2009 a 2010
Na zasedání Zastupitelstva města Lovosice dne
27.11.2008 bylo schváleno pokračování provozování
městské autobusové dopravy v Lovosicích i pro roky
2009 a 2010. Nejvíce toto jistě uvítají starší občané a obyvatelé okrajových částí města. Zeptali jsme se místostarosty pana Jana Jakuba na důvody pokračování a případné změny provozování této činnosti od 2.1.2009, neb
se zrovna nejedná pro město o ekonomicky výhodnou činnost. Zde přinášíme zpracované jeho vyjádření.
I když je doprava z hlediska výnosů a z celkového ekonomického pohledu nerentabilní, zůstává v Lovosicích
zachována. Hlavním ukazatelem byl faktor využívatelnosti této služby občany a jeho vzrůstající tendence, mj.
také fakt, že byl na konci měsíce října ukončen provoz
rentgenového pracoviště v ul. Osvoboditelů a že se jediné
zdr. pracoviště, poskytující tyto služby, nachází až u areálu
spol. Lovochemie a.s. na okraji města. Žádná z přeprav
podobného typu či modelu v jiných městech není výdělečná a musí být rovněž dotována. Zastupitelé rozhodli na
základě předložených vyhodnocení, charakteristik a reálných nákladů tak, že tato služba bude občanům zajišťována i po další dva následné roky. Součástí usnesení
Zastupitelstva města Lovosice ze dne 27.11.2008 je i prodloužení smlouvy se stávajícím dopravcem (ČSAD Semily
a.s.) do konce března 2009, čímž by mělo být dočasně zajištěno nepřerušení služby do doby provedení řádného výběrové řízení na nového dopravce - poskytovatele této
služby. Finanční náklady na provoz jsou dosud 32 Kč/km,

což bylo na počátku zkušebního provozu hlavním kriteriem
pro výběr dopravce. Zkušební provoz však ukázal, že
provozovaný typ autobusu (SOR 10,5 t) je využíván jen
cca z 30 - 35 % své kapacity a proto v zadávacím výběrovém řízení na nového provozovatele budou požadavky
a podmínky změněny mj. na kapacitu do max. 25 lidí, 7,5 t
autobus, bezbariérovost a nízkopodlažnost (vozíčkáři, kočárky). U uvedeného 7,5 t autobusu se předpokládá snížení nákladů za km na cca 25 - 26 Kč. Cena jízdného 10,Kč byla stanovena Radou města Lovosice jako spíše
nejméně problematická při manipulaci s mincemi a také
proto, že se jedná o cenu obvyklou.
Lovosické firmy jako např. Lidl, Lovochemie a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., předběžně městu přislíbily, bude-li poskytování této služby pokračovat i v následném již běžném
provozu, poskytnutí příspěvku na tuto službu v souhrnné
výši cca 300 tisíc Kč.
Výraznější změny v trase a počtu zastávek se již nepředpokládají, výjma stále otevřené možnosti rozšíření
trasy o zástavku u spol. TRCZ s.r.o. v ul. Průmyslová,
které bude realizováno na základě případné spolupráce
s tímto subjektem. Jízdní řád dozná jen drobných kosmetických úprav na základě podnětů občanů a jeho tvorba
není (v době uzávěrky tohoto vydání) z důvodu stále trvající možnosti připomínkování zatím plně uzavřena. Aktualizace jízdního řádu bude občanům města oznámena prostřednictvím webových stránek městského úřadu a jeho
včasným výlepem na jednotlivých zastávkách.
-jv-
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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Lovochemii proběhlo námětové cvičení / Poplach v Lovochemii byl jenom
cvičný
V úterý 18. listopadu 2008 v dopoledních
hodinách proběhlo v areálu Lovochemie a
jeho okolí námětové cvičení Hasičského záchranného sboru podniku (HZSP) a složek
Integrovaného záchranného systému (IZS).
Cílem cvičení bylo ověření koordinačních
činností IZS a havarijních složek Lovochemie při likvidaci úniku nebezpečných látek.
V případě Lovochemie se jednalo o čpavek,
který je skladován v kulových zásobnících
v areálu podniku.
Po nahlášení „havárie“ obsluhou vyhlásil
dispečer Lovochemie poplach HZSP. Podnikoví hasiči dorazili na místo havárie za 4
minuty, již v té době však bylo na zásobníku
spuštěno automatické skrápěcí zařízení,
které omezuje únik čpavku do ovzduší
okamžitě po vzniku havarijní situace.
Velitel zásahu zjistil rozsah havárie a po-

Plus odešel
nyní je tu Billa
Ve druhé dekádě prosince 1993 byl slavnostně, otevřen první diskontní obchod Plus
discount v Lovosicích patřící německé společnosti Tengelmann. Téměř na den přesně po 15 letech přišla místo něj Billa. Příčina změny je jediná. Jde o majetkové
přesuny v rámci velkých obchodních společností či řetězců. Za 15 let si Plus vydobyl velmi dobré postavení mezi zákazníky,
a to nejen v Lovosicích a okolí. Protože přichází nový a pro Lovosice významný obchodní subjekt, tak se Lovosický dnešek
zeptal následovně mediálního zástupce
firmy Billa, Beaty Bartošové z PR agentury
Donath-Burson-Marsteller, která, může hovořit za firmu Billa s médii.
V čem konkrétně pocítí občané - zákazníci tuto změnu oproti minulosti?
Společnost BILLA otevřela 4. prosince
pod svojí značkou původní diskont Plus v
Lovosicích. Pokud jde o obchodní filosofii,
prioritou společnosti je kvalita sortimentu a
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žádal podnikový dispečink o zajištění posilových jednotek IZS a uzavření komunikace
I/15 podél areálu Lovochemie, na které bylo
spuštěno výstražné signalizační zařízení.
V té době již hasiči vytvořili vodní clony k likvidaci čpavkového mraku. Současně byly
uzavřeny ventily a tím zastaven další únik
čpavku ze zásobníku.
Jednotky IZS, které mezitím dorazily na
místo, zajišťovaly ochranu proti dalšímu rozšíření úniku čpavku, ke kterému by mohlo dojít při změně směru větru, a vytvořily dekontaminační stanoviště pro zasahující hasiče.
Monitorovací vůz, který přijel z Ústí nad Labem, provedl kontrolu ovzduší v okolí areálu
společnosti. Policie ČR v té době odkláněla
dopravu a uzavřela silnici podél areálu.
Po kontrole ovzduší a dekontaminaci zasahujících hasičů bylo cvičení, které trvalo
přibližně jednu hodinu, ukončeno.
Cvičení se zúčastnili hasiči HZSP Lovochemie, 1. a 2. výjezd Hasičského záchranného sboru Litoměřice, Hasičský záchranný sbor Lovosice, Hasičský záchranný
sbor Ústí nad Labem s monitorovacím vozem a Policie ČR.

Cvičení bude v nejbližších dnech detailně vyhodnoceno, ale z jeho průběhu je již
nyní zřejmé, že připravenost a spolupráce
všech složek IZS a jejich schopnost řešit mi-

mořádné situace je na velmi dobré úrovni.
Lovosice 18. listopadu 2008
Mgr. Irena Vodičková, tisková mluvčí
foto archiv Lovochemie

čerstvost potravin. A stejný důraz je kladen
na samotnou koncepci prodeje. Z toho vycházejí i změny, které před otevřením supermarketu proběhly. Zákazníci se mohou
těšit na nový vzhled prodejních prostor, přehlednější uspořádání regálů a celého interiéru, které zákazníkům umožní rychlý a pohodlný nákup. Pokud jde o sortiment, ten byl

rozšířen ve všech skupinách. Na prodejní
ploše 973 m2 nabízí BILLA více než 8000
položek zboží. Zákazníci by měli pocítit zlepšení zejména v úsecích ovoce, zeleniny,
masa a lahůdek, které jsou nyní umístěny v
samostatném pultu s obsluhou. Čerstvé pečivo bude připravované přímo v pekárně
prodejny a rozšíří se nabídka zboží od čes-

kých dodavatelů. Kromě suchých výrobků
(mouka, jáhly, cizrna, hrách, atd.) nabídne
lovosická BILLA v bio-kvalitě i pečivo,
mléčné výrobky, maso, ovoce a zeleninu.
Supermarket bude také nabízet výběr zboží
pro diabetiky a bezlepkové potraviny pro
lidi s intolerancí na lepek.
Všichni zákazníci budou mít možnost
získat členství v BILLA Clubu a využívat
řadu výhod. Držitelé karty BILLA Clubu najdou v každé prodejně výběr z více než 25
druhů zboží se slevou až 50 %. Měsíčně
tuto službu dosud využívá více než 300 tisíc
zákazníků. Držitelům BILLA karty se za
každý nákup přičítají body, které pak lze
využít k nákupu zboží mimo standardní sortiment BILLY, ve speciálních nabídkách,
s výjimečně nízkou cenou. Každý týden navíc vychází na letácích aktuální nabídka
slev, které platí pro všechny zákazníky. Další
službou, kterou BILLA nabídne, je dobíjení
kreditu mobilních telefonů na platebních terminálech prostřednictvím služby GP mobile. Na prodejně bude možné dobít kredit
všech tří mobilních operátorů zastoupených
na českém trhu. Prodejna přijímá všechny
standardní druhy platebních karet a stravenky.
-jv- (foto aut.)

Teplo z Lovochemie
současný stav jednání
Od schválení energetické koncepce města Lovosice nebyla v Lovosickém dnešku žádná další informace o stavu jednání o dodávce
tepla z Lovochemie. Proto jsme požádali jednatele Tepelného hospodářství města Lovosice Milana Peterku o nejnovější informace, které se
tepla z Lovochemie týkají.
Pane Peterko,
proti původnímu záměru v energetické koncepci došlo k jedné podstatné změně a sice to, že nebude
jednání dále pokračovat s Moravskou
energetickou a.s., ale že bude město
jednat přímo s Lovochemií. Můžete to
komentovat?
Změna v přístupu města v jednání
pouze s Lovochemií je v tom, že jsme
chtěli, aby veškeré tepelné rozvody, byly
v majetku města. Kdyby horkovod stavěla třetí osoba, tak by teplo kupovala
od Lovochemie nebo z geotermálního
zdroje a prodávala na různých předávacích místech Tepelnému hospodářství
pro město.
Z této změny vyplývá pro město i
jiný způsob financování horkovodu.
Jaký bude další postup?
Na jaře 2008 se připravila dohoda
mezi Městem Lovosice a Lovochemií,
a.s. o podmínkách dodávky tepla včetně
ceny tepla na předávacím místě s tím,
že město vybuduje horkovod z úvěru,
který si vezme Tepelné hospodářství
města. Na jednání zastupitelstva
15.11.2007 bylo schváleno, že město
na tento úvěr bude ručit majetkem.
Předpokládané náklady jsou okolo 75
mil. Kč. Částka bude upřesněna při zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení vč. položkového rozpočtu.

Úvěr TH se promítne v cenách tepla.
Záměr je koncipován tak, že výsledná
cena tepla pro konečné odběratele bude
minimálně o 10 % nižší než cena tepla
ze zemního plynu. Tím, že dojde k vybudování tohoto horkovodu,dojde i
k modernizaci stávajících rozvodů. Úvěr
na stavbu horkovodu bude vzat až bude
platné územní rozhodnutí stavby. Je
zadáno zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (vydání
stavebního povolení) vč. výkazu výměr.
Termín odevzdání PD je ke konci ledna
2009. Potom bude možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Souběžně s tím bude i výběrové řízení na
poskytovatele úvěru.
Bylo již provedeno územní řízení o trasách horkovodu z Lovochemie a určeno,
které objekty se na tento horkovod napojí.
V současné době se řeší pozemek, který
je touto stavbou dotčen. Investorem
stavby horkovodu bude Tepelné hospodářství. Dohoda s Lovochemií je připravena na 4 roky po zahájení odběru s fixní
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cenou. Po této době dojde k přehodnocení kalkulace a výpočtu nové ceny. Celá
smlouva je koncipována na dobu neurčitou. I když po 4 letech nebude jiný zdroj
tepla (geotermál), je Lovochemie povinna
dodávat teplo dál. Termín realizace by
měl být se zahájením topné sezony 2009,
tzn. září 2009.
Nový horkovod bude zhruba kopírovat trasu bývalého parovodu, u Besedy
se napojí na stávající rozvod tak, aby se
nerozkopal kruhový objezd . Tlakově se
oddělí kotelna K 20 u benzinky a veškeré předávací stanice, které tam jsou.
Oddělí se stanice v ulici Karla Maličkého u mozaiky. Touto ulicí půjde horkovod ke kotelně K 21 a na Holoubkov.
Trasa je dimenzovaná tak, že na Holoubkově je počítáno s budoucí výstavbou 234 b.j. Tato rezerva je 2 MW.
V průběhu jednání došlo ke změně původně navrhované trasy dle požadavků
ekologických organizací a byla provedena změna projektové dokumentace.
Další změnou bylo napojení nové bytové výstavby pod zámkem. Třetí změnou bylo vymístění předávací stanice u
Besedy (za mozaikou). Nově vybudovaný horkovod půjde mimo tento objekt. Dále probíhá jednání o napojení zámečku u zimního stadionu a nová
výstavba obytného domu u Centra. Na
nový horkovod nebudou napojeny
pouze 4 malé kotelny s výkonem do
100 kW, které zůstanou vytápěny plynem. Tím by 99 % tepla dodávala Lovochemie. Technicky je vytápění z horkovodu řešeno jako tlakově nezávislé
s možností přihřívání topné vody z vrtu
v Lovochemii. Horkovod je navržen na
max. teplotu 130 ˚C pro zvýšení přenosové kapacity v případě napojování dalších objektů.
V průběhu jednání o teple došlo
k několika skutečnostem, které vý-

znamně ovlivní cenu tepla pro konečné odběratele. O co jde?
V letošním roce došlo ke značnému
zdražení plynu proti prosinci 2007. Nárůst ceny byl vyšší meziročně o 35 %.
Byla také zavedená ekologická daň. Náklady v ceně tepla na tuto daň jsou 11 až
12 Kč na 1 GJ. Dále bylo v letošním
roce zvýšeno DPH z 5 na 9 %, což se
také promítne v cenách tepla pro konečné odběratele.
Rozdíl mezi zemním plynem a cenou
tepla nakupovaného z Lovochemie je více
než 10 mil. Kč ročně.Z tohoto rozdílu se
bude splácet úvěr. Cena tepla je předběžně dohodnuta fixní na 4 roky. Výsledná kalkulace ceny by měla být taková, že i se splátkou úvěru a veškerými
náklady by měla být min. o 10 % levnější
než teplo vyrobené ze zemního plynu.
Do této ceny se promítne i skutečnost, že
dojde ke snížení nájmu, který platí TH
městu za nájem kotelen, rozvodů, předávacích stanic a p. Z dnešních 6,5 mil.
Kč při realizaci projektu nájem klesne cca
na 3 mil. Kč ročně.
Požádali jsme také o vyjádření k
dodávce tepla výrobního ředitele Lovochemie, a.s. Ing. Miloše Vodičku.
„Akce „Dodávka tepla do města“ byla
po dohodě s Tepelným hospodářstvím
města Lovosic rozdělena na dvě etapy.
První etapa, topení tak zvaných mistrovských domů u Lovochemie, je v
běhu. Znamená to, že je zpracován projekt, je zajištěno financování, před podpisem jsou smlouvy s nájemníky a Tepelným hospodářstvím, je vybrán
dodavatel. Topení mistrovských domů
bychom rádi spustili před Vánocemi.
Druhá etapa je ve stadiu přípravy
smlouvy a pokud vím, město intenzivně
pracuje na technické části (projekt, výkup pozemků). Technická část je v Lovochemii projekčně připravena.“ (hv)

Pozvání na Den otevřených dveří, který pořádá k 1. výročí zahájení práce

Poradna pro náhradní rodinnou péči

Smlouva o dílo mezi firmou ORBIS BS, s.r.o a dodavatelem stavby firmou REKONT, spol
s r.o. byla podepsána 19.11.2008. Jako investor smlouvu podepsal Dr. Bernhard Steiner,
za dodavatele stavby Ing. Pavel Svoboda, ředitel a jednatel firmy REKONT, spol s r.o. Podpisu byli přítomni zástupce investora Ing. František Rudl a slečna Veronika Korecová, asistentka vedení firmy, za dodavatele Miloslav Duchoň, dipl. technik, technický ředitel firmy REKONT spol. s r. o. a Ing. Jiří Voborský, CSc, technický dozor investora. Hodnota díla
Rezidence Orbis je téměř 150 mil. Kč. Dnem podpisu smlouvy byla také byla zahájená oficielní rezervace bytových a komerčních prostor.
(hv)

Občanské sdružení Centrum
pro rodinu Terezín zve všechny
zájemce v úterý 22. ledna od 14,30
do 17 hodin na Den otevřených
dveří Poradny pro náhradní rodinnou péči (NRP). V rámci programu se návštěvníci mohou dozvědět informace o činnosti
organizace, prohlédnout si pracovní zázemí Poradny pro NRP a
shlédnout prezentaci aktivit.
„Ti, co se přijdou podívat, se mohou těšit na příjemné prostředí, zajímavé informace i dobré občerstvení“, říká Margita Šantavá,
vedoucí Poradny pro NRP. „Poradna pro NRP je jediná nezisková
organizace v Ústeckém kraji, která
se věnuje doprovázení rodin s dětmi
v NRP. Služby poskytujeme osvojitelským i pěstounským rodinám a
pracujeme s celou rodinou - s manželským párem, s dětmi, ale také
s rodinou jako celkem,“ dodává
Margita Šantavá.
Den otevřených dveří proběhne
k 1. výročí fungování Poradny pro

NRP v nových prostorách a to v Teplické ulici 3 v Litoměřicích (pod horním nádražím).
Zde nabízí programy a aktivity
pro rodiny s dětmi v NRP. Náhradním rodinám poskytuje komplexní
odborný program, který pečuje o
všechny členy rodiny (ošetřuje dítě,
manžele jako jednotlivce, manžele
jako pár i celou rodinu jako celek).
Program je ucelený, vzájemné aktivity na sebe smysluplně navazují
směrem k co největšímu efektu.
Posláním organizace je dlouhodobá podpora rodin s dětmi
v NRP.
„Na Den otevřených dveří zveme
všechny naše příznivce, všechny ty,
kteří naši činnost dobře znají, ale i
ty, kteří se s Centrem pro rodinu Terezín chtějí teprve seznámit,“ doplňuje pozvánku do Poradny pro
NRP Margita Šantavá.
Kontakt: Margita Šantavá, tel.:
731 402 414
e-mail: santava@cpr-terezin.cz
www.cpr-terezin.cz
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Vznik možných krizových a bezpečnostních situací ve městě a jejich řešení (1.část)

Osobou, která je má řešení těchto záležitostí ve své kompetenci na Městském
úřadě v Lovosicích je pan Jaroslav Křivan, kterého Lovosický dnešek oslovil tématickými otázkami.
Můžete na úvod čtenářům sdělit, co
Vaše funkce zhruba zahrnuje a jaké má
kompetence v plánech pro krizové řízení
čí při mimořádných událostech? Existuje krizový štáb města jako nejvyšší orgán a ten má dány pravomoce, kompetence a rozsah působnosti?
Po ukončení činnosti okresních úřadů,
byly přeneseny významné kompetence
v oblasti krizového řízení na obce s rozšířenou působností, a to hlavně v tom smyslu,
že obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují připravenost svého správního
obvodu na mimořádné události, provádění
záchranných a likvidačních prací a ochranu
obyvatelstva.
Pro obce je prvotním partnerem obec
s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami
a prostředky čelit následkům mimořádné
události
Tato funkce zahrnuje:
- zabezpečení a vedení agendy bezpečnostního ředitele MěÚ,
- zabezpečení vedení dokumentace bezpečnostní rady obce a krizového štábu
obce,
- výkon funkce tajemníka bezpečnostní rady
obce a krizového štábu obce
- zpracování dokumentace k zajištění připravenosti správního obvodu obce na mimořádné události, na provádění záchranných a likvidačních prací a k ochraně
obyvatelstva (varování, evakuace a ukrytí
osob před hrozícím nebezpečím),
- zabezpečení součinnosti úřadu a složek
Integrovaného záchranného systému v regionu
- zpracování havarijního plánu obce v součinnosti s územním odborem HZS,
- rozpracování vybraných úkolů krizového
plánu kraje,
- příprava podkladů k vyhlášení regulačních
opatření,
- příprava podkladů k uložení povinností
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo fyzickým osobám: poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace, poskytnout osobní
nebo věcnou pomoc, dodávat výrobky,
práce nebo služby, skladovat ve svých
prostorách materiál určený pro překonání
stavu nebezpečí, přemístit dopravní a mechanizační prostředky a zásoby na určené
místo, nastoupit pracovní výpomoc nebo
pracovní povinnost, poskytnout věcné pro-
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středky ve prospěch zajišťování obrany
státu,
- plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
- návrhu na zproštění mimořádné služby
pro orgány samosprávy, zaměstnance
úřadu a členy dobrovolných hasičů obce,
- příprava podkladů k vyžádání použití armády k záchranným pracem, při plánování obrany státu a opatření v národním
hospodářství v zájmu zajišťování obrany
státu, vede evidenci vhodných věcných
prostředků a evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze
určit k pracovní výpomoci nebo povinnosti,
- plnění úkolů hospodářských opatření pro
krizové stavy uložené krajským úřadem:
zpracovává plán nezbytných dodávek
obce, zpracovává podklady pro informační
systém ARGIS (plánování civilních zdrojů),
zpracovává podklady při zajištění ropné
bezpečnosti
- podílí se na zabezpečení provozu informačních a komunikačních prostředků pro
varování a vyrozumění obyvatelstva
Krizový štáb města Lovosice je pracovní orgán starosty města pro řešení
krizové situace nebo mimořádné události
ve správním obvodu města Lovosice.
Byl zřízen Příkazem starosty města Lovosice v návaznosti na úkoly určené obce
s rozšířenou působností vyplývající ze zákona.
Krizový štáb města svolává a používá starosta, jako vedoucí krizového
štábu:
Je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se
řešení krizové situace a ke zmírnění jejích
následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
při koordinaci záchranných a likvidačních
prací v souvislosti s řešením mimořádné
události v případech stanovených právním
předpisem, pokud starosta nevyužije právo
koordinace přímo (svou osobou), bez použití
krizového štábu, při cvičeních organizovaných k ověření činnosti, v případě vyhlášení krizového stavu pro celé území státu
nebo jeho části patřící do působnosti Krizového štábu města,ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, je-li k tomu vyzván
Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci
záchranných a likvidačních prací.
Co je základem pro zvládání řešení
bezpečnostně-krizových situací?
Havarijní plán byl zpracován na základě
vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 328/2001
Sb., „o některých podrobnostech zabezpe-

čení integrovaného záchranného systému“
(vydanou na základě zákona číslo 239/2000
Sb., „o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů“, § 35, odst. 2),
kterou se stanoví některé podrobnosti zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Úkolem havarijního plánování je určení
rizik ohrožujících území, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů
týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření
k ochraně obyvatelstva.
Havarijní plán je základním dokumentem pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují
životy, zdraví, značné majetkové hodnoty
nebo životní prostředí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným
dokumentem pro všechny obce, správní
úřady, fyzické i právnické osoby nacházející
se na území obce s rozšířenou působností.
Je součásti krizového plánu a z hlediska
využití rozeznáváme - vnitřní havarijní plán
- zpracovávaný provozovatelem pro využití
uvnitř objektu nebo zařízení a vnější havarijní plán - zpracovávaný krajským úřadem
pro využití v rámci daného kraje nebo v okolí
nebezpečného objektu či zařízení. U nás je
zpracován „Vnější havarijní plán Lovochemie a.s. Lovosice.“
Tyto postupy dané havarijním plánováním
jsou pravidelně procvičovány při taktických
cvičení ve spolupráci se složkami IZS. V měsíci listopadu proběhlo taktické cvičení Lovochemie a.s. a IZS na simulaci úniku nebezpečné látky z kulového zásobníku.
Povodeň 2002 zasáhla Lovosice citelně a jistě prověřila příslušné městské
orgány. Vrátil bych se k povodni 2006,
která nebyla takového rozsahu. Můžete
stručně říci, jak krizové řízení ve městě
fungovalo? Další povodně totiž vyloučit
nelze, a pravděpodobnost opakování
z přírodních katastrof je u povodně nejvyšší.
Jarní povodeň 2006 na dolním Labi byla
druhá největší od roku 1940, třetí stupeň povodňové aktivity byl na našem území nezvykle dlouho, trval 13 dnů (od 28.3. do
10.4.2006). Povodňová situace byla velmi
výrazná a zasáhla rozsáhlé území obcí na
vodním toku řeky Labe. Bylo vyhodnoceno,
že objem povodňové vlny byl menší jen
o 0,5 miliardy m3 než jaký byl při povodni
2002, ovšem roztažený do delšího časového úseku. Dle sdělení Povodí Labe,s.p.
lze tedy povodeň 2006 v Lovosicích z hle-

diska kulminace průtoku a hladiny prohlásit
za desetiletou (Q10).
Na základě výstrah ČHMÚ, informačních
zpráv vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, a dosažených SPA byla aktivována Povodňová komise (PK) ORP (Obec
s rozšířenou působností) Lovosice a dále
aktivovány místní povodňové komise ohrožených obcí Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky a Prackovice nad Labem. Po dosažení SPA na řece Ohři byly aktivovány
povodňové komise ohrožených obcí Křesín, Libochovice a Radovesice. Povodňovým komisím ohrožených obcí na řece Labi
a Ohři byly operativně předávány informace
o aktuální meteorologické a hydrologické
situaci a o předpokládaném vývoji a na základě situace vyhlašovaly 2. a 3. SPA. Předsedové PK Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky a Prackovice nad Labem se účastnili
zasedání PK ORP Lovosice a podíleli se na
řešení povodňových opatřeních. Po vyhlášení krizového stavu ( nouzový stav ), a aktivaci krizového štábu se povodňová komise začlenila do krizového štábu.
Jarní povodeň 2006 u ORP Lovosice napáchala na majetku obcí, podnikatelských
subjektů, fyzických osob nepodnikajících
a právnických osob nepodnikajících škody
odhadované na 42 141 tis. Kč. Celkem bylo
při povodních u ORP Lovosice zaplaveno 58
objektů, z toho 18 rodinných domů, 5 bytových domů, 6 neobydlených domů sloužících k individuální rekreaci, 10 rekreačních
zařízení a 57 ha zemědělské půdy. Došlo
k odstavení výroby ve 4 průmyslových závodech. V průběhu povodně bylo v Lovosicích evakuováno celkem 40 osob.
Významnou pomoc při likvidaci následků
jarní povodně 2006 na území ORP Lovosice
poskytli hasiči HZS ÚK ÚO Litoměřice
a dobrovolní hasiči od JSDH z Třebenic
a z Klapého, kteří zabezpečovali čerpání
vody ze sklepů zatopených obytných domů
a vytvořené laguny u Plaveckého bazénu
v Lovosicích. Po dohovoru starosty města (
předsedy Kriz.štábu ) poskytli pomoc při
zprovoznění komunikací a obnově sportovního areálu pomocí speciální výkonné techniky. Po dobu trvání povodně POLICIE ČR
zabezpečovala zvýšenou ostrahu v zátopové oblasti i dodržování zákazů vjezdu do
uzavřených prostorů. Po dohovoru s předsedou KŠ a zástupcem OŘ POLICIE ČR
v Litoměřicích zabezpečila ostrahu opuštěných bytů v areálu zimního stadionu než
byla zabezpečena ostraha bezpečnostní
agenturou. AČR, a to 154. záchranný prapor Rakovník, poskytl pomoc při likvidaci
následků jarní povodně 2006 v počtu 9
osob a hasičské techniky.
-jv-, foto (hv)
(pokračování v příštím čísle)

Šatník Farní charity v Lovosicích se přestěhoval
Od září 2008 se „Šatník“ Farní charity přestěhoval do nového
místa do výměníkové stanice u podchodu u Besedy. V těchto,
stále ještě provizorních prostorách, každé pondělí a středu od
8 do 12 a od 13 do 18 hodin přijímá paní Jana Rejchertová (na
snímku) a dalších sedm dobrovolných pracovnic oděvy od
dárců. Vybrané oděvy jsou prodávány potřebným za velice nízkou částku. „Šatník“ vyřizuje poukazy z MěÚ na oblečení pro sociálně slabé občany a pomáhá i bezdomovcům, dětským domovům a ústavům sociální péče. Ceny se u dětského oblečení
pohybují kolem 10 Kč, u oblečení pro dospělé od 20 do 50 Kč
za kus. Jako nestátní nezisková organizace pracuje Farní charita v Lovosicích již od roku 1993.
(hv)

NEVIDOMÁ LOVOSIČANKA MALUJE OBRAZY
Motto: “Není pravda, že lidé chudí, nemocní, postižení potřebují nás zdravé, silné a
bohaté. My potřebujeme je, abychom byli více
lidmi!”

Iva Zuchová je nevidomá dívka, která se v mém životě
objevila před 14 lety.
Tehdy mi byla představena sedmiletá slepá holčička, kterou jsem měla od září roku 1994 učit. Jak? Přes letní
prázdniny bylo potřeba zvládnout psaní na Pichtově stroji,
naučit se Braillovo písmo a seznámit se s metodami práce
s nevidomými dětmi. Vše jsme zvládly a Iva se stala žákyní
Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích.
Seděla v první lavici u dveří a její klapání na stroji se mi vybavuje dodnes. Strávily jsme spolu úžasné a nezapomenutelné

tři roky... V dalších ročnících se jí ujaly kolegyně, 2. stupeň absolvovala na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích.
I když už nebyla Iva mojí žákyní, navštěvovat a telefonovat jsme si nepřestaly dodnes.
V současné době Iva navštěvuje internátní školu - konzervatoř Jana Deyla v Praze. Zde dostala, jakož i další vybraní studenti konzervatoře, možnost zapojit se do projektu
Dotek tmy. Cílem tohoto projektu je snaha otevřít umění handicapovaným dětem, které mají talent a chtějí ho rozvíjet.
Zdánlivě jim v tom však brání částečná, nebo úplná ztráta
zraku. Tato myšlenka by sama o sobě nebyla ničím novým,
kdyby se jí neujal uznávaný umělec bosenského původu Sabahudino Čečo spolu s nadací Artevide.
Čečova metoda spočívá v haptickém působení na čisté
bílé plátno, pod nímž je vrstva magmatické barvy; ta se objeví až v okamžiku doteku. To je právě ta nejvhodnější metoda pro nevidomé lidí, kteří mají talent a touhu se výtvarně
vyjádřit. V malostranském ateliéru vznikají pod vedením
Dina Čeča práce nevidomých malířů a malířek s překvapivě
pozoruhodnými výsledky.
27. 11. 2008 se ve večerních hodinách konalo na Valdštejnském náměstí v Galerii Artevide v Praze slavnostní
otevření první světové výstavy “Nevidomí - nevidomým”. Iva Zuchová byla jednou z vystavovatelek.
Spolu s rodinou jsem měla tu čest na této akci být. Jsem
pyšná i na to, že místostarosta Lovosic pan Jan Jakub zajistil, aby se této slavnostní události zúčastnil i zástupce
města - paní Alena Zelenková. Pro ni i pro ostatní přítomné
bylo nezapomenutelným zážitkem setkání s předsedkyní
správní rady nadace Artevide Zuzanou Kopečnou, hlavní organizátorkou a duší celé akce, jejímž přáním je oslovit spřízněné organizace nevidomých dětí, které by se chtěly zúčastnit mezinárodní putovní výstavy. Setkání s nevidomými
zpěváky a hudebníky, i knězem z Lanškrouna Zbigniewem
Czendlikem, který pomáhal paní Kopečné s moderováním
akce, bylo rovněž jedinečné.

Spolek postarších holek v lázních …
V Domě dětí a mládeže ELKO v Lovosicích našly asyl i některé organizace
pro dospělé. Jednou z nich je Svaz postižených civilizačními chorobami - jedna
z členek ho celkem výstižně nazvala: to
sdružení s divnou zkratkou (SPCCH).
Na cvičení a společenská setkání se
členky v ELKU scházejí pravidelně, například v pondělí 8. prosince byly spolu
na bowlingu a 15. prosince měly slavnostní předvánoční posezení s kávičkou nebo čajem, kde předvedly rovněž
vlastní vánoční pečivo. Konávají se též
přednášky z oblasti Alternativní medicíny, v příštím roce budou v sobotu 28.
února a 1. dubna 2009 v DDM ELKO
Lovosice. Občas lovosická pobočka
Svazu pořádá buď sama či ve spolupráci s celostátním Svazem různé
ozdravné pobyty – v Itálii, na Slovensku
nebo jako tentokrát, v Lázních Mšené.
Tyto lázničky nedaleko starobylého
městečka Budyně nad Ohří leží jen
40 km od Prahy a léčí nemoci pohybového ústrojí. Sedm půvabných pavilonů
je umístěno v parku s rybníkem, ve kterém žije spousta přítulných kachen; ty
pacienti přes výstrahy vedení lázní
chodí občas krmit. V areálu je umístěn
také secesní pavilon Dvorana s restaurací, kavárnou a pivnicí, jehož architektem je světoznámý Čech Jan Letzel stavitel Atomového dómu. Jeho Průmyslový palác v Hirošimě jako jediný
přečkal výbuch jaderné bomby v roce
1945. Podílel se i na stavbě Hotelu
Šroubek (dnes Evropa) na Václavském
náměstí v Praze. Lázně se tedy mají
(kromě léčivé slatiny a „živé“ vody)
opravdu čím chlubit. Z parku vede také

vycházková „Hostinského naučná
stezka“ vyúsťující v Martiněvsi (prof. estetiky umění Otakar Hostinský se narodil v Martiněvsi)..
Ozdravný pobyt dam z Lovosic
a okolí (a jednoho pána) začal úderem
16. hodiny v neděli 23. listopadu, kdy
účastnice obdržely z rukou Líby Žamberské klíče od moderně vybavených
pokojíků. První akcí byla večeře, vybalování kufrů a seznamování, včetně
úvodního posezení v hale pensionu Blaník, kde se bydlelo. V rámci pobytu byl
i rozpis pěti kúr (bylinková koupel s perličkou, calmonalovým olejem a 3 parafinové zábaly. Další zajímavé léčivé koupele, zábaly nebo masáže, si dámy
podle chuti zakoupily samy.
Každý den začínal cca půlhodinovou
rozcvičkou, aby se procvičily všechny
možné svaly, nacvičilo správné dýchání

Domů jsme všichni odjížděli jako bychom navštívili jiný
svět. Člověk ve shonu všedního dne tak nějak zapomíná, že
kolem jsou i “jiné světy”... Doufám - věřím, že výstava obrazů
doputuje i k nám, do Lovosic. Můj sloupek se pak bude třeba
jmenovat: IVA ZUCHOVÁ - NEVIDOMÁ MALÍŘKA, 21 LET.
Mgr. Petra Sozanská, učitelka
foto vlastní

a zlepšila motorika. V bloku cvičení nechyběly ani tanečky Měla babka čtyři
jabka nebo Pletla kytku rozmarýnu a podobné pohybové hry. Po snídani následovaly léčebné kúry, odpoledne se cvičilo v bazénu a před večeří probíhal
zdravotní tělocvik a relaxace. Cvičitelkami byly Libuše Žamberská a Jiřina
Miňovská. Paní Jiřinka organizovala cvičení ve vodě a nahradila paní Žamberskou o víkendu, když ta v Praze skládala další cvičitelské zkoušky (Hudebně
pohybové formy); pochopitelně je také
úspěšně složila. Součástí pobytu byly
rovněž přednášky o zdravém způsobu
života, předvedení ekologických výrobků a dokonce beseda s lázeňským
primářem. Nechyběl ani taneční večer,
výlet do Martiněvsi na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu nebo procházky do vsi Mšené (poslední den pobytu také do vsi Charvatce pro vynikající
masné speciality z místní výrobny).

Ubytování i stravování bylo na úrovni,
menu bylo pestré (výběr ze tří jídel –
jedno bylo vegetariánské, pro potřebné
byla další možností dieta). Osobně mě
velmi překvapilo, že jsme dostávaly tak
velké porce, člověk by řekl, že se v lázních má hubnout. Kdo chtěl všechno
sníst, musel nutně přibrat. Vynikající
byly ranní jogurty, které připravoval lázeňský kuchař. Za pavilónem Blaník,
kde jsme byli ubytováni (byl s námi také
jeden manžel), bylo možno si u studánky nabrat „Živou vodu“ z lázeňského
pramene. Pro křížkové pacienty byla
k dispozici i místní slatina, ale byla
zřejmě nedostatková nebo jen na recept, zábal ze slatiny nešel přikoupit.
Mezi dárkové suvenýry patřily nejen
oplatky, ale i různě kombinované přísady
do koupele. Pro zájemce nechyběly ani
služby – pedikúra, manikúra, kosmetika,
ale třeba i půjčování knih, kulečník
a stolní hry. Pobyt v těchto téměř rodinných lázních lze jen doporučit, i klid
a dobrá nálada léčí. Paní Žamberské je
nutno za uskutečnění poměrně levného
pobytu poděkovat – mimochodem další
pobyt je plánován na březen 2009.
Členky mají možnost jet rovněž v červnu
2009 společně do Itálie, Chorvatska nebo
na Slovensko. Dvakrát do roka pořádá
SPCCH také plesy, Jarní a Podzimní bál,
které jsou hojně navštěvovány. Do tomboly dávají své příspěvky také někteří
sponzoři, například Pekárna pana Vladimíra Johna. Prostě členky SPCCH přes
své větší či menší neduhy jsou společenské a mají radost ze života. S radostí
mezi sebe přijmou i další přítelkyně. Přijďte se na ně někdy v pondělí nebo
v úterý v dopoledních hodinách do ELKA
podívat.
Hz, foto Inet
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Historie plavby po Labi
(Díl V. – Osobní doprava.)
Éra paroplavby byla v Evropě zahájena po ukončení napoleonských válek. První návrh na zavedení paroplavby v Čechách podal již v roce 1815
adjunkt knížecího stavebního úřadu
v Nižboru Václav Mareš, ale první praktické pokusy s modelem parního člunu
a s větší pramicí, poháněnou parním
strojem, vykonal v Praze až v letech
1816-17 mechanik Pražského stavovského institutu a vynálezce Josef Božek.
Český vynálezce zkonstruoval v letech
1815-1817 kromě parovozu i dva parní
čluny. První malý člun předvedl veřejnosti
na rybníčku pražské Valdštejnské zahrady,
větší člun pak při veřejné produkci 1.
května 1817 (někdy se uvádí 1. června) na
vltavském rameni v pražské Královské
oboře (dnešní Stromovka). Obě zmíněné
produkce byly sice úspěšné, Božek při
nich dokonce svezl po Vltavě i několik odvážlivců, pokus však skončil pro Božka
tragicky. Během náhlé průtrže mračen došlo ke zmatku, při kterém nějaký darebák
ukradl vynálezci pokladnu s vybranými penězi. Božkovi zůstaly jen dluhy, v návalu
vzteku své vynálezy údajně zničil a po
zbytek života se k projektům parního vozu
ani lodi již nevrátil.
Výzva rakouské vlády k podpoře zřízení paroplavby dekretem z 6. listopadu
1817 zůstala v Čechách bez odezvy,
proto byla 1. května 1826 vydána všeobecnou dvorskou komorou další nabídka. Zájemci o výhradní privilegium na
provoz se sice našli, leč nikomu se nepodařilo paroplavební společnost dlouho
zorganizovat. První plavbou osobního
parníku v Čechách se tedy stala 14. července 1838 plavba saského parníku Königin Maria z Drážďan do Děčína. Parník
patřil Královské saské paroplavební společnosti, založené v Sasku už v roce
1836. V Čechách dostal konečně privilegium od císaře na paroplavbu po Vltavě
a Labi pražský obchodník a bankéř Moritz
Zdekauer 5. července 1838. Z důvodů,
které nejsou známy, však nebyl schopen
do roka uvést do provozu alespoň jeden
parník a privilegium automaticky ztratilo
platnost. Po něm nastoupil další zájemce
Angličan John Andrews.
První český parník postavil Angličan,
spolupracovník Andrewse Joseph John
Ruston, během zimy 1840/1841 v karlínské strojírně ve spolupráci s c.k. loďmistrem Vojtěchem Lannou; loď byla
úspěšně dokončena počátkem května
1841. Parní stroj mu dodala anglická strojírna John Penn a syn v Greenwichi u Londýna. Bohemia byl dřevěný bočněkolesový parník 120 stop (cca 38 m) dlouhý 15
a ½ stopy (5 m) široký s ponorem něco
přes 16 coulů (42 cm). Parní stroj měl výkon 30 koňských sil. Loď spustil Ruston na
vodu 1. května 1841, o čtrnáct dní později
provedl před zkušební komisí zkoušky
kotle a ve dnech 18. - 19. května vykonal
první předběžné zkušební plavby. Stavba
lodi byla pozorně sledována pražskými
novinami i veřejností, takže slavnostní
spuštění lodi na vodu 1. května 1849 o půl
čtvrté odpoledne probíhalo za zvuků
hudby a ran z hmoždířů a nadšeného jásotu publika z tribuny u Invalidovny.
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Zkušební plavba prvního parníku „Bohemia“ do Drážďan byla zahájena ve
středu 25. května 1841; parník „Bohemia“
se vydal z Prahy přes Mělník, Litoměřice
a Děčín do Drážďan; Lovosicemi projel
26. května. Loď kormidloval inženýr John
Ruston. Bohemia docilovala průměrné
rychlosti 15 km/hod a z Prahy do Drážďan
plula 12 hodin. Jediná konkurence, nepohodlný a dražší dostavník, jel z Prahy do
Drážďan celé tři dny. Ve 2 salonech mohlo
pohodlně cestovat 130 cestujících. Při
první plavbě v Ústí loď přistála, Ruston byl
přijat tehdejším vedením města a pozdravován nadšenými davy přihlížejících. Do
Drážďan loď doplula ve 21.30 večer a trať,
dlouhou přibližně 170 km, urazila Bohemia
za 11 hodin 45 minut čistého času. Cesta
zpět do Obříství proti proudu trvala asi 17
hodin. Po vykonané plavbě získal kapitán
John Ruštin „výhradní právo“ provozovat
plavbu osobními parníky po Vltavě a Labi
z Prahy až na hranice Českého království.
Platnost tohoto výhradního práva končila
dne 26. května 1856.
Plavební společnost Johna Andrewse
se zaměřila na dálkovou dopravu cestujících mezi Prahou a Drážďanami. Cestujícími byly nejvýznamnější osobnosti té
doby, hrabata, knížata, obchodníci, vysocí
církevní hodnostáři, neboť parníky nabízely pohodlí a vysokou úroveň služeb. Bohemia měla jeden salon 1. a jeden 2. třídy
a salon pro dámy; o pohodlí cestujících se
starali steward a kuchař. Podnik si postupně obstaral další dva parníky Germanii a Constitution (původně Saxonia) a zavedl pravidelný provoz ze zámku Obříství
na Labi, kam z Prahy dopravoval cestující
dostavníkem nebo koleskami k hostinci
„U tří kaprů“. Ukázalo se totiž, že Vltava je
pro pravidelný lodní provoz zcela nezpůsobilá; pokud to stav vody dovoloval, byla
trasa prodloužena až do přístavu v PrazePodbabě. Plavba z Prahy do Drážďan
trvala jeden den. Plavby byly zpočátku konány 2x týdně (vždy po čtyřech dnech)
a celá cesta z Prahy (včetně cesty dostavníkem či elegantní koleskou) stála v 1.
třídě 9 a ve 2. třídě 6 zlatých, zpáteční jízdenky stály 16 zlatých v 1. třídě a 11. zlatých ve druhé. Paroloď Bohemia odvážela
a dovážela také mnoho potravin a přivážela různé věci z Německa. Paroplavba

byla provozována od dubna do listopadu.
John Andrews 27. dubna 1847 v Obříství ve věku 60 let zemřel a český podnik
převzal Joseph John Ruston. Musel čelit
saské konkurenci, neboť saský paroplavební podnik od roku 1846 začal prodlužoval své linky až do Litoměřic a příležitostně i do Mělníka, odkud dostavníky
zajišťoval dopravu do Prahy. Obě plavební
firmy se nakonec po soudních sporech
domluvili na jisté formě spolupráce. Ruston nakonec svůj podnik Saské paroplavební společnosti 3. února 1851 prodal
za 25 tisíc tolarů, neboť se obával poklesu zájmu cestujících po dostavbě železniční trati Praha - Drážďany. J. J. Ruston poté žil do roku 1869 v Praze jako
spolumajitel a ředitel známé strojírny a loděnice Ruston a spol. v Karlíně, pak se odstěhoval do Vídně, kde v roce 1895 zemřel. Plavební společnost z Drážďan se
následně přejmenovala na Sasko-českou
paroplavební společnost, na českém Labi
po Litoměřice provozovala paroplavbu až
do roku 1945, hlavně místní přepravy do
polabských obcí a dopravu turistů. Koncem 19. století přepravila ročně na českém toku Labe přes 600 000 osob a jejich
přepravu zajišťovalo 38 parníků. Dálková
osobní lodní doprava se z českých řek
vytratila.
Při zahájení paroplavby na českém
toku Labe byly parníky určeny výlučně
k přepravě osob. Osobní přeprava se
stala důležitou součástí labské dopravy,
a vlastně jí zůstala dodnes Její počátky
spadají do 40. let 19. století. Zastávky

parníků byly tehdy téměř ve všech obcích, ale hlavní proud cestujících směřoval do větších měst a rekreačních středisek. Na českém toku Labe se největší
počet cestujících soustředil do Ústí nad
Labem. Přitom se nejednalo o zanedbatelný počet, protože např. v desetiletí před
1. světovou válkou přijelo nebo odjelo
z Ústí n. L. průměrně přes čtvrt milionu
osob ročně, což bylo 40 - 50 % všech
osob přepravených parníky na českém
úseku Labe. Pro jejich pohodlí zřídila
saská společnost v Ústí n. L. svoji vlastní
kancelář spojenou s restaurací a hotelem - Parník (Dampfschiff), která zahájila
provoz v roce 1862 a byla umístěna poblíž ústí Bíliny (obdobná zařízení se stejným jménem byla zřízena i v Děčíně,
Hřensku a Litoměřicích). Příjezdy a odjezdy parníků byly přizpůsobeny hlavním
železničním spojům (do Prahy či Teplic),
byla zřízena i speciální služba nosičů ap.
Budova Parníku dodnes stojí a patří k nejzchátralejším budovám ve městě.
Pro plavbu v 19. století byla velmi významná firma podnikatele Vojtěcha Lanny,
která měla od 40. let 19.stol. až do roku
1920 v podstatě monopol na stavební činnost na českých řekách. Zahájení paroplavby na Labi i podpis plavebních aktů
v roce 1844 zavázaly rakouský stát k vyhloubení mezinárodního úseku řeky Labe
na předepsanou hloubku a k jejímu udržování. Bylo třeba odstranit říční ostrovy,
rozebrat staré jezy a prohloubit a napřímit
plavební koryto. Na tyto práce vyčlenil stát
v letech 1851-1861 pro úsek z Prahy do
Mělníka 193 000 zlatých a pro trasu Mělník – státní hranice 522 000 zlatých. V Děčíně tehdy vznikl jeden z prvních ochranných přístavů v Rozbělesích 1857.
Do osobní lodní dopravy po Labi se
koncem 19. století zapojila i Pražská paroplavební společnost; provozovala plavbu
i na dolním Labi (Mělník – Hřensko) a na
středním Labi až do Kostelce n. L. a do
Nymburka. Byl o ní značný zájem, vrchol
ve výkonech byl koncem 19. století a ve
20. a ve 40. letech 20 století. Po finančních
potížích, které měla společnost ve 30. let
v ní získal podíl stát, jistou dobu přímo patřila Dopravnímu podniku hl. města Prahy.
Dne 1.5.2008 se uskutečnila po 60 letech na trase Litoměřice Roudnice nad
Labem, Litoměřice – Ústí nad Labem opět
historická první plavba lodi pravidelné
lodní dopravy po Labi. Definitivní konec
osobní přepravy nastal v roce 1968. Vrací
se romantika, turistům se cesta po vodě
líbí …
Hz, foto upravil (hv)

Vladimír Hron četl dětem
Moderátor, všestranný zpěvák, showman, ale i velice příjemný člověk, jehož divadelní recitály patří mezi nejnavštěvovanější akce současnosti, podporuje projekt
Celé Česko čte dětem. Ve čtvrtek 20. listopadu přijel, aby v Základní škole ve Všehrdově ulici četl žákům z knihy Francescy Simonové Darebák David o lumpárnách
v ordinaci lékaře při očkování. Škola podporovala projekt už v minulém školním roce;
nyní je i oficiálně zapsaná mezi organizacemi, které se do projektu zapojily (vyprávění Marka Henzla o Robinsonovi je na
webu). Dobrou duší projektu je na ZŠ paní
učitelka Mgr. Petra Sozanská, která pana
Hrona do Lovosic pozvala. Nebylo to jeho
první „čtení“, už v červnu 2007 četl malým
návštěvníkům Filmového festivalu ve Zlíně
v Čítárně U Čerta. Využila jsem jeho návštěvy a položila mu několik otázek, které mi
rád pro naše čtenáře zodpověděl.
Pane Hrone, jak jste se dostal do Lovosic k projektu „Celé Česko čte dětem“?
Oslovila mě má bývalá spolužačka z vysoké školy, z ústecké pedagogické fakulty,
řekla mi, že učí na škole v Lovosicích a že
čtou dětem. Zeptala se mě, zda bych se
chtěl stát součástí projektu a protože jsem
už věděl, oč se jedná, a protože svým dětem
čtu, pravidelně a rád, naposledy včera večer, tak mi to nebylo cizí. Jediné, co mě děsilo bylo, že budu muset brzo ráno vstávat;
musel jsem do Lovosic dojet z Prahy. A to je
jediné, co opravdu bytostně nesnáším. Ale
obětoval jsem to.

Co jste rád četl jako dítě nebo jako
teenager?
Jako dítě jsem určitě rád četl pohádky.
Pamatuji si na takovou velikou červenou
knihu, Krása nesmírná se to tuším jmenovalo, určitě jste ji měli taky doma. Četl jsem
ruské pohádky, o krásné Vasilise, o bohatýru
Ivanovi, o babě Jaze a všechny možné takovéhle pohádky. Samozřejmě klasické
české pohádky, jak Boženu Němcovou, tak
různé sbírky pohádek, Českého Honzu, Ladovy kreslené pohádky, Ferdu Mravence
a všechno, co asi každé dítě. Vzpomínám
si na knihu Kubula a Kuba Kubikula, úžasná
knížka od pana Vančury, kterou jsem jako
dítě přečetl, úplně jsem ji zhltal. Já jsem
jako dítě četl opravdu hodně, takže, kdybych
měl tady vyjmenovávat, co jsem tehdy přečetl, bylo by to spíš na knížku, než na rozhovor. Já jsem totiž začal číst už ve věku
předškolním, za což mohl můj starší bratr,
který chodil do školy dříve, a já byl tak zvídavý, že jsem se učil s ním, číst, psát i počítat.
Pak, když už jsem byl v tom školním
věku, začal jsem číst Julesa Verna, který mě
hodně oslovil, a to jsem přečetl snad
všechno, co jsem našel. Četl jsem také samozřejmě Alexandra Dumase, Stendhala,
spoustu té klasiky, co se nám válela v knihovně. Všechno, co jsem z knihovny vytáhl, jsem si přečetl. Když pak přišla puberta, vrhl jsem se na Exupéryho, kterého
jsem si přečetl komplet, pro radost, Hemingwaye, taky téměř komplet. Foglar, co já
přečet´ věcí od Foglara. A takové věci čtu

SOUTĚŽ MLADÝCH RECITÁTORŮ
Dny poezie, které letos proběhly v době
od 10. - 23. listopadu, si v Základní škole ve
Všehrdově ulici v Lovosicích připomněli žáci
i pedagogové 24. listopadu 2008 soutěží
mladých recitátorů. Před porotou se tak vystřídalo na 30 žáků 1. - 5. ročníku školy se
svými básněmi. Velkým překvapením byl
zodpovědný přístup zejména nejmenších
přednášejících, kteří vzali svůj úkol s největší vážností.
A jak celá soutěž, která se mj. pořádá na
památku výročí narození básníka K. H. Máchy, dopadla?

V kategorii 1. tříd porotu zaujal nejvíce
Pavel Rokoš z I. B, dále pak Pepík Fečo
a Sven Brchel z I. A. Ze 2. tříd byla nejúspěšnější Tereza Provinská ze II. B, dále
pak Viktor Hozák ze II. B a Lucrezie Ferreri ze
II. A. V kategorii 3. - 5. tříd excelovala Markéta Rysová ze IV. B, další místa obsadil Daniel Stehlík ze IV. A a Jana Vlčková z V. A.
Vysoká účast dětí nás velmi potěšila a je
určitě známkou toho, že vztah k poezii ještě
není, vedle mediálních poutačů - televize a počítače, na ústupu.
Mgr. Petra Sozanská
foto archiv školy

dodnes. Hledám také nové
směry, nové autory, nedávno
jsem objevil Dana Browna,
všichni určitě šíleli z jeho
Šifry Mistra Leonarda, ale já
si myslím, že mnohem lepší
jsou třeba Andělé a démoni,
určitě lépe napsaní. No a teď
čtu Pavučinu lží. Ale
vždycky, když se chci k něčemu vrátit, tak je to Exupéryho Malý princ. To je asi
moje nejoblíbenější knížka,
k té se vracím opravdu rád
a velmi často.
Jaký nový program připravujete? Chystáte se
zase někdy do Lovosic?
Shodou okolností jsem tu
byl na jedné firemní akci před
týdnem. Ale určitě bych sem
přijel velice rád, programů je
připravena celá spousta.
Mám také novou kapelu
a dva zbrusu nové programy.
Jezdím program s pianistou,
to se jmenuje Potkali se
u piana a na piano mě doprovází Peter Mešo. Vymýšlíme pořád něco
nového, člověk se nesmí zastavit. A krásné
muziky je tolik, že než to všechno dozpívám,
tak stačím umřít. Pořád je co dělat, pořád je
co předvádět, pořád je co zpívat. A budemeli do Lovosic pozváni, přijedeme určitě rádi.
Panu Hronovi jsem poděkovala za pěkný
rozhovor o knihách (kdyby byl čas, diskutovali bychom dále) a on už spěchal do tělocvičny, kde mělo čtení proběhnout. S dětmi
navázal rychle kontakt, vzájemně si také

zazpívali (pan Hron zpíval píseň Sbohem,
galánečko …), ale o tom určitě napíše podrobně garant projektu Celé Česko čte dětem, Mgr. Petra Sozanská. Škoda, že zatím
dětem celé Česko ještě nečte. Já jen věřím,
že v blízké budoucnosti uvidíme některý
z pořadů zpěváka Vladimíra Hrona v Kulturním středisku Lovoš. Třeba jeho příklad
přiláká k četbě i některé lovosické děti.
Eva Hozmanová
foto archiv školy

Jan Hus  Jan Palach  Jan Zajíc
bylo v roce 1969 napsáno na restauraci Beseda snad až do
dubna roku 1969. Oba chlapci obětovali své mladé životy,
aby vyburcovali národ z letargie; bohužel zbytečně. Za cenu
nejvyšší oběti se stali legendami. Janu Palachovi by bylo 11.
srpna roku 2008 teprve šedesát let, Jan Zajíc byl v době své
oběti ještě studentem gymnázia, narodil se 3. července 1950.
Jan Palach se upálil v lednu 1969 a Jan Zajíc po jeho příkladu
v únoru 1969 v Praze na Václavském náměstí na protest proti
ústupkům vůči okupantům a pro vyburcování národní morálky. Stali se stejně jako Mistr Jan Hus symbolickými postavami českých dějin. Pohřeb Jana Palacha 25. ledna 1969 se
stal velkým protestem proti okupaci. Také Jana Zajíce přišly na jeho poslední cestu vyprovodit tisíce truchlících lidí, v Praze už ale pohřeb být nesměl, Jan Zajíc byl proto pochován 2. března v rodném Vítkově. Po sametové revoluci byl na ploše Václavského náměstí před Národním muzeem zřízen prostý pomník na Palachovu a Zajícovu památku.
Za ztížených podmínek během jediné noci roku 1969 byla natočena LP deska Kde
končí svět – Na paměť Jana Palacha. Nikdy nebyla v distribuci a mnoho exemplářů se
nedochovalo. Verše na ní recitovali Antonie Hegerlíková, Radovan Lukavský, Jan
Tříska a Václav Voska. Režii měl vynikající rozhlasový režisér Josef Henke. Na základě
této desky vzniklo ještě rozhlasové pásmo, které rovněž nikdy nebylo vysíláno. V roce
2008 vydala Lenka Procházková román o Janu Palachovi Slunce v úplňku. Jan Zajíc
měl literární nadání, napsal několik básní, jedna z nich byla právě o Janu Palachovi. Počátkem roku 1992 byl v Československé televizi uveden film ,Jan". Děj se vrací k tragickým událostem roku 1969 a vypráví příběh inspirovaný osudem Jana Zajíce, který
tehdy přinesl stejnou oběť protestu jako Jan Palach. Film, realizovaný mladými tvůrci studenty a absolventy FAMU, se setkal a mimořádným ohlasem milionů diváků.
Výročí Palachova sebeobětování vyhnalo v roce 1989 do ulic tisíce lidí. Praha se týden od 15. ledna otřásala demonstracemi, jaké režim od roku 1969 nezažil. Za houkání
policejních sirén, s použitím pendreků a vodních děl, byly ještě naposledy demonstrace
rozehnány, aby už v listopadu 1989 končila existence normalizovaného státu. 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění ústavní články o vedoucí roli KSČ v Československu. Náměstí před filosofickou fakultou bylo nazváno Palachovo, Jan Palach má na
budově pamětní desku od Olbrama Zoubka. Po Janu Zajícovi bylo nazváno náměstí ve
Vítkově a jeho oběť připomíná pamětní deska na gymnáziu. Co by ale oba říkali dnešní
situaci v České republice? Byli by spokojeni? Mnohé by určitě chtěli změnit, ale žít by
tady asi dnes chtěli. Važme si jejich oběti a nezapomínejme na ně.
Hz
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S Petrem Zemanem po Středozemním kanále - I

Letos na jaře mi kamarád Petr Zeman, kapitán ČSPL,
řekl, že jde na podzim 2009 do důchodu a nabídl mi,
abych s ním jel na jednu cestu, dokud je příležitost.
„Jedna cesta“ je obvykle čtyřtýdenní (střídají se dvě posádky zhruba po čtyřech týdnech), ale domluvili jsme se,
že podle svých časových možností mohu jet na jakoukoliv dobu.
V úterý, 14. 10. 2008, jsem ráno odjel s jeho posádkou do
Magdeburgu, kde již čekalo soulodí TR 39/TČ 1155. S kapitánem Petrem Zemanem jezdí již déle než rok strojník Jaroslav Rys a lodník Milan Straka.
Kapitán prošel a vizuálně zkontroloval loď a náklad
(včetně „papírů“). Strojník zase před spuštěním pomocných
a hlavních motorů zjistil stav oleje a potom motory „nahodil“.
Lodník prošel palubu remorkéru i člunu, zkontroloval
všechna lana, zábradlí, schody, světla, a ostatní nezbytnou
výbavu.
Kapitán mně sdělil, že nepojedeme do Hamburgu, ale do
Hannoveru. Mne to potěšilo, protože Mittellandkanál („Středozemní kanál“), kterým jsme měli jet, jsem „z vody“ neznal.
Středozemní kanál (Mittellandkanal)
Mittellandkanal (MLK) je svojí délkou 324 km nejdelší
umělou vodní cestou v Německu. Začíná odbočením z DEK
(Dortmund-Ems-Kanal) u Bergeshövede a končí křížením
vodních cest u Hohenwarthe poblíž Magdeburgu. Prostřednictvím RHK (Rhein-Herne-Kanal) a DEK (Dortmund-EmsKanal) spojuje Rýn s Emží (Ems), Weserou (Weser) a s Labem. Akvadukt přes Labe u Magdeburgu umožňuje další
plavbu řekou Havolou (Havel) do Berlína, případně kolem
Berlína dále Havolou na východ. Havola po proplavení velkým lodním zdvihadlem Niederfinow ústí vodním dílem Hohensaaten do Odry.
MLK má na celé délce dvě plavební komory. První je komora Anderten za Hannoverem. Leží ve vzdálenosti 174 km
od začátku kanálu u Bergeshövede a kóta hladiny kanálu v
tomto úseku je +50,3 m. Přitom u Minden musí MLK překonat údolí Wesery dvěma souběžnými akvadukty. V Anderten
přechází hladina na úroveň +65,0 m, kterou má potom celých 63 km, až ke komoře Sülfeld u Wolfsburgu. Touto plavební komorou klesá hladina kanálu na kótu +56,0 m. Tuto
úroveň si udržuje 87 km až na konec kanálu u Hohenwarthe. Komorou Hohenwarthe začíná EHK (Elbe-HavelKanal) s hladinou ve výši +37,45 m.
První záměr vybudovat tento kanál je z roku 1856. Stavba
byla zahájena v roce 1906 výstavbou odbočení z DEK, a

v roce 1915 byl zahájen provoz na úseku Bergeshövede
Minden. V roce 1916 byl zahájen provoz i na úseku z Minden do Hannoveru. V roce 1928 byla slavnostně vysvěcena dokončená dvoukomorová zdrž Hannover-Anderten
(dodnes se jmenuje Hindenburgschleuse Anderten), a v
roce 1929 byl zahájen provoz až do přístavu Peine. Přístav
Braunschweig se stal z Rýna dostupným v roce 1933, a MLK
byl až po lodní zdvihadlo (Hebewerk) Magdeburg-Rothensee
zprovozněn v roce 1938. Z plánovaného akvaduktu přes
Labe byly vybudovány pouze pilíře. Akvadukt by postaven až
po znovusjednocení obou německých států. Uveden do
provozu byl 10. října 2003.
V roce 1965 začala modernizace MLK, který již nevyhovoval novým (rozměrnějším) plavidlům s vyšší nosností.
MLK využívá podle potřeby dva příčné profily, oba mají
hloubku 4 m. Jeden je trapézový (šikmé stěny), který má
šířku na hladině 55 m. Druhý je pravoúhlý (kolmé stěny ze
štětovnic [larsenů], který má šířku na hladině 42 m. Po úplném dokončení modernizace (nejpozději od roku 2010)
bude MLK vyhovovat nejen pro říční lodě délky 110 m, šířky
11,45 m, s ponorem 2,8 m, přepravující až 2.100 tun nákladu,
ale i pro tlačné sestavy délky 185 m, šířky 11,4 m, s ponorem 2,8 m, přepravující až 3.500 tun nákladu. Zvýšit bylo zapotřebí i mosty, které měly až na výjimky světlou výšku 4,0
až 4,4 m. V současné době je modernisace MLK téměř
ukončena, úplné dokončení je plánováno na rok 2009.
Všechny mosty na MLK ale již mají podjezdnou výšku nejméně 5,75 m.
Z Magdeburgu (řkm říční kilometr - 329,5) jsme vyjeli kolem poledne, a ještě jsme asi dvě hodiny čekali před spojovacím kanálem (Verbindungskanal) na tankovou loď, z které
TR 39 doplnila své zásoby nafty. Potom naše soulodí (TR
39/TČ 1155) doplulo spojovacím kanálem z Labe pod komoru Rothensee (řkm 320,8). Po asi půldruhahodinovém čekání na nás došla řada a proplavili jsme se komorou Rothensee (Schleuse Rothensee). Tato komora je 190 m
dlouhá, 12,5 m široká, a má zdvihovou výšku 10,5 m až 18,5
m (zdvihová výška závisí na výšce hladiny Labe). Komora
je řešena jako úsporná - při spouštění lodě z vyšší hladiny
se voda z komory napouští do pomocných nádrží, a při zvedání lodě z nižší hladiny se pro plnění komory používá voda
z pomocných nádrží. Potřeba vody je asi o 60% menší než
u komor bez pomocných nádrží, které musí odebírat celý objem komory (obvykle „z vyšší vody“). Proplavení komorou
trvá asi půl hodiny. Lodník i strojník musí hlídat a vázat
soulodí tak, aby nenaráželo
na stěny komory nebo do jiných lodí nebo dokonce do
vrat.
Z komory vyplulo naše
soulodí na MLK (řkm 319,9),
a kapitán šel svoje plavidlo
ohlásit. Až bude jeho soulodí
kanálovou soustavu opouštět, opět se ohlásí. Podle ujetých kilometrů a váhy přepraveného nákladu uhradí
rejdař kanálové poplatky. Po
vyplutí do „horní vody“ jsme
ještě asi dvě hodiny čekali,
protože před námi byl poslední úsek se střídavým jednosměrným provozem. Do
Wahldorfu (řkm 308,5) jsme
dojeli za tmy a posádka soulodí uvázala. První den cesty
Na snímku je vpravo úsporné zdymadlo Rothensee a vlevo lodní zdviž Rothensee na zá- pro mne skončil. Celkem
padní spojce Labe / MLK (http://www.wasserstrassenkreuz.de/)
jsme za čisté dvě hodiny
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jízdy ujeli 18 km. Z dalších pěti hodin jsme jednu hodinu čekali na tankovou loď a tankovali, dvě hodiny jsme strávili v
„dolní vodě“ komory Rothensee a proplavováním komorou,
a dvě hodiny jsme čekali na „časové okno“ úseku KOR 3,
abychom projeli jednosměrným úsekem a mohli druhý den
od samotného rána pokračovat v cestě. Během čekání lodník zametl listí z paluby remorkéru a ostříkal palubu vodou,
smetl listí i z krytů tlačného člunu a ostříkal je.
Od kapitána jsem věděl, že vezeme do Hannoveru štětovnice (larseny), které budeme vykládat v Seelze, závodovém přístavu firmy VTG, 6 km od MLK, na kanále HannoverLinden. Závodový přístav VTG si musí na každou vykládku
larsenů z lodě objednávat mobilní jeřáb a ČSPL předběžně
ohlásilo vykládku na pátek 17. října 2008. Kapitán musí nejpozději ve středu dopoledne potvrdit, že do Seelze dojede
tak, aby vykládka mohla hned v pátek ráno začít. Rozhodl,
že z kotviště ve Wahldorfu vyjedeme nejpozději ráno kolem
šesté hodiny.
Druhý den cesty - ve středu 15. října 2008 - nahodil strojník už v půl šesté hlavní motory a před šestou jsme Wahldorf (řkm 308,5) opustili. Ještě za tmy jsme projížděli přístavy, které jsem všechny znal „ze země“ - Haldensleben,
Bülstringen, a Calvörde. Před polednem, na hranicích mezi
spolkovými zeměmi Sachsen-Anhalt a Niedersachsen (v
řkm 258), ohlásil kapitán Petru Čermákovi, děčínskému dispečerovi lodního provozu ČSPL, že bude určitě ve čtvrtek
večer v Seelze a že dispečer může na pátek závazně objednat vykládku. Dispečer mu po krátké době oznámil, že páteční vykládka je závazně objednána. Za hodinu jsme projížděli kolem závodového přístavu VW ve Wolfsburgu (řkm
245), a za dalších asi 70 minut jsme byli v „dolní vodě“ komory Sülfeld (Schleuse Sülfeld, řkm 237). Tato komora nás
zdržela asi o půldruhé hodiny - hodinu jsme čekali a půl hodiny trvalo proplavení.
Vodní dílo Sülfeld bylo uvedeno do provozu v roce 1938.
Má dvě komory, každá z nich je dlouhá 225 m a široká 12
m. Překonává devítimetrový rozdíl mezi kótou hladiny úseku
od Hohenwarthe (+ 56 m), odkud jsme přijeli, a kótou hladiny
do Anderten (+ 65 m), kam plujeme. Komory mají úsporné
nádrže - každá z obou komor má šest nádrží - které ušetří
67% vody potřebné na jedno prokomorování. Vlastní plnění
nebo prázdnění komory trvá jen 16 minut, ale přibližně stejnou dobu nebo i déle trvá vplutí do komory a vyplutí z komory
- vždyť se najednou proplavují dvě až tři lodě resp. soulodí.
Za komorou Sülfeld v řkm 234 odbočuje na sever ESK
(Elbeseitenkanal). ESK je 115 km dlouhý plavební kanál mezi
MLK a Labem. Po osmi letech stavby byl otevřen v roce
1976. Pro jeho postavení se tehdejší BRD rozhodla z několika důvodů. Prvním bylo vyloučit zastavování plavebního
provozu v úseku mezi Magdeburgem a Hamburgem pro
nízký vodní stav a umožnit lodím obeplout kritický úsek
mimo území tehdejší DDR. Druhým důvodem bylo vytvoření
„přirozené“ překážky, která by zabránila nebo výrazně ztížila
útok tankových svazů ve směru východ-západ. Projekt byl
podpořen i hospodářsky - pomohl rozvoji oblasti vymezené
přibližně městy Hannover - Braunschweig - Salzgitter. Na
ESK jsou dvě plavební komory. Komora Uelzen (Schleuse
Uelzen) je v řkm 61 a je vybudována jako tzv. „úsporná“. Zásobní nádrže umožňují ušetřit 60% vody. Plavební komora
má délku 190 m a šířku 12 m, a svým zdvihem překonává
výšku 23 m. Druhou dopravní stavbou je lodní zdvihadlo
Scharnebeck (Schiffshebewerk Scharnebeck), které překonává výšku hladin 38 m. Každá z jeho dvou nezávislých
„van“ je 105 m dlouhá a má šířku 12 m. Ačkoliv je toto lodní
zdvihadlo druhé největší v Evropě, neumožňuje na rozdíl od
ostatních vodních děl na MLK nebo ESK proplavení plavidel
delších než 100 m.
V řkm 220 MLK je přístav Braunschweig. V době rozděleného Německa i Evropy měla společnost ČSPL právě v
Braunschweigu v období 1984 až 1992 svého pracovníka,
který fungoval zejména jako dispečer lodního provozu a
přepravním referent. Tuto úlohu po celou dobu spolehlivě
plnil Jiří Rubánko.
Za Braunschweigem v řkm 214 odbočuje na jih 18 km
dlouhé kanálové spojení do Salzgitteru (Stichkanal nach
Salzgitter). Po dalších dvanácti kilometrech plavby jsme
minuli přístav Peine, a bezprostředně za ním jsme skončili v 18 hodin druhý den plavby uvázáním se u hráze v
Peine v řkm 202. Celkem jsme ve středu ujeli 106,5 km,
(Pokračování na další straně)

Jihočeská folková legenda

Nezmaři potřetí
v Lovosicích
V podvečer 8. prosince přijela do Lovosic opět česká hudební folková skupina Nezmaři. Svíčky na stolech připomínaly Vánoce, v zaplněném sále panovala příjemná atmosféra
společnosti dobrých přátel. Pavel Jim Drengubák hrající na
kontrabas uvedl, že skupina oslavila letos 30. výročí od založení; byla založená v lednu 1978. Dne 8. října předal členům skupiny Nezmaři jihočeský hejtman Jan Zahradník dokonce stříbrnou pamětní medaili Jihočeského kraje a dort se
třiceti svíčkami. V rámci letošních oslav svého kulatého výročí přichystali Nezmaři pro věrné posluchače jeden zajímavý projekt. 3. prosince v Jihočeském divadle vystoupili
Nezmaři za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie, a to
jak komentoval Jim Drengubák, ve fracích a zpěvačka Šárka
ve velké večerní toaletě (koncert byl naprosto vyprodán).
Další společné koncerty s Jihočeskou filharmonií byly připraveny ještě na 16. a 18. prosinec.V Lovosicích vystoupili
Nezmaři ve složení: kapelník Pavel Zajíc kytara, zpěv,
Tonda Hlaváč - kytara, zpěv, Pavel Jim Drengubák - kontrabas a průvodní slovo a Šárka Benetková - klávesy, zpěv.
Pro jejich hudbu je typický vícehlasý vokál s doprovodem
akustických nástrojů, v repertoáru mají vlastní písně i světovou folkovou klasiku. Pro melodicky nápadité skladby s příjemnou dynamikou a především kvalitní souzvuk hlasů jsou
už mnoho let u posluchačů oblíbeni. Stálé publikum mají
Nezmaři i v Lovosicích. Koncert tentokrát částečně připravili
k 30. jubileu a proto zpívali mnohé obnovené písně. Hned
v úvodu Drengubák prohlásil, že lovosické Kulturní středisko má dvě zajímavosti - výbornou akustiku, že lze vystupovat bez elektriky, a velice brzký začátek koncertu, už od
18 hodin. Po humorném úvodu už následovaly písně známé

i méně známé. Časy se mění, O stavbě světa, Růže, Ráno
bylo stejný… Písní Hvězdy nad Tebou připomněla Šárka Benetková první zpěvačku Nezmarů, tehdy 16letou Ivetu Kolářovou. Známý hit Waldemara Matušky Bylo by to krásné
s textem Ivo Fischera zas připomněl vystupování skupiny ve
Snídani na Nově. Píseň Fénix byla zase věnována Jardovi
Matěji Matějů, který byl ve skupině 10 let. Luskání prstů posluchačů doprovázelo píseň Co tě nezabilo, Písek byla písní
Pavlíny Jíšové, která se skupinou strávila 12 let. Následoval
ještě blok vánočních písní a koled, to už zpívali i diváci. Poté

bylo z obecenstva požádáno o píseň Bodláky ve vlasech,
Nezmaři přání ochotně vyplnili. Společně zazpívaná Purpura
a ještě drobný přídavek a pak už konec. Mnozí si ještě zakoupili jako vánoční dárek některé z CD. Skupina Nezmaři
skutečně patří ke stálicím hudební scény v Česku. Kulturní
středisko má za sebou opravdu pěkný koncert.
Škoda, že se ve stejnou dobu konala geografická přednáška o Novém Zélandu, na kterou sice bylo také „vyprodáno“ (určitě přes 60 zájemců), ale bohužel se obojí stihnout
nedalo.
Hz, foto (hv)

S Petrem Zemanem po Středozemním kanále - I
(Dokončení ze strany 12)
z toho čistá doba jízdy byla 10,5 hodiny průměrnou rychlostí 10,1 km/hod. Protože do cíle v Seelze bylo potřeba
ve čtvrtek ujet pouze 58 km, rozhodl kapitán, že vyplujeme
ráno až v 7 hodin.
Remorkér TR 39, na kterém jsem strávil osm dnů plných
neobvyklých zážitků, byl vyroben mělnickou loděnicí v roce
1990 a je zatím posledním remorkérem řady TR 610, kterým
se říkalo „nízkoponorové“. Ponor tohoto remorkéru s plnou
nádrží nafty a pitné vody je jen 120 cm. Má dva hlavní motory, jejichž celkový výkon pro trakci je 640 kW. Vpředu k
němu byl připojen tlačný člun TČ 1155, naložený v DěčíněLoubí 553 tunami štětovnic (larsenů).

Dnešní lodě poskytují posádce přiměřený „komfort“.
Kromě tepla a tekoucí teplé a studené vody je k dispozici napětí 24V=, 3x380V~, resp. 1x220 V~, i když pouze v době,
kdy jde alespoň jeden pomocný motor. Na lodi je také televize se satelitní anténou. V době, kdy loď „kotvila“, byla satelitní anténa vztyčena, nasměrována a posádka mohla sledovat domluvený program.
Na MLK byla většina mostů přes kanál již upravena na
podjezdnou výšku 5,75 m, přesto před vjezdem na MLK musela posádka sejmout zábradlí na střeše kajut a pravidelně
před vyplutím vždy sundavala i parabolu pro příjem satelitního vysíláni TV.
František Ptáček

PRO DOSPĚLÉ:
Atwood, M.
Carré, J.
Clark, L
Dumas,A.
Garlock, D.
Hooper, K.
Jackson, L.
Johnson, S.
Jones, S.
Kyselová, L.
Lutz, J.
Mládek, I.
Roberts, N.
Steel, D.
Sullivan, Mark T.
Taylor, F.
Waltari, M.
Way, M.

Příběh služebnice
Absolutní přátelé
V srdci Austrálie
Jehúovi tovaryši
Rozmarná řeka
Mrazivé sny
Ztracené duše
Ve službách dámy
Štvanec
Dekorování textilu
Noční vraždy
Příběhy z divokého Východu
Sluneční drahokamy
Sestry
Očistný obřad
Berlínská zeď
Bosá královna
Svatba v buši

PRO DĚTI:
Beaumont, E.
Becker, T.
Daniels, L.
Holasová, Z.
Horowitz, A.
Kimpton,D.
Lamková, H.
Rennison, L.
Řezníčková, D.
Steklač, V.
Wollard, K.
Zapletalová, M.

Obrázky vynálezů
Temná strana
Zatoulané štěně
Kůň jménem Zázrak
Vesmírná archa
Eliška a noční dobrodružství
Káťa a škubánek se neztratí
On mi to sežral
Ťapík na výletě
To nejlepší z Boříkových lapálií
Proč? Vše na co chcete odpověď
V.R.
Klára a Jákob

JAKO VŽDY PŘIPOMÍNÁME, ŽE SOUČÁSTÍ KNIHOVNY JE I VEŘEJNÁ INTERNETOVÁ PRACOVNA
Přes Labe je u Magdeburgu Středozemní kanál veden akvaduktem

(http://www.wasserstrassenkreuz.de/)
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CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM POTŘETÍ

ČEŠTINA

20. listopadu 2008 se v tělocvičně Základní školy ve
Všehrdově ulici v Lovosicích uskutečnilo již třetí předčítání
na podporu celonárodního projektu Celé Česko čte dětem.
Tentokrát čekalo na děti i pedagogy překvapení v podobě
mediálně známé osobnosti. Projekt přijel osobně podpořit
zpěvák, bavič, moderátor, kamarád ze studií, ale hlavně
otec dvou dětí pan VLADIMÍR HRON. Předčítal z velmi oblíbené knihy Darebák David od F. Simonové kapitolu Darebák David dostává injekci. Pan Hron obměnami hlasu
dodával čtení na autentičnosti, takže si příběh všichni, nejen děti, ale i dospělí, pořádně užili.
Náš host se nezapomněl zmínit i o vlastním dětství
a lásce ke knihám. Zdůraznil dětem důležitost předčítání
a čtení, od kterého se odvíjí fantazie, představivost a slovní
zásoba. Jeho nejoblíbenější knihou byl Malý princ. Jelikož je
také výborný zpěvák, jeho předčítáním se prolínala vystoupení dětských zpěváků, ať už sólistů Rudolfa Zuziaka a Karolíny Ocetníkové nebo vlastního souboru školy Školáčku.
Čas rychle uběhl a závěr patřil opět hostovi. Písní Sbohem
galánečko, podepisováním památníčků a focením jsme se
s Vladimírem rozloučili.
Panu Vladimíru Hronovi velice děkujeme a vážíme si,
že si ve svém nabitém programu našel skulinu a přijel
tento zajímavý projekt podpořit.
Mgr. Petra Sozanská, ZŠ Všehrdova, Lovosice

Když v únoru 2003, v č.2/2003 náš měsíčník otiskl článek o nedobrém zacházení s rodným jazykem, zdálo se
to až příliš rigorózní. Náhodou jsem si povšimla relace
v Českém rozhlase 2, který nám dává za pravdu….

Strašná, nebo hrozná?
Už bych se ani nedopočítal, kolikrát jsem již četl různé kritické glosy a články na téma nevhodného používání některých slov v hovorové češtině. Teď zrovna mám na mysli používání příslovcí strašně, příšerně, nebo hrozně namísto
správnějších i výstižnějších adverbií velmi, náramně, dost,
značně. Bohužel používají těchto slovních spojení i lidé,
kteří by měli být garanty čistoty jazyka: hlasatelé, moderátoři, politici všech stupňů, herci i když ti, přiznávám, se těchto
jazykových nehorázností dopouštějí nejméně. Spojení
hrozně dobrý oběd, strašně krásný obraz vzbuzují pochybnosti, zda ten oběd byl vůbec k jídlu a obraz škoda očí! Jen
rčení, že auto je hrozně opotřebované by snad obstálo,
i když i tu se mi zdá, že lépe to vystihuje věta, která konstatuje, že auto je značně opotřebované. Nebo: co vám říká
vazba: příšerně jsem se zasmál? Jistě, to nebyl smích, to byl
skřek!
Nehodlám to dál rozvádět: ti co chtěli pochopit již pochopili, pro ostatní by to byla již strašně velká námaha
a hrozně zbytečná. Těším se, že teď již uslyším, že ten oběd
byl velmi dobrý, obraz nádherný a na večírku se dotyčný smíšek zasmál náramně. Hlavně proto, aby naše skutečně
krásná řeč nakonec nebyla strašná, nebo dokonce hrozná...
Čampulka

Projekt Comenius v lovosickém gymnáziu pokračuje

Hrozně hezká

Gymnázium Lovosice se již v loňském roce zapojilo do
mezinárodního projektu Comenius na téma Pozorování
Země, území, regionu, města, obce ze satelitu. Tohoto projektu se účastní 9 zemí Evropy: Belgie, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Francie, Polsko
a Česká republika.
V minulém školním roce se uskutečnily schůzky v belgickém Charleroi, dále v portugalském Portu a ve městě Orihuela ve Španělsku. Ředitel Gymnázia Miloš Štyks a vyučující francouzštiny Dagmar Prášilová spolu se studenty
prezentovali svou dosavadní práci.
V posledním říjnovém týdnu se konala schůzka v bulharském městě Blagoevgrad. V prvních dnech návštěvy
Bulharska byla česká delegace seznámena s místní školou
a městem. Organizátor celého projektu Philipp Wilock velmi

často informoval ostatní účastníky o vzrušujících možnostech
počítačových programů ArcGis a LeoWorks a předával jim
důležité pracovní materiály.
Dále proběhly výstupy studentů v místním muzeu, kde zástupci každé země prezentovali svou zemi, město, školu
a práci v počítačových programech souvisejících se satelitním snímáním.
Návštěva této krásné země ovšem zahrnovala i výlety do
okolí. Jedním z nich byla například turistika v horách a následná prohlídka kláštera v Rile. Studenti a vyučující se zde
seznámili s bohatou kulturou a historií Bulharska.
V průběhu ledna příštího roku přijedou zástupci všech
zemí na pracovní schůzku do Lovosic, kde jim studenti
a učitelé Gymnázia připraví nejen pracovní, ale i zábavný
program.
Martin Zukerstein, Gymnázium

NEBEZPEČÍ MODERNÍ DOBY
Peníze, money,
děnky...
Získat, dostat, najít,
vydělat
Zoufalost…
Ukrást...
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Nač ?
No utratit,
Zaplatit
ztratit…
Být okraden zoufalost…

Auta, letadla,
Supervlaky, taxi
Telefon, internet
Jezdit, lítat, volat,
spěchat...
Nespat ...

Stávka na letišti
zácpa na dálnici
zpoždění
na železnici,
havarie autobusu
Stát, čekat...

zuřit, vztekat…
Mrtvice,
Infarkt…

Stojí to
za to ?

Mnozí posluchači se pozastavují nad tím, jak "se v hovorovém projevu stále častěji používají nevhodné výrazy
jako: strašně, hrozně, děsně, příšerně apod... při vyjádření
pocitu nadšení, radosti a překvapení". Pan Kubín, z jehož dopisu cituji, podotýká, že se tomu nikdo v rozhlasovém pořadu
(ani jinde) nevěnoval.
Není tomu tak. Podrobné vysvětlení jsem podávala už
dvakrát. Není snad ani pravda, že takové výrazy jsou stále
častější. Záleží totiž na typu pořadů, pouze některé mají jakýsi nárok na užití výrazů expresivnějších, mezi něž ty zmíněné právě patří. Citově podbarvená spojení typu hrozně
rád, strašně ráda, děsně milá, mám hrozitánskou radost apod. patří k vyjádření velké míry, intenzity tím, že spojí
slova opačného významu. Nejsme sami, kdo k takovému
účelu protimluvů užívá - je to i v jiných evropských jazycích.
Připomenu např. anglické awfully funny - "strašně legrační"
nebo thanks awfully - "strašně moc děkuju". Stejně emociální vyjadřování má i ruština a další jazyky a v češtině také
není nové. Strašně rád už psali naši nejlepší básníci a spisovatelé, aby dosáhli přirozeně silného dojmu, např. Fráňa
Šrámek - "Já mám tu holku strašně rád" nebo Božena Němcová - "Děti si povídaly, že je babička v neděli hrozně
hezká".
Míchání kladu a záporu za účelem dosažení významu
mnohosti, velké míry či intenzity máme přece i u formálně negativních slov, kde záporka ne- jen podtrhuje, intenzifikuje význam, neruší ho: nestvůra je vlastně stvůra, nehorázný už
také nepociťujeme jako zápor k nějakému horázný
"ohromný" a samo adjektivum ohromný se ve stejném
(kladném) významu užívalo v podkrkonošské nářeční podobě nevohromnej. Takových příkladů určité nelogičnosti je
v jazyce mnohem víc - připomenu spisovné spojení drtivá
většina nadšeně souhlasila, opět využíváme přeneseně
k vyjádření intenzity výrazu, který původně patří spíše jen ke
spojením vyjadřujícím účinky opravdově zdrcující: drtivá
přesila, porážka apod. Vidíme tedy, že i v jazyce odedávna
"účel světí prostředky". Výrazům citově zabarveným, expresivitě však musíme vykázat jisté pole působnosti. Kde jde
o vyjadřování přesné, exaktní, např. v jazyce odborném
nebo ve zpravodajství, tam taková expresivita nemá své
místo. Její funkce je stylově vymezena spíše žánry beletrie
a publicistiky a projevy neoficiálními.
Český rozhlas 2 - Rozmlouvání o češtině v sobotu ráno.
Hz

Divadlo Karla Hynka Máchy

Koncerty
Základní umělecká škola Lovosice
22.1. Koncert populární hudby, Kulturní středisko Lovoš, 18 h
27. sezóna Kruhu přátel hudby 2008/2009 4. koncert
20.1. PUELLA TRIO - Terezie Fialová klavír, Lenka Matějáková housle, Markéta Vrbková violoncello.
Program: J. Turina, P. Fiala, B. Smetana. Koncert se
koná v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích, začátek
v 19 hodin.
15.1. PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA - folkový koncert. Začátek 19.30, Dům kultury Litoměřice.
20.1. BRATŘI EBENOVÉ (Marek kytara, David klarinet a
sopránsaxofon a Kryštof flétna nebo klavír) Začátek
19.30, Dům kultury Litoměřice.
16.1. Slávek Janoušek 20 hod,
17.1. Ještě jsme se nedohodli (CZ) 20 hod.
CHÓR VÁŽSKÝCH MUZIKANTOV (SK).
Hospoda U Letního kina, Litoměřice
Výstavy
4.12.- 30.1.09 V.A.Šrůtek - malířské dílo (Hotel Salva Guarda, Litoměřice)
3.11.- 28.2.09 Draví ptáci na Podřipsku (Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem)
16.10.-31.3.09 Eva Melnik- Kellermann (kresby autorky
žijící v Jeruzalémě) předsálí kina Muzea ghetta v Terezíně
11.12.-15.2.09 Jiří Šalamoun Od každého něco (knižní ilustrace, grafika atd.). Výstava se koná v Severočeské
galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo
pondělí, 9 -12, 13-17 hodin. Ve středu se až do odvolání neplatí vstupné !
27.11.- 25.1.2009 Mojmír Preclík (1931-2001) sochy, Richard Homola - fotografie
Obě výstavy se konají v Galerii moderního umění,
Roudnice nad Labem, 10-12, 13-17 mimo pondělí.
(8.1. v 17 hodin vzpomínání na sochaře Mojmíra Preclíka, beseda s přáteli a pamětníky sochaře)
1.1.- 9.1.2009 Ilona Staňková kresby, sklo, fotografie, Oblastní muzeum v Litoměřicích.
15.1.- 29.3. Co jste ještě neviděli II. (dosud neuveřejněné
fotografie z muzejního archivu), Oblastní muzeum v Litoměřicích, denně mimo pondělí.
Nové odrůdy byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením
ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník : odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka
je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní
barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na
celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická,
velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do
února až března. Je odolná proti strupovitosti,
rezistence proti napadení padlím jabloňovým
je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze
vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany : odrůda vznikla křížením Šampionu
a Jonathanu, byla registrována v roce 2004.
Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je
lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve
formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně

Večerní představení pro dospělé od 19 hodin
25.1. Kachna na pomerančích je brilantní komedie o
jedné manželské krizi, ve které se může ocitnout kdokoli z nás. Večer plný svižných vtipných dialogů, typického britského humoru a nečekaných choulostivých situací. Hrají: Martin Stropnický, Veronika
Žilková, Jan Šťastný, Michal Pešek, Klára Jandová,
Agáta Hanychová
Nedělní představení pro rodiče s dětmi od 15 hodin
18.1. Ivanka Vadlejchová: KUBOVO ŠTĚSTÍ. Pohádka o
pracovitém venkovském chasníku Kubovi v provedení Divadla Máj Praha. Štěstí se Kubovi vyhýbalo,
to už byl jeho osud. Jenže i osud se dá změnit, a to
tehdy, když v pravou chvíli zasáhne… Náhoda.
25.1. STRAŠIDLO ZLOMBIDLO. Veselá hudební pohádka o jednom království, kde je vše naruby líný
princ se nechce ženit, královna je bez krále zoufalá
a tak to jde s chudým královstvím od deseti k pěti…
Na hradě je strašidlo Zlombidlo, které se snaží
všechny vyděsit, ale nějak se mu to nedaří. Pohádku
zahraje Spolek divadelních ochotníků v Bráníku.
Představení pro školy a veřejnost
13.1. Marie Petrovská: PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ. Výpravná hudební pohádka o tom, jak je důležité si vybrat správnou nevěstu, přestože je z královského
rodu... Hrají a zpívají herci z Divadla "M" Duchcov.
Pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ, začátek 9 h. a 10.30.
20.1. Jana Galinová: TŘI MUŠKETÝŘI. Hudební komedie
na motivy románu Alexandra Dumase - příběh o
přátelství, odvaze, lásce a zradě v podání Docela velkého divadla Litvínov.. "Jeden za všechny - všichni
za jednoho!" Pro 5. - 9. třídy ZŠ a SŠ, začátek v 8.30
a 10.30.
22.1. H.Ch. Andersen - Dora Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Básnický příběh o vítězství lásky a čistého
citu nad chladným a vypočítavým rozumem s úsměvným a snovým pohledem připravilo Divadlo AHA!
Praha. Pro 1.-5. tř. ZŠ, počátek v 9 h a 10.30.
Dům kultury
21.1. Cestopisná přednáška SURMALAND - ZEMĚ
BOHŮ Přednáší Lenka Klicperová. Pravěk v 21. století. Tak vypadá země Surmů, rozlehlé území na
jihu Etiopie. Surmové, jeden z posledních divokých
kmenů Afriky, tu žijí obklopeni nepřístupnými horami, které je oddělily od zbytku světa. Začátek v 18
hodin.

Podblanické jabloně
tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná.
Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává poPlody Blaníku vzhledem připomínají Starkrimson Deliciou

LOVOŠ

LEDEN 2009
Pátek 9. ledna - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU - Podvečer s hudbou a tancem pro
starší generaci. Hraje orchestr Kulturního
střediska řídí Josef Turek.
Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Pondělí 12. ledna - Geografická přednáška
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - Poslední
ráj na konci světa. Putování po pěti Společenských ostrovech Tahiti, Moorea, Raiatea,
Tahaa, Bora Bora. Beseduje a promítá redaktor časopisu Zěmě světa Dr. Jaroslav
Hofmann.
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 20. ledna - TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ přihlášky přijímá KS Lovoš (kursovné: 2000
Kč/pár, jedná se o šest lekcí + závěrečný
ples. Jednotlivé lekce vede taneční mistr
Karel Zima) HaBer
11.1. Sváťovo loutkové divadlo 10 a 15 hodin Dráček
Kulihrášek. Hraje se v Modrém salónku Domu kultury, vstupné dobrovolné.
11.1. 14-18 hod. KULTURNÍ STŘEDISKO „U TŘÍ LIP“ LIBOCHOVICE "Lounská třináctka" (Taneční odpoledne pro pokročilé .)
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburk je v lednu otevřeno 10 - 16 hodin kromě pondělí, na
Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v lednu zavřeno. Stálá expozice „Ulrika a Třebívlice“ v zámeckém parku Třebívlice je přístupná v sobotu a
neděli 9-11 a 14-16 hodin, jinak po ohlášení.
Soboty v CHKO České středohoří se budou konat zase
až v příštím roce. Přesné informace získáte na www.ochranaprirody.ceskestredohori.cz, kde na "správa informuje"
kliknete na "kalendář akcí". V budově správy CHKO bývají
příležitostné výstavy.
Hz
čátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Proti napadení
strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým
je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum,
středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou.
Petra : odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou
střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě
mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4
povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které
prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až
měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině
září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Proti strupovitosti je rezistentní, proti padlím jabloňovému je odolnost
vysoká. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní
můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech telefon: 317 814 354, mobil:
728 044 917 a dotazy můžete posílat na
e-mail: kumstapetr@seznam.cz foto autor
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Čeští policisté ze služebny v Lovosicích ukončili během
listopadu 2008 mimo jiné tyto případy porušení zákonů:
1. 11. bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému O. D. z Lovosic, který téhož dne v prodejně
Penny v Lovosicích odcizil potraviny v hodnotě
305 Kč. Vzhledem k předchozím trestům se u něj
jedná o trestný čin. Pro předchozí trestnou činnost
byla na podezřelého uvalena vazba.
3. 11. bylo sděleno obvinění z trestného činu Ublížení na
zdraví podle § 221 tr. zákona podezřelému T.
N. z Mostu, který počátkem září v baru Půda v Lovosicích napadl popelníkem hosta, kterému způsobil zlomeninu zubů a zhmoždění obličeje.
5. 11. bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Krádež podle § 247 trestního zákona a Porušování domovní svobody podle
§ 238/1,2 tr. zákona podezřelým M. S. z Lovosic a M.
S. z Litoměřic, kteří byli zadrženi při vloupání do rekreační chaty v Siřejovicích.
10. 11. bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle
§ 247 trestního zákona a Porušování domovní svobody podle § 238/1,2 tr. zákona recidivistovi D.
S. z Třebenicka, který se v říjnu vloupal do rodinného
domu v Dlažkovicích, kde odcizil šperky a finanční
hotovost, čímž majitelce způsobil škodu ve výši
40000 Kč. Část šperků se podařilo zajistit.
- bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle § 247 trestního zákona a Porušování domovní
svobody podle § 238/1,2 tr. zákona recidivistovi T.
P. z Třebívlicka, který se v říjnu vloupal do rekreační
chaty v Chrášťanech, kde odcizil kolo v hodnotě
10000 Kč. Kolo bylo zajištěno.
12. 11. bylo sděleno obvinění z trestného činu Loupež podle § 234 tr. zákona třem pachatelům z Litoměřic
a Lovosic, kteří koncem září na nádraží ČD v Lovo-

sicích přepadli třicetiletého muže a odcizili mu telefon v hodnotě 2400 Kč.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému M. S. z Lovosic, který téhož dne odcizil podnapilému muži z kapsy 200 Kč a platební kartu.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle § 180d tr. zákona a Maření výkonu úředního
rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému
R. Z. z Třebenic, který téhož dne řídil vozidlo Ford Eskort, přestože mu byl Městským úřadem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není
držitelem řidičského oprávnění
14. 11. bylo sděleno obvinění z trestných činů Loupež podle
§ 234 tr. zákona a Útok na veřejného činitele podle
§ 155 tr. zákona dvěma cizím státním příslušníkům,
kteří týž den v parku v Lovosicích přepadli padesátiletého muže a odcizili mu telefon a hotovost
1200 Kč. Při zadržení pak napadli hlídku Policie ČR,
která musela použít donucovacích prostředků. Na
oba pachatele byla uvalena vazba.
15. 11. bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému P. F. z Lovosicka,
který téhož dne řídil vozidlo Hyundai, přestože byl
pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo
naměřeno 1,14 promile alkoholu v krvi.
17. 11. bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle § 180d tr. zákona podezřelému P. M. z Třebenic, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Felicia, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
18. 11. bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému M. J. z Liberce, který od dubna 2007 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku
8.000 Kč.
19. 11. bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle
§ 247 trestního zákona podezřelým V. L. a S. H., oba
z Ústí nad Labem, kteří v půlce listopadu odcizili v Lovosicích dodávku Renault. Vozidlo bylo zajištěno.

Velkou vinu nese ovšem řidič vozidla, který si šel koupit cigarety do obchodu, nechal klíčky v zapalování
a vozidlo nastartované a neuzamčené.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému Z. P. z Lovosic,
který téhož dne řídil vozidlo Škoda 120, přestože byl
pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo
naměřeno 1,63 promile alkoholu v krvi.
21. 11. bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle §
247 trestního zákona, Porušování domovní svobody
podle § 238/1,2 tr. zákona a Nedovolené ozbrojování
podle § 185 tr. zákona podezřelému P. R. z Ústí nad Labem, který se týž den vloupal do rodinného domu v Litochovicích, kde odcizil řádně uloženou kulovnici a náboje. Zbraň a střelivo se podařilo zajistit.
26. 11. bylo sděleno obvinění z trestného činu Nedovolená
výroba a držení omamných a psychotropních látek
a jedů podle § 187 tr. zákona podezřelému J. H.
z Lovosic, který v srpnu v Lovosicích prodával drogu
heroin dalším osobám.
29. 11. bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
J. P. z Litoměřic, který od ledna 2005 řádně neplatil
výživné na svého syna a dluží tak částku 28. 200 Kč.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle § 180d tr. zákona a Maření výkonu úředního
rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému
D. Z. z Terezína, který téhož dne řídil vozidlo Fiat
Tipo, přestože není držitelem řidičského oprávnění
a byl mu Okresním soudem v Litoměřicích vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému M. C. z Litoměřic, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Fabia,
přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,74 promile alkoholu v krvi.
V průběhu měsíce listopadu byly policisty OOP Lovosice zadrženy čtyři celostátně hledané osoby.
npor. Antonín Petržilka

Ze zásahů lovosických hasičů v měsíci listopadu
4.11. došlo k požáru dodávky VW u Vlastislavi, vozidlo zde
bylo odstaveno mezi poli (obr.1)
týž den jednotka vyjížděla k hlášenému požáru domu
v Lovosicích ( budova v bývalém zahradnictví pod
nadjezdem, Shořel naštěstí jen věšák s oblečením,
dalšímu šíření ohně se podařilo zabránit obyvatelům
domu před příjezdem jednotky (obr. 2)
6.11. vyjížděli jsme k dopravní nehodě osobního vozu Hy-
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undai, které skončilo ve strouze před Siřejovicemi.
Nehoda se obešla bez zranění.
7.11. hasili jsme požár stohu z řepkové slámy u Siřejovic,
na místě zasahovala i dobrovolná jednotka z Třebenic.
11.11. za provozu došlo k úniku oleje z autobusu na vozovku, jednotka zasypala louži oleje na zastávce u
Lovochemie, na úklid vozovky byla povolána SÚS,
která likvidaci nehody dokončila

18.11. jednotka vyjížděla k dalšímu úniku oleje do Čížkovic, vznikl při nehodě osobního vozu Ford Eskort.
Běžný postup : zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem a úklid.
22.11. hasili jsme požár stohu v Úpohlavech, na místě zasahovaly i jednotky PS Litoměřice, Svazu dobrovolných hasičů z Klapého a z Chotiměře.
nprap. Novotný Karel
foto archiv HZS

Firma Preol a.s. představuje jeden a půl miliardovou investici
Když řidič, či častý cestující hromadné
dopravy který pravidelně projíždí, po silnici
I/15 kolem Lovochemie, vidí v prostoru mezi
oběma železničními viadukty čilý stavební
ruch, tak první, co mu padne do oka, jsou
válcovité nádrže. Co to asi je? může si položit otázku...
Dne 4.12. to bylo na prezentaci
společnosti PREOL, a.s. ve spolupráci s Lovochemií, a.s. pro veřejnost oficiálně odhaleno. Této akce
se zúčastnili starostové a jejich někteří spolupracovníci z Lovosic a přilehlých obcí a zástupci mediální
sféry. Bylo zveřejněno, že se jedná
o stavbu výrobny FAME, jinak
MEŘO, čili methylesteru řepkového
oleje, vyráběného z řepky olejné.
Produkt - MEŘO - se používá jako
přídavek do motorové nafty a to
v souladu s požadavky trhu biopaliv,
které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady evropské
unie č. 2003/30/EC, která stanovuje
členským zemím provádět postupnou náhradu motorových paliv vyrobených z fosilních surovin za biopaliva, nebo jiná alternativní paliva.
FAME toto podmínku splňuje a dle
současné legislativy je nutný přídavek 2%, který se od 1.1.2009 zvyšuje
na 4,5 %. MEŘO se může používat
jako palivo také čisté, nebo jako
směs standardní motorové nafty a MEŘO,
kde obsah MEŘO dosahuje minimálně 31%.
Základní surovinou je rostlina, jejíž květy
žluté barvy ve vegetačním období je na polích a lánech výrazně vidět. Tedy řepka
olejná. Kapacita výrobny je projektována
na 400 tisíc tun řepky olejné, z níž pak
vzniká ve výrobním procesu 100 tisíc tun
MEŘO, 62 tisíc tun oleje, 230 tis tun řepkových šrotů a 9 000 tun glycerinu za rok.
K tomu bude potřeba dopravit oněch 400 tisíc tun řepky od zemědělců do podniku a to
jak po silnici, tak po železnici. Odvoz hotového finálního produktu bude z 90% v železničních cisternách. Jako hlavní odběratelé budou rafinerie ropy v Litvínově

(Chemopetrol), Kralupech (Kaučuk) a Pardubicích (Paramo).
Jako vedlejší produkty při výrobě vznikají
glycerin a řepkový šrot. Glycerin má využití ve
farmaceutickém průmyslu či v kosmetice
a řepkový šrot zpětně v zemědělství jako surovina, která se přidává do krmných směsí.

Proč je tato výrobna umístěna v Lovochemii?
Lovochemie má totiž velice zajímavou polohu z podnikatelského hlediska. Lovosice
jsou nejvýznamnějším železničním uzlem
v rámci někdejšího okresu a leží v koridoru
páteřní železniční tratě Berlín - Praha - Vídeň.

Také další možností, u které se zatím prověřuje reálnost, je využití energetické. Jde
o t.zv. zelenou energii, tedy z obnovitelných
zdrojů. Spočívá to v tom, že spalováním řepkového šrotu namísto uhlí v kotli by se vyrobila pára a ta se dále využívala k pohonu turbogenerátorů na výrobu elektrické energie.
Firma Preol a.s., která je investorem tohoto projektu, je dceřinou společností Agrofert Holding. a.s., v jehož majetkovém portfoliu je také Lovochemie. Agrofert Holding
a.s. patří do první desítky firem ČR s obratem více jak 100 miliard Kč ročně. Hlavními
obory podnikatelské činnosti tohoto, řekněme kolosu, jsou : chemie, zemědělství
a potravinářství.

Katastrem města prochází dálnice D8,
která sice díky obstrukcím ekologických iniciativ není zcela dokončena, ale rok 2010
se jeví jako konečný. Nu a třetím dopravním
způsobem je vodní doprava po Labi. Ovšem
využitelnost Labe není taková, jaká by měla
být. Tento největší vodní tok ČR se potýká
často s nesplavností pro velký, nebo nízký
stav vody, což brání plnému využívání. Bohužel tento přetrvávající stav způsobil i odchod rejdařských firem do jiných teritorií.
Vlastní areál Lovochemie mohl pro novou, řekněme zcela netradiční výrobnu
v tomto regionu, nabídnout potřebný prostor
včetně pozemků, vyšší využití již zbudovaných energetických, vodohospodářských

Vodní hladiny se před zraky vodáků uzavřely…
Před nedávnem se opět ve vodě pootočilo velkým železným klíčem a vodákům se definitivně uzavřela voda až do
března. Poslední projížďka po Labi se uskutečnila za tmy,
kdy nás doprovázel svit loučí a svíček. Děti ten den oslavily
soutěžemi s dobrotami, opékáním buřtíků a dospělí v pozdějších hodinách v místní loděnici při produkci hudebního
souboru „VoLuMaČe“.
V současné době se začínáme zaměřovat na plavecké
kurzy, bruslení, turistiku, teorii potřebnou k praktickému využití na vodě a pro starší závodníky jsou naplánovány tréninky i v posilovně.
Těšíme se na časy dalších tréninků na vodě, na putování
po závodech konaných v různých koutech České země, na
letní úsměvné akce, které se jen tak z hlavy nevypaří. Momentálně se „živíme“ krásnými vzpomínkami a historkami
ze sezóny 2008. Z tohoto roku se můžeme pochlubit dalšími důležitými vítězstvími lovosických posádek. Umístění
žáků, kadetek, mužů a žen se pohybovalo na mistrovství
ČR a pohárových závodech na vítězných pozicích. Jak už
to tak bývá, odcházeli ze stupínků s medailemi, diplomy,
věcnými cenami a spokojeným výrazem ve tváři. Posledním
vítězstvím posádky žen bylo druhé místo na Mezinárodním
krumlovském maratónu. Tohoto dvacetišestikilometrového maratónu se účastnila i posádka mužů, která se bohu-

žel pro jednoho chybějícího člena posádky neumístila.
Pozitivním nadělením se stala posádka žáků, která letos
zajela zatím jen jeden pohárový závod, ale zato s velkou vervou. V příštím roce se chystáme jejich vervu zněkolikaná-

a dalších kapacit, rozvodů různých médií,
kanalizace, vnitropodnikové dopravní infrastruktury atd. Lovochemie zajišťuje výstavbu
(t.zv. offsites t.j. doprovodných investic) nové
administrativní a správní budovy, vybudování kolejiště, nové vrátnice a parkoviště. Že
bude úzká spolupráce s řadou útvarů Lovochemie, počínaje například personalistikou, přes informační technologie, sledování kvality, bezpečnost
a hygienu práce, ostrahou objektu,
železniční vlečkou a konče údržbou,
netřeba dodávat.
Ukončení projektu, jehož realizátorem je firma Chemoprojekt
a.s.Praha, je plánováno na jaro 2009,
přesně na 6. května, kdyby mělo být
dílo předáno do plného provozu.
Jedná se o licenci belgické firmy Desmet Ballestra Group. Na vlastní výstavbu byla stanovena délka 20 měsíců. Na nové výrobně vznikne 105
nových pracovních míst (36 THP pracovníků, 69 dělnických profesí) . Tito
nastoupí 2.1.09. a projdou příslušným školením. Chemoprojekt staví
třetí obdobnou jednotku tohoto
druhu. Nejblíže je obdobná výrobna
v Ústí n.L. v Setuze. Obě tyto výrobny mají dle firmy Preol a.s. své
uplatnění na trhu.
Na otázku LD jak je výrobna zajištěna proti povodni obdobné
v r. 2002, odpověděl v pověření generálního
ředitele Preol a.s. ing. Martin Kubů. Technologická zařízení jsou ve výšce +1 metr od
hladiny 20leté vody u zdemontovatelného
zařízení a 100 leté vody u nezdemontovatelného zařízení. Navíc areál Lovochemie by
měl být od r. 2012 ochráněn protipovodňovými opatřeními Povodí Labe.
Lovosický dnešek se v příštích číslech
k této výrobně podrobněji vrátí a to formou
rozhovoru s investičním ředitelem Preolu
a zároveň lovosickým zastupitelem, Ing. Janem Lisou. Bude zde dostatečný prostor
k probrání problematiky ekologie výrobny
a případným bezpečnostním rizikům, což
jistě občany zajímá nejvíce.
-jv-

sobit vstříc medailovým místům. V plánu je také Mistrovství
ČR a to u nás v Lovosicích. Rozhodl tak Svaz vodáků České
Republiky na základě úspěšných pohárových závodů již
zde konaných. Tento velkolepý závod proběhne v Lovosicích
v měsíci červnu.
Lenka Joachimsthalerová
foto vlastní
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Letem lovosickým světem 2008
Leden

Březen

• Na Nový rok se konal tradiční výstup na Lovoš, bylo celkem dobré počasí, přes 700 účastníků získalo Novoročenky a poslechlo si country skupinu Karavana.
• 2. ledna byla v ulici Osvoboditelů č.p. 39 otevřena pobočka pražské advokátní kanceláře JUDr. Ivo Beránka;
až do té doby advokátní kancelář v Lovosicích nebyla.
• Pro veřejnost bylo 3. ledna slavnostně otevřeno nové Turistické informační centrum a to v ul. Osvoboditelů 109/12;
v Infocentru byla zpřístupněna služba Czech Point.
• 10.1.2008 zemřel ve věku 98 let Emil Škandera, jeden
z nejstarších lovosických občanů, bývalý notář v rumunské obci Svatá Helena.
• K výročí 100 let secesní radnice se uskutečnila v lednu
v její bývalé zasedací síni výstava; jeden z panelů byl věnován také místnímu rodáku Artuši Rektorysovi, hudebnímu historikovi a příteli skladatelů L. Janáčka a J. B. Foerstera. K poctě A. Rektoryse proběhl 15. ledna koncert
Kaprova kvarteta, který se konal pod záštitou Ministerstva
kultury ČR, pana Václava Havla, Mistra Josefa Suka, a za
přispění MěÚ Lovosice.
• Miss Poupátko se stala 24.1. v DDM ELKO Lovosice sedmiletá Tereza Provinská.
• V lednu odešel do důchodu po 42 letech u dráhy vrchní
přednosta uzlové stanice Lovosice Pavel Novák; uzlová
železniční stanice Lovosice byla sloučena s UŽST Ústí
nad Labem.
• V pondělí 28.1. 2008 v 5.23 zahájila v Lovosicích provoz
městská hromadná doprava.
• 29.1. se uskutečnil na MěÚ Lovosice „Hejtmanský den“
s hejtmanem Jiřím Šulcem; hlavním tématem byly dotace
a cyklostezky.
• Tříkrálová sbírka vynesla v Lovosicích 10 236 korun,
v malých Vchynicích 5 000 korun.
• Anketu o nejlepšího atleta Ústeckého kraje za rok 2007
vyhrála svěřenkyně trenéra Miroslava Pavlíka, patnáctiletá výškařka Magdalena Nová. Nejúspěšnějším sportovcem Litoměřicka roku 2007 v kategorii Jednotlivci
mládež se stal Jakub Živec z oddílu lehké atletiky TJ Lovochemie Lovosice. V kategorii Družstva dospělí se
z prvenství těšili lovosičtí házenkáři HK A.S.A. Město
Lovosice.
• V měsíci lednu založila v Lovosicích pobočku Svazu Maďarů žijících v Čechách paní Iveta Pospíšilová. Poprvé se
členky představily lovosickým občanům menší expozicí
na velikonoční výstavě v Kulturním středisku Lovoš.

• 1. a 2.3. řádila víkendová vichřice Emma, přes milion lidí
se ocitl bez proudu (někteří i v Lovosicích). Vyvrácené
stromy v sobotu dopoledne způsobily přerušení provozu
na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem
v úseku Lovosice - Bohušovice nad Ohří.
• Ve dnech 28.2 a 3.3. byl Lovosicemi přepravován nadměrný náklad, 6 obrovských válcových nádrží pro pivovar PRAZDROJ. Trasa vedla z přístavu v Prosmycké ulici
přes ul. Osvoboditelů kolem supermarketu LIDL na Holoubkov, Jabloňovou alejí na parkoviště pod Bílinkou
a dále do Plzně.
• V rámci projektu P 1000, jehož hlavním cílem je celková profesionalizace policie, byla 3.3. slavnostně otevřena nová policejní recepce na Okresním oddělení Policie ČR v Lovosicích v Husově ul., cílem úprav bylo
zlepšení komfortu občanů. Vybudování recepce stálo
cca 2 miliony korun. Zlepšilo se i zázemí policistů obvodního oddělení.
• 6.3. byla podepsána mezi Městem Lovosice a Ministerstvem vnitra ČR darovací smlouva na pozemek pro výstavbu nové stanice Hasičského záchranného sboru.
• V sobotu 15.3. se na Zimním stadionu v Lovosicích konal Krajský přebor v krasobruslení pro rok 2008.
• Přednášku o Albánii, zemi hor a bunkrů, uspořádal 18.3.
Klub českých turistů Lovosice; besedoval a diapozitivy
promítal pan Miroslav Radoň.
• Ve středu 26.3. se konal v ZŠ ve Všehrdově ulici projektový den nazvaný „Den podle Ámose aneb Učení hrou“.
Mezi zajímavé dvouhodinové bloky patřily například „Hotel u Všehrdů“, netradiční olympiáda či dramatizace pohádky nebo třeba výroba terária s hady.
• U příležitosti Dne učitelů přijal hejtman Ústeckého kraje
Ing. Jiří Šulc mezi 14 vybranými pedagogy dva lovosické, a to Mgr. Petra Holveka a Ing. Karla Cermánka.
V Lovosicích se schůzka ředitelek a ředitelů s vedením
města uskutečnila 26. března.

Únor
• Novou ředitelkou Střední odborné školy technické a zahradnické byla od 1. února 2008 jmenována Mgr. Jaromíra Venclíčková; Mgr. Petr Holvek odešel do důchodu.
Obvodní oddělení Policie ČR republiky má od 1.2.2008
nového vedoucího npor. Bc. Viktora Hrocha (31.12.2007
skončil služební poměr dlouholetému vedoucímu npor.
Oldřichu Gertnerovi). 1.2. se uskutečnil Barevný ledový
den (karneval na ledě) pořádaný na Zimním stadionu Domem dětí a mládeže ELKO Lovosice; přišlo více než 50
masek.
• V pondělí 11.2. proběhla již 400. přednáška Zeměpisného
kroužku v Lovosicích. O svých plavbách besedovala námořní kapitánka Karin Pavlosková, osobnost jachtingu
roku 2007. Za přítomnosti médií a asi stovky návštěvníků
byl zakladateli geografických cest RNDr. Jaroslavu Lískovi předán dárek - Kniha rekordů 2008.
• Ve dnech 11.-21.2. proběhla v městské knihovně kompletní revize knižního fondu.
• 13.2. se za účasti 268 členů konala v KS Lovoš výroční
schůze Svazu tělesně postižených.
• Na 1. zasedání Zastupitelstva města Lovosice 14.2. besedoval s občany senátor za Litoměřicko a Slánsko,
místopředseda vlády, RNDr. Alexandr Vondra.
• V KS Lovoš se 20.2. uskutečnilo divadelní představení
hry Karla Gassauera Casanova o poslední lásce slavného svůdce žen. V titulní roli vystoupil František Němec.
• Únor 2008 patřil podle teplotních měření k 10 nejteplejším od roku 1934 a srážkově byl podprůměrný. Z úlů vylétly včely, kvetly bledule a z úkrytů vylezly užovky.
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Duben
• 3.4. se v KS Lovoš představilo Čechovo prozatímně
osvobozené divadlo s historickou hrou svého principála
Dívčí válka; v roli Vlasty vystoupila Bára Štěpánová,
v roli vladyky a panice Ctirada sám František Ringo
Čech.
• Na začátku dubna se konala ve vestibulu MěÚ výstava
na téma „HOLOCAUST“; připravili ji na základě školního
projektu žáci 9. tříd 1. ZŠ Sady pionýrů v Lovosicích.
• Předsedkyní sociálních demokratů v Lovosicích byla
10.4. zvolena Bc. Lenka Tomanová.
• Lovosičtí skauti o víkendu 11.-13.4. tradičně vyrazili na
Lovoš na malou brigádu, kde uklízeli odpadky po nepořádných lidech a přesazovali ceduli naučné stezky.
• V druhé dubnové dekádě si Lovosice připomněly 865 let
od 1. písemné zmínky o vsi Lovosice; kníže Vladislav II.
tenkrát polnosti a několik poddaných věnoval strahovským premonstrátům, které povolal do Čech ze Steinfeldu. Program:
• 14.4. vernisáž výstavy, promítání filmu „Neděle v klubu“
(vyroben pro ČST v r. 1977)
• 15.4.Velká opereta na malém jevišti (soubor Bel Canto
Ústí nad Labem)
• 16.4. Přehlídka filmů o Lovosicích, přednáška RNDr. Salače o archeologii na Lovosicku
• 17.4. Koncert ZUŠ Lovosice
• 22.4. Jarní koncert Dechové harmonie s dirigentem Jiřím
Lhotským v kostele sv. Václava
• 19. dubna vznikla v Lovosicích nová politická strana,
Strana důstojného života. Téhož dne uspořádal Turistický
oddíl mládeže DDM ELKO Lovosice závody na Skalici
u Litoměřic.
• MŠ „U Koníčka“ uspořádala v pátek 26. dubna čarodějnický rej.
• 29. ročník „Jarního putování okolím Lovoše“ se uskutečnil
poslední dubnovou sobotu, ostrý start byl letos v Milešově
a Vilemíně. Účast vysoká - 423 turistů.
• 30. dubna - Slet čarodějnic na Osmičce, program „Kladivo
na čarodějnice“, táborák

• 1. místo na okresní olympiádě z Nj. získal žák ZŠ Antonína Baráka Nikolas Janda ze 7. B.

Květen
• 1. května vyplula poprvé po 40 letech z Litoměřic loď
Porta Bohemica s pasažéry a tak zahájila projekt pravidelné lodní dopravy, kterého se zúčastnily též Lovosice. Loď se až do konce sezóny plavila 3x týdně
z Litoměřic do Roudnice nad Labem a 3x týdně z Litoměřic se zastávkou v Lovosicích do Ústí na Labem
a zpět.
• Beseda s režisérem Zdeňkem Troškou o filmu „Nejkrásnější hádanka“, o natáčení i receptech, se ve vyprodaném
sále KS Lovoš uskutečnila 6. května.
• 12. května začala demolice bývalé ubytovny „Vápenka“;
ukončena byla 24.5.
• 13. května si vyjeli lovosičtí senioři na zájezd do zámku
Velké Březno a do Zubrnic.
• Ve čtvrtek 15. května byl nově rekonstruovaný podchod
u Besedy slavnostně uveden do provozu. Otevření byli
přítomni senátor za Litoměřicko a Slánsko RNDr. Alexandr Vondra, architekt Vladimír Novák, autor návrhu
podchodu, zástupce stavební firmy INSKY, mnozí občané
Lovosic a televize.
• Lovosický Hasičský záchranný sbor se zúčastnil 17.5.
mezinárodního cvičení záchranných sborů ALBIS v Litoměřicích.
• Atletický stadion hostil v sobotu 18. května 2. ročník
Vrhačského a skokanského mítinku a Velké ceny ve
vrhačském trojboji. Nejlepší český koulař Petr Stehlík
suverénně zvítězil výkonem 19,80 m.
• Velká prezentační akce „Hudební odpoledne ZUŠ“ se uskutečnila 22.5. na Václavském náměstí.
• O víkendu 24.-25.5. se konal vodácký závod Porta Bohemica (slalom, sprint, sjezd a střelba).
• V pátek 30.5. bylo slavnostně předáno v lesoparku nové
dětské hřiště, dárek dětem k jejich svátku od a.s. Lovochemie. Soutěžemi pak pokračoval na Osmičce Dětský
den.
• Od května do září byly v Galérii Porta Bohemica vystaveny obrazy Antonína Baráka, bývalého ředitele školy
a malíře Českého středohoří.
• Lovosičtí házenkáři obsadili v extralize mužů výborné 4.
místo.

Červen
• Svaz postižených civilizačními chorobami uspořádal 5.6.
výlet do zámku Krásný Dvůr u Žatce a na zámek Líčkov,
kde jsou uloženy obrazy akademického malíře Oskara
Brázdy.
• Ve dnech 5.-7. června proběhl 13. ročník HAŠMAR
COUNTRY FESTIVALU Lovosice.
• 16.6. se konalo slavnostní ocenění dárců krve v obřadní
síni MěÚ v Lovosicích; zlatý kříž 3. stupně získal za 80
odběrů pan Karel Mareček ze Sulejovic. K ocenění bylo
pozváno 24 dárců. Za 110 bezpříspěvkových odběrů byl
starostou Lovosic odměněn pan Zdeněk Procházka, který
daruje krev od svých 21 let.
• Hodinová stávka, kterou vyhlásili odboroví funkcionáři na
24.6., proběhla i v Lovosicích. V Lovosicích stálo na nádraží několik vlaků, stávkovali členové Konfederace strojvůdců.
• Na Václavském náměstí zpívaly 18. června mateřinky
společně s kapelami ZUŠ.
• 27. a 28.6. se uskutečnil v areálu lesoparku Osmička ALTROS ROCKFEST.
• V poslední školní den odešla z funkce ředitelky ZŠ Všehrdova Mgr. Helena Bušková; se školou se ale neloučí,
od září bude třídní 2. třídy. Z funkce zástupkyně ředitelky
odešla Mgr. Alena Brodilová, ale i ona učí dál, a to 4.B.
Školu opouští bývala sekretářka paní Václava Dolanská, které přejeme na zaslouženém odpočinku jen to
nejlepší.
• V sobotu 28. června se rozjel na „Švestkové dráze“ pravidelný sobotní provoz, který potrvá až do 30. srpna.
Nad celou lokálkou převzal záštitu mikroregion INTEGRO.
• Ing. Jiří Skalský, autor několika publikací o Lovosicích
a okolí, vydal v červnu v nakladatelství KOMPAKT spol.
s r.o. rozšířené a upravené vydání knihy o dějinách Lovosic „Historie Lovosice od pravěku do roku 1948. Hz

S prvním místostarostou našeho města
jsme si povídali o některých aktuálních problémech a novinkách ve městě, hlavně o bytech a dopravě.
První dotaz zněl, co nového je s parcelami pod Lovošem, zájem o pozemky
v Lovosicích spíše stoupá.
V současné době se bude dokončovat

a jaká forma financování bude zvolena.
Rada dá návrh několika variant financování
a zastupitelé pak rozhodnou.

projekt pro zastavení parcel; měl by být uzavřen do konce ledna 2009 v rámci stavebního řízení, a to prakticky na všechny sítě,
na plyn, vodu, dešťovou kanalizaci, veřejné
osvětlení, komunikace. Zastupitelstvo by
mělo v příštím roce odsouhlasit formu prodeje těchto parcel, tj. jakým způsobem se
parcely budou prodávat občanům. Bude
tam vybudováno 90 parcel a počítáme s tím,
že v 1. polovině roku 2009 by měla začít
realizace veškerých sítí. V 2. polovině roku
už by občané mohli začít stavět nové rodinné domky.
Mohou se už občané hlásit o parcely?
Ano, zájemci se mohou přihlašovat na
majetkosprávním odboru města, kde už je
připravován seznam uchazečů o tyto parcely. Zastupitelé ale musí rozhodnout, jak
budou uchazeči ze seznamu uspokojováni

Získalo město nějakou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR?
Na tento projekt jsme zatím žádnou
dotaci nezískali, čekáme na vydání stavebního povolení. Až bude vydáno, budeme se snažit získat dotaci na veřejné
osvětlení a místní komunikace.
V minulé letní sezóně po dlouhých 40 letech opět brázdila Labe výletní loď Porta Bohemica. První sezóna byla úspěšná, do projektu veřejné lodní dopravy vstoupí další
obce, například Libochovany nebo Brná.
Změní se něco také v Lovosicích?
V pátek 7.11. proběhlo setkání zástupců
měst a obcí, kteří se o obnovení osobní
lodní dopravy na řece Labi a mezi Roudnicí
a Ústím nad Labem zasloužili. Na tomto jednání byl také přítomen ředitel sekce vodních cest Ing. Miroslav Šefara, který tam

První prosincovou sobotu se uskutečnil již 17.ročník pochodu na Lovoš pod názvem „Lovosická vánočka aneb o měšec zlého
správce“, který organizuje náš turistický oddíl Vejři. Už jsme si zvykli na
to, že v tomto období počasí nebývá
příjemné .Opět nám pršelo a cesty
byly samé bláto. Přesto tento pochod
absolvovalo 200 účastníků
Nejvzdálenější oddíl Roháči na
soutěž přijeli až z Kladna, další
oddíly byly z Ústí nad Labem, Litoměřic, Roudnice, České Lípy, Žitenic, Štětí a Teplic.Letos byly připraveny soutěže na stanovištích na
téma „Strašidla“. Po presentaci
v Elku prošli soutěžící první kontrolou a tou byl Belfegor,následovalo Kipu, Bílá paní, Hejkal, Vodník, Bludičky, Čertíci, Zlý Správce,
Sranda test a poslední z kontrol byla
každoročně Oklepanda. Zlý správce
v měšci skrýval 88,50 Kč. Měšec
získal oddíl Sojčata ze Žitenic, jako
druhý nejbližší typ měl turistický oddíl ze 4.ZŠ Lovosice.
Vyvrcholením tohoto soutěžního

Novinky v Lovosicích z konce roku 2008
(minirozhovor s místostarostou Vladimírem Johnem)

pochodu bylo vyhodnocení a rozkrojení obří vánočky na vrcholu Lovoše.
V soutěžících se na prvním
místě umístil oddíl vodáci Střekov,
na druhém místě byl oddíl Severská 2 z Litoměřic a bronzové místo
získali Baldíci z Ústí nad Labem.
Velké poděkování patří všem osmnácti organizátorům a sponzorům.
27.ledna.2009 zveme všechna
odvážná děvčata do Elka, kde se
bude konat již tradiční volba MISS
POUPÁTKO. Soutěže se mohou
zúčastnit dívky navštěvující 1.stupeň
ZŠ. Přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM ELKO od 5.1. do 22.1.2009,
kde dostanete i další informace.
Na pololetní prázdniny jsme připravili pro všechny děti, které umí
bruslit, karneval na ledě, pod názvem
Barevný ledový den.Proběhne v pátek 30.ledna na zimním stadionu od
10.30 hodin . Můžete si zde zasoutěžit a vyhrát pěkné ceny, pokud přijdete v maskách.
Na závěr přeje Dům dětí a mládeže Elko Všem našim příznivcům
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2009.
Hamerníková Věra

přednesl projekt Ministerstva dopravy ČR
o vybudování 7 nových přístavišť na řece
Labi; ta by měla realizována v roce 2009.
Jedná se přístavní mola v obcích Dolní Zálezly, Libochovany, Libotenice, Křešice, Nučnice; v Lovosicích a Litoměřicích by měla být
rozšířena přistávací mola. Na projekt přístaviště Lovosice by mělo být vydáno stavební
povolení v lednu 2009 a doufejme, že do
dubna 2009 bude přístaviště hotovo, aby
mohla být včas zahájena sezóna (výběrové
řízení na zpracování projektové dokumentace "Přístaviště Lovosice" pro spojené
územní a stavební řízení vyhrála firma Ctibor
Žežulka-ZEFRAPROJEKT z Ústí n.L.). Přístaviště v Lovosicích by mělo být dle vyjádření
Ing. Šefary financováno Ředitelstvím vodních cest ČR, na celou akci rozšíření vodní
dopravy má ředitelství připraveno asi 20 milionů korun. 1. května vyjedou výletní lodi
tentokrát už pravděpodobně dvě, aby uspokojily větší poptávku. Zájem o osobní lodní
dopravu na Labi v roce 2008 byl pro zapojené obce celkem překvapující, dokonce se
stávalo, že loď nepojala cestující a ti museli
čekat na další jízdu až druhý den.
Počítá se pro plavbu s lodí Ariel?
Loď Ariel to pravděpodobně nebude,
hlavně z důvodu kapacity. Tato loď je malá
a není schopná přepravit vyšší počet osob.
V lednu 2009 bude vypsáno výběrové řízení
na provozovatele těchto dvou lodí; věříme,
že se opět přihlásí loď pana Juláka Porta
Bohemica a čekáme i na další zájemce.
Doufáme, že se přihlásí ještě dvě nebo tři
lodě.
V jakém stadiu je příprava bytů v bývalém Depu kolejových vozidel?
Město požádalo o převod budovy, kde
sídlilo vedení depa a kde byly kanceláře,

České dráhy už budovu na Město Lovosice
převedly, Lovosice už jsou jejím majitelem.
Byla vybrána projekční kancelář (Architektonická kancelář Pavel Černohous z Ústí
n.L.), která nyní zpracovává projekt pro stavební povolení na zřízení 5 až 9 bytových
jednotek o velikosti 1+1 a 2+1. V současné
době probíhá měření a mapování tohoto
objektu, takže čekáme, až přijde do rady návrh, kde budou dispozice těchto bytových
jednotek. Budou to pravděpodobně 2 až 3
varianty a rada pak rozhodne, v jakém počtu
by tam bytové jednotky měly vzniknout.
Realizaci počítáme v průběhu roku 2009,
dokončení asi koncem roku. Objekt bude využíván pro rodinné bydlení. O způsobu využití bytů (zda byty nájemné nebo prodej do
osobního vlastnictví) rozhodne v roce 2009
Zastupitelstvo Města Lovosice.
Uvažovalo se i o koupi stávající rotundy,
kde bývaly uskladněny lokomotivy v zimě
přes noční hodiny. Tento záměr se nerealizoval z důvodu, že tento objekt si od Českých drah pronajala Zubrnická museální železnice, která v létě provozovala o víkendech
tzv. „Švestkovou dráhu“ z Lovosic do Mostu;
chce zde uskladňovat rovněž muzejní exponáty lokomotiv. V druhé části tohoto depa
bude sídlit Společnost přátel železnice, která
má také zájem provozovat zde své aktivity.
Tam, kde bylo stáčiště mazutu, bychom rádi
vybudovali nové Technické služby města,
zázemí pro ně a sběrný dvůr. Zatím jednáme s Českými drahami o možnosti odprodeje a o ceně. Myslíme si, že místo, kde
v současnosti technické služby sídlí, není
vhodné. Je to na příjezdové komunikaci do
města a areál technických služeb není právě
chloubou města Lovosice.
Musíme doufat, že všechny uvedené záměry vyjdou a že se finanční krize příliš
České republiky týkat nebude.
Panu místostarostovi Johnovi děkuji za
rozhovor.
Eva Hozmanová
foto (hv)

Úspěchy ZŠ A. Baráka
V těchto dnech hodnotíme 1. čtvrtletí nového školního roku. Na naší škole se opravdu vydařilo. Školní soutěže se teprve rozbíhají a naši žáci již získali několik významných úspěchů.
Dne 17. 10. 2008 se uskutečnila v Litoměřicích okresní přírodovědná soutěž, které se zúčastnilo deset žáků naší školy. Celkem se do soutěže zapojilo 11 škol a 148 žáků. Naši reprezentanti
byli nejlepší. Obsadili 3x 3. místo, 3x 2. místo a prvenství vybojovali Tereza Hrdličková ze 6.A a Josef Huleš ze 7.B. Na soutěž žáky připravovala paní učitelka Mgr. Marcela Ušáková, všem patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Několika vynikajících úspěchů jsme dosáhli i na poli sportovním (vždyť jsme sportovní
škola). V přespolním běhu okresní finále Dominik Lenert z 8.A získal 3. místo; starší dívky
vybojovaly na turnaji ve
volejbale „O štít 17. listopadu“ prvenství a postoupily do krajského kola. Radost udělali i plavci, kteří
v okresním finále vítězili
hned dvakrát (Josef
Schleis, 9.A a Petra Podrábská, 6.A).
Poděkování patří všem
učitelům tělesné výchovy
a především úspěšným žákům.
Vzhledem k tomu, že
většina soutěží se teprve
uskuteční, můžeme si jenom přát, aby i v nich byli
naši žáci tak úspěšní!
Mgr. Marie Pelikánová
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Na kus řeči s lovosickým farářem, Páterem Pavlem Mikešem
V některých evropských zemích, jako
např. v Itálii, Španělsku, Polsku, tedy kde má
katolická církev větší vliv než u nás, je farář,
v městě či obci vlivnější osobou, než starosta. V Čechách a tedy potažmo i v Lovosicích tomu ale tak není. Ale to jeho roli nijak nesnižuje. Jeho pohled a sdělení
v odpovědích na otázky Lovosického
dneška mohou občanům a čtenářům leccos
poodhalit a snad je i obohatit. Proto jsme si
dovolili Patera Mgr. Pavla Mikeše po třech
letech opět oslovit, ale trochu jinými tématy
než tehdy. Nedávno totiž „oslavil“ třetí výročí
v Lovosicích

Můžete se prosím v první odpovědi
občanské veřejnosti stručně představit?
Především pro ty čtenáře a občany, kteří
Vás dosud nepoznali. Tedy jakési malé
curriculum vitae. Od věci není jistě
otázka, proč jste si vybral tuto profesi, či
lépe řečeno poslání, resp. co Vás k této
volbě vedlo?
Toto povolání jsem si nevybral sám. Kněz
je povolán Ježíšem samotným, aby ho následoval. Tímto způsobem si povolal i mne.
Narodil jsem se a vyrůstal v Duchově.
V roce 1968 mi bylo deset let a v té době
jsem poznal katolickou církev a o dva roky
později jsem byl v Duchově pokřtěný a téhož
roku také biřmovaný kardinálem Štěpánem
Trochtou. Bylo to právě v té době, kdy jsem
pochopil, jak je víra pro mne důležitá. O nějaký rok později jsem emigroval do Itálie
a po studiích filosofie a teologie do USA.
Ocitl jste se v r. 2005 v Lovosicích,
protože tehdejší kněz p. A. Kośmidek byl
přeložen do Děčína a Vy jste přišel
z Mostu. Líbí se Vám zde, nebo možná
lépe řečeno, zvykl jste si? Jakým klíčem
či způsobem jsou farnosti obsazovány?
Neměl jsem problém si zvyknout, protože v této zemi žiji již několik let.
V Lovosicích, tak jako v celé naší zemi,
je vidět tvrdý dopad minulého režimu, kdy
proběhlo silné odcizení lidí od duchovních
hodnot. Navíc naše společnost trpí silným
sekularismem a materialismem. Letos v září
jsem rozdal všem základním školám tisíc
přihlášek do náboženství. Ze všech žáků se
přihlásil jen jeden desetiletý chlapec. To je
velmi smutná vizitka naši společnosti.
O tom, jak jsou obsazovány farnosti, rozhoduje biskup. Samozřejmě se přihlíží ke
schopnostem kněze a potřeby konkrétní farnosti.
Jak byste své tříleté působení zhodnotil? Co se Vám podařilo a co naopak

20

nepodařilo? Jak hodnotíte spolupráci
s městem Lovosice a také s ostatními církvemi? Vidíte prostor pro její zlepšení?
Vaše působení zahrnuje i okolní obce. Co
i k tomu lze z Vašeho pohledu stručně
uvést s tříletým odstupem?
Nerad bych zde hodnotil moji práci kněze
v této oblasti. Abych to upřesnil: pro některé z nás je důležité udržovat budovy,
opravovat kostely… Můj hlavní zájem je ale
pastorace. Udíleni svátostí, katecheze. Lidé
si myslí, že „farář nemá co na práci“ po tom
co odslouží nedělní mše svaté. Já mám
v neděli dvě mše svaté. Jednu v Lovosicích
v 8:30 a v Sulejovicích v 10:30. V sobotu
v 15 hodin mám mši svatou ve Velemíně
a dvakrát za měsíc v kapli v Lukavci. Každý
pátek je také mše svatá v Milešově v Domově důchodců.
Mimo to musím se připravovat na
všechny obřady. Také pohřby, křtiny. Svatby.
Samozřejmě zapisovat matriky, vyřizovat
žádosti o křestní listy, vést účetnictví, vařit,
uklízet, nakupovat atd. Navíc lidé si všeobecně myslí, že kněz musí být k dispozici
24 hodin denně, 7 dnů v týdnů. Bohužel
toho někdy dost zneužívají a chovají se
hodně bezohledně.
Myslím si, že vztahy naší farnosti s městem Lovosice jsou velmi dobré. V minulosti
i nyní jsme si vycházeli vstříc. Naším posledním projektem bylo znovuzprovoznění
věžních kostelních hodin.
Co se týče ostatních církví v naší oblasti,
jednou za rok pořádáme společnou modlitební akci v Baptistické modlitebně zde v Lovosicích.
Některé farnosti jsou mrtvé. V rozpadajících se, opuštěných a v některých případech několikrát vykradených kostelech se
nekonají bohoslužby již několik let. Co bude
dál? Těžko říct. Někteří lidé si například stěžovali u hejtmana a nebo psali dopisy na
biskupství ohledně kostela v Milešově.
Nikdo z nich ale nekontaktoval naši farnost.
Kdybych mluvil čistě obrazně a podařilo se
nám opravit za několik milionů tento pře-

krásný kostel. Kdo tam však bude chodit?
Zamysleme se tím, když v našem městě
žije necelých deset tisíc lidí a v neděli jich
přijde do kostela „hrstka“, myslíte, že v Milešově by tomu bylo jinak?
V minulosti jste skoro dvě desítky let
strávil v USA, a nemýlím li se, máte
i americké občanství. Přibližte prosím
stručně léta tohoto období.
V USA jsem prožil ta nejkrásnější léta
mého života. Přistěhoval jsem se tam v létě
1983, kdy u moci byl Ronald Reagan
a v Římě papež Jan Pavel II.. Byla to krásná
léta, ale zároveň velmi těžká. V té době
nikdo netušil, co se u nás stane v listopadu
1989. Začátky byly velmi těžké. Musel jsem
se naučit dobře anglicky a zvyknout si na
nové lidi, novou mentalitu a novou zemi.
Přiznám se, že jsem myslel, že to nevydržím
a velmi jsem toužil vrátit se do Itálie, odkud
jsem přišel. Nakonec jsem zůstal v USA, dokončil studium teologie a v roce 1990 jsem
ve Fargu v Severní Dakotě přijal kněžské
svěcení. Náš biskup byl původem Ir, ale narodil se v USA. Jmenoval se James Sullivan. Byl velmi pokorný, velice laskavý
a zbožný muž. Pamatuji si, když jsem se
s ním poprvé setkal. Nedovolil, abych spal
v semináři, ale chtěl mě poznat osobně
a proto jsem bydlel na biskupské rezidenci.
Po kněžském svěcení, na které přiletěl i můj
bratr Jaroslav a dvě tety, mě biskup poslal
za kaplana do veliké farnosti Ducha Svatého
ve Fargu. Ta měla také školu a musel jsem
pracovat i ve vojenské nemocnici jako kaplan. Po třech letech jsem se přestěhoval do
vlastní farnosti Rolette jen 400 km od Farga
a tam jsem působil několik let. V roce 1999
jsem se přestěhoval do České Republiky.
Ano, mám americké občanství, ale i české
a na obě dvě jsem velmi hrdý.
České veřejnosti bude velice málo
známo, jak v této zemi může český katolický kněz působit a „uplatnit“ se. Na
čem je to založeno? Srovnávat to se situací u nás doma asi nelze?
Nedá se opravdu srovnávat USA

a Česká republika. Působil jsem hlavně
v USA pro Američany a mám tam stále
mnoho přátel, kteří jsou rodilí Američané.
Mnoho našich kněží pracovalo také s českými emigranty a to byla práce mnohem
náročnější. Naši lidé se zdržovali kolem velkých měst a mnohokrát nebyli ani pokřtěni.
Mnoho našich lidí se plně integrovalo do
americké společnosti.
Lovosický kostel je v majetku státu
nebo církve? Jakým způsobem je pečováno o jeho provoz, údržbu, opravy a jak
je to zajišťováno?
Kostel Sv. Václava je majetkem katolické církve. O provoz se starám já. Opravy
provádíme z peněz, které dostaneme
z darů. Mnoho oprav se bohužel nedá uskutečnit, protože na ně prostě nemáme.
Letos v létě se nám ve spolupráci s Městem
Lovosice podařilo provést generální opravu
věžních hodin. Z města nám pomáhal pan
Ing. Martin Burian, tajemník MÚ. Celkem
MÚ Lovosice přispěl na tento projekt částkou 75 898 Kč. Dále nám darem přispěl
Dr. Bernhard Steiner částkou 9 223 Kč
a Ing. František Rudl přispěl částkou
8 000 Kč. Děkuji tímto Městu Lovosice
i Dr. Steinerovi a Ing. Rudlovi. Všem těmto
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Bez
jejich velkorysé pomoci bychom velmi těžko
mohli tento projekt uskutečnit.
V poslední odpovědi máte prosím prostor pro sdělení či jakousi krátkou promluvu k občanům ke konci roku 2008
a příchodu roku 2009.
Všem občanům děkuji za pochopení
a jsem rád, že máme společnou příležitost
žít zde v Lovosicích. Chci vás pozvat na
každoroční novoroční mši v kostele Sv. Václava, a také na mši 31.12. v 15.30 tamtéž.
Po té bude, tak jako každoročně, ohňostroj.
A co na závěr? Přejme si abychom byli
k sobě laskavější a zvolili cestu vzájemného
pochopení, úcty a lásky i v nastávajícím
Novém Roce 2009.
Děkuji za odpovědi
-jv- (foto hv)

ŘEKA, KTERÁ TEČE PROTI PROUDU
...nebo jaký jiný přiléhavý příměr byste našli k faktu, že Češi jezdí nakupovat plzeňské české pivo do Německa ?
…není to ani moc dávno, co do naší republiky jezdívali němečtí milovníci dobrého piva na „pivní turistiku“. Dnes Češi z příhraničních oblastí jezdí nakupovat české pivo ve velkém i malém do marketů a velkoobchodů do sousedního Německa. Vyplatí se to. Je pravda, že Němci,
kteří ve všech vrstvách obyvatel mají několikanásobně vyšší příjmy, než
my, kupují naše pivo levněji. Například lahvový Prazdroj® je tam totiž podle průzkumu Práva v
průměru o zhruba tři koruny levnější, než u
nás... (Novinky.cz) To ovšem bylo před posledním zdražením...
On už i ortodoxní pivař začne přemýšlet, zda
je lepší točená Plzeň za
30 Kč, nebo exportní lahvová za pouhých 17 kaček… Kdo nás to tak
bere u pusy ? Pivovary,
nebo restaurace?
Venda,
foto Plzeňský Prazdroj

Listopad 2008 byl posledním měsícem,
kdy mezi nám ještě byli tito
naši spoluobčané:
Walter Grusser
1946 Lovosice
Slavěna Nesvarbová 1930 Lovosice
Marie Rajnišová
1929 Velemín
Jana Homolková
1945 Lovosice
Marie Jabůrková
1922 Třebenice
Marie Walterová
1932 Lukavec
Vladimír Klíma
1946 Lovosice
Jarmila Knottová
1946 Sulejovice
Ema Kožnarová
1932 Malé Žernoseky
Sousedé a známí těch, co odešli – vzpomeňte na
ně alespoň krátce spolu s jejich rodinami.
Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dneška

Poprvé zvolena hejtmankou Ústeckého kraje žena
Na ustavující schůzi Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se
konalo 26.11.2008, byla zvolena do funkce hejtmanky 40
hlasy proti 12 pro Jaroslava Foldynu Jana Vaňhová (ČSSD).
Po komunálních volbách na podzim 2006 byla zvolena druhou náměstkyní chomutovské primátorky Ivany Řápkové.
V březnu 2005 byla zvolena místopředsedkyní ČSSD se
zodpovědností za spolupráci s organizacemi blízkými ČSSD
a funkci obhájila i o dva roky později. Kromě toho je místopředsedkyní ústecké krajské organizace a předsedkyní
okresního výboru sociálních demokratů v Chomutově. V pátek 28.11. byla rovněž zvolena nová krajská rada; pro nás je
zajímavé, že do ní byla zvolena Bc. Jana Ryšánková (Štětí,
okr. Litoměřice, ČSSD), jako uvolněná pracovnice; oblastí jejího zájmu bude kultura a památkové péče a oblast sociálních věcí. Nová Rada Ústeckého kraje je složena ze sedmi
členů ČSSD, tří z ODS a jejím členem je rovněž Mirko Bernas, nezařazený zastupitel, původně člen hnutí Severočeši.cz.
Farní charita Lovosice má vlastní webové stránky Farní charita Lovosice je nestátní neziskovou organizací,
která poskytuje sociální služby a pomoc lidem v tíživých životních a sociálních situacích z Lovosicka (a okolí). Je církevní právnickou osobou a jejím zřizovatelem je Litoměřické
biskupství. Farní charita Lovosice byla zřízena v roce 1993
a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou (tj. bez vlastní
právní subjektivity), realizující některé drobné sociální služby
a projekty (provozovala charitní šatník) a věnující se sociálněpastorační činnosti. Na stránkách www.fchlovosice.cz se nyní
podrobně dočtete o její činnosti, třeba o Tříkrálové sbírce,
o tanečním souboru Lačho Amicus a jeho vystoupeních
(např. vystoupení v rámci festivalu “Rotahufest”, říjen 2008,
Ústí nad Labem), o přestěhování „Šatníku“, terénní službě aj.
Společenský večer litoměřické Diakonie - V pátek 21.
listopadu se v hotelu Koliba v Litoměřicích uskutečnil 14. společenský večer Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Tuto benefiční akci moderovali Aleš Háma a automobilový
závodník David Vršecký. Aukce 47 uměleckých děl i výrobků klientů Diakonie vynesla letos 248 tisíc korun, plastika
Olbrama Zoubka byla vydražena nejvýše 58 tisíc korun.
V programu vystoupili klienti Diakonie s country tanci a k poslechu i tanci hrála ústecká skupina The Boom. Výtěžek
dražby půjde na dofinancování chráněných pracovních míst
klientů Diakonie, neboť státní dotace na tato pracoviště byly
pro rok 2008 sníženy. K tomuto účelu Diakonie vydala
také stolní týdenní kalendář na rok 2009 s dvojjazyčnými
texty, který je v Lovosicích v prodeji v Lékárně u Aeskulapa a v Litoměřicích v Diakonii ČCE v Rooseveltově
ulici.
Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ Třebívlice - Ve středu
3. prosince navštívil internetové stránky školy už půlmiliontý

návštěvník; třebívlické stránky jsou v oblasti školství v návštěvnosti na 3. místě v kategorii základních škol a jsou
opravdu velmi hezké. Jako každoročně navštívili školu 4.12.
Mikuláš, andělé a čerti. Nejprve se přišli podívat na první stupeň, poté zavítali do školky a nakonec navštívili druhý stupeň. Odpoledne nevynechali ani družinu. Ani tentokrát si nikoho neodnesli ale někteří už byli v pytlích. Protože slíbili, že
už zlobit nebudou, vrátili je zpět do tříd. Celý dne 6. prosince
vítala třebívlická škola návštěvníky a současně se konaly od
10 hodin na náměstí i Třebívlické vánoční trhy. Celá škola
byla už vánočně vyzdobená a všude byly i hezké výkresy
a výrobky dětí - sněhuláci, kapříci nebo vánoční ozdoby. Prodejní výstava ve škole zahrnovala také drobné keramické
předměty a byla spojena s ochutnávkou vánočního cukroví;
sortiment byl opravdu bohatý.
Jako loni, i letos byl o návštěvu velký zájem. Byla otevřena mateřská škola (v té byly i fotografie dětí z různých
akcí) a všechny třídy školy základní včetně družiny. V šestce
se nabízelo občerstvení, čaj a vánoční cukroví. Podívat se
přišli rovněž starosta Mgr. Josef Seifert a místostarosta Jan
Dienstl. Odpoledne se v třebívlickém kostele sv. Václava uskutečnil adventní koncert, na kterém vystoupili žáci základní
školy a dětský pěvecký sbor Kvítek z Loun.
Keblice budou mít nový znak a vlajku - Obec Keblice
oslaví v roce 2009 již 760 let od první písemné zmínky o vsi
(Keblice prodal Václav I. roku 1249 Herbortovi z Litoměřic);
slavnost je plánována na konec srpna 2009. Heraldik Stanislav Kasík z Heraldické kanceláře „Dauphin“ připravil pro
keblické občany 5 návrhů, ze kterých si Kebličtí vybrali nový
znak: v červeno-zeleně polceném štítě je stříbrné vědro se
zlatými obručemi, z něhož vyrůstá liliové žezlo mezi dvěma
obilnými klasy, každý s odkloněným listem, vše zlaté. Podoba
nového znaku byla zastupitelstvem obce začátkem prosince schválena.
Finále sportovního seriálu KRÁL STŘEDOHOŘÍ - Výběh na Lovoš - Přes 80 běžců se zúčastnilo 24. ročníku krosového „Výběhu na Lovoš“ (historický rekord počtu účastníků!). Závod v délce 3,5 km byl posledním v celoročním
seriálu pro sportovní veřejnost Král Středohoří. Terén byl náročný (ve spodní části bláto, v horní led a sníh). V závěru triumfoval terezínský Jan Bureš.
V sobotu 6. prosince byly v brozanské Kolibě v autokempu slavnostně vyhlášeny celkové výsledky seriálu za rok
2008 a předány ceny . Rovněž zde byly promítány fotografie ze všech závodů Krále a nechyběla ani hudba. Letošním
Králem Středohoří se stal Marek Bušek z Libochovic, na 7.
místě skončil lovosický Ondřej Pšenička st., 42. místo obsadil
Roman Štěrba (hodnoceno bylo 111 závodníků). Pšeničkova
dvojčata (1995) obsadila v kategorii do 18 let 4. (Ondřej 37
b.) a 5. místo (Jakub 22 b.) - 21 hodnocených. V kategorii 4049 obsadil Ondřej Pšenička st. 2. místo jen o 3 body za vítězným Přemyslem Rousem (90 b.) - 42 hodnocených. Pšeničkovi vzorně reprezentovali HC Lovosice, děkujeme!
Královnou Středohoří je pro rok 2008 Veronika Kalibová.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Martiněvsi
- Martiněves je půvabná vesnička, k obci přísluší také Char-

vatce a Radešín, počet obyvatel se pohybuje mírně pod
sedmi sty. Zdejší občané jsou velice společenští a kulturní
lidé, jejich aktivity by jim mohly mnohem větší obce závidět
(alespoň podle programu akcí na jejich webové stránce,
třeba 7. 12. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích uskuteční koncert Kaprova kvarteta). Členky ozdravného pobytu Svazu postižených civilizačními chorobami
v Lázních Mšené se zúčastnily o první adventní neděli 30.
listopadu Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na
návsi u OÚ v Martiněvsi a moc se jim to líbilo.
Už samotný vánoční krasavec byl vyzdoben s láskou
žárovky byly žluté, modré, oranžové, zelené, červené i fialové, nechyběly ani zvonky a krásné velké barevné koule.
Bylo vidět, že ho nestrojili zaměstnanci, ale místní občané.
Kulturní program zahájil několika koledami zahranými na
trubku žák libochovické ZUŠ Tomáš Kubíček (Nesem’ Vám
noviny, Tichá noc…). Tomáš má i vlastní skupinu No Headache. Přítomné z obou obcí Charvatců i Martiněvsi přivítal
v krátkém, ale hezkém projevu starosta Luboš Tydlitát (na
hosty bohužel zapomněl, bylo nás tam přes dvacet). Následovala směs vánočních písní a koled v podání libochovického smíšeného pěveckého sboru Melodie pod vedením
Mgr. Anny Skalské. Asi hodinový program ukončila hudební
skupina Largo, Šárka a Radek Bastlovi. Pro každého návštěvníka byl připraven malý předvánoční dáreček. Místní
ženy napekly a ozdobily perníčky a ty rozdával dobře vychovaný, ale výřečný klučina dostala jsem prasátko s PF
2009 a ještě srdíčko. Zajištěno bylo i občerstvení. Naše
vesnice ožívají…
28. listopadu 2008 bylo oceněno 100 nejlepších českých firem - Zástupci oceněných firem převzali ceny na
Pražském hradě; na 29. místě se umístila a.s. AGROFERT
HOLDING Andreje Babiše; do holdingu patří i Lovochemie
a.s.
Hřbitovní kaple v Evani opravena - Už kolem roku 1890
byla v Evani zásluhou zbožných občanů postavena kaplička,
obec nikdy neměla vlastní kostel, desátek byl odváděn na faru
do Libochovic. V roce 1929 byl v Evani zřízen obecní hřbitov,
opravu kaple tehdy provedla firma Pokrývačství Miroslav Lebert. V současnosti Rekonstrukce střechy stála 203 tisíce korun, dotace od Ústeckého kraje činila 120 tisíc, zbylou částku
hradila obec. Při opravě bylo v kopuli nalezeno zaletované
pouzdro z roku 1930, po otevření v něm byly objeveny vzorky
dobových mincí a pamětní list. Také současní zastupitelé vložili do kupole pamětní list se vzkazem pro budoucí generace:
„Přejeme Vám, aby jste o obec Evaň pečovali, zvelebovali ji,
dbali tradic a jejího dobrého jména, protože zde jsou kořeny
našich předků, naše i našich potomků“. Další dotaci získala
Evaň od Státního zemědělského intervenčního fondu. na
přestavbu bývalé školy; bude z ní Centrum celoživotního
vzdělávání s počítačovou učebnou s interaktivní tabulí a možností promítání. V budově se budou také scházet členové
místních spolků a důchodci.
Hz

Nezaměstnanost v listopadu
V měsíci listopadu 2008 míra nezaměstnanosti
v okrese Litoměřice vzrostla o 0,10 %, tj. na 7,44
%. Celkově bylo v okrese 4 711 UOZ (uchazečů o
zaměstnání), tj. o 65 UOZ více než v měsíci říjnu
2008. Porovnáme-li stejné období loňského roku
2007 je počet UOZ o 310 méně. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc listopad 847, tj.
o 196 VPM méně než v předešlém měsíci. Podíváme-li se na stejné období loňského roku máme
o 245 VPM méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 30.11.2008 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1 346 osob. Např. VPP (veřejně prospěšné
práce) 45 osob, SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 161 osob a rekvalifikovalo se 41 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem
okrese VPM např. pro obsluhu šicích a vyšívacích
strojů, pro obsluhu strojů na zpracování a konzervování masa a ryb.
Na pořadí se v tabulce míry nezaměstnanosti nic

nezměnilo. Lovosicko se již delší dobu drží na třetím místě za Roudnickem a zaznamenalo zvýšení nezaměstnanosti nad okresní průměr. Podniky, které na Litoměřicku zaměstnávají tisíce lidí a jsou dodavateli automobilek, zatím propouštění svých zaměstnanců nehlásí.
Některé podniky v okrese zaznamenaly pokles výroby, propouštět se
zatím nechystají.
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Litoměřice
Mikroregion

EA

Litoměřicko

k 31.10.08
UOZ

Dosažitelní

21 585

1 383

1 315

6,08%

%

Roudnicko

13 141

968

919

6,99%

Lovosicko

7,54%

10 174

821

767

Libochovicko

5 455

503

483

8,55%

Štětsko

5 994

644

614

10,24%

Úštěcko

2 402

312

302

12,82%

Podle ÚP v Litoměřicích připravil (hv)

Ondřej Hrdlička z lovosického střediska Shotokan
Klubu Rajchert Sport Union na Funakoshi Cupu v Zákupech jen zářil. Podařilo se mu vybojovat prvenství
mezi mladšími žáky v disciplíně kata.
ReJ
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Ocenění dárcům krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže
v Litoměřicích ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích připravil slavnostní ocenění
dárců krve, které se konalo 26.11.2008 v obřadní síni MěÚ v Lovosicích. K ocenění bylo
pozváno 27 dárců. Na tomto setkání byly předány bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr.
Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů
krve. Přítomné krátce pozdravil starosta Lovosic Jan Kulhánek, který ocenil to, že
v dnešní uspěchané době věnují dárci nejen
svůj čas, ale i to nejcennější, svojí krev. Potom
starosta spolu s Vědunkou Kadavou za ČČK
Lovosice předal plakety a dárky za 10, 20 a 40
bezplatných odběrů krve. Oceněné představovala zástupkyně Úřadu Oblastního spolku
ČČK Litoměřice Olga Šotnarová.
Za 10 odběrů bylo oceněno a bronzovou
plaketu Dr. Janského obdrželo 14 dárců:

Marek Kaduk, Josef Antl, Jiří Grunt, Marcela Johanedisová, Jan Karfík, Marcela Kokaničová, Irena Masopustová, Martin Med,
Vladislava Rezková, Aleš Tóth, Venuše Záleská, Kamila Hrůzová, Jiří Běloch, Martin
Šnajberk.
Za 20 odběrů a stříbrnou plaketu obdrželo 6 dárců:
Miroslav Vajc, Petra Divecká, Pavel Maňas, Daniel Nedorost, Alena Palánová, Jaroslava Stříbrská,
Za 40 odběrů krve a zlatou plaketou bylo
oceněno 7 dárců:
Václav Cívka, Luboš Kracík, Pavel Rozínek, Jaroslava Lomičová, Petr Starý, Ing.
Olga Fuksová, Jan Pilař,
V závěru poděkoval dárcům i předseda
Oblastního spolku ČČK Litoměřice MUDr.
Vladimír Valta, který ve svém vystoupení

ocenil jejich ničím nenahraditelný přístup.
Také uvedl, že v roce 2007 bylo oceněno
26092 dárců. Spotřeba krve v ČR tomto

roce byla z 380 tisíc odběrů a to nejen k přímému použití ale i k výrobě potřebných
krevních produktů.
Připravil a foto (hv)

Mariánský sloup v Režném Újezdě obnoven
Pokud se někdy vydáte na malou procházku po krásách našeho kraje, jistě nezapomenete
navštívit i blízký Boreč. Jeho naučná stezka začíná v malebné vesničce zvané Režný Újezd.
Již na začátku vesnice po pravé straně, pod vzrostlou lípou, na polní cestě na Struženku se
můžete povšimnout dřevěného sloupku s obrázkem Panny Marie. Dříve tu stával starý cihlový
podstavec s křížem. Vlivem zubu času kříž upadl a podstavec se začal pomalu rozpadávat. Podle pověstí, co si lidé vyprávějí, poslední, kdo opravil tento kříž, byl pan Hoření. Obyvatelům
toto místo již delší dobu leželo na srdci a jednoho večera se v místním hostinci u piva dohodlo
pár lidí, že by se s tím mělo něco udělat. Netrvalo dlouho a Honzovi Jandovi z Bílinky se v mysli
začal rodit nápad. Postavíme na místě staré památky sloup s Mariánským obrázkem. A jak řekl,
tak se také stalo…
K rozebrání starého podstavce došlo 13. října 2008 odpoledne a zrodilo se velké překvapení. Janda spolu se svými kamarády našli mezi cihlami prasklou keramickou nádobu, ve které
byly uloženy zřejmě písemné dokumenty a tři mince. Z dokumentů se bohužel nic nedochovalo, protože byly rozmáčené a nalezené mince pocházely z roku 1872, 1881 a třetí tzv. mince
se nedala identifikovat ( jak podotkl jeden známý: ,, ta mince vypadá jak naše falešná desetikoruna“ ).
Vše bylo zdokumentováno, byla udělaná nová betonová deska spolu se schránkou a železnou patkou, která drží dřevěný sloup. Než stačil beton vyzrát započaly práce na dřevěném
sloupu, na kterém jsou nalepeny
keramické dlaždice s obrázkem
Panny Marie. Dne 8. listopadu
2008 byl Mariánský sloup postaven na své místo, kde spolu s
ním byly rovněž uloženy nové
dokumenty spolu s těmi starými
a byly připojeny i mince nové i ty
zde nalezené.
Myslím, že Mariánský sloup
v Režném Újezdě mezi obyvateli není vnímán jen jako symbol víry, ale jeho postavením je
i vyjádřena úcta k minulosti a
k památkám, o které je třeba
dbát a pečovat. Občanům, kteří
dbají o obnovu památek ve
svém okolí, je nutno poděkovat. A za povšimnutí by stála
každá, byť jen malá, péče o tyto
staré mezníky v našich dějinách, které se nachází kolem
nás.
Martin Brůža
foto vlastní
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