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Naše nejmenší škola má čtvrtého ředitele
Historie pětitřídní školy ve Všehrdově ulici začíná v roce
1960, kdy byla budova bývalého okresního soudu přes
prázdniny v poklusu přestavěna na národní školu; přestavbou budovy byl tehdy pověřen učitel Josef Veleman, který se
od 1. září 1960 stal ředitelem nové lovosické školy a byl jím
do roku 1976. Škola tehdy měla 7 tříd a 245 žáků. Po něm
se stala ředitelkou paní Ludmila Horáková (1976-1992); neodešla přímo do důchodu, učila ještě děti v lovosické
Zvláštní škole. V pořadí již třetí ředitelkou školy byla od září
1992 do 31.7.2008 Mgr. Helena Bušková (vstupní „ředitelský“ rozhovor s ní byl otištěn v prvním lovosickém měsíčníku Lovosické listy, který vycházel zásluhou Ing. Miroslava
Harta; rozmlouval s ní tehdy šéfredaktor listu Roderick Slavík). Rovněž ona bude učit i nadále.
Za dobu trvání prošla školní budova několika rozsáhlými
rekonstrukcemi a v současnosti je po všech stránkách zcela
moderní a pro děti i pedagogy přitažlivou (ze setrvačnosti
se jí občas říká „u soudu“, i když dnes soud už opravdu nic
nepřipomíná). Nyní dostala škola novou paní ředitelku,
Mgr. Moniku Zemanovou. Škola pro ni ovšem nová není,
učila zde už mnoho let. Protože však ji všichni naši čtenáři
neznají, začala jsem s ní rozhovor od Adama.
Paní ředitelko, představte se prosím našim čtenářům.
Narodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem také absolvovala základní školu. Po maturitě na Střední pedagogické
škole v Litoměřicích jsem nastoupila učit na zdejší školu.
V Lovosicích bydlím se svým manželem a dvěma dcerami
od roku 1988. Působila jsem rovněž jako učitelka v Mateřské škole Resslova, na kterou také ráda vzpomínám. V roce
1996 jsem se vrátila na své původní pracoviště, dostudovala vysokou školu a od té doby „válčím“ na ZŠ Všehrdova.
Mám dvě dcery a manžela, kteří mi pomáhají zvládnout tuto
náročnou profesi, za což jim moc děkuji.
Jak byste charakterizovala Vaši školu, kdybyste ji
chtěla někomu přiblížit?
Naše škola je rodinného typu. Každý, kdo ji kdy navštívil,
se o tom přesvědčil. Žáci k nám chodí od 1. do 5. třídy a poté
přechází na okolní školy nebo gymnázium.V letošním roce
se vzdělává na naší škole 210 dětí v 10 třídách.
Letos poprvé naše škola otevřela i přípravnou třídu, do
které dochází 14 dětí z lovosické oblasti. V současné době
mají děti různé obtíže na základě specifických poruch učení
(SPU) či logopedické vady a právě pro takové děti je tato
třída určena. Mohou sem být zařazeny i výjimečně nadané
děti. Zvykají si na školní režim, do jejich činností patří nejenom spontánní hry, ale i řízené činnosti podobné jako v mateřské škole. Každé dítě zde má možnost velkého
individuálního přístupu paní učitelky Ivy Reicheltové, která
s dětmi pracuje.

Jak jsem zmínila v úvodu, Vaše škola mně osobně
připadá téměř dokonalá. Nejsem tam ovšem denně, vy
to možná vidíte jinak. Co byste chtěla dostavět, opravit,
zrekonstruovat – chystáte něco letos?
Školu jsem převzala od bývalé paní ředitelky Heleny Buškové ve výborném stavu. Byla to její vysněná „ holčička“, kterou si s láskou hýčkala. Udělala pro tuto školu velmi mnoho
a to je na škole znát. Touto cestou bych jí chtěla i já osobně
moc poděkovat, protože to byla po maturitě má zavádějící
paní učitelka a ona mě dovedla až tam, kde nyní jsem.
O to jsme měly já a má zástupkyně Mgr. Jana Kašparová
lehčí start do školního roku. Letos byla pro žáky nově zrekonstruována šatna, ve které na každého čekala jeho
skřínka. Ve spolupráci s městským úřadem se přebudovalo
i hřiště. Vím, že je stále co zdokonalovat a za pomoci celého
kolektivu zaměstnanců toho určitě dosáhneme.
Jaký máte školní vzdělávací program?
1. a 2. třídy se v tomto školním roce již vyučují podle
Školního vzdělávacího programu. Jeho předností je určitě
to, že každá škola si ho mohla sestavit přímo „ na tělo“. Do
programu jsme si proto mohli i my zařadit více projektů,
o které se zajímáme. Týká se to nejen zájmu o náš region,
ale i ekologické projekty Ekohraní či třídění odpadu. Za
školní docházku se žák například seznámí s Českým středohořím zábavnou formou a tudíž si více zafixuje získané informace. Nechceme zapomenout ani na české tradice jako
jsou Vánoce, Velikonoce, Masopust...

 - Zprávy z radnice
 - Novinky z města
 - Ohlédnutí za starým
rokem
 - Pohledy a komentáře
 - Rozhovor na Milešovce
 - Vítání nových dětí
 - Nové knihy
 - Policie a hasiči
 - Kultura a sport
 - Ze škol a školek
 - Svět vodních cest
 - Poezie všedních dní
 - Střípky a postřehy

Co připravujete pro předškoláky?
Právě naše škola již před několika lety začala se zábavnými odpoledni, které jsou určeny pro předškoláky. Mají se
možnost seznámit se nejen s paními učitelkami a školou,
ale i se svými staršími spolužáky. Moc se nám dle ohlasu rodičů letos osvědčil projekt „patronů“ našich nových školáků.
Pomáhají jim zvládnout první školní krůčky, čekají na své
svěřence v šatně, doprovodí je do třídy a o přestávce pomohou s přípravou na další hodinu. Celá tato spolupráce
vrcholí při vánoční besídce pro předškoláky.
Jakou máte družinu; vím, že máte více oddělení?
Škola, to nejsou pouze třídní kolektivy se svou učitelkou,
ale i družinová oddělení s vychovatelkami. A o tom, že se
zde dětem líbí, svědčí i fakt, že jsme letos nemohli vyjít vstříc
všem zájemcům z řad starších školáků o družinu. Na děti
čeká v družině krásné prostředí, různé herní koutky, ale
i velmi nabitý program paní vychovatelek. Pořádají pro děti
i víkendové návštěvy kin.
Několik let jste byla správcem počítačové sítě a metodikem internetu – kdo po Vás tuto činnost převzal?
Jsou i jiné personální změny?
Technika nás obklopuje ze všech stran, škola nyní využívá PC počítače, ale i McIntoshů. Každá třída je vybavena
audio i video technikou. Stále působím jako ICTK správce,
ale zrušením projektu Internet došlo ke změnám, které považuji za zlepšení. Můžeme si tedy instalovat sami vyhovující software pro výuku. Každá třída má povinnou jednu
počítačovou hodinu týdně, kde paní učitelky s dětmi pracují
s textovým editorem či vyhledávají nějakou informaci pomocí internetu. Právě zde vidím do budoucna možnosti
zlepšení, chtěli bychom pomocí nějakého projektu nebo
sponzorů získat i finance pro Interaktivní tabuli, kterou bychom určitě při výuce využili.
Byly v poslední době nějaké zajímavé úspěchy v soutěžích a olympiádách?
Že jsou děti od přírody soutěživé, se můžeme přesvědčit
snad každý den. Náš kolektiv pro ně připravuje 1 x měsíčně
soutěžní odpoledne z různých oborů - sport, recitace, hra na
hudební nástroj, Superstar, výtvarné činnosti. Z těchto školních kol vysíláme zástupce do oblastních, ale i okresních kol.
V loňském roce byla V. Nedorostová na okresní přehlídce recitátorů. Připomenout musím také úspěch našich fotbalistů
v McDonald Cupu, získali krásné 2. místo v okrese.
Je prý u Vás ve škole nějaká výjimečně nadaná dívenka, má nějaký speciální učební plán? Pracujete určitě také s dětmi s poruchami učení.
Na každé škole, a tedy i u nás, s dětmi pracují učitelé
a vychovatelé, ale svou radou a pomocí mohou přispět
i speciální pedagogové. Děti s poruchami učení spolupracují
s dyslektickou ambulantní poradnou (DAP) na naší škole
a logopedické nápravy pomáhají odstranit i ostatní speciální pedagogové. Už 3. rokem máme také zkušenost vzdělávat i dítě nadané. Jedna žákyně ze IV.B pracuje
v matematice podle svého individuálního plánu, který sestavuje její třídní učitelka - pracuje podle osnov 5. třídy.
(Dokončení na straně 2)

Třídění komunálního odpadu

Zastupitelé města svým usnesením č. 177/IV/2008 s platností
od 1.1.2009 rozhodli o navýšení
poplatku za likvidaci komunálního
odpadu na 492 Kč za osobu a rok.
Výše poplatku je nižší než v okolních městech, přesto je to navýšení a tudíž opatření pro obyvatele
Lovosic nepříjemné. Proč došlo
k navýšení poplatku?
Zákon č.185/2005 nařizuje zvýšení poplatku pro rok 2009
o 100 Kč za uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku. Od
roku 2005 každé 2 roky platíme za
uložení do země o 100 Kč více. Likvidace komunálního odpadu stála město v roce 2008 cca 8 milionů Kč. Předpoklad
pro rok 2009 je 8,6 milionu Kč. Kapitační platba za odvoz
odpadu v roce 2008 činila 3,6 milionu Kč. Navýšením poplatku se částka zvýší na 4,3 miliony Kč, což je polovina potřebné částky. Město dotuje tuto činnost 4,3 miliony Kč. Za
tříděný odpad město dostalo v roce 2008 od společnosti
EKOKOM cca 600 000 Kč. Úspora je ovšem větší než 600
000 Kč, neboť vytříděné suroviny neskončily na skládce
a tudíž jsme ušetřili platbu za uložení do země.
Setkávám se s názorem, že odpad třídí pouze obyvatelé rodinných domů a naopak. Tady si dovolím konstatovat, že třídí Ti, kdo mají šetrnost a pořádkumilovnost v povaze. Je pak jedno, zda bydlí v rodinném domě, nebo ve
velkém bytovém domě. Další názor tvrdí, že chybí motivace
pro třídění odpadu například ve formě snižování poplatků.
Za současné situace a nárůstu nákladů na skládkování to
dost dobře není možné. Některá města a obce a jejich zastupitelé populisticky ustupují od plateb. Je to efektní a občany vítané, hlavně v období před volbami, které nás čekají v nejbližší době. Dopad je však hrozný. Statistiky mluví
jasně. Kde občané neplatí za svoz odpadu, tam se přestává odpad třídit. Města se umísťují na posledních místech
v množství vytříděného odpadu. Škody jsou veliké, zvláště
ve vědomí mladé generace. Osobní příklad je to nejlepší,
co mladším můžeme předat.
Jak dál? Přiblížit sběrný dvůr z Prosmyk do města, blíže
k občanovi, který potřebuje odložit starou sedací soupravu, plechovky od barev apod. Příležitost se nabízí
v prostoru železničního depa. Ve spolupráci s firmou BEC
udržet vysoký standard nabízených služeb. Řešit a pokud
možno zamezit zakládání černých skládek v intravilánu
města. Také nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
klade na město nové požadavky. Problémy jsou od toho,
aby se řešily a tak je budeme s vaší pomocí řešit. Přitom
vás chci požádat, vážení občané, o spolupráci.
Všichni přece chceme žít v čistém městě…
Jan Kulhánek

Z usnesení Zastupitelstva města
Jednání se uskutečnilo dne 15.01.2009 za postupné
účasti 18 - 20 konšelů. I v letošním roce hned po zahájení
došlo na náměty a připomínky občanů, kdy jako první vystoupila dvojice paní Tomášková a paní Ptáčková s nabídkou na zavedení kurzů plavání miminek. Nejprve se jedná
o věkový obor dětí od 6 měsíců do 1 roku, s pozdějším rozšířením do věku 4 let. Podmínkou je však buď úprava režimu
malého bazénku na vyšší teplotu, nebo jeho celková rekonstrukce, na kterou se již po povodních nedostalo. Varianta s úpravou teploty byla akceptována a ZM uložilo odboru
kultury, tělovýchovy a sportu ( po zjištění eventuelních dalších zájemců o tuto činnost) zajistit zpracování analytického materiálu, posuzujícího organizační, technické a ekonomické podmínky pro realizaci.
Dalším z přispěvatelů byl Ing. J.Skalský, který požadoval
lepší informovanost o postupu prací na zajištění zdrojů tepla
pro město a upozornil na nevhodné zábradlí v podchodu pod
tratí u „Deli“ zvlášť pro hendikapované občany. Zvýšení informovanosti bylo přislíbeno a zábradlí bude vyměněno.
Poslední dotaz vznesl RNDr. Mašín a zajímal se o osud
obchvatu Holoubkova. Zde bylo řízení přerušeno z administrativních důvodů, ale stavba stejně nemůže být, vzhledem
k charakteru počasí, zahájena. Dle vyjádření ŘSD se už ale
nepočítá s úplnou uzávěrou.
Organizační záležitosti
V diskusi nad plněním minulých usnesení byl znovu otevřen problém prodeje budovy ve Školní ulici konsorciu lékařů
Quatusana za nabízených 6 milionů Kč a bylo dáno k další
úvaze, není-li lepší tento objekt ponechat ve vlastnictví
města a dále ho pronajímat.
Pro současné nadměrné pracovní zaneprázdnění požádal Bc. Jindřich Novák MBA o uvolnění z funkcí člena i předsedy fiančního výboru. ZM vzalo tuto žádost na vědomí
a bude vyhledán jeho vhodný nástupce.
Převody nemovitostí
V této části došlo hned na počátku k zajímavému problému. Paní Marta Válková, která získala byt výběrem z obálkové metody, žádala o prodloužení termínu úhrady kupní
ceny o 3 měsíce. Důvodem bylo pomalé vyřizování úvěru ze
strany banky v současném období obezřetnějšího přístupu
finančních ústavů k půjčkám i vzhledem k uzávěrkám na

Z usnesení Rady města
RM revokuje usnesení č. 679/2008, kterým byla Marcele Havlové, Terezínská 215/8 schválena výpověď nájmu bytu. Dále
schvaluje s Marcelou Havlovou uzavření nájemní smlouvy na
byt, za podmínky úhrady plného dlužného nájemného do
19.12.2008.
RM bere na vědomí
- předběžnou cenu tepelné energie 541,29 Kč/GJ bez DPH
(590 Kč/GJ včetně DPH) na rok 2009 a pověřuje starostu
podpisem příloh č. 3 ke smlouvě č. 6 a č. 32.

Naše nejmenší škola má čtvrtého ředitele
(Dokončení ze strany 1)
Tradicí jsou na Vaší škole charitativní akce. Je v této
oblasti něco nového?
Škola se v rámci svých možností zapojuje do různých charitativních akcí. Dík patří dětem, ale také rodičům za spolupráci
na nich. Jedná se o vánoční příspěvek na jeden z televizních
adventních koncertů. Také jsme letos podpořili charitativní akci
ZOO Ústí nad Labem “Padíky pro Alíky“, na které se vybralo
15 160 kusů padesátihaléřů. Do budoucna se i nadále budeme
do charitativních akcí zapojovat. Všem za ně patří dík. (Pozn.:
Viděla jsem krásnou kasičku ve tvaru aligátora, kterou si děti
udělaly. Padesátníky se mu házely do zubaté tlamy.)
Každému ponecháváme možnost vyjádřit svůj názor,
přání..
Máte slovo, paní ředitelko.
Co více dodat? Start do nového školního roku se nám
všem vydařil. Práce ředitelky není práce sólisty, proto mé
poslední poděkování patří všem zaměstnancům naší školy.
Teď nám jenom popřát i dobrý výsledek v cíli! Ke startu , připravit, pozor, teď...!
Paní ředitelce Zemanové děkuji za rozhovor a přeji jí, žáčkům i všem zaměstnancům školy v tomto školním roce
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konci roku. Diskutovalo se o případném penále, nakonec ale
z uvedených důvodů ZM souhlasilo s posunutím platby na
31.3.2009.
Dále pak byly projednány prodeje nebo koupě pozemků,
pro blíže neinformované obtížně představitelných, kdy v osmi
případech byl vydán souhlas, ve zbylých dvou nikoli.
Dotace
ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci „Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části
města Lovosice“. Celkové předpokládané výdaje jsou 40 736
000 Kč. Druhou žádostí bude dotace na „Zřízení muzea
a kulturního centra města Lovosice“ s výší výdajů
75 851 000 Kč. Obě akce by byly kryty částečně z rozpočtu
města, dále pak z eventuálních dotací a z úvěru.
Různé
Dlouhou diskusi vyvolal záměr zřízení zpoplatněných parkovacích míst v centru města. Cílem zde není přivydělat prostředky do městské pokladny, ale uvolnit auty přeplněný městský střed. Protože se jedná o složitou záležitost, byl schválen
jen záměr a v dalším bude řešen způsob, jak situaci řešit.
Zřejmě se to neobejde bez pomoci specializované firmy.
Dle oznámení Krajského úřadu nebude rozšíření betonárny „Holcin“ (na Lhotce) posuzováno dle předpisů EIA, protože se jedná o mobilní zařízení s časovým omezením na
dobu výstavby posledního úseku dálnice D8.
ZM souhlasí s vytvořením městské hudební znělky, kterou jako dar nabídl ředitel ZUŠ pan Mgr. Lhotský.
Zastupitelstvo mělo zvážit, zdali je vhodné vybudovat
v zakoupené bývalé správní budově ČD 11 menších bytových jednotek, nebo tento počet zmenšit se současným
zvětšením bytových ploch. Po ujištění, že se jedná jen o určení počtu a že způsob nabývání těchto bytů (pronájem, prodej) bude řešen násled-ně, byl navržený počet schválen.
Posledním programovým bodem byla zpráva o činnosti
Městské policie za období 09 - 12 2008. Náčelník MP podal
rozsáhlý výčet akcí a úspěchů, které za-jistilo nejprve pět,
v současnosti sedm strážníků. Toto téma si zaslouží rozsáhlejší informování (např. bylo uloženo 72 pokut) a v budoucnu je možné rozší-ření na nepřetržitou činnost, protože
se o tuto práci zajímá dostatek vhodných uchazečů.
JiH/PaF

pouze samé pěkné události, hezké vycházky a dětem ve
škole jen samé úspěchy. Snad se najdou finanční prostředky
i na Interaktivní tabuli, škola by si to zasloužila. Musím pochválit pěknou výstavu ježků a okrasných vazeb z podzimních lesních plodů a travin, kterou jsem viděla při volbách.
Udělaly ji se svými vychovatelkami děti z družin.
Děkuji za rozhovor
Eva Hozmanová
portrét (hv)

V záři lednového slunce vypadá nově omítnutá škola
jako nová...

RM souhlasí
- se zněním kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.
2094/6 (trvalý travní porost) o výměře 233 m2 v k.ú. Lovosice, uzavřené mezi městem Lovosice a Ing. Vladimírem
Šafrou a Lenkou Šafrovou, Lovosice a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení.
- s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Lovosice
a Mgr. Václavem Chládkem, provozovatelem soukromé
plavecké školy Roudnice n. L., na zajištění povinné výuky
plavání pro žáky 3. a 4. ročníku základních škol v Lovosicích v roce 2009.
- se zněním nájemní smlouvy o nájmu části autobusového
nádraží v Lovosicích na pozemku p.č. 504/1 a vybraných
autobusových zastávek na pozemcích p.č. 266/1, 478/1
v k.ú. Lovosice a dále souhlasí s uzavřením této smlouvy
s dopravci DP INTERCITY, s.r.o., Obec Podsedice, Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., ČSAD Semily, a.s.,
ČSAD Slaný, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova,
a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., BusMat plus, s.r.o., Autobusová dopravní s.r.o a pověřuje
pana starostu podpisem.
- s podáním Žádosti o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti na akci "Václavská pouť Lovosice 2009" a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM ruší výběrové řízení na zpracování projektové žádosti
na akci "Zřízení muzea a kulturního centra Lovosice" z důvodu podání pouze jedné nabídky a stanoviska Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
RM odvolává na základě návrhu komise kultury, sportu
a cestovního ruchu z důvodu neúčasti ke dni 1. 1.2009
z funkce člena pány Josefa Kořenského, Miroslava Nesvarbu, Leopolda Kukačku a na vlastní žádost Miroslava
Šandu.
Podle webu MěÚ Lovosice jč-

mateřídouška. Koniklec již odkvetl, prozrazují ho jen chomáče
ochmýřených nažek. Občas prolétne motýl, ponejvíce okáč černohnědý s oranžovým lemem
na okraji křídel.
Slunce svádí boje s oblačností, která je velmi různorodá
a barevná. Středohorskou atmosféru umocňuje zpěv ptáků,
v němž vyniká hlas strnada lučního, kterého máme možnost
spatřit. Upozorní na sebe i nápadně žlutozelenou hlavičkou.
Jak stoupáme, přibývá vyprahlejších míst s mateřídouškou
a dalšími skalničkami, z nichž nás
zaujme netřesk svými drobnými
žlutými květy. Je tu mnoho daljč
ších druhů rostlin, ale my už více
nepátráme, raději se držíme
stezky, abychom nepošlapali tu křehkou, barevnou krásu oživující kamení...
…a jsme na vrcholu Čičova. Je tu malá náhorní plošina, kde
nám Středohoří nabízí další zajímavost v podobě mimořádně velkých černých čmeláků s oranžovými zadečky, kteří létají namáhavě
s hlubokým bzukotem a usedají na světle fialové voňavé květy mateřídoušky. Usadíme se v místech, kde končí plošina a kopec se
velmi prudce svažuje k severu. Je tu pěkný rozhled na všechny
strany, takže můžeme obdivovat Házmburk, Oblík, Srdov, Brník na
jižní straně, na severu Zlatník, Želenický vrch a v dálce u Mostu
Hněvín. Za ním vystupuje v oparu sotva znatelné pásmo Krušných
hor. A pak je tu Bořeň, jehož drama umocňují tmavé mraky, a ještě
další kopce a kopečky. Sever nám vyhrožuje bouřkou.
Slunce připaluje a vyláká další motýly. Přilétá perla Středohoří
- otakárek fenyklový. Na chvilku usedne, ale opět vzlétne. Pozorujeme jeho třepotavý rychlý let. Babočka bodláková usedne
na kámen a rozevře křídla proti slunci.
Kamení - Čičov má svoji mineralogickou specialitu - v puklinách čedičů se vyskytuje vzácnější nerost aragonit (kosočtverečná forma kalcitu) a my tu nacházíme stopy po sběratelích, kteří
tu kutali.
Sedíme a rozjímáme nad nádhernou a pro nás posvátnou krajinou, jejíž obdobu bychom jinde v Čechách marně hledali.

Z NAŠICH POUTÍ - ČIČOV
Staré básně
když Múzy nelíbají
pak hrábnu do vzpomínek
všechny jsou
hrubě tesané touhami
a zaprášené sny
jemným dlátkem
s prasklou rukojetí
hladím na nich
rány po sekerách
pak přecedím je sítem let
napustím šelakem
pochopení
a postavím je na slunce
dozrát
lidé chodí kolem
podívají se přes plot
zastaví
poznávají své sny
oldjerry

Srpnová noc
když má láska jde spát
sám sedávám rád
u ohniště
židle venku
s prací těžkou hotov po dni
po soumraku cucám sklenku
tokajského Szamorodni
koukám k nebi jako šmanty
hledám známé
radianty
z nichž tryskává roj létavic
jenže dneska
vůbec nic
místo hvězd jen
únavný den
kdo si všimne
mého spaní
probouzí mne
rosa ranní
víc snad
i chlad

Stará bonboniera
Černá a bílá
taneční pár - menuet
jak horský potok

Menuet z válce strojku ti dva ze slonové kosti

Tentokrát jsme se vydali do Lounského středohoří na čedičový
vrch Čičov, nazývaný též Hořenecký špičák podle obce Hořenec,
v jejíž blízkosti se nachází. Kopec s nadmořskou výškou 447 m
působí velice exoticky, není tu les, jen tu a tam vyrůstají keříky
z porostu stepní trávy, která dodává kopci sametový vzhled
a něžnost. Možná, že právě zde je původ názvu Čičov.
Stoupáme po úzké vyšlapané pěšince jižního svahu
k vrcholu. I když je místy cesta velmi strmá, vystupuje se
dobře. Chvílemi se zastavujeme, protože hledáme zajímavosti stepní vegetace, které na sebe nedají dlouho čekat.
Vzhledem k tomu, že častěji pršelo, tráva je svěží zelená
a poměrně vysoká. V ní pak vynikne sytě žlutý až tmavě oranžový květ štírovníku oblecného. A již objevujeme rostlinu,
která nás zaujala svojí tmavě růžovočervenou vrcholovou
částí, na jejímž spodu vyrůstá žlutavý květ - jak zjistíme z atlasu,jedná se o černýš rolní. Celá rostlina však působí tvarem
i kontrastními barvami dojmem, že je odněkud z jižní Evropy.
V trávě se vyjímají skvrnité listy a žluté květy voskovky menší.
Zaujme nás intenzívně modrý až modrofialový květ kpoměrně
vysoké šalvěje luční, která místy vytváří koberce. Listy několika druhů bodláků nám naznačují, jak bude louka vypadat
možná již za měsíc. Hledáme teplomilný kozinec dánský s fialovým květem - zatím marně, ale určitě tu má listy, které se
snadno dají splést s listy některé jiné vikvovité rostliny. Dokvétá
ještě bílý rožec. Kontrastem jsou pak místa kamenitá, kde roste
..... je největší tma. Toto paradoxní tvrzení mnohokráte
prokázalo svou pravdivost
a také ve mnou popisovaném
příběhu dokázalo svou platnost. Mám-li dospět k pointě, musím
začít od zdánlivě nesouvisejícího faktu : z podniku se toho odnese hodně. Někdo si vezme domů nářadí, někdo šrouby, jiný žárovky, pojistky, mýdlo, mycí prostředky, štětec, barvu, trochu
hnojiva v sáčku od svačiny - prostě věci, které se snadno ukryjí
před zraky závodní stráže. Semo tamo se přijde i na to, že se někdo pokusí ukrást pytel sody, vrtačku, či stavební kolečko i s pískem. Samozřejmě tomu tak bylo i v době mých prvních let v tehdejší Secheze. Byli pracovníci tací, že pokud nějakou maličkost
nevzali denně, měli pocit, že nějak nesplnili své denní penzum
činností. Byli ale i tací, kteří nikdy nevzali nic a společné vlastnictví jim bylo svaté.
Mezi tyto neberoucí patřil i Olda, dnes už - bohužel – dávno
nežijící. Prošel koncentrákem a to mělo vliv i na jeho poměr k lidem i věcem. Byl pracovitý, kdykoli ochotný pomoci, poctivý
a důsledný. A oblíbený. Tenkráte - aby se doplnil počet odpracovaných hodin na povinný počet - existovaly náhradní směny,
nazývané námi výražní. Dvakráte za dvacetosm dní se sešly dvě
party na ranní směně; jedna parta obsluhovala výrobní zařízení, druhá většinou uklízela to, co mělo být uklizeno už dávno.
Tak jsme se jednou sešli s Oldou na úklidu šrotiště, při separaci
odpadů. Pracovali jsme, sem tam prohodili pár slov k tomu, či
onomu, až najednou Olda povídá dosti rozhořčeně : podívej se,
Jardo! Nenakopal bys ty blbce do ... ( a velice přesně označil

umístění špičky nohy) ? Nevím
koho, které blbce měl na mysli,
nebylo jasné, kdo je na vině :
Olda našel v hromadě odřezků
kabelů a různého nepoužitelného elektromateriálu třípramenný
gumový kabel : nepoškozený, na první pohled chybu nemající.
Není to důležité, ale tehdy se značil CGTG 3xl…
To snad není pravda, takhle mrhat materiálem, namíchl se
Olda.
Ty myslíš, opáčil jsem, že když ten kabel vrátíš do života, že ti
někdo poděkuje? Že se najde ten, kdo ho lehkomyslně vyhodil?
Vykňofni se na to! (Jasně - použil jsem jiné slovo - vykňofni...).
Olda jen chvilku zaváhal a pak řekl : v životě jsem ve fabrice
nevzal ani hřebík. Ale tohle není materiál, to je odpad. Takže se
nebudu stydět vzít si ho domů - a s těmi slovy začal kabel otírat
do staré, vyhozené, kyselinou sežrané rukavice. Toho kabelu bylo
tak dvacet metrů a vážil dobře pět kilo. To jsem zvědav, povídám,
jak tohle chceš dostat přes vrátnici? Nestarej se, odsekl, něco vymyslím. Vybudil mou zvědavost ( to zas nebylo tak těžké), takže
- proti svému zvyku vyrazit ve čtnáctnulanula od píchaček - jsem
počkal, až se Olda v klidu vypraví na cestu domů.
Přišli jsme na vrátnici - tehdy bylo zvykem prokazovat se při
průchodu vrátnicí oběma směry - Olda se začal šacovat "sakra,
kam jsem tu průkazku dal ?" a se slovy "prosím Tě, podrž mi to"
podal aktovku se svinutým kabelem strážnému. Průkazku rychle
našel, ukázal, vzal zpět aktovku a během deseti vteřin byl vyhozený, Oldou adoptovaný kabel v civilním sektoru...
Pod lucernou bylo - fakt - nevidět...

Pod lucernou…
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Má Lovochemie Achillovu patu? ano či ne?
Když projíždí řidič například z Terezína směrem na Lovosice po silnici E55, nemůže si nevšimnout častého jevu
a to hustého bílého kouře vycházejícího z Lovochemie z výrobny NPK. Tento jev kazí panoramatický pohled na České
středohoří a při západu slunce je negativní vjem ještě umocněn. Jako pamětník, dovoluji si použít tento výraz, musím
říci, že po roce 1989 se v Lovochemii podařil obrovský kus
práce na poli snižování emisí. Když si vzpomenu třeba na
polovinu 70. let, srovnával bych naprosto nesrovnatelné. Jen
člověk absolutně neznalý toto nechce pochopit. Jak toho bylo
dosaženo? Záměnou technologií na výrobnách kyseliny dusičné a ledku, tedy formou obnovovací investice, kdy staré
výrobny byly nahrazeny novými technologiemi, což majitele
Lovochemie stálo téměř 2 miliardy Kč. Na teplárně to byly rekonstrukce kotlů, úpravy technologie spalování uhlí, přechod
na dražší nízkosirné palivo a rekonstrukce elektroodlučovačů. Dnes - vizuálně - z teplárny neodchází téměř nic. Výroba kordového vlákna byla předána rakouské firmě Glanzstoff, která investovala stovky milionů korun do technologie
Sulfox. Nu a provozy kyseliny sírové a superfosfátu byly zrušeny z důvodu nízké efektivity. Emise na výrobně NPK byly
a jsou řešeny průběžně a je tomu věnována dostatečná pozornost ze strany firmy, ale kouř z technologického uzlu neutralizace se zatím příliš nedaří potlačit a to je hlavní zdroj
stížností občanů. Lovosický dnešek proto položil několik
otázek Bc. Petru Ulbrichtovi, technickému řediteli Lovochemie.
Technologický uzel neutralizace výrobny NPK hnojiv
má koncové zařízení, které má název alkalická pračka.
Ta právě má zachycovat zmíněné problematické emise.
Vysvětlete prosím na úvod, co je to za zařízení a na jakém principu pracuje.
Na úvod bych rád trochu přiblížil
pojem emise, zvláště pak pojem problematické emise uvedený ve Vašem
dotazu. Emisemi se v tomto případě
rozumí pro ovzduší nežádoucí látky
unikající z technologického zařízení,
které jsou výduchy, tj. komíny společně s velkým množstvím většinou
vzduchu a vodní páry emitovány do
ovzduší. V našem případě se jedná
o emise oxidů dusíku, fluóru, čpavku
a prachových částic hnojiva. Pro
všechny tyto zmíněné látky existuje
při vypouštění do ovzduší legislativní limit, který Lovochemie bez problémů
splňuje. Emise pocházející z výrobny
NPK hnojiv nejsou, s výjimkou prachových částic, viditelné. To, co je viditelné, je zejména vodní pára, která je
do ovzduší vypouštěna komínem alkalické pračky v relativně velkém
množství 7 až 10 tun za hodinu. Při pohledu na komín alkalické pračky vidíme to, co se odborně nazývá tzv.
kouřová vlečka a tvoří ji, jak už jsem
zmínil, zejména vodní pára a viditelné velmi jemně rozptýlené prachové částečky hnojiva. Na tomto místě musím
zmínit jednu velmi důležitou skutečnost - emitované prachové částečky jsou velmi jemné, a tudíž velmi dobře viditelné. Jejich celkové množství je však hluboko pod stanoveným emisním limitem. I přes tuto skutečnost Lovochemie,
a.s. vyvíjí mimořádné úsilí, aby byl tento vizuální efekt eliminován. Na několika dalších řádcích přiblížím více funkci
vlastního zařízení a také úskalí, se kterými se potýkáme.
Zařízení, kterému v Lovochemii říkáme alkalická pračka,
je několikastupňová absorpční jednotka, ve které je vypírán
hlavně čpavek. Vzhledem ke skutečnosti, že čpavek je, jak
dobře znají chemici, slabou alkálií, je tato vypírka nazývána
alkalickou pračkou, a to i přes skutečnost, že ve druhém
stupni této pračky jsou vypírány látky kyselé povahy - emise
fluóru a oxidy dusíku. Alkalická pračka funguje tak, že pro vypírku čpavku je použito látky kyselé povahy - kyseliny du-
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sičné a naopak, pro látky kyselé povahy, tj. oxidy dusíku
a sloučeniny fluóru, používáme louh sodný.
Nerad bych dále čtenářům Lovosického dnešku zamotával hlavu chemií, skutečností však zůstává, že pro různost
chemické povahy zachytávaných látek je naše alkalická
pračka velmi složité zařízení. Rád bych na tomto místě
však zmínil jednu velmi důležitou skutečnost. Podmínkou
realizace alkalické pračky bylo nepřevádět emise zachycené
v plynu do odpadních vod, což je zcela běžnou praxí u podobných jednotek ve světě. Naším cílem bylo vytvořit bezodpadovou technologii. To znamená, že veškeré zachycené látky jsou v takové podobě, aby mohly být využity pro
výrobu hnojiv a naše společnost tím nezatěžovala Labe
v podobě většího množství odpadních vod. Na tomto místě
musím s hrdostí konstatovat, že tento úkol se nám podařilo
splnit a alkalická pračka je z tohoto pohledu zcela bezodpadovou technologií. V tuto chvíli se dostávám také k Vašemu pojmu problematické emise. Jak jsem již výše uvedl,
jedná se o velmi jemný prach hnojiva v koncentraci hluboko
pod legislativním limitem, který odchází společně s velkým
množstvím vodních par. Z výše uvedeného je tedy zřejmé,
že pojem problematické emise není vůbec tím správným termínem.
Zařízení, pokud se nemýlím, bylo instalováno
v prvních letech tohoto desetiletí za zhruba 40 milionů Kč. Podle jakých kvalifikovaných kritérií bylo vybráno a v čem je, nebo byl, základní problém, že hustotu
kouřové vlečky se nedaří snížit? Pokuste se, prosím,
problém pojmenovat... Kde tedy je „zakopaný pes“?
Základním požadavkem při výběru dodavatele alkalické
pračky byla pochopitelně schopnost zařízení plnit legislativní

limity a zároveň zachytit emitované látky v takové podobě,
aby je bylo možné použít pro výrobu hnojiv, to znamená, že
se jednalo o výstavbu bezodpadové technologie. Oba požadavky byly beze zbytku splněny. Hustota kouřové vlečky,
dá-li se to tak nazvat, je víceméně stejná. Co se liší, je viditelnost kouřové vlečky. Ta závisí na klimatických podmínkách. Jak již jsem výše uvedl, to, co je vidět, je zejména
vodní pára, která tvoří přes 99 % hmotnosti kouřové vlečky.
Množství těchto vodních par zůstane i v budoucnu stejné.
V současné době se snažíme o to, abychom minimalizovali
výše zmíněné množství prachových částic a eliminovali tím
podbarvení kouřové vlečky. To je klíčem ke snížení viditelnosti kouřové vlečky alkalické pračky.
Můžete říci, jaký vliv na hustotu kouřové vlečky mají
klimatické podmínky např. vlhkost vzduchu, teplota ovzduší, rosný bod atd.? Od věci by jistě nebylo doplnit odpověď na následující: jaké látky a v jaké koncentraci

jsou v kouřové vlečce obsaženy, a to v porovnání s příslušnou normou?
Klimatické podmínky mají zásadní vliv na viditelnost kouřové vlečky alkalické pračky. Klíčovým parametrem je vlhkost
vzduchu. Čím má vzduch vyšší vlhkost, tím je větší šance, že
kouřová vlečka alkalické pračky bude více vidět. Tato skutečnost je zcela zřejmá, když si uvědomíme, že přes 99 % této
vlečky tvoří vodní pára, která se musí rozplynout do okolní
atmosféry. Na vaši druhou otázku jsem již odpověděl výše.
Protože se na výrobně NPK vyrábí více druhů hnojiv,
má to vliv na popisovaný jev? Máte vystopováno, při kterém výrobku je situace nejpříznivější a naopak?
U některých typů NPK hnojiv dochází k vyššímu prachového úletu z alkalické pračky, vše, jak
jsem již zmínil, je ale hluboce pod zákonným limitem pro emise tzv. tuhých
znečišťujících látek (TZL). Rozdíly
mezi různými typy NPK hnojiv ale nejsou nijak významné.
Jak tedy je problém alkalické
pračky komplexně řešen? Předpokládám, že to může být nad možnosti firmy, která jistě spolupracuje
s odbornými subjekty, a to nejen
v rámci ČR? Jedná se o způsob postupných kroků? Již se podnik dobral nějakých hmatatelných výsledků
a podkladů, které jsou tím pověstným světélkem na konci tunelu?
Omezení kouřové vlečky alkalické
pračky je rozhodně v silách naší společnosti. Řešení bude komplexní, tj.
bude upraven režim alkalické pračky,
a určitých změn dozná i část technologie výroby hnojiv s alkalickou pračkou související. V současné době
máme odzkoušeno několik technologií
vedoucích ke snížení mohutnosti kouřové vlečky alkalické pračky výrobny
NPK hnojiv. Jedna z těchto technologií byla vybrána a připravujeme její realizaci. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám speciálních zařízení předpokládáme, že zkušební provoz bude zahájen na podzim roku 2009.
V závěrečné odpovědi pokuste se být prosím prognostikem. Jak se bude otázka řešení tohoto problému
dále vyvíjet a v jakém časovém horizontu? Vrátím se
k nadpisu. Bude to Achillovou patou, a tedy dlouhodobým problémem Lovochemie, či nikoliv?
Časový horizont zahájení zkušebního provozu po úpravách technologie jsem již naznačil. Na závěr bych rád řekl,
že pevně věřím v úspěšnost plánovaných technologických
úprav, které povedou ke snížení viditelnosti kouřové vlečky.
Rád se o nové zkušenosti s provozováním alkalické pračky
podělím v roce 2009 se čtenáři Lovosického dnešku.
Děkuji za odpovědi
-jvfoto aut. a E.Živná

S meteorologem trochu o životě a
práci na nejvýše položeném místě lovosického regionu.
Nejvyšší hora a královna Českého
Středohoří Milešovka (836 m) má na
svém vrcholku meteorologickou observatoř, která před pár lety „oslavila“ 100
let od svého vzniku a je vidět prakticky
ze všech světových stran. Milešovka
jako dominanta Českého Středohoří je
oblíbeným cílem turistů a návštěvníků a
myslím, že na Lovosicku nebude mnoho
lidí, kteří tento vrcholek dosud nenavštívili. Každému je jistě odměnou při příznivém počasí krásný pohled na panorama vršků i údolí tohoto koutu republiky.
Ale na vrcholku Milešovky také pracují
lidé. Vystřídalo se zde několik generací
meteorologů a proto Lovosický dnešek
pozval ke krátkému rozhovoru, či jakémusi popovídání pana Jana Cerhu vedoucího meteorologické observatoře Milešovka.
V úvodní odpovědi přibližte prosím
pro ty, kteří to neznají, stručně historii stanice na Milešovce.
Observatoř postavili němečtí horští turisté z Teplic. Dostavěná byla v roce 1904
a od 1.1.1905 je v provozu.
Jaké místo či úlohu má tato stanice
v celém systému meteorologické
služby?
O významu stanice svědčí to, že byla
zařazena do světové meteorologické
sítě. Jistě k tomu přispělo, že se zde pozoruje počasí již více než sto let.
Sdělte prosím jakými přístroji a na
co, je stanice vybavena? Alespoň tedy
těmi nejdůležitějšími.
Stanice je vybavena klasickými přístroji, které se využívají jako kontrolní. Na
vlastní měření se využívá automatická
stanice. Ta měří teploty od 1m hloubky,

Hromová hora
trochu jinak
po 2m nad zemí, měří vlhkost a tlak vzduchu, sluneční svit, je schopna změřit dohlednost nebo výšku oblaků, rychlost,
směr a maximální náraz větru.
Čtenáře jistě budou zajímat některé
hodnoty NEJ, které, a kdy, byly naměřeny za historii stanice. Nejvyšší a nejnižší teplota vzduchu. Nejvyšší sněhová pokrývka. Nejvyšší a nejnižší
množství úhrnných srážek za rok. Nejvyšší a nejnižší barometrický tlak. Nejsilnější vítr. Jsou ještě zajímavé nějaké
další?
Milešovka je nezajímavá co se týče teplot, srážek a tlaku. Zato vítr, bouřky,
mlha a námraza, to je jiné kafe! A ještě
rozhled, abych nezapomněl. Největší vítr
zde byl naměřen v padesátých letech,
ale o velikosti nárazů víme jen to,že byly
přes rozsah, to je nad 180km/hod. Bouřek napočítáme za rok i na padesát.
Mlhový rekord je měsíc, námrazy časté a
veliké a rozhled epes žůžo!
O Milešovce se říká, že je to největrnější místo v ČR. Jaké máte prosím
pro laika stručné vysvětlení?
Milešovka ční asi 400m nad okolním
terénem ten je velmi členitý, což vytváří
za větru nárazy. I za úplného bezvětří
stačí termika a na vrcholu se vzduch dá
do pohybu.
Lze z naměřených hodnot za historii potvrdit, dle Vašeho názoru, teorii o
oteplování planety? Nasvědčují tomu
trendy jednotlivých měřených ukazatelů a parametrů?
Oteplování planety není teorie. Jde
jen o to, do jaké míry za to může člověk

a co je ještě cyklus přírody. Faktem je, že
tempo oteplování je přinejmenším zarážející.
Kolik pracovníků na stanici pracuje? Jak se tito, zřejmě v turnusovém
systému střídají? Když někdo pro dovolenou, nemoc atd. t.zv.vypadne, jak
to řešíte?
Na stanici je celkem pět pozorovatelů,
ve dvou skupinách a jeden střídač. Pracuje se týden, týden volno, za dovolené
a případné nemoci nastupuje střídač.
Slouží se ve 12 hodinových směnách.
Jak je stanice zásobována materiálem, potravinami atd. hlavně v zimním období, kdy napadne větší množství sněhu? Je na vrcholku zdroj pitné
vody? Užitkové, z deště je jistě dost?
Jak je stanice energeticky zajištěna?
Co si pozorovatelé donesou, to mají.
Takže zapomnětlivostí ke štíhlé linii. Zásoby, pitná a užitková voda se vozí nákladní
lanovkou. Kdysi se topilo uhlím, pak kok-

Městská autobusová doprava pokračuje

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

z Inetu upravil jč

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 25-26Kč. 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 ná-

sem a už několik let se teď topí elektřinou.
V poslední otázce, omluvte prosím
trochu osobní podtext. Jak si Vaše rodina zvykla na častou odloučenost?
Je to podobné i u Vašich kolegů? Jak
se tráví na observatoři Vánoce a příchod nového roku? A od věci není na
úplný konec dodat něco zajímavého,
co čtenáře upoutá a nebylo v tématech obsaženo.
S mojí rodinou je to jednoduché, jsem
svobodný. Za kolegy jezdí manželky či
dívky, žhaví se telefony. Jeden kolega
zapojil webovou kameru, aby se se ženou viděli. Jinak je to asi dost podobné
službě na majáku a placeni jsme hlavně
za výdrž. V turistické sezóně fungujeme
jako vrátní na rozhlednu, to potom utíká
rychleji. Co je tady ale jedinečné?
Úžasné východy a západy slunce, nádherná krajina a fantastický rozhled…
Za zajímavé odpovědi děkuje
-jvfoto archiv HMÚ

sledném již běžném provozu, poskytnutí příspěvku na tuto
službu v souhrnné výši asi 300 tisíc Kč.
Výraznější změny v trase a počtu zastávek se již nepředpokládají, vyjma stále otevřené možnosti rozšíření trasy
o zástavku u společnosti TRCZ s.r.o. v Průmyslové ulici, ke
které dojde na základě případné dohody s tímto podnikem.
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-

TO UŽ TU BYLO…
Možná, že si někteří řeknete, že se opakujeme.
O další existenci Městské hromadné dopravy v Lovosicích nás totiž v minulém čísle Lovosického
dnešku informoval pan inženýr Hrdina, který pro
naše noviny zpracovává zprávy ze schůzí Zastupitelstva města a zprávy o finančním hospodaření. Pan Veleman informaci rozšiřuje o nové podrobnosti. Domníváme se, že město tomuto
důležitému detailu života města věnuje zaslouženou pozornost. Teď jen se můžeme těšit, zda nás po
Lovosicích nebude vozit takovýto krasavec - miniautobus Mercedes pro 22 cestujících, který podle odborníků poskytuje dostatečné cestovní pohodlí i pro případné využití na delších trasách.
Ilustrační foto bylo pořízeno na předváděcích
dnech v Brně 2008…
-jč-
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Vznik možných krizových a bezpečnostních situací ve městě a jejich řešení (2.část)
Lovosický dnešek hovoří podruhé s panem Jaroslavem
Křivanem, bezpečnostním ředitelem MÚ Lovosice (pokračování z minulého čísla)
Při řešení krizových a mimořádných opatření má jistě
klíčové místo Hasičský záchranný sbor v rámci integrovaného záchranného systému. Dalšími orgány jsou
Policie ČR, Lékařská záchranná služba a ještě někdo
další? Figuruje někde i nově vzniká Městská Policie? Lze
se v některých situacích obrátit i na armádu ČR a v jakých momentech?
Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní
složky IZS.
V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou
připraveny poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.
Základními složkami IZS jsou:
* Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR),
* jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí,
* zdravotnická záchranná služba,
* Policie České republiky.
Ostatními složkami IZS jsou:
* vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
* ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská
policie, bezpečnostní služby),
* orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
(např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká pošta,
Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
* zařízení civilní ochrany,
* neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český
červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem
písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci).
Nově vzniklá městská policie je začleněna do skupiny krizového štábu a bude plnit úkoly k ochraně a evakuaci obyvatelstva při řešení krizových a mimořádných událostí.
Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je upraveno v § 14 odst. 1 písm. c) a § 15
zákona č. 219/1999 Sb. Ve smyslu ustanovení § 4 odst.
2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému (IZS) a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů jsou ostatními složkami IZS vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. Vojenské záchranné útvary (VZÚ) jsou v tomto kontextu chápány jako
hlavní příspěvek ozbrojených sil do IZS. Dle § 21 odst. 2
tohoto zákona jsou pak VZÚ povinny poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání.
Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě cestou KOPIS (krajské operační a informační středisko) HZS
Má město ve svých plánech vyčleněna družstva
z řad dobrovolníků občanů pro výpomoc při vzniku mimořádných událostí, kdy profesionální organizace to
nemohou zvládnout v plném rozsahu? Mám na mysli
např. vyprošťovací družstvo, zdravotnickou družinu
atd.
Záchranné a likvidační práce při vzniku mimořádných
událostí se řeší na úrovni územního správního úřadu, na jehož území se mimořádná událost vyskytuje a na jejíž eliminaci síly a prostředky dané úrovně stačí. V případě mimořádné události zasahující více územních celků obcí
s rozšířenou působností zabezpečuje koordinaci záchranných a likvidačních prací hejtman kraje, je-li zasaženo několik
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krajů, pak Ministerstvo vnitra. Město Lovosice nemá přímo
vyčleněna družstva z řad dobrovolníků pro výpomoc při
vzniku mimořádných událostí, ale má uzavřenou smlouvu
o pomoci s JSDH Chotiměř, kde bylo pro tuto jednotku zabezpečeno přes Oddělení krizového řízení ÚK předání nového výkonného plovoucího čerpadla a kalového čerpadla.
Dále město Lovosice uzavřelo smlouvu s Úřadem práce
Lovosice a Libochovice o poskytnutí nezbytných osobních
údajů o fyzických osobách, které lze určit k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
S předchozí otázkou souvisí tato. Jak má město „nastavenu“ spolupráci s podniky na teritoriu Lovosic při
řešení zmíněných situací? Můžete konkretizovat to
hlavní? Lze sdělit na jaké bázi funguje výstražný systém
pro obyvatele?
Spolupráce se subjekty na teritoriu města Lovosice je na
velmi dobré úrovni. Město Lovosice se subjekty, které jsou
vytipovány jako možný zdroj rizika mimořádné události pravidelně upřesňuje plány vyrozumění a zabezpečení ochrany
vzniku havárie.
Dnem 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha” pro
varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné
události. Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin
a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly
složek integrovaného záchranného systému nebo jiným
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě
dělat.
Město Lovosice pořídilo pro včasné varování a vyrozumění obyvatelstva „Informační výstražný a varovací systém“, který zároveň plní funkci rozhlasové ústředny. Tento
IVVS je napojen dálkově na KOPIS HZS Ústeckého kraje
(krajské operační a informační středisko). Dále město zakoupilo megafon s vestavěnou sirénou, jako mobilní prostředek vyrozumění, kterým bude případné varování v odlehlých částech města zajišťovat městská policie.
Jak je město připraveno na řešení situace při řešení
průmyslových havárií a jejich dopadu na obyvatelstvo?
Jsou vytipována možná rizika vzniku těchto havárií?.
Pro názornost bych uvedl čpavkové zásobníky v Lovochemii, jejichž kapacita je zhruba 1000 tun?.
Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti vzniku živelních pohrom, nehod, havárií, útoků apod. není možno vypracovat
žádné obecné pokyny pro stanovení rizik. Vždy je třeba
nejprve provést odborné posouzení. Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik. Na
území ORP Lovosice jsou vytipována možná rizika vzniku
závažných havárií, kde může dojít k ohrožení obyvatelstva.
Mezi nejrizikovější samozřejmě patří společnost Lovochemie, a.s. Společnost Lovochemie, a.s. je zařazena do skupiny B podle zákona č. 353/1999 Sb. Vzhledem k umístění
objektu je zpracována jedna bezpečnostní zpráva celého
areálu a dva samostatné bezpečnostní programy pro obě
společnosti Lovochemie, a.s. a Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Cílem prevence v oblasti havarijní plánování je vytvoření a zavedení postupů pro případy havarijních situací. Pro řešení
možné mimořádné události v objektu Lovochemie, a.s. je
zpracován vnější havarijní plán, který stanoví postup základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému v součinnosti s orgány správních úřadů a samosprávy v Ústeckém kraji při realizaci záchranných
a likvidačních prací a opatření na ochranu obyvatelstva.
Vnější havarijní je součástí Krizového plánu města Lovosice
a města Litoměřice.
Samostatnou kapitolou je jistě problematika obrany
státu. Kdysi existovala t.zv. civilní obrana. Lze upřesnit

činnost MÚ a jiných orgánů na teritoriu města a jejich
případnou koordinaci při vzniku této situace?
Vojenská krizová situace souvisí s vnějším vojenským
ohrožením státu nebo s plněním mezinárodních závazků
o společné obraně. Obecní úřady plní úkoly obrany spojené
s mobilizační přípravou a úkoly obrany a ochrany obyvatelstva například na vyhodnocování objektů, které za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny a navrhují způsob jejich ochrany, plánují (v rozsahu stanoveném krajským úřadem), zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze
využít pro potřeby zajišťování obrany státu, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu
vedou osobní údaje o jejich vlastnících, vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo
pracovní výpomoci; zvlášť vedou evidenci osobních údajů
zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem, pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu, provádějí výběr vhodných věcných prostředků
a kontrolu určených věcných prostředků, rozhodují o určení
věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle
druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze
schválených plánů obrany státu,
Skloňované slovo ve všech pádech v posledních letech je terorismus. Ten zasahuje nečekaně, překvapivě
a záludně. Co můžete k této záležitosti ve vazbě na bezpečnost obyvatel města na závěr stručně uvést?
Hrozbu strategického významu představuje především terorismus. Cílem teroristických útoků s použitím prostředků
hromadné destrukce se stávají převážně civilní cíle. Následkem těchto útoků jsou zpravidla ztráty na životech a poškození zdraví obyvatelstva, zničení nebo poškození objektů,
vznik lokálních požárů, narušení energetických sítí, produktovodů a dopravní infrastruktury. Hrozba terorismu je
umocňována snahou teroristů o získání zbraní v podobě chemických, biologických, a nukleárních zbraní. Následky těchto
útoků mohou mít dlouhodobější a rozsáhlejší účinky na obyvatelstvo, infrastrukturu i životní prostředí. V rámci krizového
řízení bylo třeba, a to zejména po událostech 11. září 2001
v USA, reagovat rovněž na vznik krizové situace v důsledku
možných teroristických útoků na území CR. Byl vypracován
Národní akční plán boje proti terorismu, jehož cílem je
maximální snížení zranitelnosti ČR vůči teroristickým útokům, namířeným proti jejímu území nebo jejím zájmům v zahraničí.. Další teroristické útoky jako např. útok na metro
v Japonsku nebo útok na železnici ve Španělsku potvrdily,
že nebezpečí související s možnými teroristickými útoky
nelze v rámci ČR podceňovat. Byla stanovena konkrétní opatření, úkoly a termíny jejich plnění včetně vytváření podmínek ke snižování rizik souvisejících s možnými teroristickými
útoky, jejich předcházení a k eliminaci v případě jejich vzniku.
Citlivé oblasti a objekty jsou pod trvalou kontrolou bezpečnostních a zpravodajských složek a k posilování Policie ČR
jsou v souladu s usnesením vlády využívány jednotky Armády ČR.
Na závěr bych chtěl uvést, že od letošního července má Ústecký kraj jako první v republice Portál krizového řízení. Portál
(http://pkr.kr-ustecky.cz) plní dvojí funkci. Slouží jako nástroj prevence a přípravy na případnou krizovou situaci, a pokud by došlo k nějakému vážnějšímu ohrožení, bude poskytovat i aktuální informace na vývoj situace v ohrožené oblasti.
Děkuji Vám pane Křivane za odpovědi s vírou, že katastrofické scénáře zůstanou jen na papíře. Ale na druhou
stranu musí být občané připraveni. Povodeň 2002 je mementem. Velice málokdo věřil tomu, že přijde v takovém rozsahu. Proto jsou na místě slova: Nikdy neříkej nikdy.
Lovosický dnešek uvítá a zveřejní názory čtenářů na toto
téma (jiri.veleman@seznam.cz).
-jv-

VÝZVA ČTENÁŘŮM

POMOZTE ZDOKUMENTOVAT ROK 1989 V LOVOSICÍCH

Občanské sdružení Muzeum Lovosicka vyzývá pamětníky k poskytnutí materiálů z konce roku 1989 a první poloviny roku 1990 v Lovosicích a blízkém okolí
(Lhotka nad Labem, Vchynice, Jenčice, Čížkovice, Malé Žernoseky atd.). Důvodem je příprava výstavy, která se uskuteční k 20. výročí „Sametové“ revoluce
a kterou hodlá uspořádat OS Muzeum Lovosicka ve spolupráci s Městem Lovosice a Kulturním střediskem Lovoš. Uvítáme jakékoli dokumenty, fotografie, letáky, zvukové nahrávky a svědectví vztahující se k dění v Lovosicích a okolí k období od 17. listopadu 1989 do 30.6.1990. Zvláště nás zajímají zvukové nahrávky z manifestací na Václavském náměstí v Lovosicích (tehdy Rudé armády) a z besed (ustavení OF v Besedě, mítink v Sarajevu, besedy v kině Mír), kopie nebo fotografie Informací OF Lovosice (zbyly jen některé) a podobně. Všechny materiály v pořádku vrátíme. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese
robert.patcha@meulovo.cz, případně telefonicky na čísle 416 571 223, nebo osobně na Městském úřadu Lovosice, 1. patro, kancelář pana Roberta Paťchy.

Bylo to už třicet let aneb Silvestrovská noc 1978
Leckdo ze čtenářů a občanů si vzpomene
na Silvestr 1978, byť tomu bylo již 30 let. Pro
ty mladší je to historií již vesměs neznámou. Co se vlastně tento den přihodilo? Velice nepěkně si s námi zahrála příroda. Ukázala svoji odvrácenou tvář. Navíc to bylo
zrovna v tento den, kdy měl každý z nás
myšlenky zcela jinde. Přes upozorňování
meteorologů to řada lidí nebrala vážně,
možná, že dokonce nikdo. O to bylo nepříjemnější probuzení pro řadu lidí do kalného
rána po bujaré noci. Dlužno říci, že spousta
zodpovědných lidí rychle vystřízlivěla.
Co se konkrétně stalo? Došlo k náhlému
a prudkému ochlazení, kdy teplota klesla za
dvě hodiny o 30 stupňů. Silvestr byl tehdy nedělí
a kolem 15 hodiny odpoledne bylo v Lovosicích
téměř 10 stupňů nad nulou, byly dešťové přeháňky. Okolo šestnácté hodiny se zvedl vítr
a teplota začala rychle padat dolů a v 18 hodin
se rtuť teploměru krčila na 18 dílku stupnice
pod nulou. Začalo hustě sněžit a do rána teplota
klesla až na dílek dvaadvacátý.
Již v průběhu noci se začaly projevovat velké
problémy a prakticky postupně došlo k ochromení fungování celého státu. Jako první to pocítila energetika a následně doprava.
Občané, pokud chtěli cestovat svým vozidlem, to pocítili také bezprostředně. Já jsem
tehdy pracoval v někdejší Secheze a zažil
„na vlastní kůži“ to, jak za maximálního úsilí
jsme udržovali podnik v chodu a to i za cenu
porušování bezpečnostních předpisů. Bez
toho by to bylo prostě nešlo. Zamrzalo prakticky všechno potrubí, které nebylo v budovách. Používání otevřeného ohně na rozmrazování potrubí a armatur byl jediný možný

způsob, jak mrazu čelit. Prioritní úkol tehdy byl
zajistit chod energetického zařízení. Pokud
by se to bylo nepodařilo, mělo by to fatální důsledky nejen pro podnik, ale i pro obyvatele
Lovosic, protože teplem ze Sechezy se tehdy
vytápěly stovky bytů ve městě.
Na Nový rok 1. ledna 1979 - se do podniku dostavili příslušní vedoucí pracovníci
a byla přijata řada technicko-organizačních
opatření. Důsledky prudké změny počasí podnik překonával několik týdnů.
Z toho, co bylo „fackou“ přírody státnímu
i podnikovému hospodářství, z toho měly radost jedině děti. Zcela nečekaně jim začaly
t. zv. uhelné prázdniny. Dlužno dodat, že v letech budování rozvinuté socialistické společnosti to nebyl jev neobvyklý.
Společenský život byl tehdy všeobecně
ochromen. Nekonala se divadla, nepromítala
kina, rušily se sportovní akce atd. Pamětníci
jistě vzpomenou, že přechodně - z úsporných
důvodů - téměř nevysílala televize. Večerníček, počasí, a televizní noviny byly jedinými
pořady tehdejších dnů.
Až do dnešních dnů ale máme jeden pozůstatek z této doby, ač to dnes už nikdo
možná neví, zapomněli jsme...
Prudká změna počasí v poslední den roku
1978 a následky z toho vzniklé vedly tehdejší
federální vládu k zavedení letního času, takže
letos v březnu si můžeme připomenout 30.
výročí zavedení této - pro některé občany
značně kontroversní - záležitosti. Dlužno ale
dodat, že sbližováním s legislativou Evropské
unie by stejně letní čas byl v ČR zaveden.
Později sice, ale byl. Takže aspoň to teď „nebolelo“ a nemuseli jsme si zvykat.
-jv-

Tento ohňostroj na snímku pana Hvorky byl odpálen za daleko příznivějších
podmínek právě po oněch 30 letech, tedy na Silvestra 2008.

DAR VÁNOČNÍHO KRÁLOVSTVÍ DĚTSKÉMU DOMOVU
Tělocvična Základní školy ve Všehrdově
ulici v Lovosicích se 18. prosince 2008 proměnila ve Vánoční království.
"Zimní královna" přivítala předškoláky v odpoledních hodinách na vánoční besídce, která
je vyvrcholením série čtyř setkání, která se
pro předškoláky během podzimu uskutečnila.
V zaplněné tělocvičně tak budoucí školáci
mohli shlédnout například vystoupení nejen
nejmenších prvňáčků, kteří jim zatancovali
jako čertíci, ale také nejstarších páťáků zpívajících bravurně a s chutí v anglickém jazyce.
Malí předškoláci si na závěr besídky mohli
zazpívat s pěveckým souborem školy Školáčkem, který poprvé - díky sponzorským
darům rodičů a přátel - zpíval nejen jako
jedna duše, ale i jako jedno tělo. Vzpomínkou
na toto vánoční odpoledne byl pro děti malý
vánoční dárek.

Prosincový adventní čas se v naší škole
nesl i v duchu charitativní sbírky. Letos jsme
se zaměřili na nedaleký cíl - Dětský domov
v Litoměřicích.
Díky sponzorským darům dětí, rodičů a přátel školy se podařilo předat zástupkyni Dětského domova v Litoměřicích paní Badinkové
částku 3 333 Kč…
Na oplátku jsme dostali pozvání k návštěvě, na kterou se moc těšíme a která určitě obohatí obě strany.
Co říci závěrem? Na svět se můžeme dívat dvojím způsobem. Prvním a základním
je pozorovat dění kolem sebe očima. Pak
je druhý způsob nazírání na svět, a to srdcem. Koresponduje to s tím, co řekl Exupéry. " To nejdůležitější je očima neviditelné."
Mgr. Petra Socanská
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Masopust a karneval, končiny, fašank, či ostatky
Masopust se počítal obvykle od svátku Tří králů
do začátku velikonočního čtyřicetidenního postu
a doby pokání, tedy Popeleční (lidově zvané „škaredé“) středy; v roce 2009 připadá Popeleční středa
na 25. únor. Původ masopustu je určitě předkřesťanský, sahá až do dob antických; byl dobou různých
tanečních zábav a veselic, které vrcholily v posledních třech dnech, tj. v masopustní neděli, pondělí
a úterý. Stejně jako se mění datum Velikonoc (letos
je Hod Boží Velikonoční v neděli 12. dubna 2009),
pohybuje se i termín konání masopustu. Slovo masopust je odvozeno od slova karneval. Karneval pochází z latiny: carne vale, znamená maso, sbohem!
Dodnes se velké masopustní karnevaly konají v Benátkách, v Římě či Rio de Janeiru. Zajímavé ovšem
je, že maso je o masopustu dovoleno, ba právě naopak, všichni se víceméně přejídali. Až o masopustním úterý všechny zabíjačky a hody končí.
O masopustních rejích, tolik odsuzovaných už
středověkými mravokárci, existují v českém prostředí zprávy už od 13. století. Při tomto opravdu lidovém veselí se bavili všichni od králů až po městskou nebo venkovskou chudinu. Čeští králové zvali
na hostiny, šlechta se scházela při maškarních bálech a banketech, ve městech a na šlechtických
dvorech se hrála i rozverná divadelní představení,
všichni sledovali průvody masek městy. Masopustní
veselení si zvlášť oblíbil venkov. Na Slovácku se používá výraz fašank…
Už před masopustem v „tučný čtvrtek“ se na venkově zabíjelo, ale hlavní masopustní zábava začínala v neděli, kdy se všichni setkali v hospodě u muziky. V pondělí se v zábavě, tanci, jídle a pití
pokračovalo. Vyvrcholením masopustu je úterý
s průvody maškar. Tito tzv. maškarádi, maškaři, na
Slovácku fašanci či babkovníci dostávali v domech
pohoštění. Dříve se úterý drželo jako sváteční den,
lidé si dávali k obědu vepřové s knedlíkem a zelím
(těmto posledním třem dnům se také někde, například v severovýchodních Čechách, říkalo ostatky).
Východní Morava slavila končiny a jižní Morava
fašank.
Některé masky při žádném průvodu nesměly chybět, například medvěd, kobyla, voják, bába s nůší či
kominík, šaškové - měly také předepsáno, jak se

mají ve svém přestrojení chovat. Masky byly při obchůzkách pohoštěny (hlavně pálenkou a pivem), dostávaly i výslužku, která se pak večer propila v hospodě. Rok co rok se také opakovaly masopustní
zvyky jako stínání kohouta nebo babský mlýn, při
němž za všeobecného veselí „mleli“ staré baby na
hezká děvčata. Hospodyně měly při tanci vyskakovat
co nejvýše: to aby len narostl tak vysoko. Když se
symbolicky pochovala basa a ponocný odtroubil půlnoc, nastala Popeleční středa a s ní i předvelikonoční
půst, doba střídmosti a pokání bez všech světských
radovánek. Před mší na Popeleční středu znamená
kněz čela věřících popelcem se slovy „Pomni, že
prach jsi a v prach se obrátíš.“ Popelec je popel ze
spálených ratolestí a květů, posvěcených na květnou
neděli uplynulého roku.
I když se masopustní obyčeje lišily v drobnostech
kraj od kraje nebo zem od země, to zřejmě nejpodstatnější bylo všude stejné: lidé se mohli svobodně
a bez zábran bavit. A protože se bavit chtějí i v současnosti, pořádají se občas nyní maškarní průvody
a reje i na severu Čech - letos budou masopustní
oslavy v Kadani 21.2.2009. Celodenní program zahájí průvod masek mířící od kadaňského hradu
k radnici, kde po kratším "přemlouvání" jim starosta
města udělí povolení uspořádat masopustní veselici,
což ztvrdí glejtem opatřeným pečetí. Masky i přihlížející diváci, se pak za stálého "rabování" a "koledování" vydají do františkánského kláštera, kde
v jeho areálu pokračuje připravený program a pro
všechny zde budou připraveny ukázky starých řemesel a jak jinak, i ochutnávka zabijačkových dobrot. Pravidelně se koná masopustní průvod ve Skanzenu Zubrnice (21.2.2009), bývá tu kolem padesáti
masek a chodí se od stavení ke stavení. Všude se
zazvoní, kapela zahraje a masky něco dostanou koláče, perník a něco k zapití. V blízkém okolí Lovosic se konával ještě nedávno masopustní průvod
ve Vchynicích, letos už podle vyjádření paní starostky nebude. Další masopustní oslavy se budou
konat ve dnech 20. a 21. února v Roztokách (v pátek 20.2. obchůzka po Roztokách, sobota 21.2. únětický a roztocký masopust, průvod od zámečku
v Roztokách do Únětic, večerní zábava v Úněticích)
a v Mikulově v Krušných horách.
Hz

V neděli po několika nanicovatých sychravých a nepříjemných dnech jsme vyrazili na asi hodinovou procházku: podchodem u Anivegu, Evropskou ulicí a přes
Sulejovickou do Průmyslové ulice. Bezvadně uklizené
plochy a vyhrabané trávníky uvnitř Flexfillu, Aoyamy
i TRCZ byly vedle prostoru za plotem - až k bezvadné
zámkové dlažbě nového chodníku - jak perly vedle
psího exkrementu. Okolo LIDLu a přilehlého parkoviště už zase panuje pořádek a poměrná čistota.
Na přilehlém obrázku je vidět kus „panenské přírody“ mezi silnicí u marketu LIDL a plotem průmyslového podniku TRIS. Porost bodláků, pcháčů, lebedy,
lopuchu a dalších rumištních plevelů kombinovaných
desítkami druhů papírových, polyetylenových a plastových obalů, sem tam prohozené pomačkanou plechovkou od piva a CocaColy, skutečně povzbuzuje verbální fantazii nacházení neskutečného počtu
expresívních pojmenování tohoto „přírodního úkazu“.
Hádejte, která otázka nás napadla současně? Pokud
si myslíte, že to byla „ Komu ty plochy vlastně patří ?“
pak jste uhodli a někteří z vás možná i odpověď :
město Lovosice, naše město. Ve středu města má pořádek docela vysoké parametry, ale snad by si zasloužily občasnou péči i takovéto kouty města. I přesto, že
to jsou většinou zákazníci LIDLu, kteří to zde - někdy
i s pomocí větru - nashromáždili….
Přešli jsme silnici č. 15 - vedoucí do Čížkovic,
Třebenic a dál - která byla ve srovnání se všedními dny
skoro opuštěná, tak nezvykle klidná a tichá…. Prošli
jsme Zvonařovou a v Kmochově ulici nás na jedné
straně upoutaly nové fasády domů, na druhé straně
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Jihočeské dominium
(Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové
a Buquoyové v jižních Čechách)

Stejnojmenná publikace autora Pavla Juříka vyšla v roce
2008 v nakladatelství LIBRI Praha. Vydání knihy podpořilo mnoho
jednotlivců, společností a měst, například J.E. Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR a senátor, Arcibiskupství
pražské, České dráhy, a.s., Jihočeský kraj Krajský úřad, České
Budějovice a svým dílem přispěl i Městský úřad Lovosice. Kniha
má asi 500 s. a vychází s mimořádně bohatou obrazovou přílohou (cca 500 obr.). Text doplňuje jmenný rejstřík.
V publikaci jsou uvedeny rodokmeny všech rodů uvedených
v podtitulu. Nechybí ani životopisy Schwarzenbergů z českokrumlovské větve, kterým patřily Lovosice; Jan Nepomuk ze
Schwarzenbergu (1742-1789) se stal prvním majitelem lovosického panství v roce 1783. Panství lovosické po něm zdědil jeho
syn Josef II. Jan Nepomuk Antonín Karel kníže Schwarzenberg
(1769-1833), který se kromě jiných jazyků naučil také česky;
vlády nad rodinným majetkem se ujal po smrti otce v roce 1789.
Jeho nástupcem se stal nejstarší syn Jan Adolf II. (1799-1888),
správu nad rodinným majetkem převzal v roce 1833 a byl dlouholetým předsedou Vlastenecké hospodářské společnosti v Čechách;
vyšší úředníci na jeho panstvích byli většinou jejími členy. Hospodářství na panství vzkvétalo, například knížecí cukrovar v Sulejovicích u Lovosic je popisován jako „skvostný, v belgickém stylu z kamene a taškami pokrytý průmyslový palác“, připomínající elegantní
venkovské sídlo. Jan Adolf II. si uvědomoval nutnost vědeckého bádání a proto v roce 1864 založil v Lovosicích agrochemickou zkušební stanici a stál u zrodu dalších podobných ústavů. Celoživotní
úsilí o zvelebování panství je popsáno na stranách 200-204 a zmíněna je snaha knížete o zrovnoprávnění češtiny s němčinou; úředníci na panstvích museli ovládat oba zemské jazyky. Dalším majitelem Lovosic byl kníže Adolf Josef (1832-1914). Rod držel
velkostatek až do roku 1945. Lovosicím samotným je v knize věnován jen malý úsek, ale je to pochopitelné, kniha se zabývá hlavně
majetkem Schwarzenbergů v jižních Čechách a životními osudy
všech čtyř šlechtických rodů z podtitulu publikace. Popsány jsou rovněž přírodní a technické zajímavosti jižních Čech.
Pokud se ale někdo zajímá o osudy Schwarzenbergů, nemůže volit lepší a podrobnější
alternativu. Kniha je vybavena opravdu vynikajícím obrazovým
materiálem a bude v jednom vyhotovení k dispozici ke studiu
v Městské knihovně; půjčovat se mimo knihovnu zcela určitě nebude. Publikace vyšla v nákladu 2500 výtisků a její doporučená
cena je 990 korun.
Hz

Sváteční procházka
mimo jiné i po smetišti
nám do očí zdáli zazářila nová měď na střeše kostela
v ulici Karla Maličkého. Podél starého skladiště dojdeme do Teplické, podchodem do Krátké, odtud odbočujeme do ulice Karla Maličkého okolo kostela, jehož střecha kupodivu nezáří zblízka tolik, jako z dálky.
Vyzkoušíme si lávku do ulice 28. října s pohledem ke
kruhovému objezdu. Všude, dokonce i u toho starého
skladiště, je celkem čisto a pořádek, stále se však myšlenkou vracíme k rumištní vegetaci pár set
metrů zpět.
Míjíme školní jídelnu, nové
„Oranžové“ hřiště, procházíme
parkem v Sadech pionýrů a už se
těšíme do teplého domova. Jdeme
po bezvadné cestě parkem a vzpomínáme na doby, kdy tu rostly
bezinky a šípky, cesty byly prašné,
nebo blátivé, stromy neudržované
stejně, jako dnes již bezvadné
trávníky.
Jen přímo u našeho domu se
nám zastesklo po stromořadí javorů a sakur podél zdi Olejny,
které záhadně onemocněly
zrovna, když bylo potřeba zřídit blízko obchodů nové par-

koviště. Nikdo se neptal obyvatel, co oni na to…
No co, řekne se: piha na kráse. Je to pravda, nemusela být ani ta piha (ono by se jich ještě pár našlo),
ale pokud chce člověk zůstat objektivní, nemůže nevidět, kolika úprav se město dočkalo za dvacet let po porážce totalitního režimu, který toho za čtyřicet let nedokázal udělat ani desetinu.
I já stárnu, ale velmi dobře si pamatuji, jak vypadaly
Lovosice 31. srpna 1952, kdy jsem do nich vstoupil poprvé a ani zdaleka netušil, že i navždy…
Jen srovnávám. Nic víc…
-jč-

-jč-

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ ZAČALA S OPRAVOU SECESNÍHO KOSTELA

Církev československá husitská je národní církev
a poměrně mladá - k jejímu ustavení došlo 8. ledna
1920 pod názvem Církev československá (CČS), a to
z iniciativy katolických kněží a laiků, stoupenců reforem,
které tehdy nebylo možno uplatnit v katolické církvi
(čeština a slovenština v bohoslužbách, účast laiků na
vedení církve, dobrovolný celibát, rehabilitace Jana
Husa a Jenorýma Pražského aj.). Za Protektorátu byla
CČS přejmenována na Církev českomoravskou, po
osvobození se vrátila ke svému původnímu názvu.
Vedoucí osobností a prvním patriarchou byl ThDr. Karel Farský. VI. sněm církve v roce 1971 rozhodl rozšířit jméno církve na Církev československá husitská.
Společenství církve tím dává najevo, že si sebe sama
uvědomuje jako církev reformačního husitského typu.
Nejvyššími orgány jsou sněm a církevní zastupitelstvo. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který
diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru
stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na
každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni
duchovní a laici. Duchovními jsou muži i ženy (ženy od
roku 1947). Diecézí je 5, lovosická náboženská obec
patří pražské diecézi (biskupem pražské diecéze je od
března 2008 ThDr. David Tonzar, Th. D.). Farářkou
zdejší náboženské obce a kazatelkou je od roku 1995
paní Libuše Mikušková. V souvislosti se současnou
opravou kostela jsme jí položili několik otázek.
Je v Lovosicích samostatná náboženská obec
(dříve byla, sídlila v Terezínské ul. 49)? Kde všude
má obec členy? Kdy se konají bohoslužby? Konají
se nějaká samostatná shromáždění dětí nebo mládeže?
V současné době má naše náboženská obec asi
150 členů, ale je to obec velmi živá. Bohoslužby se konají první a třetí neděli v měsíci a pravidelně se jich
účastní 10 až 20 osob. Jednou za měsíc se pak setkávají věřící na Biblických hodinách, schůzích rady
starších a setkání seniorů nad Biblí. Scházejí se i děti
každou druhou a čtvrtou sobotu, ale v Litoměřicích.
Náboženská obec má sice ještě kancelář v Terezínské
ulici č.49, kde jsou úřední hodiny každou druhou
a čtvrtou středu v měsíci, ale protože se kancelář velmi
špatně vytápí, tak to neplatí pro zimní měsíce; z téhož
důvodu máme i náboženství pro děti na faře v Litoměřicích.
Kdy byla náboženská obec v Lovosicích ustavena jako samostatná?
Dne 1.1. 1946 byl do Lovosic ustanoven duchovní
z Bohušovic n. Ohří ThB. Václav Kadeřábek, předtím
farář Církve československé v Solanech, okres Roudnice nad Labem, aby v Lovosicích a okolí organizoval
novou náboženskou obec. Ovšem již předtím v Lovosicích působil farář Církve československé z Bohušovic František Syrovátka, který zde konal všechny potřebné bohoslužebné úkony a vyučoval náboženství
pro příslušníky Církve československé. Většina obyvatel byla zde tehdy německá.

Měď na slunci
svítí…

třebnou odhadovanou sumu 2 miliónů korun najednou
není totiž reálné. Kostel opravuje firma Renesance
Jaromíra Křivohlavého z Třebenic a pokračovat by se
mělo už na jaře 2009. (V roce 2008 bylo do věže při
opravě vloženo speciální pouzdro obsahující vyjádření
starosty k roku 2008 a 2009, vyznání paní farářky pro
potomky, fotografie kostela před opravou a po rekonstrukci a č. 12/2008 měsíčníku Lovosický dnešek..
Aktu byli přítomni stavitelé a Robert Paťcha, referent
státní památkové péče Městského úřadu Lovosice.)

Pro bohoslužby byl získán kostel německé evangelické církve a konaly se vždy jednou za čtrnáct dní
nebo jednou za měsíc. Vlastní náboženská obec Církve československé v Lovosicích byla schválena až
dne 7.10.1947 Ministerstvem školství a osvěty a měla
1435 členů, z toho místních bylo 700. Dne 18. ledna
1948 se konalo ustanovující shromáždění náboženské
obce Lovosice. Po odchodu faráře Václava Kadeřábka v roce 1950 přichází do Lovosic farář Karel Svoboda. Dalšími správci farnosti byli: faráři Jaroslav
Hrubý, Dr. Ivan Nežerka a kazatelka Libuše Mikušková, která v Lovosicích působí od roku 1995.

Z jakých prostředků se oprava financuje? Přispělo také Město Lovosice? Získali jste nějakou dotaci?
Financování opravy nebylo a není snadnou záležitostí, neboť prostředky samotné náboženské obce jsou
nepatrné a nestačily by. Oprava mohla začít, až když
se pro rok 2008 na ni podařilo zajistit 350 000 Kč. Významně k ní přispělo Město Lovosice a to 150 tisíci korun, ale i Diecézní rada Církve československé husitské v Praze; menší příspěvek poskytlo rovněž
Gymnázium Lovosice, ze zahraničí pak město Coswig
v Německu.
Loni se v kostele konal před Vánocemi velmi
pěkný koncert gymnaziálního sboru In Flagranti.
Počítáte s nějakými kulturními aktivitami i po opravách?
V konání akcí, které rozšiřují čistě náboženské využívání kostela, jako jsou koncerty a výstavy, bychom
rádi pokračovali. Po dokončení opravy kostela, tak
aby do něj nezatékalo, to bude samozřejmě mnohem
lépe možné. Budeme jen rádi, že kostel slouží i těm
obyvatelům Lovosic, kteří nejsou příslušníci naší církve.

-jč-

Poslední otázka záleží na dotazovaném, co byste
si přála vzkázat čtenářům. Máte slovo…
Přeji všem Vašim čtenářům pokojný rok 2009, a protože je před Vánocemi, chci připomenout andělské
vánoční poselství: „Sláva na Výsostech Bohu a na
zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.“ (Rozhovor s paní farářkou proběhl před Vánocemi 22. prosince.).
Paní farářce děkuji za rozhovor a věřím, že oprava
pěkného secesního kostela bude pokračovat až do té
doby, kdy se bude opět skvět v plné kráse; doufejme,
že se potřebné finanční prostředky někde najdou.
Otázky připravila, za odpovědi děkuje
Eva Hozmanová
foto (hv), (-jč-)

V roce 1905 byl v Lovosicích postaven evangelicko-luteránský „Mírový kostel“ v secesním stylu
podle projektu architektů Lossowa a Kühneho
z Drážďan. Byl postaven na nároží ulic Krátká
a Karla Maličkého (tehdy Teplická a Jahnova).
V roce 1946 přešel kostel jako konfiskát německé
církve do majetku Církve československé. Jaké
byly další osudy budovy kostela a pozemku, mám
dojem, že zde panovaly poněkud nevyjasněné majetkové poměry…
Kostel patřil Církvi československé od roku 1949,
nebyl ale zapsán do Katastru nemovitostí, k čemuž došlo teprve na základě soudního rozhodnutí až v lednu
roku 2008.
Z okna vidím, že se kostel konečně začal opravovat, kolem jeho věže vyrostlo lešení a věž září
čerstvou mědí. Co vše se bude v kostele opravovat
a která firma opravu provádí? Kdy by měla být rekonstrukce hotova?
Koncem roku 2008 se po vyjasnění právního i technického stavu mohlo konečně začít s opravou kostela,
na prvním místě jeho věže. Po letech chybějící údržby
byl kostel ve velmi špatném stavu, silně do něho zatékalo a generální opravu naléhavě potřeboval. V příštím roce chceme pokračovat a dokončit alespoň opravu
celé věže. S dalšími pracemi se počítá i pro příští léta,
a to v závislosti na získaných prostředcích. Získat po-

9

ZŠ VE VŠEHRDOVĚ ULICI V LOVOSICÍCH SE PŘIPOJILA K POKUSU O CELOREPUBLIKOVÝ REKORD V HROMADNÉM VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
9. prosince 2008 byla v Základní škole ve Všehrdově
ulici v Lovosicích od rána rušná atmosféra. V tento den
měla škola podpořit pokus o překonání celorepublikového
rekordu v hromadném vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Tato akce se uskutečnila i na podporu školního projektu
"Lidové zvyky a tradice Vánoc", který má za cíl oživovat tradiční vánoční události, zvyklosti a legendy. Snahou tohoto
projektu je utvářet u žáků povědomí o kořenech naší kultury a posílení vzájemné solidarity a radosti z obdarovávání.
V dopoledních hodinách "putovala" školou pomyslná Ježíškova schránka, do které všechny děti vhodily svá přání
pro Ježíška. Od 13 hodin se začali scházet rodiče a přátelé školy na pomoc při nafukování 460 kusů balónků. Ba-

Balónková pošta
lónky se plnily speciálních plynem Balongas. Vynaložená
částka na odkup tohoto plynu byla následně vybrána díky
sponzorským darům rodičů žáků školy.
Nebyli jsme jediní, kdo se do této - možná bláznivé akce pustil. Akci podpořilo 268 obcí, měst a organizací.
Na daný povel z rádia Frekvence 1, a to v 15,45 hodin
se balónky vydaly na svou cestu vzduchem. Našim dětem
se jich podařilo v tento okamžik vypustit 428 ! Do vzduchu
jich v tuto chvíli, z různých míst České republiky, vzlétlo 100
858 ! REKORD BYL PŘEKONÁN a je zatím jediný svého
druhu ve střední Evropě. Do České knihy rekordů se tak již
podruhé zapíše, spolu s ostatními, jméno naší školy.

Vánoční jarmark
Vánoce na gymnáziu se staly již tradiční akcí naší školy. Jedná se o projekt,
na jehož přípravě se společně podílejí žáci i učitelé školy.
I letos jsme se měli na co těšit. Naše školní Vánoce začaly v 15 hodin jarmarkem v parku před budovou školy. Po několikatýdenní přípravě pod vedením
Vlasty Karfíkové nabízeli naši studenti k prodeji své výrobky. Nechyběly vánoční
svícny, ozdůbky, cukroví a nejrůznější další drobnosti.
Po jarmarku následoval koncert školních pěveckých sborů Laeta nota pod vedením Jarmily Brejchové a In flagranti pod taktovkou Pavly Linkové. Oba sbory
zazpívaly celou řadu koled a vánočních písní, od těch nejznámějších až po
skladby méně známé. Přišel mezi nás i sám Ježíšek se svou rodinou v doprovodu tří králů a andělů.
Dobrovolné vstupné, které bylo na koncertě vybráno, jsme se letos rozhodli
věnovat záchranné stanici Falco pro handicapované živočichy v Dolním Týnci.
Odpoledne i podvečer v příjemné atmosféře předvánočního času nás všechny
naladil k radostnému očekávání kvapem se blížících Vánoc. Pavla Linková
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Po vypuštění balónků bylo vylosováno 10 přítomných
dětí, které obdržely od pořádající agentury malý dárek.
Vánoční jarmark, který následoval po celé této akci,
završil celodenní snažení a všichni přítomní se mohli jít
ohřát do školy, kde si každá třída připravila svůj stánek s
vánočními výrobky na prodej. Prodávli samotní žáci, maminky i paní učitelky. Škola v tuto chvíli připomínala opravdu
starý vánoční jarmark, kde se nabízelo, smlouvalo i kupovalo.
Základní škola ve Všehrdově ulici v Lovosicích děkuje
všem, kdo se jakýmkoli způsobem - finančním či organizačním - podílel na zdárném průběhu tohoto neobvyklého
dne.
Děti a učitelky ZŠ ve Všehrdově ulici

Čekání
na
vánoce
v MŠ
Děti z Mateřské
školy, Sady pionýrů, Lovosice si letošní prosinec užívaly doopravdy
s chutí a radostí. Škoda
jen, že chyběla bílá sněhová nadílka.
Oslava Mikuláše se konala netradičně mimo budovu MŠ ve sportovní hale Chemik. Děti zhlédly představení „Šitíčko s Mikulášem“, při kterém si i zazpívaly a zatančily. Odměnou jim byl nejen potlesk rodičů, ale také sladkosti a ovoce od Mikuláše. A čert? Ten byl tentokráte nějak hodný a nenašel mezi
dětmi žádného hříšníka ani zlobílka. Na radosti z mikulášských balíčků se podílela svými výrobky Opavia LU, závod Deli Lovosice, za což velmi děkujeme.
Při vánoční besídce v MŠ, která byla plná poezie a kouzla vánoc, mezi dětmi vyhrál dárek ze všech
největší - 3 ks skákacích nafukovacích kolotočů a 2 kusy skákacích hradů s velkou skluzavkou. Děti
je vyzkoušely ihned po besídce a staly se nejoblíbenější aktivitou dětí všech věkových kategorií v MŠ.
Za tento dárek patří poděkování společnosti Lovochemie, která v zastoupení pana ing. V. Smrže a paní
J. Jirotkové předala dárky osobně na naší vánoční besídce. Stejné poděkování patří i firmě Credo, která
dětem pod stromeček darovala 4 koloběžky, které děti na jaře využijí na dopravním hřišti v MŠ.
Skoro v samém závěru týdne děti zazpívaly na Václavském náměstí v Lovosicích tradiční vánoční
koledy, potěšily rodiče i veřejnost a dokázaly, že zastavit se na chvíli v tomto předvánočním shonu a společně si zazpívat udělá dobře nám všem.
A přání na konec? Všem dětem i dospělým přejeme úspěšný rok 2009, plný krásných i radostných
zážitků a pevné zdraví.
Hana Růžičková, učitelka MŠ Sady pionýrů

Vzpomínka na Vánoce

RECYKLOHRANÍ a nejen to
na škole A. BARÁKA

O ZVÍŘÁTKÁCH

Od začátku školního roku 2008/2009 je naše škola zapojena do republikového programu ,,Recyklohraní“. Je to
program o třídění odpadů a zaměřený na ekologické aktivity,
který pořádají neziskové společnosti. Naši žáci do této doby
třídili pouze starý papír a PET lahve.
O tom, jak třídit odpad se mohli dozvědět také při besedě
zprostředkované firmou Ekonom – Tonda obal. Své znalosti
si ověřili v několika soutěžích a uspěli. Nyní se snaží třídit i
staré vybité baterie. Nejvíce se do tohoto sbírání zapojily sestry Slavíkovy z 1.A a 5.A, které již přinesly více než 600 kusů
baterií. Každým dnem nám firma doručí i kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče, kam se mohou odložit rozbité
mobilní telefony, radia, kalkulačky, MP3 a jiné malé domácí
přístroje. Začátkem ledna byla firmou vyhlášená literární
soutěž v napsání povídky či fejetonu na téma,,Kam s tím.Jak
se třídí dnes.“ Doufejme, že je ,, spisovatelská múza“ neopustí a něco pěkného vymyslí. Přejme jim mnoho úspěchů
nejen v třídění, ale i v soutěžení a literárním psaní.
Mgr.Dragounová Iva
Čáp:

U stavení na komíně
postavil si bydlo.
V mělkých vodách na bažině
shání svoje jídlo.

Kouzlo Vánoc asi nenechá chladným nikoho z nás. Krásná výzdoba,
vánoční koledy a na naší škole také
tradiční vánoční akce a soutěže. Již
několik let pořádáme vánoční výstavku žákovských prací v hale školy,
při které vyhodnocujeme nejnápaditější výrobky. Novinkou letošních Vánoc byly hned dvě nové soutěže.
První – soutěž o nejzdařilejší báseň na
téma „Zima a my“ a druhá „O nejhezčí
krmítko pro ptáčky“. Obě se vydařily.
Do soutěže o nejzdařilejší báseň bylo
odevzdáno 36 prací, oceněno bylo 25
jednotlivců a dva kolektivy. Bylo těžké

Netradiční výtvarná výchova
Na hodinu výtvarné výchovy se oblékli žáci 1.A ZŠ A. Baráka
do kombinéz, čepic a rukavic. Proč? Napadl sníh a ten se dá využít různým způsobem. Každý dostal krátký klacík a musel si najít nepošlapané místo na sněhu. To si ohraničil jako čtvrtku a
mohl propustit uzdu své fantazie. Tak se tu objevily různé obrázky
– domečky, stromky, panenky, auta, kostry, srdíčka a mnoho dalších. Co když se něco nepovedlo? Jak to vygumovat? Nijak. Jednoduše si našli další nepošlapanou „čtvrtku“ sněhu. Museli dát ale
pozor, aby nezničili výtvarné vyjádření svých kamarádů. Tato netradiční výuka se jim velmi líbila a byli zklamaní, že hodina tak
rychle uběhla. A co příště? Že bychom to zkusili na blátě? To by
nám maminky asi daly!
Mgr. Iva Dragounová

Žába: Na souši i ve vodě
skáče, plave v pohodě.
Není vůbec náhodou,
že má děti pod vodou.
Šnek: Ten plazivý tvoreček,
nosí s sebou domeček.
Bydlí si v něm zcela sám,
žije si jak nóbl pán.

rozhodnout o nejlepších. Dvě nejzdařilejší práce nakonec autoři přečetli ve
školním rozhlase. Byli to kolektiv žáků

4. A a Martina Tkáčová ze 3. A s vyprávěním „Jak jsem prožila Vánoce
v Irsku. Všechny oceněné práce jsou
vystaveny v hale školy, aby se s nimi
mohli potěšit všichni. V soutěži
o krmítko pro ptáčky se sešlo čtrnáct
pěkných krmítek, z nich jsme vybrali
pět vítězů: Karel Hanuš 1. A, Jan
Hrzán 1. A, Jan Šťastný 7. A, Michal
Golián 7. B a Vendula Hlavatá 4.
A. I když je jasné, že žákům pomáhali
i dospělí, ceníme si jejich snahy a aktivity. Krmítka nyní samozřejmě slouží
dobré věci – ve třídách za okny
krmíme ptáčky – to je radosti když přiletí!
Mgr. Marie Pelikánová

PRVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEZAHÁLÍ
Předškoláci

Aby letošním budoucím prvňáčkům čas čekání na zápis co nejrychleji utekl, paní učitelky z prvního stupně připravily pět zábavných schůzek s pohádkovými bytostmi v budově
naší školy. S bílou paní u interaktivní tabule, se Sněhurkou u klavíru, s šášou v tělocvičně, s ježibabou ve výtvarné dílně.
Na poslední setkání předškoláků přišly děti v maskách, soutěžily a tančily s Mikulášem, čerticí a andělem. Dětem se akce
moc líbily. Seznámily se nejen s prostředím a budovou školy, ale také s paní učitelkami, které budou ve škole potkávat.

Okresní přebor v plavání
Ve středu 3.12. se vybraní žáci prvního stupně z naší školy zúčastnili okresního přeboru v plavání, které se
uskutečnilo v Litoměřicích. Jiří Růžička (3.B) a Přemysl Preiss (5.A) vybojovali krásné 2. místo.

Turistické soboty
V sobotu 6. prosince se skupinka žáků prvního stupně vydala po úspěšné výpravě na „tři kříže“, již na třetí
letošní turistickou akci. Na nedaleký Radobýl. Vláčkem jsme jeli do Litoměřic na „Cihelnu“. Odtud pak pěšky
po mokré silnici i bahnité polní cestě k vrcholu. Cestou jsme pozorovali hlavně rozličné ptactvo Českého středohoří, nejednou jsme si všimli strakapouda nebo straky, káněte nebo poštolky a jiných drobnějších druhů.
Pozdně podzimní usínající příroda v nás vyvolávala pocity smutku z končících teplých dnů. Ale když jsme dorazili na vrchol Radobýlu, otevřel se před námi velmi dobrý výhled do okolní krajiny. Protože je to čedičová hora,
má tím pádem holý vrch. Dobře jsme proto viděli na nedaleké Lovosice, Litoměřice a jiná lidská sídliště. Děti
nám ukazovaly kopečky i jiná místa, která navštívily v letních měsících. Po sestupu na úpatí kopce jsme se
ještě zastavili v čedičovém lomu.

Již od roku 1998
pravidelně navštěvujeme Psí domov v Řepnici. I v letošním roce jsme opět 17.12. vyjeli a přivezli jsme pejskům výsledek školní sbírky a to 2 801 Kč a 62
kg psích potravin.Za opuštěné pejsky všem dětem a učitelům, kteří do
sbírky přispěli, moc děkujeme. A ještě jedna krásná zpráva. Dana a
Jára Vondrákovi si z útulku přivezli štěňátko Meggil, které u nich
získalo nový, krásný domov.
I.Šantorová

Psí domov Řepnice

Okresní kolo šachového turnaje
Dne 28.11.2008 se v Litoměřicích konala okresní soutěž šachového
turnaje. Bylo možno sledovat šachové taktiky žáků pocházejících
z různých škol. Do okresního kola v Litoměřicích se ve školním kole
probojovalo osm žáků prvního a druhého stupně. Jmenovitě za naši
školu hráli: Petr Vinš, Lukáš Kučera, Miloslav Císař, Jakub Kára, Dominik Brůža, Eliška Mrišová, Jan Vogltanz, Milan Svašek. Žáci
z prvního stupně se umístili na druhém místě a na čtvrtém místě žáci
z druhého stupně.

Fotky na této a předchozí straně jsou z archivů škol
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Poděkování
Paní Jana Haasová byla mnohaletou přispěvatelkou našich novin. Její poeticky laděné články
o výletech po Českém středohoří jsou proloženy
vsuvkami minerálech, živočišstvu i rostlinstvu našich hor, které svědčí o nadprůměrných znalostech
autorky. Někdy své články doprovází i originálními obrázky. Článků jsme za dobu naší spolupráce otiskli třicet sedm, k tomu osm básní a rov-

něž osm obrázků. V dalších šesti článcích jsme
psali o paní Haasové my, ostatní. Toto je sedmý
a to že prý sedmička je šťastné číslo…. Tento týden ukončila spolupráci s našimi novinami, článek
o výletu na vrch Čičov je neodvolatelně poslední..
Paní Haasová se narodila a žije v Praze. Do Středohoří si jezdila pro romanticky krásné pohledy, poměrně čistý vzduch a věčnou inspiraci. Jako důvod
uvedla článek o ekologickém terorizmu v minulém čísle
našeho měsíčníku. Podle mne se zde promítl i rozdíl
mezi romantizujícím pohledem pražského umělce

a pragmatickým pohledem zdejšího obyvatele. Nebudu
mávat argumenty, jen připomenu poslední větu v každých našich novinách: Podepsané, nebo parafované otištěné názory nemusí souhlasit
s názorem vydavatele.
Paní Haasová samozřejmě nepublikovala jen v našich novinách a o další publicitu nebude mít rozhodně
nouzi. Na mně je, abych jí jménem čtenářů a redakční
rady poděkoval za příspěvek k pestrosti našich novin
a popřál jí mnoho dalších let tvůrčího života.
Jaroslav Čampulka

Vítání nových lovosických občánků
je už dlouholetou tradiční slavností
přijímání dětí do naší městské komunity.
Poslední se zatím odehrálo v obřadní
síni Městského úřadu v Lovosicích
11.12.2008. Poprvé ve své funkci přivítala třináct nových občánků Lovosic zastupitelka a členka rady města paní Jarmila Berešová.
Nestává se to, ale tentokrát se stalo.
Náš fotograf se opozdil. Ne vlastní vinou
nestihl vyfotografovat první skupinu maminek a miminek - maminky s Barborkou Klementovou, Janičkou Souralovou, Lukáškem Haklem a Vojtíškem Kracíkem. Omlouváme se že jsme proto nemohli
uveřejnit jejich fotografii. Snad to všem nepokazí radost z jejich ratolestí....
Liliana Kubešová, Adéla Blínová, Viktorie Seifertová. 

Jan Rokoš, Lukáš Verner.

 rok 2008 bude nejdelším za posledních 16 let?
Kromě přidání 29. února jako 366. dne totiž sdružení časoměřičů navrhlo, aby byl rok 2008 prodloužen o další vteřinu. Ta byla vložena těsně před
novoroční půlnoc.
 na výlet do Českého středohoří lákal časopis 90 dní
v Praze (podzim 2008)? Cituji: Výstup na nejvyšší
horu Milešovku stojí za námahu, přestože rozhledna na vrcholu je většinou nepřístupná. Poblíž
se vypíná Lovoš s přírodní rezervací a naučnou
stezkou. Z vyhlídkové terasy nabízí téměř letecký pohled na Labem spojený trojúhelník
měst Lovosice - Litoměřice - Terezín, návštěva
volně přístupné zříceniny hradu Opárno může
zpestřit jednodenní výlet do této oblasti. Že by
v redakci pracoval nějaký lovosický rodák nebo
alespoň ctitel našeho dvojkopce?
Hz
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Vojtěch Hajný, Matyáš Anděl, Ondřej Focke, Vanesa Sýkorová.

PRO DOSPĚLÉ:

PRO DĚTI:

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.

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

Připravil (hv)

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
Klára a Jákob
V.R.

KDY MÁ KNIHOVNA OTEVŘENO:
dospělí
děti
Pondělí
12 -18
12 - 18
Úterý
9 - 11
12 - 15
Středa
9 - 11, 12 - 17
12 - 17
Čtvrtek
máte smůlu - je zavřeno
Pátek
9 - 11, 12 - 15
12 - 15

Sametový hlas (Jitka Zelenková v Lovosicích)
Potřetí se vydala Jitka Zelenková v roce
2008 na vánoční turné, tentokrát se slibným názvem Splněná přání. Její v pořadí
čtrnáctý letošní vánoční koncert se uskutečnil v pátek 19. prosince v Kulturním středisku Lovoš. Turné po patnácti městech
bylo zakončeno 20. prosince 2008 v Chrudimi. Nešlo ale o koncert čistě vánoční,
i když na pódiu stál hezky ozdobený vánoční strom. Zazněly na něm různé podoby repertoáru zpěvačky, pop i swingová
muzika. Jak paní Jitka uvedla, zvláště
swing je v Lovosicích vysoce ceněn.
Program si moderovala sama. Oblečena byla v černé kombinéze, pohyblivá,
usměvavá, plná energie a velice půvabná. Nikdo by neřekl, že je na koncertním pódiu už 41 let, jak sama při-

znala. V novinách se o Jitce Zelenkové
píše pro její charakteristickou barvu hlasu
jako o stálici české populární hudby s nezaměnitelným sametovým hlasem. To by
určitě potvrdili i posluchači v Lovosicích.
Již tradičně ji doprovázeli členové skupiny Koa, kontrabasista František Raba,
a pianista Lev Rybalkin. Zpěvačka zpívala většinu skladeb ze svého obnoveného řadového CD Pod kůží z listopadu
2008 a z alba z roku 2007 Moje Vánoce.
Mezi její vzory patřily zpěvačky Marta
Kubišová a hlavně Eva Olmerová, které
zazpívala na pohřbu na přání její matky
píseň Čekej tiše; později ji též převzala
do svého repertoáru. V oblibě má rovněž
kanadskou jazzovou zpěvačku a pianistku Dianu Krall.

Ve dnech 15. – 17. prosince se sál Kulturního střediska
Lovoš opět proměnil v apotheosu Vánoc. Občanské sdružení
Šance zde pořádalo výstavu betlémů, adventních věnců, vánočních ozdob, sáčků na dárky a vánočního pečiva. Letošní
výstava byla už sedmá v pořadí. „Šance“ tentokrát spolupracovala i s Domem dětí a mládeže Rozmarýn, ze kterého
měla půjčenu i výstavku o tom, jak se slaví Vánoce v jiných
zemích (Francie, Austrálie, Thajsko apod.). Vystaveno bylo
ke stovce bétlémů z těch nejrůznějších materiálů – ze dřeva
a papíru, ze slaného těsta, porcelánu, ale i betlém háčkovaný
nebo skleněný, ze 30. let 20. století. Překrásný byl betlém
z Těšan nebo Ústí nad Orlicí, zkrátka jeden hezčí než druhý.
Některé z nich vyrobili zdravotně postižení lidé, například betlémy z novinových trubiček ztužených mořidlem (to je úplně
nový druh betlémů).
Členky „Šance“ některé předvánoční činnosti také předváděly, například zdobily perníčky, vyráběly betlémy z papírových trubiček nebo ozdoby ze slaného těsta. Střídaly se

Paní Zelenková zazpívala v první půli
svého vystoupení mnoho svých nejznámějších písní: Hapka - Mít svůj kout, Ellington - Všichni tancovat jdou, Vyznání
v růžích, Zpívání, Ty mně smíš i lhát,
Smůla bude v tom, Máme si co říct…
Neříkejte, že aspoň jednu z nich neznáte! Vzpomněla i na dva své přátele
krále swingu Karla Hálu a fenomenálního klavíristu Rudolfa Rokla; s tím dokonce připravila komorní recitál pro pražskou Redutu. Tento recitál pak
s úspěchem uváděli sedmnáct let. Na
jeho památku zazpívala zpěvačka Vzpomínku na Rudlu.
Po přestávce zazněly převážně písně
vánoční lidová píseň Zvonky, tradicional
Rolničky a směs českých koled. Poslední
koledu Narodil se Kristus Pán už s Jitkou
Zelenkovou zpívali všichni. Zpěvačka
tentokrát v bělostříbrné říze připomínala
anděla a obdržela z rukou bývalého ředitele Kulturního střediska překrásnou
kytici. Po velkém potlesku ještě přidala
píseň Leonarda Cohena Haleluja a popřála všem přítomným „hodně zdraví
a hodně lásky“. Následovala autogramiáda a zájemci si zakupovali ještě její
CD jako vánoční dárky. I když měla málo
času (čekalo ji další vystoupení), zodpověděla nám ještě alespoň dvě otázky (při
autogramiádě).
Vystupovala jste už někdy u nás
v Lovosicích, paní Zelenková?
Určitě, mohu říci stoprocentně. Asi to
bude déle, ale já jsem sjezdila opravdu
poctivě celou republiku, abych to upřesnila, celé Československo (jedna poslu-

chačka stojící ve frontě na podpis přitakávala, že je to hodně dlouho, že ona tehdy
na koncertě byla a že byl v Lovoši).
Jakým způsobem jste vybírala písničky na CD Pod kůží?
Já si písničky vybírám podle toho, jestli
se mi líbí nebo ne. Jednoznačně sama,
nikdo mě neovlivňuje. Oslovím textaře,
všechno si vybírám sama, odjakživa to
tak bylo. Nikdo mě nikdy do ničeho nenutil. Ale trvá mi to dlouho. Nejsou to písničky typu Best of, to vyšlo už dávno pod
názvem Sametový hlas (tak mi říkali, to
si kdysi vymyslel Supraphon). Na CD
Pod kůží jsou písničky, které se mi líbí,
které mám nejraději, s dobrými texty
Pavla Vrby a Edy Krečmara. A kromě
toho mě doprovází má výborná kapela.
Za zpěvačkou stála ještě fronta nedočkavců a hudební ctitel s další kyticí
a tak jsem ji poděkovala za rozhovor,
i když byly připraveny ještě další otázky,
na spolupráci s Rudolfem Roklem, na
její kapelu, ale čas vypršel.
Otázky připravila a jako vždy za odpovědi děkuje
Eva Hozmanová
foto (hv)

Lovoš plný betlémů
tu Dagmar Zöldová z Břízy, Jaroslava Černá z Lovosic, Lucie Pracnová i Božena Plicková a další členky OS „Šance“.
Výstavu jako každoročně navštěvovaly zejména školní děti,
které zde měly možnost zakoupit drobné dárečky pro rodiče
(hezké byly větší i menší proutěné zvonečky nebo třeba vyšívané stromečky jako podložky). Zvláštní byly rovněž vánoční ozdoby vytvořené ze slaného těsta, které se nalakují,
omalují a prý vydrží léta.
Menší výstavku pod názvem MAĎARSKÉ VÁNOCE
uspořádala lovosická pobočka Svazu Maďarů žijících v Českých zemích. Kromě vánočních figurek zde byly krátce popsány staré maďarské vánoční zvyky, které bývaly velmi rozmanité. Po celé zemi se setkávaly různé skupiny, aby
pozdravily Vánoce. Ve vánočním měsíci, jak říkali v 16. století vánocům, celé týdny zněly
zpěvy koledníků. Kořeny tzv.
betlémáků (vánočních koledníků) sahají až do středověku
a jsou křesťansky zaměřené.
Účastníci těchto mystérií zpívali svaté písně a vyprávěli veselé dialogy, aby tak bavili posluchače a diváky. Ve 20.
století nejčastěji chodili školáci zdravit vánoce. Když dojeli
k nějakému domu, některý
z nich zavolal do okna „Chcete
andělskou veselici?“ Když řekli
ano, děti začali zpívat pod oknem. „Když jsem byl malinké
děťátko, chodil jsem pást
ovce.“ Také pastýři chodili od

domu k domu, zdravili vánoce. Účast pastýřů o vánocích nebyla náhodná. Lidé věřili že mají zvláštní moc. Roznášeli
pruty, které symbolizovaly úrodu, napomáhaly k množení zvířat a jejich zdraví.
Mezi Vánocemi a Novým rokem chodili tzv. „regölők“
(maď. koledníci). Přáli plodnost, porozumění a očekávali
za to dary. Do domu přijdou mladí muži a chlapci většinou
tam, kde jsou děvčata na vdávání. Mají na sobě starý chlupatý kožich a také staré oblečení. Žádají povolení koledovat,
když jim to nedovolí, něco poškodí, co jim jako první padne
do ruky. Když jim je koledování povoleno, pak přejí hojnost
a odejdou. Někdy také začnou hlasitě zpívat a doprovázejí
je hlasité vozembouchy, na kterých jsou zvonečky, hrají na
flétnu a také bubnují. A všichni přejí BOLDOG KARÁCSONYT ! (Veselé Vánoce!).
Veselé Vánoce jsme si popřály i s děvčaty ze Šance
a v novém roce přineseme o akcích tohoto občanského
sdružení delší článek.
Hz – foto (hv)
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1. 12.- bylo sděleno obvinění z trestných činů Řízení vozidla
bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona, Maření
výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona
a Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému L. H. z Třebenic, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože mu byl Městským
úřadem v Lovosicích vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno1,82 promile
alkoholu v krvi.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
P. P. z Třebenic, který od ledna 2007 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 5.400,--Kč.
2. 12. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému
J. Z. z Třebívlic, který koncem listopadu částečně poškodil a částečně odcizil ovocné stromy ku škodě soukromé společnosti.
3. 12. - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle
§ 247 trestního zákona a Porušování domovní svobody
podle § 238/1,2 tr. zákona cizinci D. S., který se vloupal
do rekreačních chat ve Velemíně, kde odcizil věci v hodnotě 10000,--Kč. Vzhledem k tomu, že pobýval na území
ČR neoprávněně, byl předán službě cizinecké policie
k dalším opatřením.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Výtržnictví podle § 202 trestního zákona podezřelým J. Š. a Z. P. z Lovosic, kteří v baru
Kniha fyzicky napadli dalšího hosta.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle §
247 trestního zákona podezřelému M. S. z Tábora, který
v červnu v Chotiměři odcizil majitelce fenu plemene Samojed v hodnotě 75.000,--Kč.
4. 12. - bylo sděleno obvinění z trestného činu Nedovolená
výroba a držení omamných a psychotropních látek podle § 187 tr. zákona recidivistovi F. S. z Lovosic , který
v průběhu roku prodával různým osobám v Lovosicích
drogu Pervitin.
- bylo sděleno obvinění z trestných činů Řízení vozidla bez

řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému T. L. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Peugeot, přestože mu byl Městským úřadem v Lovosicích
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
6. 12. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
P. M. z Třebenic, který od května 2006 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 57. 200,--Kč.
7. 12. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 201 tr. zákona podezřelému D. H. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo VAZ 2105, přestože byl pod vlivem
alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,57
promile alkoholu v krvi.
9. 12. - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle
§ 247 trestního zákona a Porušování domovní svobody
podle § 238/1,2 tr. zákona recidivistovi K. H. z Lovosic,
který v září 2007 násilím vnikl do bytu svého známého,
kde odcizil věci v hodnotě 12.000,-Kč.
10. 12. - 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 A. B.
z Třebenicka, který téhož dne řídil vozidlo Renault, přestože není držitelem řidičského oprávnění a byl mu Městským úřadem v Roudnici nad Labem vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
11. 12. - 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 M. C.
z Třebenicka, který téhož dne řídil motocykl Piagio,
přestože není držitelem řidičského oprávnění a byl mu
Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení
motorových vozidel.
- 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 J. Ž. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Opel Kadet, přestože
není držitelem řidičského oprávnění a byl mu Okresním
soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových
vozidel.

12. 12. - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247 trestního zákona recidivistovi M. S. z Lovosic,
který v prosinci ve dvou případech odcizil mobilní telefony náhodným osobám, čímž jim způsobil škodu ve výši
4700,--Kč. Vzhledem k předchozí trestné činnosti se
u něj jedná o trestný čin.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Krádež podle § 247 trestního zákona recidivistovi R. J. z Lovosic, který týž den v prodejně Billa odcizil zboží v hodnotě 315,--Kč. Vzhledem k předchozí
trestné činnosti se u něj jedná o trestný čin.
- 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 M.
K. z Plzně, který téhož dne řídil vozidlo Fiat Panda,
přestože není držitelem řidičského oprávnění a byl mu
Okresním soudem v Klatovech vysloven zákaz řízení
motorových vozidel.
14. 12. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle §
201 tr. zákona podezřelému J. V. z Lovosic, který téhož
dne řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože byl pod vlivem
alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,21
promile alkoholu v krvi.
- 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 K. K. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože není držitelem řidičského oprávnění a byl mu Městským úřadem
v Lovosicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
18. 12. - bylo sděleno obvinění z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona,
Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr.
zákona a Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 201 tr. zákona podezřelému M. P. z Litoměřic, který téhož dne řídil vozidlo Peugeot, přestože mu byl Okresním
soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno1,33 promile
alkoholu v krvi.
V průběhu měsíce prosince bylo policisty OOP Lovosice zadrženo pět celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

Sled událostí, které řešili naši hasiči-záchranáři v prosinci 2008
1.12. jednotka vyjížděla k dopravní nehodě nákladního
automobilu Mercedes a motorky JAWA na křižovatce
u nadjezdu v Lovosicích, na místě došlo k usmrcení
řidiče motorky (na obrázku)
2.12. naše jednotka byla povolána Policií ČR k otevření
bytu do ulice Osvoboditelů v Lovosicích, při oteví-
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rání byla majitelka probuzena a otevřela sama.
2.12. byl nahlášen požár dodávky Mercedes Sprinter na
čerpací stanici Benzina při dálnici D8 ve směru na
Prahu, na místě zasahovala jednotka Požárních
sborů z Litoměřic aS Roudnice nad Labem.
5.12. hasili jsme požár zahradní chatky v Třebenicích, na
místě zasahovaly požární jednotky z Lovosic, Litoměřic a Jednotka sboru
dobrovolných hasičů z Klapého.
6.12. jednotka vypomáhala
Záchranné zdravotní
službě při transportu
pacienta do sanitky
v Lovosicích, Okružní
ulici
8.12. došlo k dopravní nehodě dvou osobních
vozů, a to Renaultu
Clio a Peugeotu 307
na křižovatce u Litochovic, došlo ke zranění tří osob, které byly
vyproštěny před příjezdem jednotky na místo
nehody a odvezeny
ZZS do nemocnice.

12.12. byla jednotka vyslána k požáru panelového domu do
Libochovic, na místě zasahovala i JSDH Budyně.
Došlo zde k požáru zařízení bytu, jedna osoba musela být odvezena k lékeřskému ošetření po nadýchání se zplodin hoření.
13.12. jednotka vyjížděla do Libochovice k požáru kotelny,
kde majitelka rozmrazovala lednici pomocí svíčky.
15.12. byl hlášen požár lesního porostu v Levousech, jednalo se ale pouze o planý poplach
22.12. došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a to
Škody Favorit a Fordu Mondeo ve Vrbičanech, vozidla po střetu narazila do plynové přípojky domu,
z níž začal unikat plyn. Jedna osoba byla zraněna
a odvezena ZZS, jednotka dále zasypala úniky provozních náplní.
24.12. jednotka vyjížděla k požáru skladové haly v Lovosicích u Sila, jednalo se o požár trámů… Na místo
se dostavila i JSDH Chotiměř a PS Litoměřice.
27.12. došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel Renault Megan a Honda Accord na křižovatce u kapličky ( na Siřejovice ) , čtyři osoby byly zraněny a odvezeny ZZS do nemocnice.
29.12. hasili jsme požár skládky v Úpohlavech.
30.12. Dopravní nehoda opět dvou vozidel a to sosobního
vozu Nissan Micra a nákladního automobilu DAF
u Litochovic, jednotka zasypala a zlikvidovala úniky
provozních náplní.
nprap. Karel Novotný

LOVOŠ
Pátek 6. února - 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 9. února - Geografická přednáška - NORSKO. Oslo, příroda Národních parků, polární
kruh, Lofoty, Nordkap aj. Beseduje a promítá
promítá odborný asistent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Ivan Farský, CSc.
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 19. února - Jitka Asterová a Dagmar Kludská - Zábavný pořad s populární divadelní a filmovou herečkou, která nyní již 7 let uvádí v rádiu Frekvence 1 pořad „Sexy život“. Ve svém
pořadu Jitka Asterová spolupracuje se spisova-

KONCERTY
Základní umělecká škola Lovosice
4.2. Koncert komorní hudby, sál Bratrské jednoty baptistů, začátek v 18 h.
27. sezóna Kruhu přátel hudby 2008/2009 - 6. koncert
20.2. MARTIN ŠVAJDA - violoncello, PAVEL KRATOCHVÍL - klavír. Program: L. Janáček, I. Krejčí, B. Martinů, V. Kaprálová a P. Eben.
Koncert se koná v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích,
začátek v 19 hodin.
5.2. VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO & RICHARD MELICHAR - Dvojice folkových písničkářů s kytarou. Začátek 19.30, Dům kultury Litoměřice.
18.2. Vladimír Mišík & ETC+ Blues sessions - Začátek
19.30, Dům kultury Litoměřice.
13.2. Lenka Vychodilová 20 hodin
20.2. AS GUEST DUO (NL) 20hodin, Hospoda U Letního
kina, Litoměřice
VÝSTAVY
3.11.-28.2. Draví ptáci na Podřipsku (Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem)
16.10.-31.3. Eva Melnik - Kellermann (kresby autorky žijící v Jeruzalémě) předsálí kina Muzea ghetta
v Terezíně
11.12.-22.2. Jiří Šalamoun - Od každého něco (knižní
ilustrace, grafika atd.) Výstava se koná v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (její součástí je Maxisvět maxipsa
Fíka) denně mimo pondělí, 9 -12, 13-17 hodin.
Ve středu se neplatí vstupné!
20.2.- 12.4. Miloš Ševčík - kresby, grafiky Výstava se
koná v Galerii moderního umění, Roudnice
n./ L., 10-12, 13-17 mimo pondělí.
15.1.- 29.3. Co jste ještě neviděli II. (dosud neuveřejněné fotografie z muzejního archivu), Oblastní
muzeum v Litoměřicích, denně mimo pondělí,
19.12. - 8.3. VÝSTAVA „SVATÝ VÁCLAV
OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ“ V rámci roku sv.
Václava pořádá Arcibiskupství pražské ve
spolupráci s Národní galerií v Praze výstavu
"Svatý Václav - ochránce České země", a to ve
dnech 19.12. - 8.3. v Klášteře sv. Anežky
České v Praze. V rámci výstavy budou prezentovány některé zcela unikátní sbírkové
předměty, které byly naposledy představeny
veřejnosti v r. 1946. Podrobné informace o výstavě a doprovodných programech najdete na

ÚNOR 2009
telkou a kartářkou Dagmarou Kludskou, jejíž
schopnosti předvídat lidské osudy jsou statisticky takřka 100 %. Sál „Lovoš“, v 18 hodin,
vstupné 100 Kč.
Neděle 22. února - Sváťovo loutkové dividlo - MÍŠA
KULIČKA - pohádka pro děti. Sál „Lovoš“, v 10
hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 27. února - ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍHO
KURZU PRO DOSPĚLÉ - večerem provází
taneční mistr Karel Zima. K tanci i poslechu
hraje skupina BONUS Vlastimila Jurčíka.
Sál „Lovoš“, ve 20 hodin, vstupné 100 Kč.
Připravujeme na březen - zájezdové představení do Divadla Radka Brzobohatého v Praze.
Změna programu vyhrazena.
webových stránkách Arcibiskupství pražského
(www.apha.cz) a Národní galerie v Praze
(www.ngprague.cz). Výstava fotografií Jaroslava Poncara PANORAMATICKÉ POHLEDNICE Z FRANCIE ve foyer divadla je
přístupná v době konání veřejných akcí v divadle nebo po telefonické dohodě pro skupiny
během pracovních dnů do 20. března 2009.
Divadlo Karla Hynka Máchy
Večerní představení pro dospělé od 19 hodin
24.2. Lumír Olšovský: DEN NA ZKOUŠKU Ve virtuálním
světě internetu spolu Pavel a Veronika prožili vášnivý
vztah. Od prvního okamžiku jejich reálného setkání
je ale jasné, že v životě je všechno nějak těžší.
Vztah neprůbojného Pavla a praštěné Veroniky je
zase úplně na začátku. Snad se oba dva (vlastně
všichni čtyři!) během onoho dne na zkoušku poznají natolik, že se budou moci do sebe konečně
opravdu zamilovat. V hudební komedii Divadelní
společnosti Háta hrají a zpívají zpěvačka Monika Absolonová, Laďka Něrgešová, Radek Valenta a Jan
Maxián.
25.2. Daniel Besse: ŘEDITELÉ Současná francouzská
komedie z prostředí vrcholného managementu,
světa velkého byznysu. Příběh šesti špičkových manažerů, kteří společně pracují na lukrativní zakázce
zbrojního průmyslu odkrývá jejich skutečné ambice,
morálku a svědomí i schopnost manipulovat či být
manipulován. Když jde o mnohamiliónovou zakázku,
jdou stranou morální ohledy i individuální zájmy zaměstnanců. V představení Divadla Na zábradlí hrají
David Švehlík, Kristýna Maděričová, Miroslav Majzlík, Josef Polášek a další.
Nedělní představení pro rodiče s dětmi od 15 hodin
8.2. PRINCEZNA KAPRADINKA - Výpravná klasická pohádka o lesní víle, která chce zachránit srdce prince,
jenž zatím nikdy nepoznal lásku. Ani paní Světla, ani
pán Tmy jí nedokážou zabránit v cestě za princem.
Víla musí sestoupit do nebezpečného strašidelného
podzemí. Tam najde klíč k princovu srdci. Napínavá
pohádka s bohatou výpravou, písničkami a scénickou
hudbou v podání Liduščina divadla Praha.
22.2. Maria Křepelková - ČÁRY MÁRY BABICE VRBICE Pohádkové čarování obstará tentokrát stará vrba,
která chce zachránit Rusalku před nešťastnou láskou
k vodníkovi. Hudební pohádka o trampotách s láskou
inspirovanou strašidly V. Klimkové v nastudování herců
Miriam Kantorkové, Petry Špindlerové a Tomáše Valíka z Divadla Viola Praha, s písničkami Jana Vodňanského a Emila Viklického.
Představení pro školy a veřejnost
3.2. PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ - Známé písničky
"Na políčku v jetelíčku", "Přátelé, chvátám" nebo "Tam,

POZVÁNKA
ZŠ Antonína Baráka pořádá
20. února 2009 v sále Lovochemie již

3. společenský ples
Srdečně zveme všechny rodiče,
bývalé žáky
a celou lovosickou veřejnost
na tuto společenskou akci.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Relax,
čeká na vás kulturní vystoupení
a bohatá tombola.
Předprodej vstupenek od 19. 1. 2009
v kanceláři školy a rezervace
na telefonním čísle 416 532 265.
Těšíme se s Vámi nashledanou na sále…

kde v noci jasně svítí světlušky" a další hudbu Petra
Skoumala, působivé zvuky Jana Zrzavého a kouzelnou scénu Evy Peřinové uvede Divadlo Věž Brno v divadelním zpracování známého večerníčku. Pro MŠ a
1. - 3. třídy ZŠ, začátek 9 a 10.30 hodin
10.2. O TLUSTÉ PRINCEZNĚ - Princ Artur putuje světem.
Dojde do království Blahobytu, kde žije krásná, ale
velmi tlustá princezna. Ta se do prince zamiluje, on se
jí však jen vysmívá... Princezna zhubla …V podání Divadelní společnosti Okýnko České Budějovice. Pro MŠ
a 1. - 2. třídy ZŠ, začátek v 9 a 10.30.
23.2. O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI - Pohádku pro
malé diváky se spoustou písniček připravilo Karlovarské hudební divadlo. Pro předškolní MŠ a 1.-5. tř. ZŠ,
počátek v 9 a 10.30.
Dům kultury
23.2. Cestopisná beseda NOVÝ ZÉLAND na kole i pěšky
Přednáška Karla Stýbla o dvouměsíčním pěším a cyklistickém putování po obou hlavních novozélandských ostrovech bude doplněna promítáním diapozitivů, na kterých má zachycenu celou trasu po tomto
ostrově, památky, přírodu a v neposlední řadě také zvířata. Začátek v 18 hodin, malý sál Domu kultury.
Sváťovo loutkové divadlo
1.2. 10 a 15 hodin - O Matějovi a zoubkové víle
14.2. 15 hodin - Maškarní karneval - Hraje se v Modrém salónku Domu kultury, vstupné dobrovolné.
KULTURNÍ STŘEDISKO „U TŘÍ LIP“ LIBOCHOVICE
8.2. 14-18 hod. "Kladenské heligónky" (Taneční odpoledne pro pokročilé.)
Různé
21.2. Tradiční masopustní průvod masek vesnicí Zubrnice společně s folklorním souborem Dykyta (během
této akce je skanzen uzavřen !!!)
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu
Hazmburk je v únoru otevřeno 10 - 16 hodin kromě pondělí,
na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v únoru 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 na jaře. Přesné informace získáte na www.ochranaprirody.ceskestredohori.cz, kde na "správa informuje"
kliknete na "kalendář akcí". V budově správy CHKO bývají
příležitostné výstavy. V prosinci vyšlo po pětileté odmlce
Nulté číslo ZPRAVODAJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
(k dispozici je na výše zmíněné adrese).
Hz
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Elektrárna Mehrum, uhelný přístav
Ve čtvrtek 16. října 2008 - třetí den cesty - jsme vypluli tak,
jak rozhodl kapitán - v 7 hodin. Asi za hodinu a čtvrt jsme dopluli k elektrárně Mehrum (Kraftwerk Mehrum) v řkm 194.
Tato elektrárna byla spuštěna v roce 1979. Její hrubý výkon
je 3 x 250 MW, komín je vysoký 250 metrů, a pracuje v ní asi
130 zaměstnanců.
Tato elektrárna má dva přístavy - uhelný a „olejový“. Při
cestě západním směrem vykládal portálový jeřáb jednu loď
s uhlím u hráze, a druhou jsme za necelou čtvrthodinu viděli
přijíždět. V „olejovém“ přístavu byla vykládána („vyčerpávána“) cisternová loď, podle nápisu s přepravní kapacitou
1.240 tun. Uvědomil jsem si, že tankové lodě, které jsme na
MLK potkávali, patřily k těm největším (lodě na pevný náklad
měly deklarovanou nosnost asi o sto tun nižší). Cisternové
lodě jsou buď tmavé až černé (na ropu a ropné deriváty),
nebo jasně žluté. Ty jsou také tak veliké a vždy mají výrazný
nápis, že jsou určeny výhradně k přepravě potravinářských
olejů a jejich složek.
Ještě před devátou se kapitán z děčínského dispečinku
dozvěděl, že vykládat budeme až v pondělí. Podle děčínského dispečera se chybou úřednice z VTG stalo, že jeřáb,
potřebný pro vykládku, v pátek nebude. Tato informace kapitána rozladila - „my se tady ženeme, jedeme od nevidím
do nevidím, a nakonec budeme tři dny čekat“. Po chvíli přemýšlení kapitán řekl, že podle toho, jak dlouho se budeme
proplavovat v Andertenu, zvolíme jiné místo pro „fajrunt“.
V řkm 183 jsme minuli odbočení z MLK na jih, k Hildesheimu
(Stichkanal nach Hildesheim). Po desáté hodině jsme dopluli
do „horní vody“ komory v Anderten (řkm 174). Toto vodní dílo

- Hindenburgschleuse - je považováno nejen za jeden z památníků vodohospodářského stavitelství, ale také za největší
dílo na MLK. K proplavování slouží dvě komory. Každá má
délku 225 m a šířku 12 m, a vyhovuje ponoru 2,8 m. Překonávaný rozdíl hladin je 14,7 m. Rychlost stoupání nebo klesání hladiny je 1 m/min. I toto vodní dílo má úsporné komory
(Sparschleuse), které z každých 42.000 m3 vody, potřebné
k proplavení, ušetří 31.500 m3 (tzn. uspoří celých 75%
množství vody, které by jinak bylo k proplavení potřeba).
Kromě vynucených odstávek (obvykle to je čekání na proplavení komorou nebo proplavování) loď stále jede. Vzhledem k čekání před komorou v Anderten jsme mohli obědvat
všichni najednou a v klidu. Po proplavení komorou Anderten
jsme v řkm 171 minuli odbočení z MLK na jih, do Misburgu
(Stichkanal nach Misburg). Čtvrteční cestu jsme ukončili už
ve 14 hodin v řkm 159 na kotvišti, označeném ve sborníku
WESKA jako Hannover, Nordhafen Ost. Celkem jsme ujeli
43 km, z toho byla čistá doba jízdy 5 hodin. Zbývající dvě hodiny jsme strávili čekáním a proplavením komorou Anderten.
Naše soulodí bylo přivázáno u hráze asi 300 m dlouhé.
Během odpoledne jsme viděli větší množství lidí, klusajících
po stezce na hrázi buď „jen tak“, nebo pochodujících rázně
s hůlkami či bez hůlek. Až s večerem a tmou jejich sportovní
aktivita opadla. Večer byl klidný, provoz na kanále se po jedenadvacáté hodině prakticky zastavil. Tak skončil cesty
den třetí, ve kterém jsme dosáhli průměrné jízdní rychlosti
8,6 km/hod.
Čtvrtý den - 17. 10. 2008 - jsme vyjeli až v 9 hodin. Kapitán byl přesvědčen, že zbývajících 15 km do Seelze uje-

Vánoční svátky nejsou dnes jen svátky klidu a pokoje, ale
i dobou zběsilého nakupování dárků. Přestože se Vánoce
pro řadu lidí staly konzumním svátkem, stále ještě jsou takoví, kteří upřednostňují jejich duchovní rozměr. Pro ty přichází do České republiky Betlémské světlo. Myšlenka šířit
Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční
zvyk šíří od prosince 1989. První Světlo přivezli do revolučního Československa, tehdy ještě Československé socialistické republiky, v prosinci 1989 čeští exiloví skauti z Rakouska až pod sochu sv. Václava v Praze.
Betlémské světlo zažehne každoročně dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve
speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince,
odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN. Betlémské
světlo se dostává až k severnímu polárnímu kruhu, na západě k mysu Finisterre v Portugalsku, východním směrem
až někam k Uralu a na jihu k Cařihradu. Nejvzdálenější
místo, kam bylo Světlo údajně dopraveno, je Vladivostok.
Betlémské světlo k nám tradičně putovalo z Vídně, kde ho
rakouští skauti předali o třetím adventu 13. prosince delegacím z celé Evropy. Za Česko převzali plamen ve Vídni
skauti z Brna. Po České republice ho rozvezly České dráhy;
rozvoz do všech koutů republiky začal v sobotu 20. prosince.

Betlémské světlo
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jako poselství lásky, vděčnosti a pokoje

Skautští kurýři mají vyhrazeno kupé se znakem akce. Na základní síť rozvozu navazují regionální a místní sítě. V Lovosicích se o roznesení Betlémského světla starají členové
skautského střediska „Brána“ Lovosice. Světlo převzali skauti

deme nejdéle za dvě hodiny. Projeli jsme kolem elektrárny
Stöcken (Kraftwerk Stöcken, řkm 156), přístavem Hannover,
Nordhafen Mitte (řkm 155), a Hannover, Nordhafen West
(řkm 154). Hned za tímto přístavem je v řkm 153 uzávěra kanálu (Sicherheitstor VII). Druhá uzávěra (Sicherheitstor VI)
je v řkm 150. Každou uzávěru tvoří silná svislá deska přes
celou šířku kanálu, zavěšená nad jeho hladinou. Mezi těmito
uzávěrami jsou v řkm 152 dva souběžné akvadukty, pod kterými teče řeka Leine. Pro plavbu nákladních lodí po MLK
slouží nyní pouze severní akvadukt. Pokud by došlo k jakémukoliv poškození i jen jednoho z akvaduktů, lze spuštěním
těchto uzávěr zastavit nekontrolovaný únik vody z kanálu
dolů do krajiny, který by skončil až po jeho úplném vyprázdnění. Mezi těmito dvěma uzávěrami je v řkm 151 přístav Seelze Nord.
V řkm 149 odbočuje vlevo z MLK kanál Hannover - Linden (Abzweigung des Stichkanals nach Hannover - Linden), na kterém leží překladiště Seelze VTG. Kapitán sice
otočil vzorově soulodí směrem na kanál, ale protože je tam
jeden most s podjezdnou výškou 4 m, musel se nejdříve
ohlásit. Po ohlášení ale kapitán povolení k vplutí na tento kanál nedostal, protože: a) kanál vede prakticky přímo ve
směru západ - východ; b) fouká velmi silný západní vítr, který
žene vodu do kanálu; c) na konci kanálu jsou vrata plavební
komory, která vzdouvají hladinu. Výsledkem této souhry
okolností bylo zvýšení hladiny na kanále o nejméně 15 cm,
což znamenalo, že TR 39 by onen nízký most nepodjela. Vítr
se ani během dalších tří hodin neutišil, a proto posádka na
vjezdu do kanálu v řkm 1 (Liegehafen Lohnde) soulodí uvázala. Tak skončil čtvrtý den, ujeli jsme za půldruhé hodiny čistého času 11 km. Překladiště Seelze VTG pro mne zůstalo
nepoznané až do dalšího dne.
V sobotu 18. října - pátý den mého cestování po MLK jsme v 9 hodin v krásném a slunečném ránu za mírného větru vypluli z kotviště Lohnde po kanále směrem na východ.
V řkm 2 jsme podjeli onen kriticky nízký silniční most (podjezdná výška nejvýše 4 m), a v řkm 6 jsme konečně v 10 hodin dopluli k místu plánované vykládky - překladišti VTG Seelze. Na obrázku je vidět jen velmi malá část skladu štětovnic
(Spundwände, česky také larseny). Pro přemísťování štětovnic různých rozměrů na potřebnou/požadovanou plochu
v tomto skladu resp. při jejich vyskladňování používá provozovatel skladu vlastní plošinové vagony, které kombinovaný kolejově-silniční traktor po areálu různě přesunuje.
Portálové jeřáby, které jsou vidět na fotografii, nemohou vykládat zboží z lodí a proto byl náš náklad vyložen až v pondělí mobilním jeřábem.
František Ptáček
v sobotu na nádraží v Lovosicích do speciální lucerny a v neděli 21. prosince ho na mši svaté v kostele sv. Václava předali lovosickému faráři, P. Pavlu Mikešovi, který od Betlémského světla rozsvítil svíci na adventním věnci. Na Štědrý
den pak lovosičtí skauti roznášeli dopoledne světlo do spřátelených rodin po Lovosicích. Místo k předávání Betlémského světaza bylo rovněž ve skautské klubovně v Lovosicích na Štědrý den v době od 9 do 12.hodin.
Až do večera Štědrého dne si mohli lidé moci odnášet
Betlémské světlo z většiny katolických chrámů po celé republice, do Domovů důchodců, nemocnic a rodin ho nosili
skauti. Pro betlémské světlo si nechodí pouze věřící. Jak se
vyjádřil biskup Václav Malý: "Myslím si, že je to pěkný symbol a co je zajímavé, že na tento symbol slyší a vnímají ho
nejen lidé, kteří jsou těsně spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale víceméně i lidé, kteří jsou nevěřící nebo kteří stojí
mimo křesťanské církve."
Menší i větší skauti roznášejí Světlo nejen do rodin, ale
také osamoceným lidem, na hřbitov, na opuštěné hroby.
V dětech to pomáhá probouzet smysl pro lásku a pěkný
vztah k lidem. V Lovosicích roznášeli poprvé a na dlouho naposledy členové R + R Hejkal, a to v roce 1996. V roce 2000
roznášeli Betlémské světlo členové Šipky a Píďa (Petra Kočová) se světluškami. Myslím, že se už od té doby roznáší
v Lovosicích každý rok.
Skautům děkuji, že dodnes pamatují i na mne.
Hz

Vánoční kulturní maratón 2008 v Lovosicích
V prosinci se všichni předhánějí, jak nejlépe oslavit ty nejhezčí svátky v roce, Vánoce s Ježíškem, betlémy, cukrovím
a koledami. Stejně tomu tak bylo i letos v Lovosicích. Začalo
to vlastně už v listopadu. Žáci Střední odborné školy technické a zahradnické se připravovali již od konce listopadu na
prodejní výstavu předmětů s vánoční tematikou, zvláště
adventních věnců, která probíhá každoročně v hotelu Salva
Guarda v Litoměřicích; letos se již 8. ročník uskutečnil ve
dnech 8. - 11. prosince. K vidění byla mnohá překrásná vánoční aranžmá, ale i svícny, sladkosti a truhlářské výrobky.
Výrobků bylo několik set a na jejich výrobě se podílelo kolem 500 žáků školy ze všech oborů.
Základní umělecká škola se představila dvěma koncerty.
Už ve čtvrtek 4. prosince se uskutečnil první z nich, a to koncert populární hudby na vánoční téma, v sále Kulturního střediska Lovoš. Druhý v pořadí proběhl v modlitebně Bratrské
jednoty baptistů 17. prosince, pódiu dominoval vysoký ozdobený smrk. Tentokrát šlo o koncert komorní hudby a mnozí
hudebníci hráli koledy nebo vánoční písně. Zazněly ale
i skladby světoznámé, například houslistka Eva Burianová
zahrála skladbu N. Paganiniho Karneval v Benátkách, Zdeněk Honců se představil Sarabandou pro trubku a Berenika
Tesařová přednesla Vivaldiho Koncert A moll - 2. větu.
Vánoční atmosféru jste mohli nasát také na koncertech
na Václavském náměstí. V pondělí 15. prosince zahrál
mnoha posluchačům vánoční melodie, převážně koledy,
orchestr Kulturního střediska Lovoš pod taktovkou kapelníka
Josefa Turka, který na Štědrý den oslavil v plné síle osmaosmdesáté narozeniny. (Hodně zdraví a štěstí i v příštím roce
přejeme, pane Turku!). Hned v úterý vystoupila na stejném
místě a také s vánočním repertoárem Dechová harmonie
MgA. Jiřího Lhotského se sólistkami Julií Nepustilovou a Venuší Klupákovou. Triádu venkovních koncertů ukončil ve
čtvrtek 18. prosince oblíbený Podřipský žesťový kvintet. (Je
ale škoda, že některý z koncertů neproběhl při rozsvěcování
vánočního stromu v Lovosicích). V pátek se ještě v KS Lovoš uskutečnil pod názvem Splněná přání koncert Jitky Zelenkové, který rovněž končil blokem vánočních písní. V sobotu 20.12. proběhly v Domě kultury v Litoměřicích
Bigbítové Vánoce, na kterých příznivcům rockové hudby
zahrál také PARADOX Ivoše Joachimsthalera. Svůj vánoční
koncert odehrála 20.12. v Rock klubu Gambrinus litoměřická
crossoverová kapela Existence. Úplně poslední vánoční
pohlazení se konalo v Kulturním středisku Lovoš 22. prosince. Sešli se pospolu lovosičtí ctitelé swingu, aby si vy-

slechli vánoční melodie, které pro ně připravil Jan Hron.
Na všech lovosických školách se nadělovalo a konaly se
besídky a diskotéky; na ZŠ Všehrdova naděloval i Mikuláš.
1. ZŠ uspořádala v KS Lovoš vánoční akademii pro rodiče
a přátele školy. Na základní škole Antonína Baráka se konala
ve dnech 15. - 19. prosince veřejnosti přístupná výstavka
prací žáků s vánoční tematikou, mnohé výrobky byly opravdu
velmi zdařilé. Všechny školy, základní i mateřské, byly velmi
pěkně vyzdobeny, nechyběly betlémy, ani kresby vloček,
sněhuláků a vánočních stromečků. Dne 18. prosince uspořádaly besídku pro rodiče rovněž Speciální základní škola
a Praktická škola Lovosice. Po vystoupení byl ještě v hale
školy Vánoční jarmark.
První Mikulášský vlak Švestkové dráhy vyjel v neděli 14.
prosince v trase Lovosice - Most - Moldava v Krušných horách a zpět; ve vlaku nechyběli Mikuláš a čert a na konec
světa se vydalo 53 cestujících.. Hodné děti byly ve vlaku odměněny a zlobivé potrestány. V úseku Louka u Litvínova Moldava jel vlak spojen s Mikulášským vlakem jedoucím
z Teplic. Na Moldavu se tak vydala úctyhodná souprava čtyř
"hurvínků" a jednoho přípojného vozu.
Na „vánočkový“ trh do Drážďan na Altmarkt se vypravili turisté i neturisté z Lovosic v neděli 14. prosince 2008.
Autobusový zájezd zorganizoval Klub českých turistů Lovosice. Symbolem trhu je 14 m vysoká krušnohorská pyramida
s figurkami poháněnými teplem ze svíček, která je vidět už
zdaleka. Drážďany výletníky přivítaly tradiční vánoční atmosférou s vánoční výzdobou a několika tržnicemi; mnozí
ochutnali některou místní specialitu, někteří nakupovali štoly
nebo dřevěné hračky, jiní navštívili Zwinger. Všichni byli
s výletem spokojeni.
Společné vánoční schůzky a procházky se uskutečnily
u skautů i „tomíků“. V pondělí 15.12. se v ELKU sešly u stromečku členky Svazu postižených civilizačními chorobami,
kulturní program pro ně připravily děti z MŠ Terezínská
s paní učitelkou Janou Chmelovou a zatančila jim i Jiřina Miňovská.
Vánoční výstava asi stovky betlémů, mnoha vánočních
svícnů a věnců, ozdob na stromeček a vánočních perníčků
se konala od 15. do 17. prosince v sále Kulturního střediska
Lovoš. Pořádalo ji občanské sdružení Šance společně s kulturním střediskem a navštěvovaly ji hlavně děti z mateřských
a základních škol z Lovosicka.Návštěvníci mohli výrobu vánočních ozdob, vizovického pečiva, adventních dekorací
a zdobení perníčků i vidět na vlastní oči.

Vánoce na gymnáziu začaly v úterý 16. prosince v 15
hodin tradičním vánočním jarmarkem v parku před budovou
školy; studenti prodávali své výrobky, a to vánoční ozdoby,
dárky a cukroví. Některé věci byly vskutku kouzelné, třeba
háčkované zvonečky na stromeček. Program pokračoval
ve vestibulu školy vystoupením pěveckých sborů Laeta nota
a In Flagranti. Při vystoupení sborů mohli diváci zhlédnout
malý živý betlém - Pannu Marii s Ježíškem a svatým Josefem, tři krále a dva anděle. Zvířátka před betlémem byla plyšová. Návštěvníci mohli také před Vánocemi udělat dobrý
skutek. V rámci jarmarku totiž probíhala sbírka kočičích
konzerv pro přezimující ježky a výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován zvířecímu útulku Falco (dobří lidé přispívali, někteří i stokorunou, a nějaké konzervy pro ježečky
také přinesli).
Soubor Laeta nota se představil už 6. prosince 2008
také v Doksanech, v krásných prostorách doksanské krypty,
aby pro občany Doksan a okolí zazpíval pod vedením Jarmily Brejchové blok vánočních písní. I sbor učitelů a přátel
Gymnázia Lovosice In flagranti vystoupil několikrát; třeba 13.
prosince v kostele sv. Martina ve Velemíně a 20. prosince
v kostele sv. Prokopa v Mukově u Bíliny.(Místní občanské
sdružení pořádalo v kostele sv. Prokopa adventní koncert
a pěvecký soubor z lovosického gymnázia IN FLAGRANTI
zazpíval pro zaplněný kostel koledy a pastorely. Nechybělo
domácí vánoční cukroví a svařené víno na zahřátí.
Nezapomnělo se ani na seniory. Ve středu 17.12. se od 15
hodin uskutečnilo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Adventní posezení s obyvateli DPS. Kulturní
program zajistila oblíbená skupina Karavana. Ve čtvrtek 18.12.
se v sále Kulturního střediska Lovoš konalo Adventní posezení
pro osamělé seniory, kde vystoupil pěvecký soubor Gymnázia
Lovosice LAETA NOTA a Podřipský žesťový kvintet.
Vyvrcholením vánočních oslav byla pro mnoho občanů
Lovosicka návštěva Půlnoční mše svaté; kostel svatého
Václava v Lovosicích přivítal mnohé občany určité po dlouhé
době, možná dokonce opravdu po roce. Ale nový biskup
Mons. Jan Baxant řekl v rozhovoru v Českém rozhlase, že
je rád, že lidé na Půlnoční mši svatou přijdou, i když přijdou
jenom jednou za rok, protože je to pro něj takový důkaz toho,
že přece jenom v člověku něco křesťanského je a oni by tam
přece nešli, kdyby to "něco" křesťanského v nich nebylo.
Přání „Pokoj lidem dobré vůle“ by však mělo platit nejen
o Vánocích, ale i po celý rok. Buďme na sebe v roce 2009
trochu hodnější, pro mnohého to nebude rok lehký.
Hz

Divadelní text Bitvy u Lovosic je na světě
Součástí archivu Městského divadla
v Mostě je knihovna divadelních textů; mezi
cca šesti tisíci divadelními hrami se nalézá
také drama významného německého dramatika Petra Hackse, a to Bitva u Lovosic.
Autorem pracovního překladu je Přemysl
Wiesner, písně přeložil Gustav Francl.
V článku Tajemství divadelního archivu
(Část druhá - Bitva u Lovosic) v Mosteckých
listech č./2008, je na s. 9 uvedeno, že není
známo, zda se Bitva vůbec někdy někde
hrála. Podle našeho mínění ji v roce 1960
mělo na repertoáru právě Divadlo pracujících Most (dnes Městské divadlo v Mostě).
Jak došlo k napsání dramatu:
Bitvu u Lovosic popsal kromě historika
A. Dopsche také její přímý účastník Ulrich
Braecker, tkadlec ze švýcarského údolí Tockenburg. Braecker se dostal do rakouského zajetí a svá dobrodružství vypsal v životopisné knize „Der arme Mann in
Tockenburg“. Na základě jeho vzpomínek napsal nejznámější východoněmecký
dramatik Peter Hacks (21.3.1928-

28.8.2003) divadelní hru „Die Schlacht
bei Lobositz“ (Bitva u Lovosic 1756;
drama se hrálo v Deutsches Theater Berlin). Komedie byla formálně vytvořena pod
vlivem Bertholda Brechta a zabývá se problémem pruského militarismu (Hacks kvůli
bojkotu Brechtových her přesídlil v roce
1955 ze Spolkové republiky Německo do
Německé demokratické republiky). Hacksovy hry byly populární, velký úspěch mělo
monodrama Rozhovor v domě Steinových
o nepřítomném panu Goethovi i mnohé
další hry, Adam a Eva či Starosti a moc. Německý dramatik a spisovatel Peter Hacks
zemřel 28. srpna 2003 po dlouhé nemoci ve
věku 75 let.
Komedie o třech dějstvích se odehrává
v měsících září a říjnu roku 1756 na několika místech.. Je to město Schöna v Sasku,
město Děčín, polní velitelství na neudaném místě, město Ústí nad Labem, ves
Velemín, vinice na svazích Lovoše, cesta
do Malých Žernosek, bojiště mezi Lovosicemi a Malými Žernosekami, besídka na

vrcholu Lovoše a konečně vojenský tábor
v Litoměřicích. Výprava je prý podle autora „prostá“, jak jen možno. V komedii vystupuje 35 postav a kompars, mluví se tu
česky a maďarsky a také zpívá, například:
„Jen odvahu! V řež trubka volala.“ Německá
premiéra se konala 23.11.1956 v Deutsches Theater Berlin, komedie byla dále
hrána v 19 dalších divadlech v NDR, SRN,
Rakousku a Švýcarsku a poté i ve Francii,
Švédsku a Itálii.
Snad by bylo možné udělat na motivy
hry scénář pro některé budoucí lovosické
slavnosti. Rozhodně by se měla kopie hry
pro budoucí lovosické muzeum zajistit.
Původní práce Ulricha Braeckera pod
názvem Bitva u Lovosic 1756 měla v Českém rozhlase premiéru 9. září 2006 (Víkendová literární příloha). Deníkový záznam účastníka jedné skoro zapomenuté
bitvy prusko-rakouské Sedmileté války.
Překlad a interpretace Rudolf Pellar.
V roce 1968 natočil režisér Franz Peter

Švýcarský herec Bruno Ganz
Wirth podle scénáře Petera Hackse západoněmecký televizní film Die Schlacht bei Lobositz (Bitva u Lovosic); v hlavní roli byl obsazen slavný švýcarský herec Bruno Ganz
(Nebe nad Berlínem, Pád třetí říše), dále
hráli Harald Leipnitz, Sigurd Fitzek aj. Hz
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Letem lovosickým světem 2008 (2. část)
Červenec
• Při stavbě dálnice D8 odkryli archeologové u Vchynic pravěký rondel starý 6 500 let. Průzkum unikátního objektu
trval do konce srpna 2008.
• Ve čtvrtek 3.7. byla u Mlékojed slavnostně zprovozněna
3. etapa I. části přivaděče Prosmyky k dálnici D8. Dílo
stálo 280 milionů korun.
• Lovosice navštívil ve dnech 9.-13.7. cirkus Praga Kopecký. Drezúra koní, akrobacie na vertikálním laně, veselý žonglér s talíři, drezúra kamerunských a kyperských
koz, klauni a mnoho dalších zajímavých čísel zpestřily dětem prázdniny.
• Ve dnech 17. - 20.7. se uskutečnilo Filmové léto na osmičce: 17.7. česká komedie Chyťte doktora, 18.7. roadmovie o mladých Pusinky, 19.7. vesnická tragikomedie
Václav a 20.7. příběh party studentů Gympl. Kinematograf bratří Čadíků zavítal do Lovosic bohužel jen na 4 dny,
občané by nějaký filmový týden uvítali častěji.
• Rychlá záchranná služba Ústeckého kraje se v polovině
července přestěhovala z ul. Osvoboditelů do objektu
v ulici Přívozní č.p. 1036 a její bývalé prostory byly upravovány pro oddělení městské policie.
• 17.7. bylo na Osmičce otevřeno nové nástupní molo pro
osobní lodní přepravu na Labi s trasou Roudnice nad Labem - Litoměřice - Lovosice - Ústí nad Labem.

Srpen
• Ve funkci ředitelky ZŠ Všehrdova ul. vystřídala Mgr. Helenu Buškovou od 1. srpna Mgr. Monika Zemanová.
• 4. srpna na I. mimořádném zasedání Zastupitelstva města
Lovosice bylo schváleno udělení titulu Čestný občan
města Lovosice pánům Miroslavu Nesvarbovi, prof. Františku Frühaufovi a akademickému malíři Jiřímu Novosadovi In memoriam a docentu PhDr. Vladimíru Salačovi
z Prahy.
• Ve dnech 15. a 16.8. se uskutečnil ŽAFEST; akci pořádalo
občanské sdružení Békadilkoš ve spolupráci s Městem
Lovosice. Hudba, výtvarný stan, skvělý Jiří Schmitzer, divadlo Mimotaurus všichni na jedničku, počasí za pět.
• Dne 21.8. uspořádalo Kulturní středisko Lovoš koncert legendární americké hardcorové skupiny PRO-PAIN z New
Yorku v lesoparku Osmička. V roli předkapel se představily kapely Existence, Ignorance, Magma Hotel a Demencia Mortalis.
• Na sobotu 30. srpna připravili lovosičtí skauti pro děti
„Rozloučení s prázdninami“ plné lanových aktivit; 2. září
následovalo „Odpoledne se skauty“ na Osmičce i v klubovnách.

Září
• Od 1. září zřídil Ústecký kraj v Lovosicích páteřní školu
s názvem Základní škola praktická, Lovosice, Mírová
225, příspěvková organizace. Škola sdružuje: střední
školu s cílovou kapacitou 30 žáků, základní školu s cílovou kapacitou 130 žáků, školní družinu s cílovou kapacitou 20 žáků a přípravný stupeň základní školy s cílovou
kapacitou 6 žáků. Přestaly platit padesátníky.
• Poprvé vyšli do lovosických ulic členové Městské policie
Lovosice (MP). Strážníci sídlí ve služebně v ul. Osvoboditelů č.p. 50 v budově po Rychlé záchranné službě od 1.
září. Ředitelem MP je Bc. Jaroslav Janovský.
• O víkendu 5.-7. září se setkalo pod záštitou Krajského
úřadu Ústeckého kraje několik pěstounských rodin z Litoměřicka, Roudnicka a Lovosicka (z Lovosic jich bylo 5,
celkem 13; dětí bylo 35) v penzionu Nový mlýn ve Starých
Splavech. Při závěrečném vyhodnocení byly rodičům
i dětem předány diplomy a drobné dárky od sponzorů.
• V úterý 9. září se v kostele sv. Václava představily tři špičkové hudebnice vystupující pod názvem Musica Dolce
Vita: harfenistka Zbyňka Šolcová, flétnistka Žofie Vokálková a mezzosopranistka Daniela Demuthová. Byla uvedena díla A. Vivaldiho, J. S. Bacha, A. Mozarta a C.
Francka.
• V úterý 23. září pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice a Dům s pečovatelskou pro lovosické seniory výlet na zámek Lemberk. Se-
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nioři navštívili také dominikánský klášter a baziliku minor
sv. Vavřince a sv. Zdislavy v příjemném městečku Jablonné v Podještědí.
Majetková správa - příspěvková organizace města byla
zrušena ke dni 25.9.2008.
28. září se uskutečnila tradiční Václavská pouť, a to na
třech pódiích - na náměstí, v lesoparku Osmička a u stadionu kopané (country). Labužníky zaujalo vaření pravého
maďarského guláše a v lesoparku hlavně děti nová
atrakce - divadelní představení na koních. Pro děti byla
dopoledne v lesoparku připravena poprvé Kolečkiáda
a ve 13 hodin Sváťovo dividlo. V tentýž den proběhla
v Kulturním středisku vernisáž výstavy Lovosice 1938
(Věrni zůstaneme!), kterou pořádalo OS Muzeum Lovosicka společně s Městem Lovosice. Lovosickým občanům
byla rovněž představena nová městská vlajka a v obřadní
síni předána čestná občanství.
Klub českých turistů Lovosice uspořádal ve dnech 27.
a 28. září dvoudenní autobusový zájezd na jih Moravy
(prohlídka Třebíče, zámku Moravský Krumlov a lednickovaltického areálu).
První setkání se seniory v rámci projektu „Senioři v bezpečí“ se uskutečnilo 30. září v Domě s pečovatelskou
službou. Beseda proběhla za účasti nprap. Ing. Aleny Romové a nprap. Pavly Kofrové a senioři obdrželi i bezpečnostní osobní alarmy.
Téhož dne byl položen základní kámen bytové polyfunkční Rezidence ORBIS; realizátorem je rakouská firma
Dr. Bernharda Steinera.

Říjen
• MUDr. Eva Janků přestěhovala ve dnech 29.9.-3.10.
svou gynekologickou ordinaci z ulice Osvoboditelů 48 na
novou adresu. Od pondělka 6. října začala ordinovat
v nových prostorách v ulici Školní 41/1 a to v přízemí
vlevo. V současnosti budou v prázdné budově probíhat
přípravné práce pro rekonstrukci.
• 3.10. se na 1. ZŠ uskutečnil III. ročník „Výstavy domácích
mazlíčků“. Všechna zvířátka se líbila, ale v soutěži s převahou zvítězila krajta královská Elišky Zelené ze 4. A.
• V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ (6.-10.10.) připravila několik akcí také lovosická knihovna. Pro děti
soutěžní kviz a příjemné odpoledne se čtením z Devatera
pohádek Karla Čapka a přípravou výzdoby knihovny
z přírodních materiálů (jeden exponát byl hezčí než
druhý!), amnestii pro zapomnětlivé a zajímavou nabídku
na přeregistraci mládeže do kategorie dospělých za pouhých 50 korun.
• Dne 4.10. jmenoval papež Benedikt XVI. novým diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Jana Baxanta, generálního vikáře českobudějovické diecéze. Téhož dne
proběhl Den otevřených dveří v japonských firmách Tokai Rika CZ a Aoyama CZ.
• V pondělí 13. října byla v ulici Osvoboditelů 939 otevřena speciální prodejna kuřecího, krůtího, pštrosího,
hovězího a vepřového masa. Maso pochází ze Pštrosí
farmy Studánka Lukáše Krejného v Židovicích.
• 17. a 18. října se konaly volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Z 55 křesel obsadila ČSSD 22, ODS 13,
KSČM 12 a Severočeši.cz 8 míst. Přímo z Lovosic se do
Zastupitelstva ÚK dostala Bc. Lenka Tomanová (ČSSD)
a z Lovosicka ještě Ing. Josef Seifert z Třebívlic (Severočeši.cz).
• V neděli 26. října se po dlouhé době uskutečnilo pohádkové představení pro malé děti v sále KS Lovoš; loutky
se představily ve známé hře „O Kobližkovi“. Zájem byl veliký: jen samotných dětí přišlo 92, s doprovodem činil počet návštěvníků přes 150.
• K 31.10.2008 skončilo v ulici Osvoboditelů 48 provozování rentgenu v budově Pfannschmidtovy vily. Rentgenové pracoviště je současně ve zdravotním středisku
MUDr. Viktora Jenšovského u Lovochemie. nebo v litoměřické nemocnici.

Listopad
• 2. listopadu se konal v kostele sv. Václava již čtvrtý koncert při svíčkách, setkání s melodiemi autorů klasické
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i moderní hudby v provedení výborných lovosických interpretů.
V pondělí 3.11. byla v sále KS Lovoš projednáván za
účasti asi dvacítky občanů Strategický plán rozvoje města
Lovosice na období 2008-2013. Tento důležitý dokument
by si zasloužil jistě větší pozornosti lovosických občanů,
mohou totiž do něj doporučovat své vlastní návrhy.
Celonárodní projekt „Celé Česko čte dětem“ podpořil na
ZŠ ve Všehrdově ulici 5. listopadu místostarosta Jan Jakub (četl z knihy Robinson Crusoe) a známý zpěvák Vladimír Hron 20. listopadu přispěl k zájmu dětí četbou
z knížky Darebák David.
Zajímavý karneval „Lovosický mašakr“ proběhl v KS Lovoš 8.11. a měl velký úspěch. Všichni se v maskách
dobře bavili a zájem plesajících přivábily i netradiční soutěže.
Putovní výstava „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ se přesunula ve dnech 10. - 24.11. do Lovosic. Výstavu fotografií věnovanou proměnám kraje připravili žáci
14 škol; z Lovosic se projektu zúčastnila Základní škola
Antonína Baráka. Posledním výstupem projektu je stejnojmenná publikace.
Na ustavující schůzi Zastupitelstva Ústeckého kraje, které
se konalo 26.11.2008, byla zvolena do funkce hejtmanky
Jana Vaňhová (ČSSD). V pátek 28.11. byla zvolena nová
krajská rada; 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.
V obřadní síni městského úřadu Lovosice se konalo
26.11. slavnostní ocenění dárců krve; bronzovou plaketu
Dr. Janského obdrželo 14 dárců, stříbrnou 6 dárců a zlatou 6 dárců.
Dne 27.11 byla v Galerii Artevide v Praze otevřena první
světová výstava „Nevidomí - nevidomým“. Jednou z nevidomých vystavovatelek byla i lovosická Iva Zuchová,
studentka konzervatoře Jana Deyla v Praze.
Členky lovosické organizace Svazu postižených civilizačními chorobami strávily společně deset dní na ozdravném pobytu v Lázních Mšené.

Prosinec
• Prosinec začal v Lovosicích smutně - smrtí motocyklisty.
1.12. dvacet minut po šesté hodině ráno došlo k tragické
dopravní nehodě na silnici v Lovosicích ve směru Lovosice - Litoměřice u nadjezdu. Střetl se zde nákladní automobil s motocyklem. 40letý řidič motorky zn. Jawa utrpěl zranění, kterému na místě podlehl.
• Ve čtvrtek 4.12. byla slavnostně otevřena pro veřejnost
lávka pro pěší a cyklisty přes silnici I/30. Stavbu provedla
firma Insky spol. s r.o., dotací ve výši 2,7 milionu korun přispěl Státní fond dopravní infrastruktury. Téhož dne otevřela společnost Rewe supermarket Billa v ul. Terezínské
na místě původní prodejny Discount Plus.
• Tradiční pochod „O Lovosickou Vánočku aneb o Měšec
Zlého Správce“ pořádaný TOM Vejři se konal 6.12., tentokrát na téma „Strašidla“. Přijelo asi 200 soutěžících
zdaleka (Kladno aj.) i z okolí. Závod s mnoha soutěžemi
vyhráli vodáci ze Střekova.
• První Mikulášský vlak Švestkové dráhy vyjel v neděli
14.12. po trase Lovosice - Most - Moldava v Krušných horách a zpět; ve vlaku nechyběli Mikuláš a čert a na konec
světa se vydalo 53 cestujících. Hodné děti byly ve vlaku
odměněny a zlobivé potrestány.
• Ve dnech 15.-17.12. proběhla v sále Kulturního střediska
Lovoš ve spolupráci OS Šance a KS Lovoš výstava asi
sta betlémů z nejrůznějších materiálů (dřeva, porcelánu,
skla, papíru i textilu), prodej vánočních ozdob, perníčků
a vizovického pečiva.
• Po dvaceti letech vystoupila při vánočním turné 19.12.
v Lovosicích s koncertem Splněná přání oblíbená zpěvačka Jitka Zelenková.
• Anketu Ústeckého krajského atletického svazu o nejlepšího atleta roku 2008 vyhrál osmnáctiletý běžec Jakub Živec z TJ Lovochemie Lovosice, který má pět titulů juniorského mistra republiky. 3. a 4. příčka ankety patří
výškařským reprezentantům z Lovosic, Janu Sommerschuhovi, a loňské vítězce ankety Magdaleně Nové.
• V Gymnáziu Lovosice pokračoval celý rok mezinárodní
projekt Comenius.
(Dokončení na straně 19)

Tak jako každý rok i letos uspořádal ústecký Shotokan
Klub Rajchert Sport Union tradiční Vánoční pohár talentů
pro začínající závodníky v karate. Soutěž byla doplněna
i o obratnostní disciplíny pro frekventanty náborů a sportující mládež.
Ve sportovní hale T Mobile na Stříbrníkách v Ústí nad Labem se utkalo o hodnotné ceny na 120 malých závodníků
a bylo na co se dívat. Vzhledem k dobře uspořádané soutěži, kde nechybělo ozvučení a fanfárové vyhlašování výsledků, si nejen závodníci přišli na své. Rodinní příslušníci

RULF vybojoval zlato
a fandové klubu poprvé viděli své ratolesti soutěžit. Nejmladším účastníkům soutěže bylo pět let
a řádně si to užívali. V první řadě organizátorovi
šlo o to přivést malé závodníky k soutěžení a předvést svým rodičům co se za poslední dobu naučili
nového a dále obdarovat ty nejúspěšnější cenami,
jaké dostávají dospělí závodníci.
V kategorii žáků do 7 let startovalo na 31 závodníků a v této kategorii obsadil třetí místo mladý
Šimon Weniger. Ve vyšší kategorii chlapců, rovněž bez technického stupně karate STV, do 11
let, vybojoval další bronzovou příčku jeho oddílový
kolega Matouš Havlík (z 24 startujících). Nejmladší kategorie děvčat bez STV přinesla a opět
bronzovou medaili Valerii Novotné. Stejně jako
Havlík nebo Weniger i ona startovala na závodech poprvé.
Starší kategorii děvčat do 11 let prošla až do finále Sára Turečková, která i díky „novému kimonu“ zabodovala druhým místem. „Nejstarší “kategorie děvčat do 13
let ověnčila stříbrem Moniku Hurychovou .
Ve starší kategorii bílých pásů do 12 let unikla lovosickým
závodníkům pouze zlatá. Jan Le Duth vybojoval stříbro
a bronzy Jakub Víšek a Dan Šťastný.
Bílé pásy dívek do 9 let přinesly bronzy pro lovosické závodnice Markétu Filípkovou a Kateřinu Procházkovou.
Svou první medaili si vybojoval i Tereza Koskubová, která
obsadila mezi dívkami bílých pásů třetí místo.
V chlapcích žlutých pásů do 12 let zabodoval největším
úspěchem zlatý Roman Rulf, který porazil všechny své
soupeře a bude se z vítězství těšit až do dalšího ročníku.
V poslední kategorii kde soutěžili již „ostřílení“ borci se zelenými pásy, což je technický strop této soutěže, vyhrál An-

Pan Václav Bláha pětaosmdesátiletý
V únoru letošního roku se dožívá životního jubilea pan Václav Bláha z Lovosic.
V malebné krajině Českého středohoří - ve svém rodném kraji - prožil celý svůj život, který zasvětil turistice.
Pochází z Lounska, od roku 1956 žije v Lovosicích.
Je zakládajícím členem organizované turistiky v Lovosicích, kde byl v roce 1959 při TJ Secheza vytvořen (založen) odbor turistiky.
Dlouhá léta se aktivně podílel na činnosti lovosických turistů v různých funkcích ve výboru. Vytvářel a organizoval řadu akcí v rámci dlouhodobé výkonnostní turistiky i v rámci víkendových výletů, uspořádal a vedl velké
množství zájezdů uspořádaných s cílem poznat nejrůznější kouty republiky a sousedních států - jak v letech
před rokem 1989, tak i potom. V nových podmínkách, po obnově Klubu českých turistů, se spolu s několika
dalšími členy KČT Lovosice několik let výrazně podílel rovněž při rekonstrukci a obnově provozu chaty KČT na
vrcholu Lovoše.
Symbolicky, v roce 50. výročí založení organizované turistiky v Lovosicích, děkujeme našemu významnému
členovi za jeho dlouholetou a záslužnou činnost a přejeme do dalších let dobré zdraví.
Za výbor KČT Lovosice František Stáně

Letem lovosickým světem 2008 (2. část)
(Dokončení ze strany 18)
• Věž „Mírového“ kostela v ulici Karla Maličkého se konečně dočkala opravy a září novou mědí; opravu provedla
firma Renesance Jaromíra Křivohlavého z Třebenic.
Oprava kostela bude pokračovat i v roce 2009.
• Odpoledne 31.12. se uskutečnil Silvestrovský běh a v 17
hodin zhodnotil na Václavském náměstí starosta Jan
Kulhánek rok 2008 a popřál občanům mnoho dobrého
v roce 2009. Následoval skutečně nádherný sedmiminutový ohňostroj hrající všemi barvami duhy, který sledovalo
jako obvykle několik tisíc lidí. Nebeskou show připravila
lovosická firma Comet pyro s.r.o. Lovosice na hudbu německé skupiny Alphaville.
Rok 2008 byl pro Lovosice celkem příznivý: byla ukončena stavba Evropské ulice a kruhového objezdu, na kterou
jsme obdrželi dotaci ve výši cca 16 mil. korun od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (stavba proběhla od dubna do
října 2008). Dokončuje se kamerový systém, na který Lo-

vosice také obdržely dotaci, a to ve výši 1.5 milionu korun od
Ministerstva vnitra ČR. Dalšími akcemi, na něž byly získány
dotace ze Státního fondu životního prostředí, je zateplení
mateřských škol v ulicích Terezínská (cca 4 mil.). a Sady pionýrů (4,8 mil.). Bohužel jsme neobdrželi dotaci z Evropské
unie, se žádostmi jsme v Regionálním operačním programu
Severozápad neuspěli. Musíme doufat, že příští rok bude
v tomto směru úspěšnější.
Městská hromadná doprava bude v Lovosicích pokračovat i v roce 2009. Pokračovat bude i osobní lodní doprava
po Labi a přístavní molo bude rozšířeno. Doufejme, že rok
2009 bude pro Lovosice příznivý i v dalších ohledech, třeba
v oblasti kultury. Také bych si přála, aby bylo ve městě
méně dopravních nehod, zvláště těch s těmi nejhoršími následky. Ale to už záleží spíše na jednotlivých občanech. Na
nich záleží i ničení životního prostředí (vandalství v lesoparku, parkování na chodnících a trávnících, odhazování odpadků atd., atd.). Jaké si město uděláme, takové ho budeme
mít. Městští strážníci veškeré nepořádníky neuhlídají. Hz

ton Orekhov (A tým SKR SU Kr. Březno) před K. Schinglerem a dále Jiřím Michalcem a Milanem Šubertem (všichni
SKR SU Lovosice). Soutěž nejen kvalitativně prověřila začínající závodníky a jejich tréninkové přípravy, ale zejména
potěšila na těle i duši malé karatisty a to formou vánočních
dárků pro všechny účastníky od zmrzlinových sponzorů.
„Byla radost vidět ty nejmenší závodníky, jak si soutěž užívali a také prarodiče, jak u soutěžení fandili nebo
slzeli“, říká ředitel soutěže Josef Rajchert, který v letošním
roce zažíval historicky největší úspěchy svých svěřenců na
světových zápasištích a dodal „ Podařilo se nám prosadit
se mezi ústecké závodníky a již jim značně ubíráme
medailová umístění. Těší mne i zájem rodičů o činnost
klubu“.
JoRa
foto archiv karate

Karneval se blíží
Po ty nejmenší připravilo DDM ELKO karneval s klaunem Kristiánem. Můžete se těšit na soutěže,hudbu a veselou zábavu v Elku ve čtvrtek 26.února od 15.00hod. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v Elku od začátku
února.
Blíží se také jarní prázdniny. Nabízíme dětem příměstský
tábor ve dnech 2.-6.března. Na programu bude plavání,
bruslení, vycházky do přírody,hry a soutěže v Elku. Přihlásit se musíte předem v DDM Elko do 20.2.09 osobně nebo
telefonicky.
Všechny informace najdete i na www.ddm.lovosice.net
Hamerníková

Zápis do prvních tříd
bude jako pohádka
Zveme všechny budoucí prvňáčky
a jejich rodiče
na zápis do 1. ročníku na naši školu
ZŠ Antonína Baráka.
Je pro Vás připraven program v duchu
pohádek, tentokrát se zvířátky.
Všemi úkoly, které na budoucí prvňáčky
čekají, je budou provázet pohádkové
postavičky. Letos to budou:
Ferda mravenec, včelka Mája,
motýlek Emanuel a další.
Těšte se i na pěkné dárky.
Přijďte nebudete litovat.

Těšíme se Vás!
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Rezidence Orbis se již staví

Nezaměstnanost v prosinci 2008
ských a cukrářských výrobků, číšníky a servírky.
Celosvětová finanční krize má dopad do
všech míst naší republiky a Lovosicko nevyjímaje. Že to má za následek uvolňování
či propuštění pracovníků je bohužel zákonité. Že je hlavně postižen automobilový
průmysl a tedy i jeho dodavatelé zdůrazňovat netřeba. I v tomto regionu takové firmy
jsou. Jedná se např. o japonské firmy
v průmyslové zóně Lovosic, firmu Johnson
Controls v Roudnici n.L. a také Glanzstoff
Bohemia, která vyrábí kordové vlákno do
pneumatik. Požádali jsme Úřad práce v Litoměřicích, aby se pro Lovosický dnešek
k této problematice vyjádřil. Pan Miroslav
Salus, který se touto problematikou na ÚP
zabývá poskytl, krátké vysvětlení:
„Z důvodu celosvětové krize lze předMíra nezaměstnanosti v mikroregiopokládat zvýšený počet nových uchazečů
nech okresu
oproti stejným měsícům
k 31.12.08
v letech předcházejících.
Mikroregion
EA
UOZ Dosažitelní
%
Úřad práce předpokládá,
že v průběhu prvního
Litoměřicko
21 585 1 574
1 524
7,05%
čtvrtletí přijde do eviRoudnicko
13 141 1 057
1 011
7,69%
dence o 500 uchazečů
Lovosicko
10 174
875
815
8,01%
více než v posledních leLibochovicko
5 455
584
561
10,28%
tech. Celosvětová finanční krize zasáhla
Štětsko
5 994
694
665
11,09%
všechna odvětví nejen
Úštěcko
2 402
363
353
14,98%
automobilový průmysl.
Celkem za finanční účasti úřadu práce Podle našich prozatímních zkušeností se
pracovalo podle stavu k 31.12.2008 u rů- stav v některých společnostech mění týden
zných zaměstnavatelů v rámci APZ (aktivní od týdne dle výše výroby a rušení starých
politiky zaměstnanosti) 1176 osob. Např. objednávek. V současné době víme (zač.
SÚPM (společensky účelná pracovní r. 2009), že na Lovosicku dojde k hromísta) 164 osob, CHPM (chráněná pra- madnému propouštění u společnosti
covní místa) 35 osob, CHPD (chráněné TRCZ . Celkově by mělo přijít o práci kopracovní dílny) 10 osob a rekvalifikace 33 lem 50 pracovníků. Z ostatních velkých
osob. Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé společností na Lovosicku prozatím žádné
v našem okrese VPM např. pro zedníky, zprávy o propouštění nepřišly“.
Podle ÚP v Litoměřicích připravil
kameníky, omítkáře, řidiče nákladních au(hv) a -jvtomobilů a tahačů, zpracovatelé pekárenV měsíci prosinci 2008 míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice vzrostla
o 0,88 %, tj. na 8,32 %. Celkově bylo
v našem okrese 5 230 UOZ (uchazečů
o zaměstnání), tj. o 519 UOZ více než
v listopadu 2008. Podíváme-li se na
stejné období roku 2007 je počet UOZ
o 188 méně. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc prosinec 727,
tj. o 120 VPM méně než v předešlém měsíci a porovnáme-li stejné období loňského roku máme o 251 VPM méně. Podle statistických tabulek Úřadu práce se
mikroregion Lovosicko už definitivně usadil na třetí příčce v pomyslné tabulce míry
nezaměstnanosti za Litoměřickem
a Roudnickem.

V průběhu prosince 2008 proběhlo vrtání pilotů o průměrech 0,6 m (20
pilotů) a 1,3 m (60 pilotů do hloubky 6 m). Zároveň byly provedeny úpravy
podloží stavby. Na staveništi je již postaven jeřáb a provádí se montáž betonových překladů stavby.
Po komplikacích, které byly spojeny
s přeložkou transformační stanice, přípojek
vysokonapěťových elektrických kabelů
a pokládání kanalizace v Přívozní ulici bylo
v závěru měsíce října 2008 staveniště Rezidence Orbis předáno zhotoviteli firmě Rekont, s.r.o. Roudnice n.L. a zahájena vlastní
stavba.
V současné době je stavba proti původně předpokládanému harmonogramu
dokončení stavby k 31.10.2009 v předstihu
o 4 dny. Tento původní termín by posunut
o dva měsíce (tj. do 31.12.2009) z důvodu
nutné změny projektové dokumentace
k přemístění trafostanice a přeložkám.
Skrytá zemina, která se před zahájením stavebních prací nashromáždila na
staveništi, bude v konečné fázi stavby použita na sadové úpravy kolem domu
a zbylá bude odvezena na uložení podle

pokynů MŽP. Byly také ochráněny stavbou
ohrožené stromy před poškozením. Také
byly přesazeny tři stromy na předem určené místo.
Od začátku listopadu byla již možná
rezervace bytů a prostor občanské vybavenosti. „K dnešnímu dni (6.1.2009) je
celá plocha občanské vybavenosti Rezidence Orbis zadaná. Ze 46 b.j. je 18 bytů
již rezervováno. Většina bytů je ve velikosti 70 až 120 m2 a je o ně největší zájem. Zájemci jsou i o byt 160 m2 a o garsonku. Cena bytů podle polohy a velikosti
se pohybuje od 1,8 mil. Kč. Největší byt
o ploše 204 m2 má cenu 10 mil. Kč. Našemu finančnímu poradci se podařilo zajistit nabídku od devíti bank, které zvýhodňují nákup bytů nižší úrokovou
sazbou“, sdělil nám Ing. Rudl.
(hv)

V prosinci se rozloučili rodinní příslušníci
s těmito svými blízkými:
Jana Červinková
Jaroslava Brejtrová
Jiří Josífek
Antonie Parkosová
Jiřina Červeňanská
Anna Hrzánová
Jiří Fechtner
Růžena Nedomová

1939
1965
1945
1913
1940
1943
1931
1912

Bílinka
Lukavec
Opárno
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice

Jako i jindy i dnes zveme ty, kteří je znali
ke společné vzpomínce s pozůstalými.
Puhlíkovi a redakce Lovosického dnešku.

Omlouvám se, že občané Lovosic neměli minulý
měsíc informace o naší činnosti, ale zvykáme si na
novou formu spolupráce, optimalizujeme postupy.
Dnešní zpráva není nijak podrobná, ale je podle
mého názoru dostačující k výpovědi o naší práci.
Dnes tedy stručná zpráva o naší činnosti za měsíce listopad až prosinec 2008. V tomto časovém období jsme zjistili osobu podezřelou ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského
průkazu, dále za pomoci městského kamerového systému jsme zjistili osobu podezřelou z trestného
činu krádeže vloupáním do jednoho z lovosických
supermarketů, obě podezřelé osoby byly předány
k dalšímu opatření Policii České republiky. U šesti
kontrolovaných řidičů motorových vozidel jsme pomocí provedených dechových zkoušek zjistili, že ří-

dili pod vlivem alkoholu, což se nám zdá jako poměrně vysoké číslo. Na příslušný dopravní úřad jsme
podali jedenáct oznámení o podezření ze spáchání
dalších přestupků v dopravě. Do psího útulku v Řepnicích jsme převezli čtyři opuštěné a zatoulané psy. Při
obchůzkové činnosti jsme mimo jiného nalezli čtyři
majiteli odložená motorová vozidla, autovraky. Dále
jsme například zajišťovali místo trestného činu vloupání
do motorového vozidla, řídili dopravu při dopravní nehodě v ulici Osvoboditelů, zjednávali nápravu při zajišťování veřejného pořádku v hale Českých drah a lovosických hernách.
Toto byl průřez našimi zásahy. Další přestupky a nedostatky jsme řešili domluvou, vysvětlením. Naším cílem je, aby se na nás občané Lovosic s důvěrou obraceli se svými problémy, aby naše činnost byla
transparentní a otevřená a aby nám občané Lovosic
byli nápomocni v dohledu nad dodržováním obecně závazných platných právních předpisů.
Jaroslav Janovský, ředitel MP Lovosice
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