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Podnikatelské aktivity stavební firmy INSKY na Lovosicku

INSKY zatím krizi necítí
Firma INSKY patří mezi významné podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví a to nejen v rámci Ústeckého kraje.
Jednatelem a spolumajitelem je pan Lubomír Červinský,
který na Lovosicku bydlí, byť sídlo firmy je v Ústí nad Labem.
Firma se podílela na některých akcích stavebního charakteru
pro Lovosice a proto Lovosický dnešek oslovil pana Červinského několika otázkami a požádal ho o odpovědi.
V první odpovědi můžete, prosím, říci, jak firma začínala, na jaký druh stavební činnosti se specializovala?
Jak vznikl název firmy?
Společnost INSKY začínala s 8 zaměstnanci. Činností, kterou se snažila prosadit na trhu byla údržba a rekonstrukce kolejišť. Název firmy je druhou polovinou příjmení obou zakládajících společníků.
Za 18 let od svého vzniku prošla firma rozmachem
a rozšířením činnosti i do jiných stavebních oborů. Můžete to specifikovat?
S železničním stavitelstvím úzce souvisejí i další obory stavební činnosti. Naši zákazníci nás „tlačili“ ke komplexnímu řešení zakázek, proto jsme nejprve rozšířili činnost o dopravní
stavby a mosty, v roce 1996 o pozemní stavby. Vývoj od roku
1990 byl postupný a reagoval na poptávku trhu.
Kolik v současnosti Vaše firma zaměstnává kmenových pracovníků, kolik cizích státních příslušníků? Můžete přiblížit hospodářské výsledky firmy za rok 2007
a jaký předpokládáte za rok 2008? Dotkne se finanční
krize vaší firmy?
V současné době naše společnost zaměstnává přibližně
300 kmenových pracovníků, přičemž minimálně polovina je
z Lovosic a okolí. Cizí státní příslušníky zaměstnáváme výjimečně, jejich počet se pohybuje do 5-ti pracovníků.
Stavební společnosti našeho rozsahu spolupracují se subdodavateli při realizaci zakázek, ani my nejsme výjimkou.
V uplynulém období byl obrat společnosti: 2006 - 714 milionů, 2007 - 616 milionů a v roce 2008 - předpokládáme 780
milionů Kč.
Co se týče finanční krize - nevnímáme zatím zásadní dopad na naši společnost, tzn. objem uzavřených zakázek pro
rok 2009 nás vede ke střízlivému optimismu.
Firma je jistě technicky pro stavební činnost vybavena. Kterou výbavu pokládáte pro činnost firmy za nejdůležitější?
Nejdůležitější je pro nás vybavenost takovými stroji a zařízeními, které umožňují realizaci stavebních činností s vyšší
přidanou hodnotou nebo stroje a zařízení, které lze těžko pronajímat či nakupovat jako službu.
Jaké význačné akce v Lovosicích Vaše firma realizovala v posledních, řekněme 10 letech? Poslední je tuším
lávka přes silnici I/30?
Zúčastňujeme se prakticky všech výběrových řízení a trochu mě mrzí, že v některých zakázkách, kde jsme byli srovnatelní v ceně byla vybrána společnost z jiného regionu. Ot-

cem jsem byl vychován k lovosickému patriotismu. Tady se cítím doma, proto akce realizované v Lovosicích mají pro mě
zvláštní nádech. Po jejich předání jsem sám jejich uživatelem,
používají je moje děti, vnoučata, příbuzní, přátelé a známí. Význačné jsou pro mě všechny realizované akce, pokud bych měl
nějaké vyzdvihnout, tak především rekonstrukce vnitřního
traktu v ulici Osvoboditelů související s přemístěním sochy
s názvem Žena a České středohoří. V té souvislosti bylo velice milé setkání s autorem uměleckého díla, který přijel na
ukončení stavby. Musím se přiznat, že jsem hrdý na lávku přes
silnici I/30. Podle mého názoru je krásná.
Domnívám se, že jakýmsi tvrdým oříškem byla pro
firmu rekonstrukce podchodu u Besedy, kde došlo k prodlevě z důvodu neočekávaných událostí. Můžete se
k tomu v časovém odstupu stručně vrátit?
Z mého úhlu pohledu je podchod u Besedy velice zdařilým

architektonickým dílem. Toto dílo mělo v sobě asi více emocí
a neočekávaných situací než jiná stavební díla. Z hlediska realizace jsme je museli respektovat.
Majetkem Vaší firmy je i hotel Lev v Lovosicích. Je to
tak trochu zvláštní a nezapadá to do hlavní činnosti firmy.
Jak si tento váš subjekt ekonomicky vede?
Nikde jinde bychom hotel nekupovali a neprovozovali, než
v Lovosicích. Provozně je toto zařízení úspěšné. Investičně
je to s návratností na dlouhé roky. Naší ambicí je, aby hotel
byl znám solidností svých služeb. Těší nás, že má svoji stálou klientelu.
Jaký máte, prosím, záměr s tzv. Zámečkem vedle přívozu, který vaše firma koupila v dražbě? Neobáváte se
případných povodní? Je to přeci jen „na ráně“.
Zahájili jsme nezbytné opravy (střecha, statika objektu),
aby se zabránilo jeho dalšímu znehodnocování. Co se týče
využití objektu, zvažujeme dvě varianty: pro bydlení, případně jako sídlo jedné z divizí společností INSKY. Pro obě varianty však platí, že uvažujeme o zřízení kavárny ve zvýšeném
přízemí. Jsme optimisté, myslíme si, že tak velká voda jako
v roce 2002 dlouho nebude, s těmi menšími povodněmi počítali již naši předkové, proto má „Zámeček“ zvýšené přízemí.
Zúčastní se firma INSKY výstavby protipovodňových
opatření s Povodím Labe? Pokud ano, v jakém to bude
rozsahu?
Čekáme zveřejnění soutěže na zmíněnou stavbu a podle
zadání se rozhodneme.
Počítáte do budoucna v Lovosicích s dalšími akcemi?
Lze to na závěr upřesnit?
Rádi se zúčastníme výběrových řízení vyhlašovaných
městem Lovosice i v dalším období, jak budeme úspěšní nejsem schopen předjímat.
Pana Červinského, kterému za odpovědi děkujeme, se ptal
Jiří Veleman

ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
NA ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010
Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do přípravné třídy,
který bude probíhat od 4. února až do 31. května 2009
v prostorách Základní školy, Všehrdova 1. K zápisu je
možno přivézt dítě každý den od pondělí do pátku vždy od 8 do 14 hodin.
Vzhledem k tomu, že do této třídy může být zařazeno
maximálně 15 dětí mají přednost děti:
* S odloženou školní docházkou narozené v období
do 31.8.2003
* Pětileté děti, narozené v období 1.9.2002 -

31.8.2003, jejichž rodičům záleží na kvalitní přípravě svého dítěte při vstupu do 1. třídy ZŠ
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem (s
sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).
Do přípravné třídy mohou rodiče přihlásit dítě i když
byli u zápisu na jiné škole a byl jim doporučen odklad
školní docházky. Po ukončení přípravného ročníku se
dítě vrací na kmenovou školu.
Vyšetření školní zralosti a odklad školní docházky můžete provádět sami na adrese: Pedagogicko-Psychologická poradna, Palachova 18, Litoměřice, tel.: 416 733 015.
Více informací naleznete na www.zsvsehrdova.cz
Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Jak je to s Lovošem?
Otázka, kterou často dostávám - v lepším
případě. V opačném případě si musím vyslechnout co jsem zač, že chci zlikvidovat náš
krásný Lovoš. Všichni mají ty jedině správné informace. Dovolím si tedy napsat několik slov
o tom, jak to vidím já.
Původní návrh pana ing. Miroslava Cinka
skutečně obsahoval lanovou dráhu, sjezdovku
pro lyžaře a trať pro boby. Na Lovoš byla umístěna silueta podobná ještědskému hotelu. To
byl pro mě skutečně šokující nápad. Dnes
z projektu zbývá k diskusi cyklostezka okolo
píšťanského jezera, lávka pro pěší a cyklisty
z Lovosic do Píšťan, cyklostezka z Osmičky
k žernoseckému přívozu, budoucnost chaty na Lovoši a lanovka na
Lovoš od hotelu Marina v Píšťanech.
Cyklostezky okolo Lovosic a jezera se setkávají s pochopením
a souhlasem diskutujících. Osmička je již bruslařům malá. Lávka pro
pěší a cyklisty, spojující oba břehy řeky Labe, je většinou vítaná. Jak
uvedl pan Cink, spolupráci slíbil i významný architekt pan Jan Kaplický.
Bohužel, pan Kaplický se již nezúčastní….
Spojení lovosického sportovního areálu s jezerem skýtá další možnosti ekonomičtějšího využití obou areálů. Chata na Lovoši je majetkem Klubu českých turistů. Jak napsal pan PharmDr. František Stáně
i já doufám, že v právním státě bez souhlasu majitelů-turistů nikdo
z Lovoše Ještěd neudělá. Otázkou je zda Lovoš nutně nepotřebuje
splaškovou kanalizaci a vodovod? Dovedu si představit chatu rozšířenou o sociální zařízení, prosklenou terasu a vyhlídkovou věžičku,
jako na starých pohlednicích. Architekt by si jistě poradil s podmínkou
zachování charakteristického tvaru chaty. Na nádherné výhledy z Lovoše si dnes již jenom vzpomíná spousta obyvatel Lovosic a okolí, kterým jejich fyzická kondice již nedovolí na vrchol Lovoše vystoupit. Pro
ně by byla lanovka opravdu požehnáním. Ani ekologové lanovku jednoznačně neodsuzují. Lanovku počítají mezi ekologické stavby. Kdo
jede lanovkou neodhazuje odpadky v lese, nechodí mimo označené
cesty a nepoškozuje přírodu chráněné krajinné oblasti. Otázkou zůstává jak regulovat počet návštěvníků Lovoše. I tady by se řešení jistě
našlo. Je to dilema. Usilujeme o rozvoj turismu, to znamená více lidí
do přírody, ale zase ne příliš. Takže citlivě zakomponovanou lanovku
na Lovoš si dovedu představit. Ať už z Píšťan či z Lovosic.
Všechny tyto stavby jsou finančně velice náročné. Je zde určitá
šance na jejich realizaci s pomocí dotací EU. Dotace na investiční projekty bude možné čerpat do roku 2013. Mou prioritou v tomto projektu
jsou tedy cyklostezky a lávka. V případě revitalizace chaty na Lovoši
a výstavbě lanovky budu respektovat názor majitelů chaty, Klubu
českých turistů.
Sjezdovka z Lovoše s umělým sněhem je pro mě nereálná.
Jan Kulhánek

Městská policie
Strážníci Městské policie Lovosice převezli do
útulku v Řepnicích tři psy. Prvního dne 14.1.2009
v 15,14 hodin bylo telefonicky na služebnu Městské
policie Lovosice oznámeno, že v Dlouhé ulici se delší
dobu volně pohybuje pes, který ohrožuje bezpečnost
silničního provozu. Strážníci se dostavili na místo
a psa převezli do útulku. Dne 23.1.2009 v 22,55 hodin byl hlídce Městské policie Lovosice předán hlídkou PČR v ulici Osvoboditelů zatoulaný pes, neurčité
rasy, černé barvy. Strážníci psa převezli a rovněž
předali do útulku. Ještě dne 29.1.2009 v 9,20 hodin byl
hlídce Městské policie Lovosice předán v Siřejovické
ulici zatoulaný pes, neurčité rasy, středního vzrůstu.
I tento hafík skončil v Řepnicích…
Strážníci Městské policie zasahovali u dopravní nehody a to dne 17.1.2009 v 3,50 hodin: hlídka Městské
policie Lovosice projížděla okolím hypermarketu Lidl.
Při příjezdu ke kruhovému objezdu ulic Průmyslová,
Jabloňová alej a silnicí I / 30 zahlédla skupinu osob,
která postávala u havarovaného vozidla. U vozidla
byla poškozená přední část, dále došlo nárazem k poškození zábradlí. Ve vozidle se v době příjezdu strážníků již nikdo nenacházel. Žádná ze zde přítomných
osob nepožadovala lékařské ošetření. Hlídka učinila
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Případ byl na
místě předán přivolaným policistům PČR OO Lovosice.
Strážníci Městské policie Lovosice zasahovali proti
opilci za volantem: Dne 18.1.2009 v 2,53 hodin hlídka
Městské policie kontrolovala v ulici Osvoboditelů podezřelého řidiče vozidla Škoda 125 L, který chtěl před
strážníky ujet. Po jeho zastavení mu byla provedena
dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní,
bylo naměřeno 0,69 %o alkoholu v dechu. Důvodné
podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
bude předáno dle věcné a místní příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Řešili jsme krádež v drogerii a to dne 21.1.2009:
v 17,20 hodin bylo telefonicky oznámeno na služebnu

1.mimořádné zasedání Zastupitelstva města
Jednání bylo svoláno na 5.února a
jeho účelem bylo projednání i schválení
rozpočtu města na letošní rok. Proto byl
program převážně věnován tomuto problému a pro zjednodušení průběhu schůze
byl návrh rozpočtu předběžně projednán
o týden dříve na neveřejném společném
zasedání Rady a Zastupitelstva. Přesto
ale došlo k delší diskusi a k menším
úpravám proti původnímu návrhu, například byly sjednoceny finanční rezervy
z rozpočtů různých odborů, o 100 000 Kč
byly navýšeny výdaje pro odkup akcií
DZCL a 200 000 Kč bylo přidáno oddílu
kopané na jeho činnost. Naproti tomu
nebyl dán souhlas návrhu na vyřazení
částky 60 000 Kč pro podporu „Galerie
českého svazu ochránců přírody“. Schválený rozpočet města na rok 2009 pak vypadá následovně:
celkové příjmy rozpočtu 261 185 000 Kč
financování
44 128 000 Kč
celkové zdroje
305 313 000 Kč
výdaje
284 323 000 Kč
rozpočtová rezerva
20 990 000 Kč
V této podobě byl rozpočet schválen
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poměrem 22/0/1. Lze ho charakterizovat jako uměřený současné hospodářské situaci, kdy proti konečnému stavu
návrhu z loňského roku počítá se sníženými příjmy o zhruba 24 miliony Kč a výdaji o 36 milionů. Přitom je v rozpočtové
rezervě zachován „Fond rozvoje města“
ve výši odsouhlasených 15 milionů. Členění příjmů i výdajů v podstatě odpovídá
minulým létům a k některým položkám se
budeme vracet v komentářích k rozpočtovým změnám. Zde jen pro ilustraci: dotace do MHD je předpokládána ve výši
1 milion Kč, pro městskou policii se počítá s částkou 4,2 miliony.
V závěru jednání byla schválena účast
města v akci eGovernment (týká se sjednocení elektronické části administrativy),
byly akceptovány odměny neuvolněných
členů ZM pro letošní rok a dán souhlas
s podáním žádosti o dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na akci „Revitalizace ulic Terezínská, Kostelní, Osvoboditelů a 8.května“ s finanční spoluúčastí
města ve výši minimálně 20 % z celkových
uznatelných nákladů.
JiH/PaF

MP Lovosice, že v provozovně Drogerie DM se
sídlem v ulici 8. května chytili pachatele krádeže.
Na místo se dostavila hlídka Městské policie Lovosice, která zjistila, že podezřelý muž odcizil
zboží, které si vložil do kapsy bundy a prošel bez
zaplacení u pokladny. Protože odmítl přestupek vyřešit v blokovém řízení, bude případ předán příslušnému správnímu orgánu.
Vykázání osoby z vlaku : Dne 23.1.2009 v 15,20
hodin oznámil telefonicky na služebnu městské policie výpravčí ČD žst. Lovosice, že ve vlaku dochází
k narušování veřejného pořádku jedním z cestujících. Hlídka ho vykázala z vlaku a varovala před dalším protiprávním jednáním. Přestupek byl vyřešen
hlídkou na místě Lovosice.
Jízda pod vlivem alkoholu - trestný čin
Dne 24.1.2009 v 21,35 hodin hlídka Městské policie Lovosice kontrolovala v Tovární ulici řidiče motorového vozidla Fiat Panda. Dechovou zkouškou na
přístroji Dräger bylo naměřeno 1,09 promile alkoholu
v dechu. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byla
přivolána na místo hlídka Policie ČR, která si případ
převzala k dalšímu opatření.
Neoprávněné kácení stromů: Dne 27.1.2009
v 13:30 hodin bylo telefonicky oznámeno na služebnu
Městské policie Lovosice, že v objektu Státního oblastního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Terezínské ulici, dochází ke kácení stromů. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že nebylo vydáno
povolení ke kácení. Místo bylo zadokumentováno
a protiprávní jednání bude předáno příslušnému
správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu :
Dne 31.1.2009 v 23,35 hodin kontrolovala hlídka
Městské policie Lovosice řidiče motorového vozidla
Seat. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger bylo
naměřeno 1,45 promile alkoholu v dechu. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky byla přivolána na místo
hlídka Policie ČR, obvodní oddělení Lovosice, která
si případ převzala k dalšímu opatření.
V lednu jsme udělili 29 blokových pokut za
5 800 Kč. Odhalili jsme podezřelé osoby ze spáchání dvou trestných činů.
Jaroslav Janovský

Připomínka ke konceptu REVITALIZACE SADŮ PIONÝRŮ

Komunikace s občany není fráze
K domu čp. 897, pokud tomu rozumím,
bude přístup z komunikace, která propojí
ulici u školky s ulicí Tovární okolo Papírnictví pana Uhlíka. Jedná se tedy jen o dopravní obslužnost domů čp. 896 a 865 z Tovární ulice. Tam když si občan přiveze
nábytek, nebo pytel brambor, musí si ho
hezky odnést nejen do dvacet metrů domu
a sklepa po schodech, ale i dalších padesát
metrů od silnice k domu. Ne každý je Herkules… k domu se autem nedostanete, protože obrubník ční 15 cm nad asfaltem
a osobní auta už takovouto světlost nemívají. Dostanou se tam velké dodávky typu
Trasporter, Tranzit, Boxer, Mazda. Ani saniťáci tam nenajíždějí… neobsahuje, nebo
z textu Konceptu nevyplývá, úprava nájezdů
na chodníky k domům čp. 865 a 896. Pokud
se nepočítá s úpravou usnadňující přístup
malými vozidly na chodníky ke zmíněným
dvěma domům je to vážný nedostatek, ale
protože větší vozidla, která i tak najíždějí na
chodník k nakládce, nebo vykládce, nejsou
schopna udržet stopu mimo trávníky, které
ničí a navíc znečišťují chodníky zeminou,

je třeba i rozšířit chodníky na původní šíři.
Co je tedy třeba : obrubníky chodníků
v Tovární ulici přizpůsobit na najíždění vozidly, sešikmení hrany obrubníků, rozšíření
chodníku na původní šířku, takovou, jaká
byla před rekonstrukcí v roce 2004 (?) a nakonec úprava napojení chodníků k domům
na chodník v Tovární ulici připojení dostatečně velkými oblouky. Sdružení nájemníků
domu čp. 865 to dalo do připomínek ke
Konceptu a těšilo se, že k připomínce se při
realizaci přihlédne.
Kdyby tehdejší vedení města bralo
v úvahu názor občanů a projektant uvažoval jako zdejší obyvatel, mohlo to už být
hotovo skoro pět let.
Domnívám se proto, že současné vedení města a konkrétně Odbor správy
města zasluhuje pochvalu za přístup
k občanům. Na tom nemění nic ani fakt,
že pro finanční krizi a nereálnost ufinancovat plánované práce, nakonec Zastupitelstvo města podle později došlých
zpráv Revitalizaci Sadů pionýrů odložilo
na neznámou dobu.
Čampulka

RYBNÍK
Už v něm zbýval jen malý kousek
když odněkud ucítil jasnou vůni bahna
z rybníku za rodným domem
— náhlý obraz dětských stop
v tom bahně
(nedalo se z něj vytvarovat nic,
krom koule, hozené ve spěchu na něčí záda)
Ruce
doposud spočívající na škrobeném povlečení
začaly z peřiny hnětat nepřesný tvar
Zbora, Písmák 2009

V pátek večer, v sobotu ráno
Jsem tu.
O půl kila lehčí
ale s poukázkou
na cestu jinam
změť lesklých nití
jen útek
žádná osnova
má řád červené čepice.
Dávno
zmizel kouř s ostravskou vůní
zůstal modravý dýmek
s pachem páteční křižovatky
skřípění brzd
a zubů…
(…zase zpoždění).
Holt - přijedu až pak
k víkendovému pivu.
Spadne jen pěna.
Cena zůstává.
Karle, tady je kilo - mám jich šest,
dobrou…
Ráno je neskutečné,
budí mne ptáci…fajn
ty nezmeškám…
jo autobus
Neblbni vole,
je sobota…
Sumus, Písmák,2006

Pověst z hradu Opárno

Nepravdivá věštba

Za jednoho hezkého letního dne kráčeli lesem dva poutníci - chudý rytíř Jan, který se zastavoval na hradech a zpěvem a hrou na loutnu bavil jeho obyvatele a osiřelá Eliška,
která se k němu přidala cestou k tetě, u které měla v Praze
žít. Po příjemné lesní cestě se dvojice blížila k hradu
Opárno. Putovali takto spolu krajem už týden a vždy se snažili nalézt hodného člověka, který je nechal přespat ve
svém stavení a někdy i poskytl skromnou stravu. Blížilo se
poledne a bylo stále tepleji. Opárenské údolí se zdálo nekonečné a poutníky už bolely nohy. Zastavili se proto na
krátký odpočinek u místního potoka v blízkosti tajemného
kamene. Dívka se dotkla kamene a v duchu si přála být s rytířem až do konce života. Ani své přání nedořekla, když se
u nich objevil velebný stařec, který je varoval před cestou
na starý hrad, opředený mnoha děsivými pověstmi. Když
vyřknul svou výstrahu, náhle se rozplynul.
Mladá dvojice se přesto vydala směrem k hradu.
Cesta byla stále únavnější, stoupala vzhůru tmavým lesem. Pak konečně před nimi vyvstal před opárenský
hrad. Před první hradní branou na ně mával jakýsi člo-

NA KOŠŤÁLE, POD KOŠŤÁLEM
Když mladí vyrazí do světa v předsezónním termínu za
slanou vodou a sluncem, odloží děti k rodičům - mohou-li. No
a ti naši mladí skutečně mohou. Zabavit třinácti a sedmiletou holku je někdy pěkný oříšek a to proto, že jejich chuti
a touhy jdou málokdy stejným směrem. Výlet na půl dne je
jednou z možností, ale ta je podmíněna slibem závěrečného
hodování v cukrárně. V tom jsou naše děvčátka naprosto zajedno…
Tak jdeme - Sulejovice, přes státní silnici do Vchynic,
vzhůru po zelené značce do Radostic a dál… Za Radosticemi nás vítá smíšený les s převahou dubů, jejichž svěží zelené listy jsou na pohled hedvábně hebké. Jasany teprve teď
raší. Pod jejich korunami je položen koberec posetý bílými
květy ptačince. Semtam kvete modronachový hrachor a fialky. Podél cesty žlutě kvete vlaštovičník. Spolehlivě poznávám kosatce a koniklece, u těch ale nerozeznávám
druh. Asi to bude ten nejrozšířenější - český luční…Vnímáme
vůni luk osvěžených nočním deštěm, který jako restaurátor
obnovil všechny odstíny zelených barev a vyrazil z bylin i dřevin těžkou, ale čichu lahodící vůni. Působivé jsou vedle zelených i barvy polí, sytě zelené, již vzrostlé ozimy sousedí
s lánem červenavohnědé země se sotva pozorovatelnými
knírky právě klíčících jařin, naopak tu a tam žlutě svítí pole
již kvetoucí řepky. Umbrově temná je čerstvě zoraná špička
pole pár set metrů pod námi. Ohlédnu se předtím, než naše
cesta zmizí v lese a tu mi připraví zajímavý pohled Radobýl,
jehož celý přivrácený svah svítí zvláštní, jasně rumělkovou
zelení, která mu spolu se stínem v bývalém lomu dodává na
plastičnosti, takže i na dálku je možné rozpoznat všechny
skalní výstupky...
Sluníčko svítí, ale je oblačno. Zdá se, že mraků ubývá...
Uvidíme, co nám přinesou chvíle příští... Doprovází nás několik ptačích sólistů, zvonkové, pěnkavy, některé ptačí hlasy
neznám. Přicházíme na malou mýtinku, kde zelená značka
uhýbá vlevo směrem ke zřícenině, ale my volíme přímý
směr a pokračujeme úzkou stezkou v kamenné suti, která
nás dovede na místo označené na mapě jako bod dalekého
rozhledu.
Prý neživý kámen. Cha ! - Hle, kolik života je v něm a kolem něj! Se stoupající teplotou začalo být živo, tu lezl pavouček, poletovaly mušky, objevil se čmelák a i nějací větší
rezaví motýli s černými skvrnami. Spousta brouků, které neznám, zato vedle na pařezu tesařík zlatohlávek se zelenou
a měděnou „metalízou“, ploštice zelená, drabčík. Stonožka
ve vlhké stopě se zbytky ranní rosy… Naše stezka je lemovaná právě kvetoucími trnkami. Mezi kameny kvete žlutá
věk. Byl to potulný věštec, navštěvující okolní hrady
a nabízející své jasnovidecké a hvězdopravecké služby
a nevzbuzoval právě nejlepší dojem. Dívka podivné
osobě podala nesměle svoji křehkou ruku. Jasnovidec
dívce předpověděl pěknou budoucnost a poradil jim hledat nocleh na hradě. Sám pak odešel
směrem k Hazmburku.
Rytíři se vše zdálo podivné a jednání podivného proroka v něm vzbuzovalo obavy,
proto se rozhodl přespat s dívkou raději
v nedalekém mlýně, kde je mlynář ochotně
přijal. Ulehli brzy, krátce po půlnoci však
vzbudil všechny obyvatele mlýna veliký
hluk, směřující od opárenského hradu. Vyhlédli z okna a viděli celý hrad v plamenech. Druhý den bylo na místě hradu
pouze torzo bývalých zdí a ohořelá těla tří
poutníků, kteří věštci uvěřili. Rytíř s dívkou
utekli díky varování starého muže jisté
smrti. V cestě pomalu pokračovali dále,
občas někde rytíř zahrál, až v pořádku došli do Prahy k Eliščině tetě. Mladí lidé se
cestou jeden do druhého zamilovali. Rytíř

mochna, rovněž žlutá - ale jinak - tařice. Spousta listů a lístečků, vyrážejících mezi kameny napovídá, že toho tu ještě
poroste a pokvete mnohem víc. Rozchodníky, netřesky, tady
je (myslím si) lomikámen, mařinka vonná, několik trsů jednoho z kozinců. To je ale jen zlomek, většinu bylin neznám.
Jsme v jihozápadním svahu pod zříceninou, která je vidět
vlevo nad námi. Cesta je strmá, vedle ní roste pozoruhodně
velká divizna, vyšší než já. Pod ní námi je velice příkrý kamenitý a skalnatý svah s ostrohem a ještě hlouběji pod ním
údolí mezi Košťálovem a Vršetínem, zpola již odtěženým.
Mladší ze sester už lehýnce pofňukává a tak se chvilku
posadíme na vyhřáté kameny a rozhlížíme po okolí, svěže
a něžně zelených kopcích, které doslova hladí oči. Vlevo rovina, která se zprvu jen mírně zvlní Velkým vrchem, tenhle
kopec neznám jménem, Chodovským vrchem, Chlumem,
trojicí Oblík, Srdov a Brník, dále pak Ranou a Milou a spoustou dalších, pro mne bezejmenných kopců a vršíčků. Vpravo
už se krajina dramaticky vlní k Blešnu, Děkovce, Solanské
hoře, Hradišťanům, Lipské hoře a pak už se zrak chvíli zarazí o monument Milešovky, aby po chvilince pokračoval
k Ostrému a Kletečné. Nejblíže k nám je Sutomský vrch
a Boreč. Mraky někam zmizely a paprsky slunce kloužou po
kopcích.
Svit sluníčka z teď již bezoblačného nebe prohřál kamení a probudil další perly Středohoří - motýly... První byly
nějaké babočky, motýli žlutí, hnědí, modří, ale samozřejmě, že nás všechny tři nejvíce upoutali otakárci, nejméně dva druhy a nakonec, než jsme se vydali na zpáteční cestu domů přiletěl odněkud zdola, rudý a černý dost
velký motýl s bílou kresbou. Jistotu nemám, já bych se sázel, že to byl ohnivec šarlatový, ale protože šarlatovec je
houba, domnívám se, že to byla babočka admirál… Poseděla na kameni pod námi, najednou se zdvihla, mihnula
se kolem nás a zmizela směrem vzhůru, k vrcholu. Za
chvíli další a ještě jedna. Seděli jsme jako pěny. A ještě
čtvrtá, která nám udělala radost - přiletěla až k nám
a usedla na květ tařice. Prohlédli jsme si nádherného motýla zblízka a že je věru nač se koukat…
Krása je sice krása, ale blížila se hodina pravidelného
krmení vnuček a zejména mladší už začínala s hladovými
řečmi, které vtipně kombinovala s řečmi o bolících nohách
(měli jsme v nohou jedenáct kilometrů, z toho část v kamení,
stoupáních a klesáních. Tak co - syn byl ve Španělsku, zavolal jsme tedy švagříčka, pár slovy jsem mu řekl, oč jde
a pak už jsme upalovali na Čertovku, kde jsme měli s kýženým autíčkem a švagříčkem sraz.
Výlet se podařil - obě děvčata na něj vzpomínala ještě
loni, po šesti letech.
Jarda, 2001
se stal jedním ze strážců na Pražském hradě, Elišku si vzal
a žili pak spolu šťastně ještě mnoho a mnoho dlouhých let.
Na krutého věštce z Opárna vzpomínali vždycky jen s hrůzou. Na krutého žháře a proradného vraha...
(Převzato z internetu, upraveno a zkráceno.) Hz,foto (hv)
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Kamerový systém v Lovosicích
nímu dni ve městě umístěno pět. Hlavním důvodem pořízení
tohoto zařízení je především majetková trestná činnost nejen vůči majetku města ale i vůči majetku soukromému. Při
této příležitosti je nutno poděkovat i zástupcům Policie ČR,
bez jejichž partnerství u tohoto projektu by nemohl být realizován. Vzhledem k tomu, že již první týdny fungování
MKDS ukazují, že tento systém je dobrým pomocníkem Policie při její každodenní činnosti uvažujeme ještě s umístěním dalších čtyř kamer po městě. Předpokladem jejich zřízení v roce 2009 je ovšem uspět se žádostí o dotaci na
rozšíření MKDS. Projektová dokumentace a vlastní žádost
byla zpracována do konce ledna 2009 a bude podána na
Krajský úřad v Ústí n.L. Nová kamerová místa uvažujeme zřídit hlavně v místech, kde jsou dlouhodobé problémy s pořádkem a neukázněnými obyvateli. Tato místa byla navržena
po společném projednání s Policií České republiky a Městskou policií. Jedná se o ulici Nádražní u ubytovny, křižovatku

staurace a také diskotéka. Hlavně v pátek a sobotu tam po
různých akcích zůstává nepořádek. Např. lidé tam odhazují
obaly od krabicových vín a někteří do těchto prostor dovážejí i různé druhy odpadů. Dále toto místo bohužel slouží
jako příležitostné místo pro parkování kamionů. Kamery by
také měly odradit zloděje od vykrádání aut po městě.
Nové kamery by se mohly na výtržníky zaměřit již na podzim letošního roku. Je to však podmíněno získáním dotace.
Pokud jí město získá, půjde o částku maximálně 700 tis. Kč,
což je nejvyšší možná částka, kterou lze získat v roce 2009
na rozšíření MKDS v rámci dotačního titulu boje proti kriminalitě. Informace o úspěchu, či neúspěchu při získání této dotace, předpokládám někdy na přelomu března a dubna.
V návrhu rozpočtu města na rok 2009, který zatím není
schválen, je navržena částka 500 tis. Kč na rozšíření MKDS.
Pokud však město tuto dotaci nezíská tak i přes to předpokládám, že dojde alespoň k instalaci kamery v Nádražní ulici,
kde je problém dlouhodobě nejpalčivější a je z této lokality
nejvíce stížností.
Ze služebny Policie ČR je bezpečnostní situace ve městě

V polovině prosince loňského roku začal v Lovosicích fungovat městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS).
Lovosický dnešek požádal ing. Martina Dlouhého vedoucího
odboru regionálního rozvoje a správy města o bližší informace, které pro čtenáře zpracoval.
Bezpečnostních kamer, od kterých Městský úřad očekává
zlepšení bezpečnostní situace ve městě, je zatím k dneš-

Strážníci Ivo Černý a Pavel Job na služebně Městské policie sledují provoz ve městě na monitorech kamerového systému.
ulic Zámecká, Kostelní, Terezínská a Mírová, dále skate
park u Penny marketu a o prostor před zimním stadionem ve
sportovním areálu.
Nejhorší situace a nejvíce stížností místních obyvatel
jsou z Nádražní ulice, kde je umístěna dnes již jediná městská ubytovna, kterou obývají převážně sociálně slabší občané. V této ulici je restaurace a večerka. Dochází zde
často ke konzumaci alkoholu na veřejném prostranství a následně k jeho znečišťování, dále pak ke krádežím, ničení majetku a rušení nočního klidu. Důkazem jsou nejen poničené
a vysypané odpadkové koše. Obdobné problémy jsou
i v okolí skate parku u Penny marketu. I tam je v blízkosti reNedávno jsem četla, že alespoň jednu
knihu za rok u nás přečte 83 % lidí nad 15
let. Přibývá sice lidí, kteří se chlubí, že
nikdy žádnou knihu nepřečetli, ale pořád
výrazně převažují ti, kteří se za svůj
skromný čtenářský deník stydí.Téměř
každý z nás doma nějaké knihy má (prý
v průměru přechováváme doma 250 kusů,
ale to jsou asi většinou knihy zděděné),většina z nás podle statistiky tedy
jednu knihu za rok přečte.
Nejméně u nás čtou lidé ekonomicky aktivní, nemají čas. Nejvíce logicky studenti
a důchodci (lze je považovat za tzv. vášnivé
čtenáře, kteří ročně přečtou více než 50
knih); těchto fanoušků čtení je v ČR asi šest
procent. Někdo prorokoval, že počítače nahradí papírové knihy, ale není to pravda. Ani
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tímto systémem monitorována nepřetržitě. Zároveň po dobu
přítomnosti, je tato souběžně monitorována i Městskou Policií. Celý průběh monitorování je zaznamenán na záznamové zařízení.
Hned první den spuštění zaznamenal tento kamerový systém první případ podezření ze spáchání trestného činu
u supermarketu Billa.
Zcela nepochybně lze říci, že tento počin ze strany Městského úřadu k bezpečnosti občanů je krokem správným
směrem a je jistě jedním ze stěžejních bodů prevence proti
kriminalitě v Lovosicích, kterou si město určilo jako jednu
z priorit.
-jv- (foto hv)

Jedna kniha měsíčně
počítače, ani internet knihám příliš neuškodil. V průměru přečte občan České republiky
za rok více než 16 knih (16,1).
Na březen bych Vám doporučila knihu
zajímavou ze dvou důvodů. Spisovatele
Václava Duška při procházce po Staroměstském náměstí napadlo, že by bylo
možné a dobré, připomenout si dvacet sedm
českých pánů, kteří zaplatili na tomto náměstí svou hlavou 21. června 1621 hlavně
za to, že zůstali věrnými Čechy. A hrdinů má
naše země málo … Pak se podařilo něco
velmi neobvyklého. V květnu 1999 se sešlo
dvacet sedm českých spisovatelů různých
generací a každý z nich si z klobouku vytáhl

jméno jednoho popraveného pána. Každý
z nich měl zcela volnou ruku, zda napíše báseň, povídku nebo esej. Tolik významných
spisovatelů snad od dob almanachů z 19.
století v jedné knize pohromadě nevyšlo
jen namátkou Jan Cimický, Lubomír Macháček, Alex Koenigsmark, Josef Nesvadba, Vladimír Körner, Arnošt Lustig, Jiří
Žáček…
Kniha se jmenuje „27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených)
českých spisovatelů“. Vydalo ji nakladatelství FORMÁT a nakladatelství VIVO
v roce 2000. Příběh pana Kašpara Kaplíře
ze Sulevic „Kdy se sluší umírat“ napsal Vác-

lav Suchý (autor loni vydal knihu Rozprávky
dědy Nezbedy, Tribun 2008). Ten, kdo má
rád dějiny naší země, si určitě s úctou připomene těch 27, kteří zaplatili životem. Kolik z nich bylo skutečných vůdců povstání?
Mnozí se vykoupili, mnozí odešli ze země,
mnozí konvertovali, ale těch 27 zaplatilo životem. K přečtení všem tuto knihu zamyšlení nad lidskými osudy doporučuji. A nejenom proto, že Březen býval měsícem knihy
(už od roku 1955 a v podstatě z ideologických důvodů - kniha se v rukou osvětových
pracovníků měla stát nástrojem politické
agitace). Ale dopadlo to jinak. Díky Měsíci
knihy se o knihách víc mluvilo a díky tomu
se do knihoven dostali lidé, kteří by si tam jinak cestu určitě nenašli. Asi by to chtělo více
takových akcí i dnes.
Hz

Kombinovaná doprava silnice - železnice Bohemiakombi uspěla i v době krize
Přestože operátor kombinované dopravy silnice - železnice Bohemiakombi
v posledním čtvrtletí loňského roku
stejně jako všichni dopravci a speditéři
také pocítil a zaznamenal první negativní vlivy plynoucí ze zpomalení hospodářského růstu, nepostihly ho ztráty
přeprav tak silnou měrou, jako jiné dopravní obory. Vlaky kombinované dopravy s přepravami silničních návěsů,
výměnných nástaveb a tankových kontejnerů jezdí mezi Lovosicemi a Německem i nadále se stejnou frekvencí, jako
tomu bylo v obdobích nejsilnějšího hospodářského růstu. Vysoká dynamika
růstu počtu přepravených jednotek v závěru roku 2008 přece jen zvolnila. Přesto
poslední čtvrtletí roku 2008 ještě přineslo o 7% vyšší výkony, než stejné období roku předchozího.
Zpomalení hospodářského růstu české

ekonomiky způsobilo, že počet přepravených TEU (tj. ekvivalent 20stopého kontejneru) za celý rok 2008 nedosáhnul původně
očekávaného 20procentního meziročního
růstu - jako tomu bylo až do konce měsíce
září - dosáhnul jen růstu o 17%. Servisu nákladních expresních vlaků s přepravou návěsů, tankových kontejnerů a výměnných
nástaveb, kterého se silniční dopravci postupně přestali bát coby konkurence, začaly
v průběhu roku 2008 více využívat také
české silniční dopravní společnosti. Vzhledem k tomu, že za přepravy na linkách
kombinované dopravy silniční dopravci
v mnoha případech zaplatí výrazně méně,
než jsou jejich vlastní náklady při jízdě po
silnici, je to konec konců jen logický
a snadno pochopitelný důsledek jejich rozhodování. Složitější organizace vlastní
práce silničních dopravců, se kterou si musí
umět poradit při využívání linek kombino-

vané dopravy a která spočívá především
v náročnější koordinaci nakládky zboží se
silničním návozem do výchozího vlakového
terminálu a rovněž následného rozvozu
z cílového terminálu až ke konečnému zákazníkovi, se ale silničním dopravcům v konečném výsledku vyplácí.
Pro silniční dopravce se nabízený servis kombinované dopravy silnice - železnice stal vítanou alternativou, která silničním dopravcům nezanedbatelnou měrou
snižuje jejich vlastní náklady na přepravu.
To je také příčina, proč se vlaky kombinované dopravy „Bohemia Express“ mohly
v tak náročném vnějším hospodářském
prostředí pochlubit meziročním růstem
přeprav i v období posledního čtvrtletí roku
2008.
Díky expresním nákladním vlakům „Bo-

hemia Express“ se operátorům Bohemiakombi Praha a Kombiverkehr Frankfurt podařilo v průběhu roku 2008 získat pro železnici přepravy 15.000 kamionů, které by bez
existence těchto linek kombinované dopravy musely jet do Duisburgu a Hamburku
po silnici. Omezila se tak produkce přízemního ozónu a jiných škodlivin a snížil
hluk, které mají značný negativní vliv na
zdraví člověka. V souvislosti s nárůstem
sazeb německého mýtného pro kamiony
od 1. ledna 2009 řádově o 30 až 40% lze
očekávat, že v roce 2009 bude zájem silničních dopravců o kontinentální linky nedoprovázené kombinované dopravy „Bohemia Express“ ještě o něco vyšší.
(Zpracováno podle informací Vladimíra
Fišera, jednatele Bohemiakombi spol.s r.o.,
kráceno.)
Hz

Ohlasy a názory na článek „Ekologické vyděračství v praxi“ LD čís. 1/2009
Dobrý den, s vámi napsaným příspěvkem na 100%
souhlasím. Pan Patrik totiž v našem kraji a nehledě poblíž frekventované silnice nežije, proto si může dovolit
ten přepych bojovat za brouky a stromy. My bohužel musíme dost často bojovat o holý život a každý den se bát
o životy našich dětí, jestli dojdou zdrávy domů. Nárůst
dopravy je všude, co si budeme povídat, ale vždy by měl
dostat přednost v přežití člověk před broukem. Naše
domy podél silnice jsou značnou dopravou zničeny,
praskliny a padající omítka jsou na denním pořádku. To,
že jsou tyto domy neprodejné, nebo zcela pod cenou,
protože kdo by chtěl mít pod okny denně vyhlídku jen do
aut? Smradu, špíny nepočítaje. Pojišťovny vám pouze
sdělí, že se pojistka na zvýšenou dopravu nevztahuje a tak za zničený majetek nedostanete nic. Přejít na
druhou stranu silnice - to je opravdu umění. Všichní, kdo
podél silnice bydlíme, se jen modlíme za brzké dokončení dálnice a pak se nám všem snad uleví.
S pozdravem Rojková Blanka (Žalany)
Chtěl bych se připojit k názoru na ekol.organizaci Děti
Země.
Když zloděj něco ukradne, tak máme zákony jak ho potrestat. Když nějaká organizace způsobí miliardové škody a její
činností zahyne spousta lidí, tak na to zákony nemáme?
Stavíme dálnice a děláme to jako v Kocourkově. Nemáme vykoupeny pozemky, nemáme kompletní stavební povolení. A když už to máme, tak do toho může kde kdo kecat,
dělat u soudu obstrukce. Proč nemáme zákon, aby do toho
po zahájení stavby už nemohl nikdo zasahovat.
Proč dosud na Děti Země nebylo podáno trestní oznámení, když oni prokazatelně a záměrně škodí. Určitě by někdo spočítal, kolik peněz stálo opoždění stavby dálnice D8.
Kolik lidských životů bylo zmařeno na různých objížďkách.

Proč Děti Země nebyly dosud prohlášeny za zločineckou
organizaci a zakázány. Proč dosud nebyli představitelé této
zločinecké organizace potrestáni. Nebo máme opět tak
ubohé zákony, že to nejde?
Miroslav Duda, Žižkova 914, Lovosice
Vážený pane redaktore,
s panem Patrikem a ekologickou organizací Děti
Země mám své zkušenosti. Již od roku 2002 co jsem začal vykonávat funkci starosty Obce Bystřany jsem se
s panem Patrikem několikrát při různých akcích setkal
a to i před televizní kamerou. Můj názor je, že pan Patrik
je jen postavička, za kterou stojí kvalifikovaní škůdci,
kteří brání dokončení díla, které ulehčí občanům život.
V našich obcích, které byly jsou obtěžovány nadměrnou dopravou a co víc, umírají i lidé a není jich málo
za poslední dobu. Nevím konkrétně o co těm lidem jde,
ale o blaho a ekologii v našich obcích určitě ne. To by
třeba s námi starosty někdy jednali přímo mezi čtyřma
očima, tak jak jsme na vesnici zvyklí a nedělali by z nás
hlupáky před televizními kamerami. Spíš by si nás měli
získat pro dobrou věc a ne škodit občanům, které zastupujeme tím, že brání věci, která jen zlepší životní
prostředí v obcích a hlavně ochrání životy našich občanů.
Dokončení stavby dálnice podporujeme.
Děkuji za Váš zájem. Z časových důvodů jsem uvedl
jen část mého názoru a zkušenost
Ivan Vinický, starosta obce Bystřany

Vyjádření autora
Vážení čtenáři Lovosického dneška
Jako autor pouze textu článku jsem se setkal s kladnými
i zápornými ústními reakcemi na uvedený článek. Rád bych

zde sdělil to, jak a proč článek vznikl. Hlavní impuls, vedle
dalších méně významných, tomu dal publicistický pořad TV
Nova Na vlastní oči dne 29.10 2008. Pojednával mimo jiné
o působení ekologického sdružení Děti Země na Plzeňsku
a shlédl jsem jej na internetu. To jsem si dal do souvislostí
s děním okolo dálnice D8 zde, v lovosickém regionu, a vznikl
tak článek, který byl podán emotivněji než je možná obvyklé.
Leckdo může říci, že TV Nova je jakýsi polo bulvár. Když
jsou tam podávány zprostředkované informace redaktory
a moderátory, může z toho tento dojem být. Zde se ale jednalo o publicistický pořad, kde byly rozhovory z očí do očí
a přímé výpovědi aktérů, takže upravovat nic nešlo.
Jiří Veleman, Lovosice

TEČKA NAŠICH NOVIN
Tato problematika - a je to bez podivu - vzbuzuje
hodně silných emocí. Během posledních dvou let jsem
i já ztratil dva přátele, protože jsem viděl věc jinak, než
oni - sice mám dioptrické brýle, pravda, ale nezakalené
a ani tónované na růžovo, nebo na zeleno. Dávám
přednost zdraví desetitisíců lidí nad sebevzácnější kytkou. Situace je taková, jaká je a je třeba ji řešit. Je třeba
ji řešit prostředky, které máme k dispozici a nikoli podle
přání sebecitlivějšího srdíčka.
Toto je zatím poslední z článků k této problematice.
Je to pořád kolem dokola. Zde prezentujeme názory
představitelů obcí, na něž situace dopadá hůř, než na
nás. Netřeba dalšího komentáře.
Jaroslav Čampulka, šéfredaktor
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Lovosický starosta přivítal hosty z poloviny Evropy

Na lovosickém gymnáziu se v týdnu od 10.
do 17. ledna 2009 konala schůzka zástupců
9 škol z celé Evropy, které se zúčastnily
mezinárodního projektu „Země, území,
kraj, můj region, mé město, má obec - naše
krajina a její zkoumání prostřednictvím satelitů“. Projektu se účastní 700 studentů ve
věku od 14 do 19 let z devíti evropských
zemí, a to Belgie, Francie, Španělska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Portugalska,
Polska a České republiky. Studenti se mají
naučit prakticky využívat moderní geografické informační systémy. Jedná se o dvouletý projekt, který byl zahájen 1. 10. 2007
v rámci mezinárodního projektu Comenius.
Komunikačními jazyky jsou francouzština
a angličtina. Schůzka konaná v Lovosicích
byla již pátá v pořadí. V úterý 13. ledna se
uskutečnila videokonference, do které se online zapojily školy v Portu, Charleroi a lovosické gymnázium.
Ve středu byly delegace profesorů a žáků
přijaty starostou města Lovosice, panem Janem Kulhánkem, a vedoucí odboru školství,
kultury, tělovýchovy a památkové péče, paní
Alenou Zelenkovou. Vzácnou návštěvu doprovodili na Městský úřad Lovosice ředitel
Gymnázia Lovosice, pan Miloš Štyks,

a hlavní organizátorka celé akce, Mgr. Dagmar Prášilová. Starosta hosty uvítal v Lovosicích, pochválil největší projekt lovosického
gymnázia a pak se rozhovor stočil na město
a jeho okolí, zvláště pak vinice, nezamě-

Dvojí gratulace
V jeden den a v jednom roce
narození, dnes již dvaadevadesátiletí, oslavili své krásné narozeniny počátkem února

paní Marie Kourová
a pan František Beran,
oba z Lovosic. Hodně zdraví
a pohody jim k významnému dni
přišel popřát starosta Jan Kulhánek a matrikářka Anna Suchá. I my
se připojujeme ke gratulaci a do
dalších let jim přejeme jen to nejlepší, především zdraví a svěžest.
Redakce Lovosického dnešku.
Všechna fota (hv)
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stnanost v Česku i regionu. Delegace si převzaly tašky s drobnými dárky a informacemi
o Lovosicích a zástupci jednotlivých zemí se
zapsali do Pamětní knihy. Byli to Philippe
Wilock, Belgie, Rogelio Canedo Estrada,
Španělsko, Anne Guinchard, Francie, Daniela Iovkova, Bulharsko, Adriana Draghici,
Rumunsko, Elzbieta Kolska, Polsko a další
profesoři z Portugalska a Turecka.
Philippe Wilock, hlavní koordinátor projektu, Charleroi, Belgie, poděkoval za hezké
přijetí. Pak se návštěvníci odebrali na prohlídku Úřadu, do kanceláře starosty a obřadní síně. V Lovosicích dále navštívili Informační středisko a sportovní areál - halu
Chemik s krytým bazénem, jachetní klub, atletický areál a zimní stadion. Odpoledne se
vrátili účastníci do gymnázia, kde Španělsko
v rámci své prezentace předvedlo radiometr,
přístroj, který přibližuje princip snímání satelitních snímku v různých spektrálních pásmech. V dalších dnech navštívili studenti
a učitelé ještě Litoměřice (zde byli také přijati u starosty), Terezín a pochopitelně
i Prahu. V sobotu pak většina delegací odletěla domů, prý se jim všem v Česku a Lovosicích líbilo. Další poslední setkání je čeká
v dubnu v Istanbulu v Turecku. Závěrečným
výstupem bude DVD, které bude shrnovat
zhruba dvouletou práci na projektu.
Hz

Pozapomenuté osobnosti našeho regionu
V našem regionu žilo mnoho významných
osobností, s některými z nich bych vás chtěl
občas seznámit. Někteří jsou již dlouho opomíjeni a zapadli (Moritz von Thausing, Čeněk
Chalupský), jiní z nich se občas vynoří z hlubin času. Právě Josef Kopta a jeho román,
Hlídač č. 47, je po dlouhých letech opět ve
středu zájmu návštěvníků českých filmů.
V poslední době se ve společnosti kolem
nás neustále hovoří o nově natočené adaptaci románu Josefa Kopty ,,Hlídač č. 47.“, ale
již málokdo ví, že autor je libochovickým rodákem, jeho otec zde byl krejčím.
Josef Kopta, básník a spisovatel, se narodil 16. června 1894 v Libochovicích nad Ohří,
vystudoval obchodní akademii a v roce 1912
se stal úředníkem ve spořitelně v Libochovicích, poté v České průmyslové bance v Praze.
V roce 1914 byl povolán do armády, narukoval na ruskou frontu a o rok později padl do
ruského zajetí. V roce 1916 vstoupil do České
družiny a po roce do československých legií,
kde působil jako tajemník informačně osvětového odboru. V roce 1920 se vrátil do Prahy

Autorův portrét je nakopírován...

Lávka Lovosice - Píšťany
Záměr vybudovat cyklookruh na levém i pravém břehu
Labe až po přívoz Velké - Malé Žernoseky je dnes již reálný.
Lávka pro cyklisty a pěší, která je jeho důležitou součástí
a přemostila by Labe v místě špičky ostrova, už existuje
v úvodní studii. Okruh kolem Žernoseckého jezera je dlouhý
přes sedm kilometrů, na pravém břehu Labe ve Velkých Žernosekách je napojený na stávající a budovanou cyklotrasu
Praha - Drážďany s Lovosicemi.
Lovosičtí zastupitelé na svém 5. řádném zasedání
27.11.2008 záměr lávku přes Labe do Píšťan schválili s tím,
že město začne shánět peníze na projektovou dokumentaci
a později bude muset sehnat vhodnou dotaci a peníze na
spoluúčast. Náklady na projektovou dokumentaci budou
zhruba 3 mil. Kč a samotná lávka vyjde na 80 mil. Kč.
O čtrnáct dní dříve lávku do svého územního plánu schválili i zastupitelé Píšťan.
Na společném jednání 26.1.2009 na Marině Labe v Píšťanech vedoucí představitelé obcí Lovosice, Litoměřice,
Píšťany, Velké Žernoseky, Malé Žernoseky a Žalhostice
a za účasti představitelů Krajského úřadu v Ústí nad Labem
předložený návrh na stavbu lávky podpořili. Všichni projevili
zájem na záměru spolupracovat a to včetně vybudování
cyklookruhu na levém i pravém břehu Labe až po přívoz
Velké - Malé Žernoseky.
Kromě rekreačně sportovního vyžití pro cyklisty, bruslaře i pěší turisty umožní lávka s celoročním provozem
mnoho dalších aktivit. Patří mezi ně zejména nové příležitosti zaměstnání pro občany Píšťan i Lovosic, pro občany Píšťan významné rozšíření možnosti nákupů v blíz-

ze studijní cesty z Japonska a stal se v Praze
tajemníkem Památníku odboje. V letech 1925
odešel z armády a poté působil jako redaktor
Národního osvobození a Lidových novin (do
roku 1936). Po osvobození byl úředníkem na
ministerstvu informací (1945-46) a v Kanceláři
prezidenta republiky (do roku 1949). Podílel se
také na redakci sborníků, které se obracely
k historickým mezníkům legií a Československé republiky. I nadále přispíval do různých časopisů a novin.
Většina jeho děl vyrostla ze silných osobních prožitků legionáře. Románová kronika
o „třetí rotě“ si získala veliké obliby. Trilogie
"Třetí rota“ z r. 1924, "Třetí rota na magistrále" z r. 1927 a "Třetí rota doma"
z r. 1934 zachytila život v legiích v Rusku v letech 1917-1920. Mezi jeho díly nalezneme
také poezii, dramata a dokonce i knihy pro
děti, například povídka ,,Antonín a kouzelník“
o osiřelém chlapci z roku 1930 a ,,Poštovní
holub č. 17“. z roku 1939. Myslím, že knihy
jsou velmi dobře napsány a mohly by oslovit
i dnešního náročného čtenáře.
Ale vraťme se k Hlídači č. 47. Kniha byla
napsána v roce 1926 a poprvé zfilmovaná re-

kých Lovosicích, využití mnoha dalších služeb, které Lovosice poskytují, včetně lovosických škol. Pro občany
Píšťan a rekreanty v Píšťanech ubytovaných včetně lodních turistů v Marině Labe i využívání blízkých lovosických
sportovišť jako zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu, mnoha hřišť, tenisových kurtů a tělocvičen. Dále dostupnost kulturních a společenských akcí v Lovosicích. Pro
občany Lovosic dostupnost pláží u jezera a služeb zde poskytovaných. Pláže jezera koupila společnost Marina Labe
s.r.o a plánuje zde nové investice, například rozšíření kapacity přístavu.
Celková délka lávky by měla být 260 m, z toho část přes
plavební kanál 100 m a část přes Labe 160 m. Dno Labe
a kanálu pod lávkou bude zhruba 3 až 4 m. Spodek mostovky bude na kótě 150,20 m n.m. Počítá se s tím, že plavba
na Labi se zastavuje při 143,20 m n.m. Normální stav Labe
se pohybuje kolem 141 m n.m. Nájezdová rampa u Lovosic
bude 45 m a u Píšťan 95 m dlouhá. Lávka nebude rovná, na
středním pilíři na ostrově bude zhruba o 30° zalomená ze
směru od kanálu kolmo na koryto Labe. Bude zde možný
i sestup na ostrov. Na našem zobrazení je jen schematická
vizualizace. O podobě lávky se bude teprve jednat a bude
součástí schválené projektové dokumentace.
Svoje vyjádření ke studii již sdělily CHKO České středohoří v Litoměřicích, Povodí Labe,s.p. Hradec Králové a Státní
Plavební správa v Děčíně. Po úpravě parametrů je stanovisko Povodí Labe kladné. Zásadně proti není v tuto chvíli
ani Správa CHKO České středohoří. Část pilířů lávky na píšťanské straně zasahuje do území chráněné krajinné oblasti. Lávka by neměla jen příliš přesahovat porosty.
Připravil (hv)

žisérem Josefem Rovenským v roce 1937.
A nyní se dočkala nové verze natočené roku
2008 režisérem Filipem Renčem. Dá se říci,
že tato povídka není smyšlená, ale její příběh
se odehrává právě v prostředí rodiny spisovatele Josefa Kopty. Inspiroval se u svého
příbuzného z matčiny strany, který pracoval
za Perucí na dráze Louny - Slaný - Praha
a upravil si jeho příběh do knižní podoby
psychologického románu.
Z Lovosicka pochází baladická novela
„Adolf čeká na smrt“. Cementárenský dělník
Adolf a jeho žena Anežka, dělnice v cihelně,
si nerozumí, nedokáží se domluvit a tím zničili své manželství. První vydání vyšlo v roce
1933 a titulní obálku maloval Koptův kamarád Josef Čapek. Příběh je situován do nedalekých Čížkovic.
Josef Kopta se zařadil jako spisovatel
a dramatik na přední místa naší literatury
a je škoda, že díla i život pana Josefa Kopty
jsou v dnešní uspěchané době opomíjené,
ne-li zapomenuté. Spisovatel zemřel 3.
dubna 1962 v Praze. Jeho syny jsou překladatel Petr Kopta a překladatel a textař Pavel
Kopta.
Martin Brůža

Pro dospělé:
Bruen, K.
Donehue, K.
Furnivallová, K.
Gardinerová, W.
Hardy, R.
Harrisová, L.
Kraus, S.
Paolini, Ch.
Rademacher,
Schottová, C.
Ulč, O.
Winegardner, M.

Vraždy na molu
Ukradené dítě
Ruská konkubína
Základní techniky šití
Kovbojové Kristovi
Vražda o Velikonocích
Ohnivá pečeť
Brisingr
In Nomine moris
Máma Masajů
Zašmodrchaný svět
Kmotr se vrací

Pro děti:
Dorsey, A.
Hanzová, M
Hofman, O.
Mahy, M.
Pevel, P.
Randuška, D.
Reschke, N.
Stevenson, R.
Stork, P.
Stork, P.
Wilsonová, J.

Šepot v nebezpečí
SMS literatura
Chobotnice z Čertovky
Proměna
Meče kardinála de Richelie
Barevný atlas rostlin
Tajuplný kód
Dr.Jekyl a pan Hyde
Ledový příběh
Stateční bojovníci
Líza Bublina
V.R.

Bohužel, leden 2009 byl poslední pro naše spoluobčany níže vyjmenované, kteří opustili tento
svět a své blízké. Byli to:
Zdena Symonová 1949 Lovosice
Jiřina Vaňková
1926 Lhotka n.l.
Miroslav Filipi
1951 Lovosice
Rudolf Posel
1920 Lovosice
Josef Doležal
1927 Malé Žernoseky
Václav Prušovic
1934 Čížkovice
Růžena Dubovská 1942 Lovosice
Otomar Surmák
1921 Lovosice
Zdeněk Jambor
1936 Lovosice
Růžena Junová
1916 Malé Žernoseky
Erika Kudrmanová 1928 Lovosice
Marie Klierová
1937 Lukavec
Je to přirozený běh věcí a přesto vyvolává smutek v těch, co zůstali. Vzpomeňte s nimi vy, kteří
jste zesnulé znali... Manželé Puhlíkovi a redakce
Lovosického dnešku.
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Jak se měnil kulturní stánek v Lovosicích
v posledním dvacetiletí (I. část) (Od Sdruženého klubu ROH ke Kulturnímu středisku Lovoš.)
Lovosičtí chemici již od roku 1950 (!) požadovali postavení
kulturního domu, ve kterém by… se v čase pracovního
volna soustřeďoval kulturní a společenský život zaměstnanců závodu i obyvatel města. Z důvodů mně neznámých
ke stavbě Kulturního domu v Lovosicích nikdy nedošlo,
pouze v roce 1969 byla provedena adaptace sálu a restaurace Lovoš. U adaptovaného zájezdního hostince z 19. století jsme zůstali dodnes.
V roce 1989 se dnešní Kulturní středisko Lovoš nazývalo
Sdružený klub ROH (před tím zněl název Spojený závodní
klub) a byly v něm sdruženy všechny významné lovosické pod-

19.4.1984 Lovosická granule (19. ročník)
niky: Chemopetrol - k.p. Severočeské chemické závody (dnes
Lovochemie a.s.), Severočeské tukové závody - závod Lovosice (dnešní ANIVEG), Zemědělské stavby Ústí nad Labem
- závod Lovosice Lhotka nad Labem (vymazány z obchodního
rejstříku v roce 1996), Čokoládovny, o.p. - závod DELI Lovosice (dnes OPAVIA - LU, odštěpný závod Deli), Československé státní dráhy - Železniční stanice Lovosice (dnes České
dráhy a.s.), Československá autobusová doprava n.p. Lovosice (neexistuje), Státní banka československá Lovosice
(dnešní Komerční banka a.s.) a Čížkovické cementárny a vápenice n.p (dnes Lafarge Cement a.s. Čížkovice).
Zřizovatelem Klubu byl Chemopetrol - k.p. SCHZ a právě
z jeho Fondu kulturních a sociálních potřeb plynuly největší
finanční dotace do rozpočtu SZK ROH, ostatní organizace
přispívaly mnohem méně. Technický provoz zařízení ve výši
cca 400 tisíc Kčs v té době hradil k.p. SCHZ a mzdy byly hrazeny z konta odboru hospodářské správy SCHZ, na kulturní
činnost bylo třeba dalších cca 350 000,- Kč (dotace na tuto
činnost pocházely z příspěvků odborů sdružených organizací). Vedoucím Klubu byl od 1.1.1987 jmenován Miroslav
Šanda, v té době bylo v Klubu zaměstnáno 10 osob. Po zrušení názvu Revoluční odborové hnutí v březnu 1990 dostal
Klub název Sdružený klub odborů (dále SKO). V Klubu byli
v roce 1991 zaměstnáni 3 technickohospodářští pracovníci
(ředitel, programová referentka a ekonomka) a 5 zaměstnanců dělnických profesí.
Činnost byla tehdy velmi pestrá - od výchovně vzdělávací
činnosti (jazykové kursy, kursy společenského tance, kursy rytmiky pro děti) přes zájmové činnosti (Velký dechový orchestr,
filmový kroužek, deskové hry GO, Taneční orchestr, kroužek
Ochránců přírody) po třeba populární programy a plesy, včetně
pohádek a karnevalů pro děti. Asi 400 občanů pracovalo v různých zájmových kroužcích (fotografický, filmový, filatelie, filumenie atd.). Z programu v roce 1989 - divadla : Prozatímní di23.2.1985 Okresní soutěž ve společenském tanci kategorie
D, E a disko
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vadlo F.R.Čecha - Pravda o zkáze Titanicu, „Erotikon“ a Beseda
s Dášou Veškrnovou, koncerty: Michal Penk a Allegro, Swingový orchestr SK ROH Roudnice nad Labem s Jaroslavem Kopáčkem, Marcela Holanová a Reprobox, zájmová činnost - probíhaly večery amatérského filmu, např. filmová tvorba Karla
Snětiny z Roudnice, filmy Ing. Vladimíra Kunce z Havlíčkova
Brodu aj. Do konce roku 1989 probíhaly v Klubu pochopitelně
i pořady politické - Večery otázek a odpovědí k různým výročím, Slavnostní shromáždění k výročím Února, Osvobození,
Velké říjnové socialistické revoluce apod. Konaly se také Večery pro Brigády socialistické práce.
Značných úspěchů dosahoval Velký
dechový orchestr (VDO). Kromě mnoha
promenádních koncertů v roce se
orchestr zúčastňoval úspěšně soutěží.
V 11. ročníku festivalu „Mezinárodní setkání dechových hudeb - Brno 91“ dosáhl lovosický orchestr významného
úspěchu v soutěži střední třídy, do které
se přihlásilo 17 orchestrů. Hodnotící
jury přiřkla VDO 3. místo odměněné odborným posudkem, diplomem a krásným pohárem. Orchestr dirigovali Josef
Turek a pplk. Jiří Lhotský. Hudba získala rovněž 1. místo ve Zwieselu - SRN
(1.-2.6.1991). Ve dnech 14.-18.6. absolvoval VDO koncertní turné ve Spolkové republice Německo a ve Francii.
První zastávka patřila účasti na Hudebních slavnostech v sárském Auersmacheru, kde naposledy orchestr účinkoval před 11 roky. Úspěch byl tak
veliký, že vystoupení bylo několikrát
prodlužováno. Dalšího výrazného úspěchu dosáhl Velký dechový orchestr SKO
Lovosice v národní soutěži velkých dechových orchestrů - Ostrava 91.
V 70členném koncertním obsazení, pod
taktovkami dirigentů Josefa Turka a
pplk. Mgr. Jiřího Lhotského, získal orchestr za svůj kvalitní
výkon 2. místo a stříbrnou medaili. V roce 1992 se VDO tradičně zúčastnil 30. ročníku Kmochova Kolína. Famózní
úspěch měl VDO v roce 1993 v holandském Kerkrade na
Světovém festivalu dechových orchestrů, kde naši hudebníci
převzali z rukou generálního sekretáře soutěže za svůj vynikající výkon stříbrné medaile. Doba velkých dechových
orchestrů ale z finančních důvodů minula, poslední vlašťovkou v okrese je Dechová harmonie kapelníka Jiřího Lhotského, která díky KS Lovoš vystupuje často i v Lovosicích.
Na mimořádném plenárním zasedání MZ 15.10.1991

5.5.1986 Kroužek deskové hry GO pod vedením pana Oudy
(vpředu vpravo)
bylo schváleno bezplatné převzetí majetku SCHZ a odborů
SCHZ Lovosice v současném Závodním klubu a byl vysloven souhlas se zřízením nového právního subjektu, příspěvkové organizace Kulturní středisko „Lovoš“, od 1.2.1992.
Návrh statutu předán 30.9.1991. Nová koncepce Kulturního
střediska byla zpracována za přispění kulturní komise MěÚ
Lovosice a schválena Městskou radou Města Lovosice. Od
té doby se neustále snižoval počet pracovníků až na dnešní
stav 4 zaměstnanců.
V dřívější době působení měl Klub k dispozici i halu Chemik a velký sál SCHZ. V hale Chemik byly pravidelně pořádány koncerty populární hudby (např. P. Vítek a Y. Blanarovičová se skupinou GBS v únoru 1989, Marcela Holanová
v červnu 1989, Peter Nagy se skupinou Indigo, Olympic, skupina Žentour v lednu 1991 - 600 platících návštěvníků; to
bylo ale asi naposledy). Poté už nebyly velké akce pro
mladé pořádány, nebylo kde, a snad nebyl ani zájem.
Z dalších zajímavých akcí se konaly až do roku 1994
soutěž zpěváků „Lovosická granule“ nebo turnaje v deskové
hře GO (ještě v roce 1996). Pravdou je, že mnohé akce byly
ze začátku 90. let lovosickými podniky sponzorovány (několikrát Komerční banka, Česká státní spořitelna, Čížkovická cementárna, DELI, přispívaly i drobnější firmy). V sále SCHZ bývaly kromě plesů Burzy sběratelů, v sále SKO výstavy
regionálních malířů a fotografů, ale i Burzy odívání, které pořádala komise žen SCHZ. Naopak teprve v roce 1990 začaly
pravidelné koncerty v kostele sv. Václava (například 28. října
1990 vystoupil na slavnostním koncertu k 72. výročí vyhlášení
samostatnosti Československa varhaník Jaroslav Tůma, 17.
prosince uspořádalo OF v Lovosicích v kostele Vánoční koncert s programem, ve kterém nechyběla ani Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby).
(Pokračování příště.)
Všechna fota archiv pana Hvorky

BOMBA V OBŘADNÍ SÍNI
V obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích proběhl ve čtvrtek 5.2. 2009 další z obřadů
vítání nových Lovosičanů tentokrát ve znamení dvojčat. Nedávno jsme psali o dvojích dvojčátkách ve stejném sálku, tentokrát byly dětské sourozenecké dvojice tři.



Alena a Matěj Pokorných

 Jakoubek a Natálka Masopustovi

Je to rekord. Vítání třech dvojčátek v jednom obřadu. Rekord jen malinko pokažený nepřítomností rodičů dvojice děvčátek, kteří a která se této malé slavnosti nezúčastnili jistě z
vážných důvodů a tak vítáme mezi občany Lovosic Matěje a Alenu Pokorných , kteří jsou
na prvním snímku a Jakuba a Natálii Masopustovy na druhém snímku. Lovosičany a jejich
komunitu posílili i nepřítomné Jiřinka a Karolínka Slúkovy. Jim i jejich rodičům přejeme pevné
zdraví, jen samou radost z holčiček a oceán pohody. O dětech, které byly přivítány 29.1. 2009
přineseme zprávu v dalším čísle.
(hv)

Děti a učitelky v Terezínské nezapomínají na dopravní výchovu
Pro dopravní výchovu dětí využíváme místní podmínky.
- najdeme přechod, vyzkoušíme správné přecházení
s rozhlédnutím
- hledáme a pojmenujeme dopravní značky, vysvětlíme jejich význam
- sledujeme na bezpečném místě dopravu, druhy dopravních prostředků, jejich rychlost, pohyb chodců
- správně chodíme po silnici i po chodníku
- navštívíme prodejnu aut a dopravní hřiště
- vyprávíme o cestování a vymýšlíme "co by se stalo,
kdyby..."

Své dovednosti předvedly děti na Dětském dopravním
hřišti v Litoměřicích. Zde si vyzkoušely správné chování
- jako chodci i jako cyklisté.
Malé zamyšlení:
Zvládnou naše děti bezpečný pohyb v dopravním ruchu? V předškolním věku je důležité zvládnout jemnou i
hrubou motoriku, koordinaci pohybů, které jsou zásadní
pro správný rozvoj dalších dovedností. Možná by bylo
vhodné s příchodem pěkného počasí a blížících se prázdnin děti něčím překvapit. Nenechat je sedět u počítače a
televize, ale pořídit jim nějaké dobře vybavené kolo a

ochrannou přilbu, naučit je jezdit. Pro děti to bude určitě
větší zážitek, který bude spojený s tak potřebným pohybem. Dobře položené základy v oblasti dopravní výchovy
a prevence jsou nutným předpokladem pro ochranu zdraví
a pro výchovu budoucího ohleduplného a jistého chodce,
cyklisty a později řidiče.
Pro děti byla návštěva dopravního hřiště velkým zážitkem. Prohlédly si zařízení a vybavení, místo, kam s rodiči
jen těžko zamíří. Velmi se líbila i prohlídka nádraží a jízda
vlakem s kamarády.
V. Sailerová, MŠ Terezínská

Jak se měnil kulturní stánek v Lovosicích

 26.5.1986 Věra Čáslavská - Odložilová na zeměpisné
přednášce Mexiko
 4.9.1990 Velký dechový orchestr Sdruženého klubu Lovosice
Všechna fota na této straně (hv)
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Zaměstnanci odboru dopravy v Lovosicích chodí pracovat i v sobotu
Češi jsou ponejvíce zvyklí na úřady spíše nadávat a to
hlavně v hospodách u piva. Proto mě velmi příjemně překvapilo chování zaměstnanců lovosického odboru dopravy
v minulém roce. Ti lidé chodili do práce dobrovolně, i když
nemuseli, jen proto, aby pomohli druhým, v tomto případě
mnohdy liknavým řidičům a majitelům aut. Jak k tomu došlo:
V naší republice dochází často ke změnám zákonů a ne
každý si změn a hlavně termínů pro jejich provádění včas
všímá. Například na základě novely zákona č. 247/2000Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jejíž
platnost je od 01.04.2008, nastaly změny, které se týkají zejména řidičů z povolání. Původní ,,Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ se nahradilo ,,Průkazem profesní způsobilosti
řidiče“. Žádost měla být podána do 30.9.2008 a lhůta pro výměnu trvala od 1. dubna 2008 do 30. září 2008. Řidiči, kteří
nezažádali o výměnu profesních průkazů včas, musí absolvovat školení (to zahrnuje nejméně 140 hodin teorie i praktické jízdy) , a nový profesní průkaz by je přišel na desítky
tisíc korun. Ještě v polovině záři nepodalo žádost v celé republice cca 40 tisíc řidičů. O výměnu si do 1. října museli požádat řidiči nákladních aut a autobusů, kteří mají platné
osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
Nový průkaz si museli pořídit
řidiči vozidel z povolání nad 3,5
tuny. Dosud se povinnost mít
průkaz profesní způsobilosti
vztahovala jen na řidiče nákladních aut a jízdních souprav
o hmotnosti nad 7,5 tuny. Protože i v naší obci s rozšířenou
působností se jednalo o dost
nepořádných řidičů, byly rozšířeny úřední dny. Odbor dopravy
lovosického úřadu zůstal otevřen pro řidiče z povolání i v sobotu 20. září 2008 - pracovala tam paní Lucie Kubů. Na odbor dopravy se dostavili
pouze 3 žadatelé o výměnu! Z tohoto důvodu již odbor dopravy neuvažoval o další pracovní sobotě. Celkem evidovali
v té době na odboru dopravy a silničního hospodářství 1238
osob na výměnu profesních průkazů a do 30.09.2008 bylo
podáno celkem 1113 žádostí. Zdá se, že zodpovědnost
chybí i některým řidičům z povolání. Zbylí řidiči si již samozřejmě nestačili zažádat o vydání nového profesního
průkazu řidiče. Vedoucí odboru dopravy Jiří Bouček uvádí,
že se ale pro liknavce vyskytla další výhodná možnost: Řidiči, kteří nevyužili své možnosti do 30.9.2008 si mohou
rozšířit svojí skupinu nebo podskupinu řidičského
oprávnění např. C+E, C1, C1+E, C. Tímto rozšířením jím
vzniká možnost získat profesní průkaz řidiče a zároveň
ušetří desítky tisíc korun za školení. Tato možnost platí
pouze do 10.9.2009.
Další otázka : I řadoví řidiči si musí vyměnit další staré
typy řidičských průkazů a to z let 1994-2000, typ 4 a 5.
Ty končí v roce 2010. Kolik jich bylo v Lovosicích vyměněno v roce 2008 a kolik jich asi tak ještě zbývá?

• Pro řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993
byla povinná výměna do 31.12.2007 - k 31.12.2008
zbylo 761 občanů.
• ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 - povinná výměna do 31.12.2010 - k 31.12.2008 zbývá 2 251 občanů.
• ŘP vydané od 1.1.2001 do 30.4. 2004 - povinná výměna do 31.12.2013 - k 31.12.2008 zbývá 3 239 občanů.
Četla jsem, že u některých firem jezdí řidiči bez řádného profesního průkazu. Pokud by byli zadrženi při
kontrole, co jim hrozí?
Pokud by byli zadrženi řidiči při kontrole, bude s nimi zahájeno správní řízení. Zde je sankce od 5 000 Kč do 10 000
Kč. Dále je zde zákaz řízení od 6 měsíců do 12 měsíců a samozřejmě odebrání 5 bodů v bodovém hodnocení.
Od 1. ledna 2009 začala platit novela zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech (zákon 383/2008), která stanovuje nové registrační poplatky pro starší automobily, nesplňující novější
evropské emisní normy. Novela byla parlamentem přijata 23.
září 2008 a vyšla ve sbírce zákonů 20. října 2008. Ekologická
daň na staré automobily vešla v platnost od 1. ledna 2009.
Na přepis aut na jiného majitele nebo na vyškrtnutí auta z registru měli majitelé pouhé dva měsíce a to ještě občas
leckde kolabovaly registry. Řekla bych, že mohla být platnost
novely trochu posunuta.
Lovosičtí chtěli nešťastníkům pomoci a proto pracovali
zaměstnanci lovosického odboru dopravy mimořádně na
Silvestra, kdy měl jinak celý Městský úřad Lovosice zavřeno
(zavřeno měl třeba také Krajský úřad Ústeckého kraje).
Odbor dopravy otevřel registr vozidel v poslední den roku
v době od 7 do 14 hodin, aby umožnil zájemcům přepis motorových vozidel; zájem o přeregistraci v posledních týdnech
roku enormně vzrostl kvůli ekologické dani. Ta je stanovena
na základě doby výroby motorového vozidla a stanovuje až
desetitisícový poplatek za přihlášení „neekologického“ automobilu, tedy vozů vyrobených přibližně do roku 1991,
které nejsou vybaveny žádným katalyzátorem. Tyto mnohatisícové částky měly být placeny za převod od 1. ledna
2009. Položila jsem vedoucímu odboru dopravy další
otázky.
Kolik bylo v práci zaměstnanců, kolik přišlo zájemců
celkem, z toho o přepis? Brali jste záznamy do pořadníku na 2. ledna 2009? Prý se v tomto případě ekodaň
nebude platit.
Na odboru dopravy pracovali dne 31.12.2008 tři zaměstnanci (Ing. Jozef Németh, paní Naďa Šálková a paní Ludmila Tichá). Pracovní doba tohoto dne byla určena od 7 do
14 hod. Na našem odboru dopravy není zařízení pro záznamy pořadníku, takže žádný seznam do začátku ledna
2009 nebyl.
Pracovalo se v okolí ještě na Silvestra někde jinde (Litoměřice, Roudnice atd.)? Nebo jste byli jediní, kteří
chtěli pomoci (tentokrát nebyla vina jen na majitelích
aut, 2 měsíce mi připadají dost krátká lhůta). I když věřím, že spousta lidí to zase nechala na poslední chvíli.

V okolí byli na úřadě ještě v Roudnici nad Labem ( 7- 11
hod.) a v Litoměřicích 7 - 12 hod). Všechny zaměstnance odboru musím za jejich práci pochválit, protože ono vše souvisí se vším, a například pracovníci přestupkové agendy musejí vyřizovat přestupky za paní Vorlíkovou, která vypomáhá
zaměstnancům na registru vozidel.
Na registru vozidel byly za měsíc prosinec 2008 provedeny tyto úkony:
- Převody na nové vlastníky: 600 úkonů + 44 dovozů
- Trvalé vyřazení: 144 úkonů provedených do konce roku
2008 + (objednávky na I., II. měsíc roku 2009 - 200 vozidel).
- Uložení do depozit : 191 vozidel
- Odhlášky na nové vlastníky: 314 vozidel
Další novinkou je, že majitelé aut bez povinného ručení budou platit od 1. ledna 2009 sankce. Týká se to Vašeho odboru také nebo je to věc jen pojišťoven? Víte,
kolik aut jezdilo v ORP Lovosice bez povinného ručení
(má to být rozdíl mezi Centrálním registrem vozidel a registrem pojištěných vozů, republikově to prý bylo cca
800 tisíc aut - některé na špalcích, některé jezdící, těch
prý bylo asi 300 tisíc). Odhaduje se, že každé páté auto
je bez pojistky.
Závěrem pan Bouček uvádí: Přehled o počtu nepojištěných vozidel odbor dopravy nemá, ale celý dopad
opatření pojišťoven bude právě dopadat na odbory dopravy. Na enormním počtu žadatelů se podílely 2 faktory. Za prvé zavedení ekologických poplatků a za druhé
avizované sankce pojišťoven za každý nezaplacený
den povinného ručení. Podle našeho názoru byl ze
strany Ministerstva dopravy České republiky i pojišťoven zvolen nešťastně termín těchto opatření - 1.1.2009
(přechod ze starého do nového roku). Vzhledem ke
statisícům žadatelů (po celé ČR), kterých se problematika týká, jsou dva měsíce málo i když je pravda, že
v převážné většině případů se jednalo o resty i několik
let staré.
Navíc 3 dny před koncem roku MD upřesnilo, že ekologický poplatek se nebude vztahovat na vozidla, jejichž
prodej (odhlášení na nového vlastníka) byl zahájen ještě
před platností zákona, tzn. do 31.12.2008. Pokud by toto
opatření bylo doručeno dříve, nemusely se na odborech
dopravy tvořit nekonečné fronty lidí a pro zaměstnance
odborů dopravy mohl být konec roku po pracovní
stránce stejný, jako na jiných odborech.
Vstřícný krok (také až po novém roce) nakonec učinila i komora pojistitelů, zahájení sankcí posunula o jeden měsíc (od 1.2.2009).
Děkuji vedoucímu odboru dopravy za vysvětlení důvodů
poněkud hektického vyřizování v posledních měsících roku
na všech republikových registrech dopravy a zaměstnancům
znovu za jejich pěkný přístup k občanům. Jen bych měla
ještě takový návrh - pokud k nějakým časově omezeným
změnám zákonů dochází - dávat to lidem na vědomí, kdekoli to lze. V našem případě třeba i do měsíčníku Lovosický
dnešek.
Hz

Nezaměstnanost v lednu podle mikroregionů okresu

Nezaměstnanost v lednu celostátně prudce vzrostla.
Zprávy o dopadu celosvětové krize na propouštění zaměstnanců v našem regionu jsme získali přímo od největších zaměstnavatelů. Úřad práce informace nemá.
Zajímali nás odpovědi zejména od japonských firem,
které mají přímou návaznost na automobilový průmysl.
Společnost TRCZ postihla krize nejvíce. Omezování
objemu výroby v důsledku krize se projevilo v prosinci
loňského roku na snížení počtu pracovníků o 25 a v letošním lednu o dalších 73 zaměstnanců. V sousední
Aoyamě se zatím daří udržet stávající počet pracovních
míst a s propouštěním zaměstnanců zatím nepočítají.
Dopad finanční krize na zaměstnance Lovochemie je
minimální. Lovochemie plánuje snížení počtu pracovníků jen formou přirozených odchodů. U Glanzstoffky
počet zaměstnanců zůstává stejný a propouštění neplánuje.
Připravil (hv)

Míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice pro měsíc leden 2009 je 9,08 %, tj. o 0,76 % více než v prosinci 2008.
Celkově bylo v našem okrese 5 697 dosažitelných UOZ, tj.
o 467 UOZ více než v předešlém měsíci. Podíváme-li se na
stejné období roku 2008 je počet UOZ o 150 více.
Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc leden
553, tj. o 174 VPM méně než v předešlém měsíci. Porovnáme-li stejné období loňského roku máme o 291 VPM méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle
stavu k 31.1.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ
(aktivní politiky zaměstnanosti) 985 osob. Z toho např.
SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 147 osob,
CHPD (chráněné pracovní dílny) 10 osob, CHPM (chráněná pracovní místa) 35 osob a rekvalifikace 16 osob.
V našem okrese nabízejí zaměstnavatelé nejvíce VPM
např. pro obsluhu šicích a vyšívacích strojů, pro obsluhu
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strojů na zpracování a konzervování masa a ryb, pro pomocné a nekvalifikované dělníky na stavbách budov a lékaře, ordináře (kromě zubních lékařů).
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech
okresu Litoměřice
Mikroregiony

EA

Litoměřicko

k 31.1.09
UOZ

Dosažitelní

%

21 585

1 755

1 709

7,90

Roudnicko

13 141

1 128

1 089

8,29

Lovosicko

10 174

948

889

8,74

Libochovicko

5 455

645

622

11,40

Štětsko

5 994

737

715

11,93

Úštěcko

2 402

400

389

16,51

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE VŠEHRDOVĚ ULICI
Základní škola ve Všehrdově ulici v Lovosicích vzdělává a vychovává žáky 1. stupně ve věku od 6 do 11 let,
v 10ti třídách se vzdělává 211 žáků.
Historie školy započala v r.1960, kdy byla při územní
reorganizaci tehdejší budova okresního soudu přidělena
pro školní účely. V r.2009 škola zajišťuje všestranný
rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na kvalitu znalostí
ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Vlastní
školní vzdělávací program klade důraz na úspěšný rozvoj každého dítěte, respektuje tradice školy a její charakteristické podmínky.
Chloubou školy jsou odborné učebny - počítačová, jazyková, knihovna s čítárnou; nově zrekonstruované hřiště,
i interaktivní tabule.
Ve škole působí stabilní pedagogický sbor, který je
ochoten udělat pro děti i “něco navíc”. Aktivně zde pracuje
řada zájmových kroužků - např. pěvecký, výtvarný, dramatický, sportovní, anglický, vaření, aerobik i počítačový.
Samozřejmostí je cílené další vzdělávání pedagogických
pracovníků, do kterého patří studium jazyků, dram.výchovy, znakové řeči a dalších dle nabídky. Žákům se
specifickými poruchami učení a logopedickými vadami se věnují zkušení speciální pedagogové. Syste-

maticky připravujeme žáky 5. tříd k přijímacím pohovorům na Gymnázium.
Ve školním roce 2008/2009 byla otevřena přípravná
třída pro žáky s odkladem školní docházky, ale i pro děti
nadané, kam je možné v době od 4. 2. - 31. 5. 2009 dítě
zapsat. Kapacita přípravné třídy je 15 žáků a její ohlas od
rodičů je více než kladný.
Školní družina vychází z potřeb rodičů, má 5 oddělení
a je umístěna přímo v budově školy s provozem od 6 16,30 hodin.
Velký výběr aktivit nabízí celoroční program - od pořádání ozdravných pobytů, Pražského maratonu, Noci
s Andersenem, Dne podle Amose, školních výstav, vánočního jarmarku, Noci malých skřítků, divadla pro mateřské školy, kursu grafomotoriky, činnostního a projektového vyučování, ale i charitativní činnosti. Tradicí
se stalo pořádání čtvero podzimních setkání pro předškoláky, která jsou zakončena společnou vánoční besídkou.Škola se také stala součástí celonárodního projektu Celé Česko čte dětem, podporujícího myšlenku
hlasitého předčítání.
Další informace naleznete na www.zsvsehrdova.cz.
Mgr. Monika Zemanová, ředitelka ZŠ Všehrdova

Základní umělecká škola Lovosice
se pod záštitou Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Lovosice
připojuje v rámci programu Regionální kultura v Lovosicích k projektům
na podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie

Evropa očima mládeže
Náš příspěvek se skládá z těchto stěžejních akcí:
Soutěž žáků výtvarného oboru „Evropa očima dětí“ na téma „Turistika po členských státech Evropské unie“
Propagace hudebních skladeb autorů států Evropské unie ve výuce a na koncertech komorní a populární hudby
Uspořádání pěvecké soutěže populárních skladeb pro žáky ZŠ a SŠ lovosicka ve spolupráci s KS Lovoš
II. ročník koncertu „ZUŠky hrají Lovosicím“ dne 8. května 2009 (soubory ZUŠ Litoměřice, Mělník,
Lovosice a DSP Skalice)
Prázdninový happening pro děti lovosických mateřských škol, žáky ZUŠ, základních a středních škol
dne 10. června 2009 na Václavském náměstí.
MgA. Jiří Lhotský, ředitel ZUŠ Lovosice

V lednu se v Elku konaly dvě pěkné akce-první byla
volba Miss poupátko,ve které se o titul utkalo 11 děvčat. Porota ve složení Miroslav Šanda, ing. Eva Hozmanová, Michaela Krčmářová a Adéla Nováková po těžkém rozhodování
vybrala tři nejlepší.
Titul Miss Poupátko získala Jana Vlčková, 1.vicemiss Natálie Voříšková a 2.vicemiss teprve pětiletá Karolína Karbanová. Cenu diváků získala Natálie Procházková. Všechny
soutěžící dívky předvedly velice pěkná vystoupení. Viděli jsme
dramatizaci pohádky, několik různých tanců, kouzelnici, zpě-

KOLEM KRUHU KROUŽEK

vačku a přednes. V praktické části děvčátka přišívala knoflík
a byla radost se na ně podívat.
Na pololetní prázdniny byl pro všechny školní děti, jako
každoročně, připraven zimní stadion, kde si mohly zasoutěžit
a získat pěkné ceny za masky. Moc nás
mrzelo, že možnosti zabruslit si zdarma
využilo jen málo dětí. O to více si užily
led i soutěže a ani se nám nechtělo
domů. Děkujeme paní Daně Berkové vedoucí zimního stadionu, že nám tuto
akci umožnila a poskytla nám vše potřebné.
12. března ve 14.30hod. zveme
všechny kdo si s námi chtějí malovat křídami na asfalt do lesoparku Osmička .
Budeme malovat na téma Jaro.
Pro ty, kdo rádi zdobí kraslice jakoukoli technikou, vyhlašujeme soutěž
„ O nejhezčí lovosickou kraslici“.
Kraslice označené jménem a věkem
tvůrce můžete přinést kdykoli během
celého měsíce března do Elka. Soutěž

V naší keramické dílně na 1. ZŠ Lovosice přibyl
hrnčířský kruh. Není zrovna levnou záležitostí, ale naše
prosby vyslyšeli sponzoři, kterým chceme touto cestou
také poděkovat (přispěli nám - Glanztoff, Spojmat, Fototrend,lékárna pana magistra Ušáka ).
Než se naučíme na kruhu pracovat, pozvali jsme si
pro inspiraci pana Jurka z Čížkovic. Tvořením na kruhu
se zabývá od svých 8 let, vystudoval i příslušnou školu
a celý život se této práci věnoval. Jak on říká : „ …moje
byla 80.léta“.
Ve čtvrtek 15. ledna v 15 hodin se dílna zaplnila nejen dětmi, ale i rodiči. Během hodiny a půl vytvářel pan
Jurko jeden výrobek hezčí než druhý a nám nezbývalo,
než jen „koukat s otevřenými ústy“.Vládlo až neskutečné ticho - možná větší než při vyučování - protože
jsme vždy s napětím očekávali, co kouzelné ruce pana
Jurka vytvoří. V půl páté se nám skutečně ani nechtělo
odcházet.
Ještě jednou děkujeme sponzorům a panu Jurkovi
a nám nezbývá než se učit a učit a učit …
Radka Vosická
bude rozdělena do 4 kategorií: 1.kat.MŠ, 2.kat.1 stupeň
ZŠ, 3.kat. 2 stupeň ZŠ , 4.kat dospělí. Ze všech výtvorů
uspořádáme malou výstavu v Elku ve dnech 6. - 8.dubna
od 9 do 16 hodin. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů proběhne po skončení výstavy. Těšíme se na všechny příspěvky.
Kdo má chuť se naučit zdobit kraslice, může přijít v úterý
31.3. do Elka v 15.30 hod. Batikování je určeno pro všechny
zájemce od 10 do 100 let. Přineste si jen vyfouklá vejce.
Hamerníková

Zápis na ZŠ Antonína Baráka
bude opět jako pohádka,
tentokrát se zvířátky
Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. ročníku na naši školu. Je pro
Vás připraven program v duchu pohádek. 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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Cena za čin roku
V sobotu 5.1. byli v pražském hotelu Olympik vyhlášeni nejlepší házenkáři za rok 2008. Při tomto házenkářském galavečeru převzali Cenu za Čin roku
za záchranu života hráče Matěje Eliáše z oddílu Liberec
Handball na turnaji v Lovosicích 5.1.2008 rovněž lovosický
masér týmu mužů, Václav Brůža alias „Barrasso“, a Milan
Bittner z Loun. Oba zachránci sklidili za záchranu života mladého házenkáře obrovský aplaus. Třetí oceněná zachránkyně Irena Křenková na Galavečeru chyběla. Eliáš se před
brankovištěm srazil se dvěma protihráči, spadl na zem, nezvedal se a přestal dýchat. Masér Václav Brůža ještě spolu
se dvěma dalšími pomocníky začal záchrannou akci - masáž srdce, umělé dýchání a resuscitaci. Až do příjezdu doktora udržovali Eliášovi zachránci jeho základní funkce a tím
mu zachránili život. Potom už pokračovali v resuscitaci lékaři.
Za tento záslužný čin byli všichni tři oceněni. Dnes už je Matěj Eliáš pomalu v pořádku a za to vděčí panu Václavu Brůžovi a jeho pomocníkům.
Nejlepší hráč Zubr Extraliga 2008
Nejlepším hráčem domácí ZUBR Extraligy se stal brankář HCB Karviná Tomáš Mrkva. Ten je oporou juniorského
celku a v lednové přípravě nastoupil i za tým mužů na turnaji Marrane. Druhou příčku obsadilo křídlo českého vicemistra Tomáš Číp, na třetí příčce se umístil jeho kolega
z reprezentace, lovosický Jiří Motl z našeho mužstva HK
A.S.A Město Lovosice. Blahopřejeme!
Přišla zima, přišel mráz…
Už jsme si v Lovosicích za poslední roky velké zimě odvykli, ale letos v lednu bylo opravdu nezvykle chladno. Úterní
ráno 6.1. bylo extrémně mrazivé, tak nízká teplota od začátku meteorologické zimy (1.12.2008) ještě nebyla. Nejchladněji bylo ve Stráži pod Ralskem, kde bylo naměřeno
-25,1 °C! Průměr minimálních teplot byl -9,9 °C, severní Čechy měly až (-14,7) °C. V Lovosicích bylo ráno v 7 hodin asi
(-13) °C (měřeno mnou), v Doksanech naměřili v 9 hodin 17,7 °C. Od 4. do 15. ledna se vyskytoval v Lovosicích
sníh. Převládalo inversní počasí s mlhami, z okna často nebylo vidět Lovoš. 12.1. bylo ráno -8 °C, v dalších dnech už
bylo trochu tepleji, ale až do konce měsíce se jen zřídka te-

NEJEN PENÍZE JSOU OCENĚNÍM PRÁCE

Lovosice a okolí krátce
ploty vyhouply nad nulu. Mrzlo dokonce tak, že ledové kry
na Labi zastavily na úseku mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem 13. ledna lodní provoz. Na stavbě dálnice D8 byla pro
teploty pod nulou odstavena 15.1. betonárka. 20.1. zase potrápilo chodce i šoféry náledí. Konec měsíce byl opět ve znamení ranních mlh a odpoledních teplot v rozmezí -3 až 2 °C.
Ale zase prý mráz pomohl zničit škůdce a choroby v půdě a
protože ležel sníh, snad plodiny neohrozil.
Hrůzný nález
Ve středu odpoledne 21. ledna bylo v Lovosicích nedaleko prodejny LIDL nalezeno tělíčko mrtvé novorozené holčičky. Tělo děťátka bylo uloženo v igelitovém odpadkovém
pytli se stahovací šňůrou.Ve věci nadále probíhá intenzivní
vyšetřování, policie žádá občany o pomoc k vypátrání matky
dítěte. Jak může někdo něco tak strašného udělat, proč
nedá narozené děťátko do babyboxu; je přece tolik lidí, kteří
po dítěti marně touží… A v neděli potom byl zase v labském
kanálu nalezen utýraný mrtvý pes. (Podle návrhu nového občanského zákoníku už pes nebude jen věc a i v současnosti
má právo na ochranu proti týrání). Copak řádí v Lovosicích
několik lidí - sadistů?
Novinky z Třebenic
Počátkem února vyšlo nové číslo třebenického zpravodaje Český granát. Dárek pod stromeček dostali fanouškové
třebenického fotbalu, byla vydána publikace k výročí 80 let
třebenického fotbalu s názvem „S Košťálovem v zádech“, autorem je Vítězslav Lisec. Vznikla pod záštitou MÚ Třebenice
za finančního přispění Nadačního fondu Kalich a jeho předsedy pana Alexandra Vondry a pánů Jiřího Haka a Ivo Kříže.
U příležitosti Vánočního koncertu 20.12. bylo oslaveno
30leté působení pana Jiřího Stýbla v kulturní komisi města
Třebenice a vysloveny mu díky rovněž za organizování Třebenického hudebního léta a vánočních koncertů. Pan Stýblo
organizuje koncerty i v Lovosicích, proto se k poděkování připojujeme. Od ledna je na MěÚ Třebenice k dispozici zájemcům Czech Point (lze tu získat výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů nebo z obchodního a živnostenského
rejstříku i výpisy o počtu trestných bodů z registru řidičů). Nejstarší občan Třebenic, pan Karel Novák, oslavil 19. ledna
2009 vzácné sté narozeniny. Přejeme hodně zdraví a štěstí.
Tříkrálová sbírka
Začala v neděli 4. ledna slavnostním koncertem v Katedrále sv. Štěpána; biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant malým koledníkům požehnal. Do celonárodní Tříkrálové
sbírky se zapojili také členové Farní charity v Lovosicích.
V roce 2008 chodilo koledovat 5 skupinek Tří králů; vybralo
se 10 226 korun a z těch se přispělo na úhradu nákladů spo-

KDO JE KDO
Ředitel naší Základní umělecké školy,
MBA Jiří Lhotský obdržel certifikát od mezinárodní společnosti „The International Business Who is Who Corp., Panama“ a nakladatelství Who is Who, Verlag für
Personenenzyklopädien AG, Švýcarsko. Je
to další uznání jeho obětavé práce na rozvoji
regionální kultury a přispívá další hřivnou
k propagaci našeho města.
-red-
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V rámci svých výchovných
a vzdělávacích aktivit vyhlašuje
státní podnik Lesy České republiky již řadu let jednu dřevinu,
kterou v daném roce přibližuje
široké veřejnosti. Pro letošní rok
2009 byl tzv. stromem roku vybrán habr obecný. Habr obecný
(Carpinus betulus) je statný jednodomý listnatý strom dorůstající výšky asi 25 m. Roste v hájích a smíšených lesích nižších
poloh, maximálně 700 m n. m.
Stromem roku byl vyhlášen pro
některé své specifické vlastnosti.
Je původní evropskou dřevinou,
která je rozšířena na stanovištích suššího charakteru, například vytváří suťové lesy. V ČR se
po něm jmenují některé obce,
například Habrovice poblíž Ústí
nad Labem, obec Habřina (východní Čechy), Habří (jižní Čechy).
Dřevo habru je velmi pevné
a tvrdé, říká se mu také železné

jených s provozem nízkoprahového zařízení Amicus
a nákup kostýmů pro taneční soubor „Lačho Amicus“. Letos sbírka vynesla v Lovosicích 13 614 korun, skupinek chodilo 7; z výtěžku půjde 8 849 korun na pořádání letního dětského pobytu pro 20 dětí ve
věku 6-18 let, které navštěvují lovosické zařízení Amicus.
Všem dárcům a pomocníkům Farní charita děkuje. V diecézní charitě Litoměřice bylo vybráno v roce 2009 celkem
1 002 952,65 korun.
Vyšla nová publikace Orchideje Českého středohoří
Oblastní muzeum Litoměřice vydalo koncem roku 2008
knihu autorů Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Vlačiha V. o orchidejích Českého středohoří, 135 stran, formát 21x30 cm.
Autorský kolektiv, složený z botaniků Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Litoměřicích, byl zaměřen na zjišťování údajů o evropských druzích orchidejí na území CHKO České Středohoří. Z vědeckého hlediska je největším přínosem knihy
podrobný soupis všech získaných floristických dat. České
středohoří zůstává dodnes velmi významným centrem výskytu orchidejí. Jedna z kapitol je proto věnována několika významným nalezištím našich orchidejí, převážně se jedná o
maloplošná chráněná území. Byl zjištěn i výskyt nového
druhu, který v ČR dosud nebyl znám (kruštík ostrokvětý). Na
vydání této publikace navazuje i samostatná výstava fotografií, která bude instalovaná v jarních měsících roku 2009 v
litoměřickém muzeu. (Orchideje Českého středohoří - výstava
ve spolupráci s CHKO České středohoří a UJEP v Ústí n.L.,
7.4. 2009 - 28.6. 2009, Oblastní muzeum v Litoměřicích.)
V Lukavci bude asi referendum
O těžbě štěrkopísku rozhodnou občané obce Lukavec sami,
tak alespoň rozhodlo obecní zastupitelstvo 15. prosince. Na výsledku referenda závisí i plánovaná změna územního plánu Lukavce. Vysloví-li obyvatelé Lukavce v referendu nesouhlas
s těžbou, budou zastaveny přípravy na změnu územního
plánu. Podobné referendum už proběhlo v Bohušovicích nad
Ohří a v Keblicích; obě obce se vyslovily proti těžbě. Pro odpůrce těžby je nepříjemná skutečnost, že s případnou těžbou
souhlasí Ministerstvo životního prostředí ČR.
Galerie Porta Bohemica dostane příspěvek na provoz
Galerie zasvěcená krajině Českého středohoří byla slavnostně otevřena 28. září 2007, provozovatelem je Český
svaz ochránců přírody v Lovosicích. Jsou zde zastoupeny
obrazy a fotografie řady umělců, například Františka Hory,
Václava Aloise Šrůtka, Jany Haasové, Antonína Baráka a fotografie iniciátora založení galerie i dalších fotografů. Vloni
zde dokonce v 1. patře proběhla rozsáhlá výstava děl lovosického malíře Antonína Baráka. V tomto roce tedy zastupitelé poprvé schválili pro galérii příspěvek na činnost ve výši
60 tisíc korun.
Hz

Strom roku 2009
Habr obecný

dřevo, je odolné vůči nárazu
i vůči zkrutu. (Používalo se
především na výrobu různého
nářadí a nástrojů, habrové
dřevo bylo např. oblíbené pro
výrobu vačkových hřídelí, palečných a ozubených kol při
stavbě mlýn.). Je to dřevo poměrně pomalu rostoucí, ovšem
životnost habru není příliš vysoká, zhruba sta let. Největší
habry v republice mívají kmen o
obvodu více než 3 metry, ale to
jsou skutečně výjimky, to už se
jedná o památné stromy. Takových vzácných habrů je v České
republice celkem 14. Dosud
stále největším habrem v ČR je
dožívající habr u Krašovic, jehož obvod kmene je více než
3 m. Souvislý habro-bukový porost pokrývá také naši národní
horu Říp. Důkazem využití
habru k zahradnickým účelům
je habrové bludiště v Tróji.
Hz

Úspěšný rok 2008 cyklisty-veterána Jiřího Kasala, bude rok 2009 ještě lepší?

Bude mistr světa z Lovosic?

Rok se s rokem sešel a já jsem po skončení roku 2008 požádala JUDr. Jiřího Kasala o zprávy ze světa veteránské cyklistiky.
Něco zůstalo stejné jako dříve, Jiří Kasal
vstává od února denně ve 4.30 a jede do
práce v České Lípě, kde pracuje jako právník Všeobecné zdravotní pojišťovny na kole;
denně najede přes 110 kilometrů a cesta mu
trvá asi 2 hodiny. Závodí stále za klub KC
Kooperativa Liberec. Něco se změnilo - trenažér a poháry, kterých ostatně od roku
2007 přibylo, se přestěhovaly do vlastního

pokojíku, dole v obýváku už
jim bylo těsno. Pan Kasal je
také stejný, příjemný, hovorný, usměvavý a na svůj
sport nedá dopustit.
Pane Kasale, jaká byla
loňská sezóna?
Rok 2008 pro mne přinesl změnu, přestoupil jsem
z věkové kategorie 55-59 do
kategorie 60-69; v prosinci
2008 jsem dovršil šedesátku. Extraligu Masters
jsem ve své kategorii se 706
body vyhrál, což se mi podařil již pošesté za sebou. Můj
klubový kolega František
Charvát skončil v téže kategorii třetí. Extraligu pořádá
Český svaz cyklistiky. Jel
jsem 18 závodů., z toho
jsem v 11 zvítězil. Myslím,
že to byla moje nejúspěšnější sezóna za celých 10
let.
Vyhrál jste všechny možné tituly, pro
zajímavost si je zopakujeme.
Mistr České republiky v silničním závodu
jednotlivců, 10.8., Sokolov
Mistr České republiky v časovce dvojic,
28.9., Březnice
1. místo v Extralize Masters 2008 (vyhlášení výsledků ELGM za sezónu 2008 se
konalo 22. listopadu v sále restaurace Na
Marjánce v Praze)
Mistr republiky Sdružení amatérských
cyklistů 19. a 20.7., Běleč, kategorie E (jak

psali v novinách - Jiří Kasal v kategorii E
zkompletoval "double" a po časovce vyhrál
s převahou i hromadný závod) …Mistrem
republiky na silnici se stal v roce 2008 pan
Kasal už po třetí.
Jel jste také 3. května 4. ročník mezinárodního silničního maratónu Evropa,
který je zařazen do kalendáře Extraligy
Masters a i ten jste vyhrál. Mně na něm
zaujalo to, že trať závodu vede i po rakouské straně hranice. Jak se Vám tento
závod líbil?
Jedná se opravdu o jeden z nejhezčích,
ale zároveň nejtěžších závodů v rámci Extraligy Masters. Z celkové délky 125 km se
polovina jede po území sousedního Rakouska a polovina na našem území, se startem a cílem ve Znojmě. Zásadní rozdíl je
však ve kvalitě silnic. Dříve by takový závod
byl dost těžko realizovatelný. Vedle celních
a devizových prohlášení jednotlivých účastníků závodu, by ze strany pořadatelů bylo
nutné zajistit celou řadu povolení. Dnes je to
všechno jednodušší.
I v roce 2008 jste se zúčastnil závodů
v Rakousku. Přivezl jste tentokrát opět
nějaké ceny?
Vyhrál jsem závod Světového poháru
v jízdě do vrchu v rakouském Deutschlandsbergu a druhé místo jsem obsadil v obdobném závodě v St. Johannu in Tirol. Podle
představ mi však nevyšel silniční závod na Mistrovství světa, kde jsem sice přijel v první
skupině závodníků, ale až na 17. místě. Poháry jsou veliké a krásné, ale stále mi chybí
ten nejvíce ceněný spojený s titulem mistra
světa. Kéž by to jednou vyšlo. (Před tím byl
pan Kasal na 2. místě na Mistrovství světa
Masters v St. Johannu in Tirol už v roce 2006.)
Jak se připravujete na novou sezónu?
Které Vás čekají závody?

V zimním období jezdím převážně na
trenažéru, kde během 2 hodin najedu cca
65 kilometrů, ale už od února jezdím opět do
zaměstnání na kole; kolo zaměním za vlak
jen v případě naprosto nevhodných podmínek na silnici (například sněhu nebo ledovatky). Od listopadu do konce března posiluji rovněž s činkami. Přesto během klidu (tj.
doby, kdy nejezdím do práce na kole), přiberu 8 až 10 kg. Stravuji se celkem dost dietně (bílé maso, ryby, maximálně hovězí,
vepřové jsem vynechal ze svého jídelníčku
už dávno, to bych přibral přes 12 kg - taky
se to už stalo). Prvním závodem v Extralize
Masters bude 24. dubna časovka jednotlivců v Českém Dubu, závodů je v roce
2009 celkem 24. Posledním závodem bude
28. září Mistrovství České republiky v časovce dvojic.
Jaká máte kola? A kolik už jste asi jel
závodů?
Jízdních kol mám v současné době pět,
2 jsou určena pro silniční na závody, 1 speciální na časovky a 2 kola tréninková. Během roku odjedu 30 až 40 závodů. Za těch
10 let jsem jich vyhrál více jak 160 a ještě
hodlám to číslo zvýšit. Samozřejmě pokud
to dovolí zdraví, které je v mém věku nejdůležitější.
Životním snem cyklisty Kasala je vyhrát
ve své kategorii titul Mistra světa v St. Johannu in Tirol. Sám ví, že stejné přání má
většina z těch asi 2 500 cyklistů stojících
každoročně ve všech věkových kategoriích
na startu tohoto nejdůležitějšího závodu.
Držme mu všichni palce - třeba se mu jeho
přání vyplní právě letos. Je ale škoda, že
kromě Ondry Pšeničky nemá v Lovosicích
žádné následovníky. Cyklistika je holt dřina
a mladým se už do toho příliš nechce.
Děkuji za rozhovor. Eva Hozmanová

JAK JE TO S POPLATKY V LÉKÁRNÁCH

Vyjádření pana Vítka, výkonného ředitele Grémia majitelů lékáren k otázkám časopisu Medical Tribune
Od 1. ledna letošního
roku se podstatně změnila situace v jednotlivých lékárnách ve Středočeském kraji. Nový
hejtman David Rath vyhlásil v tamních nemocničních lékárnách „amnestii na poplatky“. Jak
tato změna od 1. ledna ovlivnila každodenní chod
soukromých lékáren?
Samozřejmě tato změna se negativně (úbytkem pacientů) dotkla lékáren ve městech, kde jsou lékárny krajských
nemocnic. Těm nikdo poplatky žádnou formou nevrátí a samostatná lékárna v ČR nemá prostředky na to, aby poplatky za své pacienty hradila ze svého.
Jako ředitel Grémia majitelů lékáren zastupujete
zájmy soukromých lékáren. Do jaké míry může nová
změna ovlivnit existenční problémy soukromých lékáren? Můžete prosím pro ilustraci uvést příklady některých vašich kolegů z lékáren?
Představte si situaci, kdy by na území kraje postavil výrobce televizorů svoji výrobu. Kraj by pak slíbil všem, kteří
koupí televizor daného výrobce, že za ně bude hradit koncesionářské poplatky. Jak by se asi prodávaly jiné značky televizorů? Jak by dopadli specializovaní prodejci jiných značek? Podobně na tom budou i „nevyvolené“ lékárny. Na
konkrétní kvantifikaci dopadů tj. o kolik lékárny v blízkosti
těch krajských přišly, je příliš brzy.

Říkal jste, že jste oslovili hejtmana Středočeského
kraje, aby zabránil diskriminaci soukromých lékáren.
Co konkrétně po něm požadujete a co tímto požadavkem sledujete?
Ano. Za GML jsme oslovili všechny kraje a požádali je,
aby v případě, že budou jakýmkoliv způsobem vracet regulační poplatky tak žádáme kraj, aby umožnil stejný postup i
v lékárnách GML. Podobnou žádost dle mých informací
podala i Asociace provozovatelů lékáren. Cílem je zajistit
zdravotnickým zařízením i občanům kraje přístup ke zdravotní péči za stejných podmínek, tj. dotuje-li kraj regulační
poplatky, ať tak činí ve všech zdravotnických zařízeních a pro
všechny občany kraje , neboť právě z jejich peněz - daní dotace pocházejí.
Jaká byla reakce Davida Ratha? Odepsal vám?
Neodepsal.
Situace, která nastala ve Středočeském kraji 1.1.
2009, by měla nastat v ostatních krajích k 1. únoru.
Vy jste proto oslovili i hejtmany jiných krajů. Co jste
se dozvěděli od nich?
Nejsolidnějšího přístupu jsme se zatím dočkali v karlovarském kraji, kde si zatím alespoň vyžádali seznam lékáren našich členů. Hejtman Zlínského kraje nás informoval,
že do poplatků v lékárnách tento kraj zasahovat nebude. Nejkurióznější byly odpovědi zástupce hejtmana Královehradeckého kraje a hejtmana kraje Vysočina, kteří nám odpověděli, že vlastně můžeme postupovat obdobně jako kraj a
kraj k tomu nepotřebujeme. Trochu nám jen opomněli sdě-

lit, z jakého rozpočtu máme na dary našim pacientům brát
peníze. Možná, že bychom mohli přestat platit daně ze kterých pak kraje financují tuto činnost.
Říkal jste, že chystáte také stížnost na antimonopolní úřad. O jaké argumenty svou žalobu opíráte?
Naši právníci zhodnocují všechny možné varianty postupu, který zvolíme v případě, že kraje budou ve svých projektech podporovat pouze jimi zřízená zdravotnická zařízení.
V takovém případě máme za to, že jde o nepovolenou podporu z veřejných zdrojů, i když podporu nepřímou. Dle našich informací je též forma poskytování darů například ústní
dohodou formálně vadná a proto že se takto nakládá s veřejnými prostředky tak bychom byli rádi kdyby tento postup
prošetřil i Nejvyšší kontrolní úřad.
Jaký očekáváte další vývoj situace v nejbližších
dnech?
V nejbližších dnech budou i další kraje rozhodovat o
tom, jakým způsobem hodlají realizovat své volební sliby
v oblasti zdravotnictví. Na příkladě středních Čech je vidět
jak to kraj vážně myslí. Poplatky formou darů vrací v pěti nemocnicích, tj. v pěti lékárnách. A co ty ostatní nemocnice, ostatní lékárny? Co jejich pacienti? Mají všichni jezdit pouze do
krajských zařízení a stát ve frontách? Budou mít pacienti
zdravotnických zařízení jiných zřizovatelů než kraje stejná
práva jako pacienti krajských zařízení? Uvidíme. Se zájmem vyčkáme rozhodnutí dalších krajů a dle nich budeme
postupovat dále.
Článek nám poslal PharmDr.Stáně
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1. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle § 180d tr. zákona podezřelému L. L. z Lovosic,
který téhož dne řídil vozidlo Fiat Uno, přestože není
držitelem řidičského oprávnění.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Loupež podle
§ 234 tr. zákona recidivistovi J. K. - z Děčína, který počátkem prosince ve vlaku z Ústí nad Labem do Lovosic
přinutil dvaapadesátiletého muže pod pohrůžkou bodnutí
injekční jehlou infikovanou virem HIV k vydání finanční
hotovosti 3000 Kč. Na recidivistu již byla uvalena vazba.
4. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle § 180d tr. zákona podezřelému J. H. z Lovosic,
který téhož dne řídil vozidlo Škoda Forman, přestože
není držitelem řidičského oprávnění.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému M. D.
z Libochovicka, který od ledna 2007 řádně neplatil výživné na svého syna a dluží tak částku 19. 200 Kč.
6. 1. - 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 recidivistovi R. N. z Lovosic, který téhož dne řídil
vozidlo BMW, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a není tak držitelem řidičského oprávnění.
9. 1. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Podvod podle § 250 tr. zákona podezřelé M. Z. z Libochovic, která
při podání žádosti o dávky sociální podpory zamlčela
podstatné skutečnosti rozhodné pro přiznání sociálních
dávek. Díky tomu jí byly vyplaceny v letech 2006 a 2007
sociální dávky ve výši 83000 Kč.
14. 1. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. O.
z Úštěka, který od ledna 2006 řádně neplatil výživné na
svou dceru a dluží tak částku 21.600 Kč.
6. 1. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního zákona
recidivistovi J. H. z Lovosic, který týž den v prodejně Billa
odcizil zboží v hodnotě 1000 Kč. Vzhledem k předchozí
trestné činnosti se u něj jedná o trestný čin.
18. 1. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření 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
P. Ž. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo Hyundai
Lantra, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno1,24 promile alkoholu v krvi.
19. 1. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému

K. O. z Lovosicka, který od září 2006 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 27.900 Kč.
20. 1. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. H.
z Lovosicka, který od září 2007 řádně neplatil výživné na
své dcery a dluží tak částku 36.850 Kč.
23. 1. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního
zákona recidivistovi A. Š. z Lovosic, který týž den v prodejně Billa odcizil zboží v hodnotě 145 Kč. Vzhledem
k předchozí trestné činnosti se u něj jedná o trestný čin.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Výtržnictví podle §
202 tr. zákona podezřelému J. P. z Lovosic, který den
předtím na poště v Lovosicích v podnapilém stavu fyzicky napadl osmdesátiletého muže.
24. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 201 tr. zákona podezřelému cizinci K. R., který téhož
dne řídil vozidlo Fiat Panda, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,09
promile alkoholu v krvi.
25. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 201 tr. zákona podezřelému J. M. z Lovosicka, který
téhož dne řídil vozidlo Mazda, přestože byl pod vlivem
alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,09
promile alkoholu v krvi.
26. 1. - bylo sděleno obvinění z trestného činu Podvod podle § 250 tr. zákona podezřelému J. Š. z Třebenic, který
jakožto obchodní zástupce nejmenované finanční společnosti uzavřel několik fiktivních smluv o půjčce, přičemž
finanční prostředky si ponechal pro svou potřebu.
Finanční společnosti způsobil škodu 55.000 Kč.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému V. D.
z Třebenic, který od ledna 2008 řádně neplatil výživné
na svého syna a dluží tak částku 26.000 Kč.
- bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle §
247 trestního zákona a Porušování domovní svobody
podle § 238/1,2 tr. zákona recidivistovi J. H. z Lovosic,
který se v prosinci 2008 vloupal v Vodní ulici do sklepní
koje, kde odcizil horské jízdní kolo v hodnotě 4000 Kč.
Kolo se podařilo zajistit v zastavárně v Litoměřicích.
27. 1. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
V. R. z Terezína, který od března 2008 řádně neplatil výživné na své dcery a dluží tak částku 14.000 Kč.
28. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému P. H. z Prahy, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Octavia, přestože díky
dosaženým 12 trestným bodům přišel o řidičské oprávnění.
- bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle §
247 tr. zákona a Neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona recidivistovi P. Z. z Lovosic, který
- počátkem prosince 2008 v ul. Sady pionýrů odcizil
čtyřiapadesátileté ženě z ramene její kabelku s osobními
věcmi
- v půli ledna se po rozbití výlohy vloupal do prodejny poJak se zdá z připojené zprávy, byl leden 2009 neobyčejně klidný jak z hlediska počtu požárů, tak
i z hlediska ostatních případů, u nichž se zásah našich Hasičů - záchranářů vyžaduje. To je dobře - je
třeba si uvědomit, že každá škoda je i naše
vlastní….o životech a zdraví ani nemluvě. Pan Novotný, který nám tyto zprávy podává již řadu let,
tento měsíc hlásí:
1.1. jednotka vyjížděla k požáru tújí do obce Poplze,
k požáru došlo při odpalování ohňostroje
2.1. jednotka byla vyslána k hořícímu stromu do obce
Černiv, na místě již zasahovala jednotka z Třebenic
2.1. jednotka vyjížděla na žádost Policie ČR k otevření bytu v Lovosicích a to v Dlouhé ulici.
3.1. vyjížděli jsme k požáru odpadkového koše u Komerční banky v Lovosicích, oheň byl však uha-
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travin v Žižkově ulici, kde odcizil pokladnu s finanční hotovostí
- o dva dny později v ulici Osvoboditelů u podchodu odcizil šestačtyřicetileté ženě z ramene kabelku s osobními
věci
- týž den odcizil osmadvacetiletému muži v herně
z kapsy hotovost 50.000 Kč. Celkově tak poškozeným
způsobil škodu ve výši 70.000 Kč.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle §
247 trestního zákona recidivistovi J. S. z Chomutova,
který se koncem října 2008 vloupal do úseku údržby ACZ
s.r.o. v Lovosicích, kde odcizil věci v hodnotě 35000 Kč.
29. 1. - 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 J. M. z Libochovic, který téhož dne řídil vozidlo Peugeot 309, přestože mu byl Okresním
soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního zákona podezřelému M. C. z Třebenicka, který v září 2008
odcizil v Podsedicích tři bedny česneku a cibuli v hodnotě 5500 Kč.
30. 1. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního
zákona recidivistovi L. Š. z Lovosic, který týž den u obce
Sulejovice odcizil z odstaveného vozidla motor a další
součástky. Vzhledem k předchozí trestné činnosti se
u něj jedná o trestný čin.
31. 1. - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 201 tr. zákona podezřelému R. Z. z Prahy, který téhož
dne řídil vozidlo Ford Focus, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,53
promile alkoholu v krvi. O dvě hodiny později byl opět
přistižen při řízení vozidla pod vlivem, tentokrát mu bylo
naměřeno1,46 promile. Proto byl zadržen a umístěn do
policejní cely.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle §
201 tr. zákona podezřelému J. P. z lovosicka, který téhož
dne řídil vozidlo Opel, přestože byl pod vlivem alkoholu.
Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,43 promile alkoholu v krvi. Zadržen byl strážníky MP Lovosice.
V průběhu měsíce ledna bylo policisty OOP Lovosice zadrženo šest celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka
Úspěch kamerového systému v Lovosicích
Velký úspěch zaznamenal kamerový systém v Lovosicích.
V úterý 27. 1. 2009 došlo v Žižkově ulici k loupežnému přepadení čtyřiadvacetileté ženy. Na místě zasahují hlídka Policie ČR získala od poškozené popis pachatele a jeho společníka, který neprodleně předala dozorčí službě na
služebně v Lovosicích. Za využití kamerového systému byly
podezřelé osoby nalezeny na vlakovém nádraží, kde byly následně zadrženy. Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že se
jedná o dva mladistvé chovance výchovného ústavu Střílky,
po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
šen městskými strážníky před příjezdem jednotky
12.1. likvidovali jsme následky dopravní nehody osobního vozu Škoda Favorit u železničního přejezdu
na konci Dlouhé ulice v lovoasicích, kde toto vozidlo narazilo do pouličního osvětlení, jedna
osoba zraněna a ošetřena ZZS.
17.1. hasili jsme požár kontejneru v Resslově ulici
v Lovosicích
27.1. odstraňovali jsme následky dopravní nehody
u Malých Žernosek, kde řidič s osobním vozidlem
Renault 19 vjel do protisměru a čelně se srazil
s nákladním automobilem Mercedes, na místě
byla jedna osoba zraněna (řidič osobního vozu)
a odvezena ZZS před příjezdem jednotky, jednotka provedla asanaci - zasypání provozních
náplní sorbentem.
nprap. Novotný Karel

Jsou neobvyklé disciplíny

Představení
rekordmana

Asi jen velice málo lidí neví co je to Guinnessova kniha
rekordů. Ale pro upřesnění. Je to příručka, která shrnuje, zaznamenává a kategorizuje světové rekordy z oblasti lidské
činnosti a přírody. Vznikla 10. listopadu 1951 a jejím zakladatelem byl sir Hugh Beaver generální ředitel pivovaru Guinness. Zajímavostí je jistě to, že je na světě každoročně nejprodávanější knihou kromě Bible.
Takovým jedním rekordmanem hodným zápisu do této

Fan club Sparta Lovosice
8. „díl“ každoroční tradice
Lovosická pobočka Fan clubu fotbalového klubu AC Sparta Praha patří k nejagilnějším pobočkám v rámci
celé České republiky. Stalo se již tradicí, že je každoročním pořadatelem
zimního halového fotbalového turnaje
mezi pobočkami. Tentokrát se turnaj konal poosmé a
to v sobotu 10. 1. 2009 ve „staré“ sportovní hale lovosického sportovního areálu. Zúčastnilo se ho 6 týmů a
to, kromě místní pobočky, dále Louny, Libochovice, Děčín, Poděvousy (z Domažlicka) a tým internetového serveru Sparta Forever. Hrálo se systémem každý s každým, a tedy bylo sehráno celkem 15 zápasů. Časový
úsek na utkání byl 2 x 10 minut a hrálo se pět proti pěti.
Vítězem turnaje se stal tým z Libochovic před
Sparta Forever. Tým místní lovosické pobočky obsadil 5. místo. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen P.
Malec (Sparta Forever), nejlepším střelcem P. Bukovský (Poděvousy) s 5 zásahy, a nejlepším hráčem byl
vyhodnocen M. Lokajíček z Loun. Ceny předával spolu
s pořadatelem a předsedou místní pobočky S. Kunertem také předseda poboček fan clubů Sparty v rámci
ČR pan J. Obdržal.
Kromě pohárů byly dalšími cenami dárkové koše a
zlatavý mok v plechovkovém balení. Pro vyhodnocené jednotlivce byly připraveny sparťanské ceny.
Kromě zábavy a pohybu v hale, byť venku mrzlo až
praštělo, tento turnaj přispěl jistě ke vzájemnému poznání fanouškovské obce nejsledovanějšího fotbalového klubu v republice.
Pobočka Fan clubu Sparty Lovosice děkuje Městském úřadu Lovosice za podporu při pořádání turnaje
a také těmto sponzorům: Restaurace Na mandlu, D.I.
Seven, Elektromontážní firma Koc.
Konečná tabulka turnaje:
1. FCS Libochovice
17:5
2. Sparta Forever
12:1
3. FCS Louny
7:7
4. FCS Poděvousy
13:9
5. FCS Lovosice
5:9
6. FCS Děčín
1:24

13b.
13b.
7b.
4b.
3b.
1b.

-jv-

knihy by mohl být i lovosický občan a zaměstnanec Lovochemie pan Jiří Jakubec (r. nar. 1958) a to v počtu pěších
výstupů na Lovoš (570 m). Ale není oficiálně. Tedy zatím. Určitá osobní skromnost a snaha se příliš nezviditelňovat, zabránila tomu, aby o zápis do této světoznámé knihy rekordů
požádal. A navíc. Ani nepátral po způsobu jak, kde, a podle
jakých kritérií se lze přihlásit. Pan Jakubec k 31. 12. 2008 totiž pokořil vrchol Lovoše 1004 krát. Ano, čtete správně. Nespletli jste se. Je to úctyhodné číslo. Když budeme brát
v potaz, že cesta na Lovoš tam a zpět měří zhruba 6 km tak
je to více jak 6 000 km což je zhruba letecká vzdálenost
z Prahy do kanadského Toronta. Převýšení na trase činí
něco málo přes 400 metrů.
Vše začalo v r. 2003 a magického čísla 1000 výstupů dosáhl v listopadu loňského roku v týdnu jeho životního jubilea.
Co vlastně způsobilo, že se „vrhl“ na tuto disciplínu? Byla to
sázka se spolupracovníky. Jednoho lednového dne r. 2003 se
pracovní kolektiv směny na výrobně kyseliny dusičné 1-4
v Lovochemii kde pracoval, jen tak z hecu, se vážil, a z hrůzou bylo zjištěno, že pomalu váha nestačí. Padl návrh, a z toho
sázka, že musí shodit 15 kg do půlroku. A o čem sázka byla?
Tak jak bývá u mužské populace obvyklé, tak o 1 litr Fernet
stocku. Dlužno dodat, že sázku pan Jakubec vyhrál. Podařilo
se to mimo jiné tím, že se začal intenzívně věnovat turistickým
pochodům a trasa na Lovoš se stala nejoblíbenější. Nu a po

výhře sázky již u toho zůstal dodnes. Stalo se to jeho zálibou.
A kudy vlastně jeho trasa vede, a jak to časově vychází?
Z Dlouhé ulice v Lovosicích, kde bydlí, přejde železniční trať
na stanici Lovosice město, pokračuje Lovošskou ulicí přes kolonii zahrádek a chat na lesní cestu v akátových porostech až
k úpatí Lovoše. Z tohoto úpatí přijde strmější cestou do sedla
mezi Kybičku a Lovoš a pak po zelené turistické značce a serpentinách přijde až na vrcholek. Cesta na vrcholek trvá v letním období 35 minut a v zimním asi o 10 minut déle. Že zná
dokonale každý metr trasy, asi netřeba dodávat. Kolikrát nejvíce byl na Lovoši v jednom dni a kolik bylo nejvíce výstupů
měsíčně a ročně? Za jeden den vystoupil na vrcholek Lovoše
4x ( bylo to celkem ve 14 případech) za jeden víkend 10x a za
měsíc celkem 50x. Nejvíce za rok (v r.2005 ) to bylo celkem
425 výstupů. Pan Jakubec si samozřejmě vede přesně svojí
statistiku v deníku. Každý výstup má své datum, které je potvrzeno razítkem chataře.
To že chodí i na jiné turistické pochody je jaksi samo sebou. Takové jarní putování okolo Lovoše patří k jeho oblíbeným. Trasu z Lovosic na hrad Košťálov, dále na Milešovku,
a pokračoval přes Kletečnou, hrad Oparno na Lovoš ušel za
10,5 hodiny. Je to téměř pět desítek kilometrů. Pracuje v Lovochemii v údržbě železniční dopravy, kam přešel ze
staré výrobny kyseliny dusičné, která byla zrušena. A co říká
k turistické zálibě jeho rodina? Dnes již nic. Zvykla si.
Lovosický dnešek na závěr tohoto krátkého povídání popřál panu Jiřímu Jakubcovi ať mu zdraví a nohy slouží alespoň stejně jako v létech a měsících minulých. A ať číslo
počtu zdolávání dominanty Lovosic utěšeně roste. A kde se
to zastaví? To asi neví ani on sám. Neměl by přeci jenom
o zapsání do knihy rekordů usilovat? Co myslíte, čtenáři Lovosického dneška?
-jv- (foto aut.)

Novotný a Marschall vicemistři ČR v karate
Otevřeného mistrovství České republiky v karate FSKA mládeže
se zúčastnili , jako prvního letošního podniku, i malí karatisté lovosického střediska Shotokan Klubu Rajchert Sport union.
Mezi 250 sportovci 17 klubů celé republiky si vedli velmi dobře
v disciplínách kata jednotlivců, kata Duo (dvojice), kata týmů (trojice)
i modelových situacích ( reálná sebeobrana proti útoku).
Soutěž byla navíc, pro velký zájem, rozšířena v kategorie žactva
na skupiny dle technické vyspělosti závodníků a tak byly i zvýšeny
šance pro úspěch zejména těch nejmenších závodníků.
Lovosická výprava byla sice ochuzena o chřipkou skolené závodníky přesto vyslala, do Děčína na M ČR, 14 borců.
Nejlepšího výkonu dosáhla dvojice osvědčených závodníků Novotný - Marschall. Michael Novotný nejprve sám prošel úspěšně eliminacemi a stanul ve finále proti zkušenému Ronaldu Prokešovi
z Prahy. Těsným verdiktem 1:2 mu však unikl titul Mistra ČR. V disciplíně kata Duo s Petrem Marschallem měli opět našlápnuto na titul,
ale nevhodně zvolenou kata na finále jim také, poměrem hlasů rozhodčích 1:2, uklouzl kýžený první letošní titul. Odvezli si však ceněný
stříbrný kov a zkušenosti pro příští závody. Bronzové medaile, do lovosického zisku cenných kovů, přidali ještě další,před sezónou dobře
připravení: Kateřina Procházková, Jiří Michalec a Josef Staněk v disciplíně kata jednotlivců.
V celkovém hodnocení medailových míst tak lovosičtí závodníci významně přispěli k druhému umístění SKR Sport Union v pořadí
úspěšnosti klubů.
Další závody čekají lovosické závodníky nejen na Prag Open,
Ústeckém regionálním poháru, ale zejména na tradičním lovosickém Májovém poháru nadějí 2.května v lovosické sportovní hale
Chemik.
RaJ

Na snímku strůjce úspěchů lovosických karatistů,
manažer Shotokanu a trenér pan Josef Rajchert

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 Kul-turním střediskem Lovoš. Uvítáme jakékoli
dokumenty, fotografie, letáky, zvukové nahrávky
a svědectví vztahující se 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 Lovosi-ce (zbyly jen některé)
a podobně. Všechny materiály v pořádku vrátíme.
Kontaktujte nás, prosíme, na e-mailových adresách robert.patcha@meulovo.cz, m.hvorka@worldonline.cz eva.hozmanova@seznam.cz, případně
telefonicky na čísle 416 571 223 či osobně na Městském úřadu Lovosice, 1. patro, kancelář pana Roberta Paťchy.
Hz
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Máme rádi swing
a proto se scházíme a posloucháme skvělé melodie výborně nahrané těmi nejlepšími hudebníky dávných dob. Asi
v tomto smyslu mi odpověděl pan Jan Hron, když jsem se
ho zeptala, co je to „Swingová kavárna“. Jednoduše se nechá říci, že je to jakýsi hudební kroužek posluchačů milujících swing. Kroužek ctitelů swingové hudby oslavil ve
čtvrtek 29. ledna 2009 už 10 let svého působení. Před
těmi 10 lety se jednou sešli v Kulturním středisku Lovoš Jan
Hron, Mirek Šanda a Jiří Slabihoud, slovo dalo slovo a vznikl
původně Jazzový klub o asi 8 členech. Kromě Otců-zakladatelů ještě pan Josef Turek, Norbert Sallaba a pár dalších.
Scházeli se v zasedací síni u hudební skříně, až někoho napadlo: což pořádat živé koncerty? Ředitel Kulturního střediska Šanda byl pro a tak vznikla v Lovosicích hezká tradice;
čas od času se pozve větší swingový orchestr - o Lovosicích
se dnes všeobecně ví, že swing zde má zelenou a že na koncerty vždy přijde dost posluchačů. Naposledy se o tom přesvědčila Jitka Zelenková loni v prosinci, ta už to ale věděla
předem.

2002. Z amatérských i profesionálních hudebníků jej dal
dohromady Jaroslav Kopáček, poslední aktivní člen saxofonové sekce Karla Krautgartnera v orchestru K. Vlacha
z 50. let. Přeplněný sál KS (plný byl i balkon) vyslechl nejznámější Ježkovy písně v podání Rosti Pechouška, dívčího kvarteta Medúzy a dalších zpěváků. Po přestávce zasedl k bicím Vladimír Žižka, také bývalý člen Vlachova
orchestru. Jeho příchod byl přivítán dlouhotrvajícími ovacemi. Tato část programu byla věnována zlaté éře Vlachova
orchestru. Návštěvníci nechtěli muzikanty pustit domů, ti
ochotně přidávali a koncert nakonec skončil až po desáté hodině. Byl to opravdu nevšední hudební zážitek.
Rovněž v roce 2003 bylo pro ctitele swingu připraveno několik pěkných koncertů. V lednu se představil v pořadu
„Kapka swingu neuškodí“ orchestr BONUS Vlastimila Jurčíka
se zpěvákem Rosťou Pechouškem, v březnu vyplnil „Večer
swingu“ Polenský Big Band se 17 hudebníky a 3 zpěváky
(vystoupil i trombonista Svatopluk Košvanec - 150 diváků!),
v listopadu se uskutečnil pořad Litvínovského studentského

Co vlastně je swing? Swing je (citováno z Wikipedie) jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století
a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků.
Tvoří přechod od tradičního k modernímu jazzu. Swing se
formoval v letech 1927-1935 a největší slávu sklízel ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Je nerozlučně spojen
s Benny Goodmanem výborným klarinetistou, vedoucím různých souborů, které hrály swing v jeho klasické podobě.
Doba swingu byla zároveň epocha velkých orchestrů (big
bandů) složených ze tří až pěti saxofonů, dvou až čtyř trubek a jednoho až čtyř trombónů, k tomu je navíc třeba připočítat nezbytnou rytmickou část - bicí soupravu, kontrabas
a kytary; vedle toho ale stále existovaly malé hudební skupinky nejrůznějších sestav.
Mezi legendární světové swingové orchestry patřil
orchestry Glenna Millera, Counta Basieho a Harryho Jamese, v českých zemích pak orchestry Karla Vlacha, R.A.
Dvorského a mnohé další. Z českých zpěváků je dosud populární Inka Zemánková (Slunečnice), Arnošt Kavka (přezdívaný Dr. Swing) nebo Sestry Allanovy (Růžová krinolína), Jiřina Salačová (Světla promenád), Václav Irmanov
(Irská ukolébavka) či Eva Olmerová. Mezi nejlepší poválečné
české „swingaře“ dodnes právem patří, mimo jiné, Karel
Hála (ten nás bohužel v loňském roce opustil), ze zpěvaček
Eva Pilarová či Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
Některé koncerty během těch uplynulých deseti let byly
pro lovosické občany opravdu lahůdkou; připomeňme si
„Swingový večer“ orchestru Big Band z Roudnice 22. dubna

Big-bandu s dirigentem Jaroslavem Sochorem „Swing, to
nás baví“ a v prosinci téměř tříhodinové „Swingové vánoce“
(předvánoční posezení s občerstvením za doprovodu skupiny Zdeňka Mühlfeita opět se zpěvákem Rosťou Pechouškem s elitním programem - Frank Sinatra, Duke Ellington, Jaroslav Ježek, Jiří Suchý, Jiří Šlitr a další).
Rok 2004 sice na koncerty příliš bohatý nebyl, zato přijel opět Big Band z Roudnice. Večer melodií ze zlaté swingové éry v podání Big Bandu s dirigentem Jaroslavem
Kopáčkem pod názvem „Když swing byl králem“ zajisté
uspokojil nadšené návštěvníky. Hostem večera byla opět
legenda českého jazzu - Vladimír Žižka, hráč na bicí nástroje. V roce 2005 se rovněž konalo několik živých swingových koncertů („Večer plný swingu“ - Big Band Lanškroun, Roudnický orchestr BONUS se zpěváky 19.12.)
a všechny měly úspěch.
Kvarteto Sester Havelkových a jejich osmičlenný swingový orchestr přijely do Lovosic 19. dubna 2006. Půvabné
dámy v dobových růžových toaletách se starorůžovými
ozdobami, stylovými účesy i doplňky a choreografií ze 30. let
by si publikum podmanily snad i beze zpěvu. Ale zazpívaly,
a to jednu píseň hezčí než druhou, evergreeny světového
swingu, ale i české oblíbené hity 30. let. Jejich swing-jazzové
retro lovosické posluchače opravdu okouzlilo. 21. listopadu
byla připravena pro milovníky swingu další dávka jejich oblíbené hudby. Na pódiu se představil Pražský swingový
orchestr Jana Matouška, který je zaměřen na zlatou éru tanečního jazzu - swing. Hráči posluchačům přiblížili sladkou
hudbu 30. let ze zámoří, i z českých dancingů. Pořad mo-
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Na přiložené fotografii jsou Otcové-zakladatelé, Jan Hron
a Mirek Šanda
deroval jeden z členů orchestru - trombonista, se šarmem,
vtipem a nonšalancí. Posluchači byli koncertem nadšeni, což
vyjádřili i dlouhotrvajícím potleskem.
Dne 22. května 2007 se v Lovosicích představil se swingovými melodiemi přední BIG BAND, a to Orchestr Karla Vlacha, který řídil Jaroslav Dřevikovský; tento orchestr letos
oslaví 70 let svého trvání. V rámci hudebního večera „Swingové vánoce“ vystoupil 20. prosince 2007 orchestr BONUS
Vlastimila Jurčíka se zpěváky Rosťou Pechouškem a Klárou
Pálkovou. Po představce jsme se dočkali i vzácného hosta,
Karla Hály. Nestárnoucí Mr. Swing ze sebe chrlil písně jednu
za druhou - Vrať se do Sorrenta, Dej mi pár okovů a další,
a ještě bavil obecenstvo. Nadšení publika vzbudily i písně
Toulavý vůz a Peníze z nebe, a nesmrtelné Bílé Vánoce se
skvělým Hálou roztleskaly opět celý sál. Koncert ukončila
symbolicky Gershwinova píseň Vzpomínky mi zůstanou.
Ano, vzpomínky nám zůstanou, Karel Hála se totiž v loňském
roce odebral do hudebního nebe…
Od roku 2002 pořádá klub zájezdy do České Lípy na
SJEZD SWINGAŘŮ (v roce 2008 desátý ročník), kde hraje
vždy pět výborných orchestrů z ČR i zahraničí. Tyto mezinárodní hudební swingové festivaly pořádá BIG BAND CL.
Za těch 10 let se uskutečnilo asi 200 klubových posezení
s průměrným počtem 20 návštěvníků. Je zajímavé, že většina zájmových kroužků v minulých letech pro nezájem
skončila, ale Swingová kavárna má spíše vzrůstající tendenci.
Sešlo se nás ve čtvrtek 29. ledna 2009 na oslavě desetiletí přes třicet milovníků swingové hudby. Nejprve jsme si
poslechli několik skladeb ze zlatých časů swingu, například
swingový orchestr Counta Basieho. Pak jsme zhlédli vynikající nahrávku koncertu orchestru Benny Goodmana z roku
1972. Několik písněmi se představila Ella Fitzgeraldová,
skladbami Avalon a Blueberry Hill Benny Goodman Quartett,
a vystupovali zde jako sólisté i další vynikající hudebníci, například Joe Williams… Bylo to skutečně krásné odpoledne
strávené s vynikajícími hudebníky (i když bohužel jen na
plátně).
Hz, foto (hv)

Předjarní zahrada

První letošní pohled :
zahradní domek
vypadá jak lesní chatrč samé vlhké listí...
Jak tetřeví tatrč
uschlý keřík trnky...
zapomenuté hrnky,
co déšť jen trochu čistí.
Za chatu podle plotu lezu
s hbitostí sobě vlastní - stoletou.
Nacházím nové klacky od černého bezu,
co už desetkrát jsem usek‘ mačetou...
Vládne tu nepořádek,
syrovost a nelad...
Je na čase už začít něco dělat.
Tom Ha

S Petrem Zemanem po Středozemním kanálu - III

Přesunutím vykládky z pátku na
pondělí před námi byla volná sobota
a neděle.
V sobotu po obědě jsme s Petrem
Zemanem odejeli z nedaleké železniční stanice Letter místní linkou S2
do železniční stanice Hannover-Hbf.
Jízdné stálo 1,70 € a v sobotu odpoledne jezdily vlaky této linky každých
25 minut.
Hannover je hlavním městem spolkové země Dolní Sasko (Niedersachsen). Leží na nejužším místě údolí
řeky Leine a je významným střediskem průmyslu, obchodu a služeb.
Hannover byl hostitelem světové výstavy EXPO 2000. Mezi nejznámější
z jeho veletrhů patří počítačový CEBIT
a veletrhy Hannover Messe. Má více
než půl milionu obyvatel.
Hannover byl ve středověku sídlem
hannoverských kurfiřtů. Jeden z jejich potomků – Jiří Ludvík, se stal jako
Jiří I. v roce 1714 anglickým králem a
zakladatelem dědičné hannoverské
dynastie, která v Anglii vládla až do
roku 1901. V Hannoveru se také narodil slavný britský astronom, kostruktér hvězdářských dalekohledů a hudebník William Herschel (*1738, +1822), který m.j. objevil planetu Uran.
Před budovou hannoverského hlavního nádraží je bronzový jezdecký pomník na žulovém podstavci. Ukazuje Arnošta Augusta (1629 - 1698), zakladatele hannoverské dynastie. Na podstavci pomníku je nápis „Otci vlasti jeho věrný
lid“. Tento pomník slouží obyvatelům Hannoveru jako místo
setkávání.
Arnošt August byl za věrné služby císařem Leopoldem,
kterému pomáhal proti Turkům Uhrům i Francouzům, jmenován devátým říšským kurfiřtem (císařským volitelem).
Jeho manželkou (od 1658) byla Sofie (dcera Zimního krále
českého Fridricha Falckého a jeho ženy Elišky, dcery anglického krále Jakuba I.). Jejich syn Jiří Ludvík, pravnuk anglického krále Jakuba I., se stal roku 1714 anglickým králem
jako Jiří I. Poslední příslušnicí hannoverské dynastie byla
anglická královna Viktorie (+ 1901).
Jako „střed Hannoveru“ lze označit místo, nazývané
„Kröpcke“. Je to křižovatka čtyř důležitých nákupních ulic,
na které se nacházejí starodávné hodiny - Kröpcke Uhr.
Kröpcke je také důležitým přestupním uzlem městské dopravy. Za 2. světové války bylo Kröpcke zničeno a přestavěno - tramvajový provoz byl umístěn v podzemí a
Kröpcke se stalo pěší zónou. Z Kröpcke k hlavnímu nádraží vede dvouúrovňová nákupní promenáda Niki-deSaint-Phalle.
Druhým místem, které jsme s Petrem Zemanem navštívili, byl Marktkirche, evangelicko-lutheránský kostel svatých
Jiřího a Jakuba, nejstarší kostel Starého města Hannoveru.

Byl postaven ve 14. století na místě stejnojmenné stavby ze
století dvanáctého. Jeho 97 m vysoká věž charakteristického
vzhledu je skutečným znamením Hannoveru. Na Tržním
náměstí (Marktplatz), mezi tímto chrámem a Starou radnicí
(Altes Rathaus), se 26. června 1533 stala historická událost,
kterou lze označit jako začátek reformace v Hannoveru.
Byla to přísaha měšťanstva vedeného Dietrichem Arnsborgem. Tuto událost vyobrazil Ferdinand Hodler v roce 1913
na nástěnné malbě „Jednota“ („Einigkeit“). Dnes tato nástěnná malba zdobí Hodlerův sál hannoverské Nové radnice.
Bombardováním byl tento kostel v červnu a v říjnu 1943 zničen s výjimkou obvodových zdí a sloupů. Znovu byl vystavěn v letech 1946 až 1952.
Po prohlídce kostela jsme došli k Nové radnici. Budova
byla po dvanácti letech stavby dokončena 20. června 1913,
a nachází se na jižním okraji vnitřního města (mimo historické jádro). Součástí areálu je i desetihektarový park. Odtud jsme došli opět pěšky na nádraží a vrátili jsme se linkou
S2 do Letter a na loď.
V neděli - 19. října - šestý den mé cesty - mne Petr Zeman vzal na návštěvu „Herrenhäuser Gärten“. Tam i
zpátky jsme šli pěšky - byla to vítaná procházka do místa
vzdáleného asi 6 km od našeho kotviště. Herrenhäuser
Gärten umožňuje procházky jedněmi z nejkrásnějších
parků Evropy. Tyto parky jsou současně přehlídkou dějin
zahradního umění. Velká zahrada je plná barokních soch
a působivých „vodních uměleckých výtvorů“ - vodotrysků
různých tvarů a výšek, vždy ale velmi působivých a někdy
i neočekávaných. Zámecká zahrada ukazuje botanické

skvosty a jsou v ní i skleníky s kvetoucími orchidejemi a jinými exotickými rostlinami. Jiřího zahrada (Georgengarten) v anglickém stylu
působí idylicky.
20. října - v pondělí - začala vykládka larsenů z našeho člunu.
Přesto, že vykládka probíhala už od
půl osmé a byla přerušena před polednem pouze krátkou přestávkou na
oběd, byla ukončena až před pátou
hodinou odpolední. Ještě týž večer,
po skončení vykládky, využil kapitán
toho, že platil letní čas a bylo tedy
déle vidět, a z místa vykládky jsme
odpluli. Posádka loď uvázala na MLK
v řkm 149.
V úterý 21. října jsme z kotviště v
řkm 149 vyjeli v 7 hodin směrem na
východ. Naším cílem byl přístav
Braunschweig (řkm 220). V úterý večer jsem na lodi naposledy přespal a
ve středu ráno - 22. 10. - jsem odjel z
přístavu na nádraží a odtud (s přestupem v Lipsku, Drážďanech a Ústí
n.L.) jsem večer dojel do Lovosic.
Kapitánu Petru Zemanovi i členům jeho posádky jsem za nevšední
zážitky již poděkoval. Svůj dík jim vyjadřuji ještě tímto článkem. Pánové - děkuji vám.
František Ptáček, foto Inet

Poznámka redakce:
Tento triptych byl zaměřen na to, avychom si uměli
představit na jak složitou síť vodních cest navazuje
naše Labe... Závěrečná část byla pro milovníky cestování - rozhlédnutí na konci cesty

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškového materialu

Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý
Stáří slepiček 14-17 týdnů, začátek snášky:
konec března, začátek dubna.
Tradice chovu 14 let prodejů bez jediné reklamace…
Cena - 128 - 148 Kč/ks dle stáří
Prodeje se uskuteční: V Lovosicích, ve čtvrtek 5. března
v 14, 30 hod - na parkovišti u marketu Billa.
Bližší informace: tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

17

LOVOŠ
Koncerty
Základní umělecká škola Lovosice
25.03. Koncert komorní hudby, Sál Bratrské jednoty baptistů,
začátek v 18 hodin
27. sezóna Kruhu přátel hudby 2008/2009 - 3. koncert
17.3. Robert Pacourek - klarinet, Michal Rezek - klavír,
koncert se koná v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích,
začátek v 19 hodin.
12.3. Elektronická skupina SKYLINE se zpěvačkou Markou
Rybin, 19.30
19.3. Mňága & Žďorp (alternativní rocková kapela)19.30
23.3. KAMELOT a Roman Horký 20 hodin. Všechny tři
koncerty se konají v Domě kultury v Litoměřicích.
13.3. Václav Koubek 20 hodin
28.3. Projekce filmů v rámci 1. Cestovatelského festivalu "cestou necestou", 20 hodin, INDIE - Hindustán spící a bdící (Radek Květoň) + Indie pohledem Martina Mykisky, dobrodruha, fotografa a
novináře (Chrámy ve Spituku, Po zamrzlé řece), obě
akce se konají v Hospodě U Letního kina, Litoměřice
Výstavy
19.3. - 31.12.Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti), Vernisáž 19.3. ve
14 hodin.
16.10. - 31.3.Eva Melnik-Kellermann - Pozdravy z Izraele
(kresby autorky žijící v Jeruzalémě) předsálí
kina Muzea ghetta v Terezíně
12.3. - 19.4. VÁCLAV BENDA - Multifocus
30.4. - 7.6. Jaroslav Hovadík - obrazy a plastiky. Obě výstavy se konají v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí, 9 -12, 13-17 hodin. Ve středu se až do
odvolání neplatí vstupné !
5.2. - 12.4. František Ronovský - VZPOMÍNKY 1965
1970 [Osobnosti] - obrazy
20.2. - 12.4. Miloš Ševčík - kresby, grafiky - Obě výstavy
se konají v Galerii moderního umění, Roudnice
n./ L., 10-12, 13-17 mimo pondělí.
15.1. - 29.3. Anna Tůmová-Nekudová, obrazy a keramika
15.1. - 29.3. Co jste ještě neviděli II. (dosud neuveřejněné fotografie z muzejního archivu), Obě výstavy se konají v Oblastní muzeu v Litoměřicích, denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
6.3. - 30.5. Staré mince ze sbírky Podřipského muzea
Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem.
Denně mimo pondělí 10 -12 hod. a 12:30 -16
hod.
Divadlo Karla Hynka Máchy
Představení pro školy a veřejnost
10.3. William Shakespeare: Romeo a Julie Nesmrtelný
milostný příběh, v kterém hrají, zpívají, tančí a šermují
Herci Docela velkého divadla Litvínov. Počátek v 9 a
10.30.
17.3. Čertův švagr Dětský muzikál na motivy pohádky
Boženy Němcové o zlé a vypočítavé maceše, která
vyžene nevlastního syna Petra ke všem čertům.
Uvádí Dědiva Praha, společnost Julie Jurištové. Pro
MŠ a 1.-5. tř. ZŠ od 9 a 10.30.
25.3. SVĚT HRAČEK Přepůvabná panenka Bibi super,
hvězdný zachránce Playman nebo venkovská panenka Liduška? Pohádka o odložených hračkách, s
písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v podání Divadla Minaret Praha. Pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ
od 9.00 a 10.30 hodin.
Dům kultury
21.3. 19. PLES JARA (K tanci a poslechu hraje OH BAND
- Originál Havlovka, hostem je Karel Kahovec,
velký sál Domu kultury)
25.3. Cestopisná beseda ALJAŠKA s fotografem divoké přírody Václavem Šilhou; fotografie zdejších největších
šelem hnědých medvědů grizzly. Malý sál Domu kultury, 18 h.
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Úterý 3. března - KLEC BLÁZNŮ - Zájezdové představení do Divadla Radka Brzobohatého. Klec
bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez.
Hvězdou travesti show je Albín. Už dvacet let
žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit
s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na
hlásání řádu a morálky. Maminka s tatínkem,
které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí
před rodiči snoubenky nastolit zdání "normálnosti" a nezpochybnitelné morálky.
Hrají: Zdeněk Kupka/Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Ondřej Brzobohatý/Vojtěch Hájek, Radoslav
Brzobohatý, Hana Gregorová, Kateřina Velebová/Irena Máchová, Paul American, Antonín
Hardt, Antonín Duchoslav, Michal Roneš, Petr
Vágner, Pavlína Mourková. Odjezd od KS Lovoš
v 17 hodin, vstupné 300 Kč včetně dopravy.

Sobota 14. března - DĚTSKÝ KARNEVAL Hudba, tanec a pohádka pro děti v maskách
a jejich rodiče. Sál „Lovoš“, v 14 hodin,
vstupné 20 Kč.

Pondělí 9. března - Geografická přednáška - JAPONSKO. Od ruských hranic až po Fudžijamu
(Hokkaidó, centrální Honšú a Šikoku). Beseduje a promítá Doc. Tomáš Havlíček.. Klubovna
KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Pondělí 23. března - pátek 27. března - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - Ukázky kraslic, perníčků,
ozdob aj. Inspirace pro velikonoční výzdobu.
Sál „Lovoš“, pondělí ve 13 - 17 hodin, úterý
a středa v 8,30 - 17 hodin, čtvrtek ve 14 - 17, pátek v 8,30 - 15 hodin, vstup volný.

Úterý 10. března - VEČER OPERETNÍCH, MUZIKÁLOVÝCH A ŠANSONOVÝCH MELODIÍ
Sál „Lovoš“, v 19 hodin, vstupné 50 Kč.
Pátek 13. března - 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.
Sváťovo loutkové divadlo
1.3. od 10 a 15 hodin Perníková chaloupka (pohádka pro
děti)
15.3. od 10 a 15 hodin O Broučkovi (pohádka pro děti).
Hraje se v Modrém salónku Domu kultury, vstupné
dobrovolné.
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL „CESTOU NECESTOU“
Festival proběhne v rámci Konference cestovního ruchu „Stop and Stay“ 25.-29.3. Místo konání: Dům kultury, kino Máj, Knihovna K. H. Máchy, Hospůdka u Letního kina.
PROGRAM: Šumné Polabí - hostem David Vávra
NY ALESUND 2008 / Pocta Františku Běhounkovi (norské
Špicberky) - hostem polárník Václav Sůra a režisér
filmu Miloslav Doležal (Film z mezinárodní lyžařské výpravy na Špicberky, kterou vloni v březnu vedl český
polárník Václav Sůra)/.
Kdo mě naučí půl znaku - hosté Šárka Martínková a Jan
Procházka ("O dobrém nápadu strýčka Ho, úctě k učitelům a návratu do vlasti aneb Putování Vietnamem
po stopách československo-vietnamského přátelství
(režie Martin Ryšavý).
Přehlídka vítězných snímků 41. ročníků Tourfilmu 2008 (www.tourfilm.cz)
Přehlídka vítězných snímků 6. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů
2008 (dobrodružné, adrenalinové, cestopisné filmy - www.mfof.cz)
Přehlídka filmů Pavola Barabáše, Cestopisné
přednášky a besedy, České středohoří a
Ústecko jak je neznáte (historické snímky
apod.)
KULTURNÍ STŘEDISKO „U TŘÍ LIP“
LIBOCHOVICE
1.3. 14 -18 hod. "Lounská třináctka" (Taneční odpoledne pro pokročilé .)
26.3. "Operetní a muzikálové melodie“ od 19
hodin

Pátek 20. března - ZLÁ PRINCEZNA A TŘI MANDARÍNI - jedná se o čínskou pohádku o třech
dějstvích na motivy pohádky Čarovný květ
v podání litoměřického divadelního souvoru LI-DI (Režie - Aleš Pařízek, Ida Venzhöferová). Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné
50 Kč.
Sobota 21. března - POSTMASOPUST - trhy, masky,
průvod, divadlo, hudební vystoupení. Václavské náměstí a areál „Osmička“, od 11 do 18 hodin.

Neděle 29. března - Sváťovo loutkové dividlo - TŘI
PRASÁTKA - pohádka pro děti.
Sál „Lovoš“, v 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Připravujeme na duben - zájezdové představení
na muzikál TOUHA do Divadla Kalich v Praze.
Změna programu vyhrazena.
Různé:
Oživení tradičního Masopustu v Poplzích - místní SOKOL připravuje ve spolupráci s ROCK CO ROK o.s. a Městem Libochovice projekt s názvem „Masopust 2009“. Masopustní pochod proběhne v neděli 15. března od 14 hodin.
Start bude v Poplzích u obchodu, odkud se všichni vydají na
náměstí do Libochovic a pak na taneček a občerstvení do
Třech lip. Vinšovanka již přislíbila účast, a občanské sdružení
oslovuje a žádá všechny, aby si půjčili nebo vyrobili masky
a aktivně se zúčastnili letošního masopustu.
Soboty v CHKO České středohoří se určitě budou konat i letos. Přesné informace získáte na www.ochranaprirody.ceskestredohori.cz, kde na "správa informuje" kliknete na "kalendář akcí". Neoficiální stránky
http://sobotyvestredohori.webz.cz/ver2/akce.php. V budově
správy CHKO bývají příležitostné výstavy.
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu
Hazmburk je v březnu otevřeno od 10 do 16 hodin kromě
pondělí, na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v březnu zavřeno. Stálá expozice „Ulrika
a Třebívlice“ v zámeckém parku Třebívlice je přístupná v so
a ne 9 -11 a 14 -16 hodin, jinak po ohlášení.
Hz

Zámek Ploskovice

BŘEZEN NA ZAHRÁDCE
Protože rybíz a angrešt brzy zjara raší, dokončujeme
v únoru řez těchto bobulovin. Odrůdám angreštu citlivým na
hnědé padlí angreštu je třeba věnovat větší pozornost.
Všechny konce výhonů napadené padlím odstraníme až
do zdravých částí. Hloubku zkrácení volíme podle délky
a tloušťky jednotlivých výhonů, čím kratší a slabší je výhon,
tím více ho seřízneme a naopak. Po zimním udržovacím
nebo mírně zmlazovacím řezu jako nejstarší zůstávají v korunce pětileté větve, tím dochází k postupné obnově odplozených větví. Dalším požadavkem při řezu je, abychom měli
snadný přístup do korunky při sklizni.
Chráníme kmeny vyšších tvarů stromů před mrazivými
deskami, jsou způsobeny prudkými teplotními rozdíly mezi
dnem a nocí při vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo vápenné mléko. Funkci odrazu světla a snížení teplotních rozdílů splní i bílý chránič z umělé hmoty nebo dřevěné desky
umístěné před kmeny z jižní strany.
Většina druhů vrby se snadno množí řízky, které můžeme
řezat do konce února. Z dobře vyzrálých jednoletých výhonů
připravíme řízky dlouhé 20 až 40 centimetrů. Na horním
konci uděláme rovný řez, na spodním šikmý pod očkem. Zakořeňujeme v hlubší nádobě v písčitém substrátu, který udržujeme stále přiměřeně vlhký. Řízky zapichujeme tak, aby
alespoň jeden pupen zůstal nad povrchem substrátu. Do léta
zakoření a na podzim je můžeme zasadit na trvalé stanoviště. Kočičky, květy vrby jívy, jsou první jarní pastvou pro
včely a čmeláky. Ze samičích květů sbírají nektar, ze samčích pyl, který barví květy do zlatavé žluti. Do malých zahrad
a předzahrádek se hodí převislá vrba. Řez hned po odkvětu udržuje vrbu v dobré formě a podporuje růst nových
silných výhonů bohatých na květy.
Předpěstováním nové sadby květin a zeleniny začíná
nová vegetace. Mladé rostliny si můžeme vypěstovat sami
nebo si je později koupit. Úspěch při pěstování závisí na vytvoření vhodných podmínek pro klíčení a počáteční růst. Při
klíčení je důležitá správná teplota, která se sice podle druhů
liší, ale většinou se pohybuje v rozpětí 20 až 24 °C. Po vyklíčení nároky některých rostlin na teplotu klesají a zvyšují
se rozdíly mezi druhy. Salát a košťáloviny dobře rostou při
teplotě 15 °C, plodová zelenina potřebuje alespoň 20 °C,
všechny druhy bez rozdílu však potřebují dostatek světla. Pokud se jim ho nedostává, jsou tenké a slabé, často se za

Prýt s napučenými květními i listovými pupeny je důkazem, že snímek je skutečně pořízen na jaře...
světlem naklánějí. Důležitá je také stálá přiměřená vlhkost
zeminy, kterou dobře udržuje průsvitný kryt nad výsevnou
nádobou, stačí i plastový sáček. Vzcházení samozřejmě
ovlivní i kvalita osiva, stejnou samozřejmostí by měla být
i čistota používaných nádob a kvalitní substrát.
Pokud trávník právě leží pod sněhovou pokrývkou, máte
po starostech. Vaší jedinou prací bude nechodit po něm. To
dodržujte i v případě, že je pokryt jen tenoučkou vrstvou
sněhu, nebo dokonce jen jinovatkou. I když jako takový přežije i krutou zimu, jednotlivá stébla velmi trpí. Ušlapáváním
je zatlačíte do jakési ledové kapsy, v níž nemají šanci dýchat.
A to je nejlepší cesta, jak se dopracujeme k plísni sněžné.
Raději nevstupujeme ani na promáčený trávník. Pokud je
teplá zima nebo sníh už roztál, můžeme koncem února pomoci svému trávníku tím, že aplikujeme přípravek na likvidaci mechu. Odumřelý mech později z trávníku důkladně vyhrabeme.

ZŠ v Sadech pionýrů
má lezeckou stěnu
Díky sponzorství Lesů ČR máme lezeckou stěnu

Ve druhé polovině února (ve vyšších polohách většinou
déle), provedeme první předjarní postřik všech stromů a keřů
přípravky Kuprikol nebo Champion v koncentraci 0,6 %
v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny
na broskvoních. Bývá to obyčejně v době, kdy na lískových
keřích jehnědy uvolňují pyl. Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde především o první a rozhodující
postřik proti kadeřavosti broskvoní a suché skvrnitosti listů
peckovin, dále působí proti napadení větévek, větví a kmenů
bakteriemi a houbami, čímž omezíme výskyt korových nekróz. U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu
puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému usychání větví, částečně omezit i vznik monilioz a mrtvice u meruněk.
U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt neikriové rakoviny kůry stromů a strupovitosti jádrovin. Postřik je třeba provádět až teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.
Petr Kumšta

Na naší škole jsme chtěli nejen v rámci hodin tělesné výchovy probudit v dětech radost z pohybu. Zrodila se tak myšlenka vybudovat v tělocvičně umělou lezeckou stěnu. Než jsme však dosáhli svého cíle, řešili jsme převážně finanční otázku - kde na stěnu vzít peníze?
Informovali jsme o našem záměru i rodičovskou radu a společně s ní
jsme se rozhodli nechat vypracovat projekt a požádat o sponzorský dar
Lesy České republiky. Netrpělivě jsme čekali, jak vše dopadne. Doufali
jsme že na svůj záměr nějaký příspěvek dostaneme, ale vyjádření Lesního závodu nás nadmíru překvapilo, protože nám byla poskytnuta
celá částka a to je přes 100 000 Kč. Výstavba stěny mohla začít…
Ve spolupráci s firmou Luna Rossa z Děčína byla v průběhu měsíce
ledna umělá lezecká stěna, která má dvě části, vybudována. Její celková plocha je 31m2, výška činí 4,9m a šířka 7m. V nižší části je možné
stěnu využívat pro bouldering, tzn. volné lezení a vyšší a náročnější prostor je určen pro zabezpečené lezení s jištěním, na laně.
Lezení je pro člověka pohybem přirozeným, avšak civilizace nás
této dovednosti zbavuje. Dopřejme tedy nejen dětem, ale i sobě, zážitek z pohybu vzhůru, z překonání sebe sama a to vše v rámci nabídky
netradičního sportu, kterým lezení na umělých stěnách bezesporu je. Je
to výzva. Na každém kroku musíme řešit krizové situace a najdeme-li
v sobě schopnost podobné výzvy překonávat, posilujeme tím důvěru ve
své vlastní schopnosti.
Když lezeme, často si neuvědomujeme jiné problémy. Toto vše určitě
prožije každý, kdo se pokusí zdolat naší lezeckou stěnu, kterou jsme
mohli díky velkému pochopení a štědrosti Lesů České republiky realizovat.
Hana Kracíková, za ZŠ Sady pionýrů 355/2
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Když se Gustav Adolf z Varrensbachu rozhodl
přestavět zpustlou Čížkovickou tvrz na barokní zámek ( došlo k tomu patrně mezi roky 1658 - 1665 ),
pozval si na pomoc italského stavitele Giulia Broggia
(*25.2.1628 v Itálii - úmrtí je uváděno většinou 1703
v Litoměřicích), který tou dobou přišel na Litoměřicko.
Giulio (Julius) Broggio se roku 1658 v Čížkovicích oženil a narodilo se mu zde pět dětí; v té době
se také stal příslušníkem litoměřického cechu jako tovaryš. Později přesídlil do Litoměřic, kde se stal roku
1671 majitelem Domu u pěti panen na náměstí; od
roku 1673 byl litoměřickým měšťanem. Rodina Broggiů pochází ze severoitalského městečka Albiolo ležící u jezera Como, v Lombardii v severní Itálii.
* Jen pro zajímavost : již kolem roku 1150 působili v Doksanech také stavitelé z Lombardska (viditelné nadzemní části románské stavby jsou témě
jistě lombardská architektura). Zejména pět původních apsid chrámu připomíná katedrálu v Parmě,
lombardské je i členění apsid na stěnách presbytáře. Dá se
tedy říci, že kulturní styky mezi Čechami a Lombardií jsou
staré téměř tisíc let.
Čížkovický zámek se pravděpodobně stal prvním samostatným dílem Giulia Broggia v našem kraji. Mezi jeho díla
můžeme počítat také kostel v Čížkovicích (1675-77), který
ale nedokončil. V téže době stavěl i kostel a zámek v Dlažkovicích (syn Octavian zámek později dokončil a rozšířil).
V letech 1663-1670 se zúčastnil stavby chrámu sv. Štěpána a roku 1683-1701 biskupské rezidence v Litoměřicích. V roce 1664 stavěl se svým zednickým mistrem Kašparem Piatem zámek v Mimoni, dále roku 1688-1692
hřbitovní kapli v Liběšicích a v Litoměřicích pohřební kapli sv.
Jana Křtitele (1677) a most přes Labe se čtrnácti barokními
sochami (1711). Mezi jeho významná díla patří též stavba
konventu premonstrátek v Doksanech probíhající od roku
1681 a stavba poutního kostela Bolestné Matky Boží v Bohosudově z let 1701-1708. Vedl i dostavbu zámku v Ostrově
a přestavbu zámku v Zákupech. Významné jsou práce celé
rodiny Broggiů v Děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. (Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli
sv. Barbory a postavil kapli sv. Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v letech 1718-19. Hlavní

oltář postavil syn O. Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce.) Přímo v kostele jsou oba stavitelé,
otec Giulio a syn Octavio Broggiovi, pohřbeni.
Z pěti synů Giulia Broggia zmíníme alespoň dva nejvýznamnější, a to Octaviana a Eliáše. Octavian, sám se psal
Octavian či Octavianus Broggio nebo také Broggi, se narodil ještě v Čížkovicích 2.1. 1670, těsně před odchodem rodiny do Litoměřic.
V Litoměřicích chodil Octavian do městské školy a poté přešel do otcovy dílny do učení. Jako tovaryš je doložen mezi
28.9.1687 až 8.6. 1692 s přestávkou doby, kdy vykonal tovaryšskou cestu; mistrem je poprvé doložen 31.5.1700. Jeho
první žena Kateřina, se kterou měl dvě dcery, zemřela v roce
1700. V roce 1703 převzal po zemřelém otci stavební dílnu
i jeho veškeré závazky. Byl třikrát ženatý (2. manželka Apologie Donátová 1704 - 6 dětí, + 24.4.1717); patřil ve své době
mezi pět nejvlivnějších a nejbohatších měšťanů Litoměřic. Potřetí se oženil s Annou Lukasovou z patricijské rodiny (4 děti).
Byl rovněž spolupracovníkem primátora Josefa Kristiana Pfalze.
V polovině 17. století nastala v Litoměřicích doba velké
barokizace a došlo k obnově pobořených domů z doby třicetileté války. Na opravě se samozřejmě podílel také Octavian. Broggio stavěl zejména pro jezuity v Bohosudově a Li-

Filatelisté hodnotili činnost
V závěru měsíce ledna se sešli lovosičtí filatelisté, aby
zhodnotili svou činnost za uplynulý rok 2008. Na svém jednání přivítali už tak tradičně také tajemníka Svazu českých
filatelistů pana Mgr. Malečka a ve svém středu také uvítali
nového člena – mládežníka ze základní školy v Lovosicích,
který má zájem a sbírá poštovní známky.
Předseda klubu filatelistů kvitoval velmi dobrou účast

v uplynulém období na pravidelných schůzkách členů a pravidelný odběr novinek poštovních známek. Připomenul významné filatelistické akce uplynulého období, zejména
mezinárodní výstavu Praga 2008, která se uskutečnila ve
dnech 12.-14.9. na výstavišti v Holešovicích a dále druhý
ročník Dne filatelie, který se konal 11.12. v Poštovním muzeu v Praze. Součástí hodnotící zprávy bylo projednáno
hospodaření klubu a revizor p. Pekař potvrdil bezzávadné vedení finanční
dokumentace.
Na výroční schůzi zazněla také kritická slova
především k představitelům
České pošty, s.o. Je všeobecně známo, že nominální hodnoty vydávaných
poštovních známek řídí
a určuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, cenová politiku je v kompetenci Ministerstva financí
ČR. Filatelisté však mají názor, že rozsah vydávaných
poštovních známek je
enormní a zvláště vydávání

toměřicích, cisterciáky v Oseku, pracoval také pro
město Litoměřice, pro litoměřické biskupy a dominikány v Ústí i Litoměřicích. Je zřejmé, že převážně
převzal okruh stavebníků svého otce.
Mezi jeho nejznámější díla se řadí kostel sv. Václava na Dómském pahorku, kostel Zvěstování Panny
Marie v Litoměřicích (1704-1731), barokní úprava
a dostavba děkanského kostela Všech svatých, barokní přestavba kláštera v Oseku, kostel Nejsvětější
Trojice v Praze na Novém Městě, přestavba kostela
sv. Vojtěcha, dům v Michalské ulici č.p. 36 v Litoměřicích ( dnešní galerie ); jeho staveb prý je ke stovce.
Oktaviánovy stavební aktivity neochabují, až do jeho
smrti 24.7.1742, kdy bylo Broggiovo tělo pohřbeno
v neklidné válečné době do velké senátorské hrobky
v děkanském kostele Všech svatých.
Ze sourozenců O. Broggia byl významný i jeho
starší bratr Eliáš, který se narodil v roce 1668 také
v Čížkovicích a zemřel roku 1742 v Drážďanech. Eliáš
vstoupil do jezuitského řádu a v rámci evropské politiky působil na dvoře ruského cara Petra Velikého, jenž si jej „oblíbil pro
jeho kreslířské schopnosti“. Jezuitský kněz Elias Broggio byl též
od roku 1709 prvním rektorem nové latinské školy pro chrámové zpěváky v Drážďanech a byl také prvním představeným
hudebníků chrámové hudby v Drážďanech; ustanoven byl
v roce 1708 a úřad zastával do roku 1717. Nábor nových zpěváků ho přiváděl často zpět do Čech. Broggio si dopisoval dokonce i s hlavou jezuitského řádu M. Tamburinim. V Drážďanech se setkal mimo jiné se skladatelem Janem Dismasem
Zelenkou.
Po stavitelích z rodiny Broggiů jsou v Itálii pojmenovány
školy a ulice v Miláně. Stavěli kostely také ve Švýcarsku
a píše se o nich v kdejaké zahraniční příručce, hlavně ovšem
v Itálii, Německu, Švýcarsku a v Holandsku. Proto je naším
cílem na ně upozornit a připomenout, že lidé, kteří jsou
známí po celém světě, jsou u nás téměř zapomenuti. Málokdo si je dnes vědom, že tyto osobnosti buď bydlely či se
dokonce narodily v našem kraji.
V seriálu zapomínaných občanů budeme pokračovat
a i nadále se budeme věnovat dalším slavným lidem, ať už
jsou to místní rodáci, lidé, kteří se do regionu přistěhovali či
dlouhodobí hosté
Martin Brůža

známek stejného námětu, pouze se zvýšeným tarifem je nehorázné!
Příklad:
známka č.459 z r.2006 gratulační kytice s hodnot. 10.-, tatáž zn. č.511 v r.2007 s hodnot. 11.-, známka č.467 z r.2006 zátiší s vínem s hodnotou 12.-, tatáž zn. č. 545 v r.2008 s hodnot. 17.-, známka č.424 z r.2005 brána s pávem s hodnotou
7,50, tatáž zn. č.544 v r.2008 s hodnot. 10.-, rozsáhlá řada automatových známek, v r.2008 již čtvrtá řada se 14 známkami
v hodnotě 371.- a tak by bylo možno pokračovat dále.
V době stále se více rozvíjejících mobilních telefonů, možností zasílání zpráv formou SMS, MMS, internetem apod. by
si managment České pošty měl uvědomit, že klesající počty zasílaných pohlednic a dopisů zachraňují a tržby dohánějí zejména a značnou měrou filatelisté!!! Toto tvrzení možno jednoznačně doložit výsledkem prodeje poštovních známek na
samotné mezinárodní výstavě známek v roce 2008!
Členové výboru klubu budou i v roce 2009 pracovat ve
stejném složení a přijali také rozsah akcí pro nadcházející
období. Poděkování patří také kulturnímu zařízení Lovoš,
který vychází členům vstříc a umožňuje konání pravidelných
měsíčních schůzek v klubových místnostech.
Máme k disposici filatelistický materiál k výměně, doplnění sbírek, katalogy, zásobníky apod.
Ve svých řadách přivítáme každého, kdo má zájem
o sbírání poštovních známek.
Schůzky v roce 2009 se budou konat v klubovně
č. 26 ve 2. poschodí, každý poslední čtvrtek v měsíci od
16 do 18 hodin.
Za výbor klubu: Helcl Josef
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