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S turisty nejen do přírody
Odbor turistiky TJ Secheza byl založen před 50 lety dne 15.
května 1959 a iniciátorem byl učitel Jaroslav Hyngár. Během dvou
let se rozšiřovala členská základna, byly pořádány výlety do okolí,
jejichž náplň byla rozmanitá, i když se tehdy musela řídit směrnicemi
poplatnými politickému klimatu. V dalších letech, 1964 - 1975, už nebyla situace pro rozvoj turistiky v Lovosicích tak příznivá; snad
i pod vlivem normalizace došlo k útlumu - odbor turistiky měl jen 9
osob. Zůstali jen zanícení a odhodlaní turisté. Přesto turistika nebyla
zanedbávána - konaly se pěší výlety, pobyty a začala se prosazovat vodácká a lyžařská turistika. Po roce 1975 se situace zlepšila,
počet členů se zvýšil a turisté začali podnikat i autobusové zájezdy
po republice. Po „sametové“ revoluci byl celostátně obnoven Klub
českých turistů, přihlášku k registraci si podal rovněž KČT Lovosice.
Klub českých turistů Lovosice (KČT) byl od 12.9.1990 samostatný,
oddělení od Tělovýchovné jednoty SECHEZA bylo bezproblémové.
Na to, jak si vede Klub českých turistů v dnešní době, jsme se zeptali paní Mileny Šiklové, vedoucí KČT Lovosice v současnosti.
Paní Šiklová, představte se, prosím, našim čtenářům…
Pocházím z Litoměřic. Od roku 1972 bydlím v Lovosicích, kde
jsme vychovali s manželem dva syny. Do zaměstnání dojíždím do
Ústí nad Labem, kde pracuji jako referent ve Státní zemědělské
a potravinářské inspekci.
Od kdy provozujete turistiku, jakému druhu dáváte přednost, od kdy jste členem KČT, od kdy jste předsedkyní, kdo byl
předseda před Vámi? Kolik má KČT Lovosice členů nyní?
S rodiči už od mého útlého věku jsme se stanem a batohem v létě
skoro každou sobotu odpoledne vyráželi za město, na ohni se uvařila večeře a v neděli se putovalo dál a vlakem večer domů. Ráda na
to vzpomínám, rodiče a děti měli k sobě velmi blízko. Když jsem se
vdala a měla děti , nepokračovali jsme v tradici. Byly jiné priority….
K turistice jsem se vrátila, až když děti vyrostly. V roce 1987jsem
vstoupila do odboru turistiky. Předsedkyní jsem byla zvolena roku
2003, protože předchozí předseda Ing. Alois Pleskot požádal
o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Zvolený nový výbor začal pracovat bez zkušeností, ale zdá se, že vzniklé problémy jak
s vedením klubu, tak s chatou, výbor sblížily, řešení a zpracování
úkolů je vždy týmové.
V současné chvíli je v KČT Lovosice evidováno 100 členů.
KČT Lovosice má v držení chatu na Lovoši. Co dnes chata
poskytuje za služby a co je tam od té doby nového?
Dřívější odbor turistiky ji převzal v roce 1978 (v letech 1975-78
byla chata dokonce uzavřena). Následovala několikaletá rekonstrukce za výrazné podpory podniku SCHZ a do chaty byla zavedena také elektřina (velkou zásluhu měli na opravách pánové Arnošt Johanovský a Václav Bláha). Po rozchodu s TJ Secheza
došlo k uzavření hospodářské smlouvy o bezplatném přechodu
vlastnictví chaty Klubu 2.9.1991. Od roku 1991 zajišťovali provoz
chaty o víkendech brigádně členové klubu. Ale vše jednou končí,
po dvanácti letech již nebylo sil takto pokračovat dál. Od podzimu

roku 2002 provoz chaty zajišťuje nájemce. Velice se zvýšila úroveň
služeb a tím i návštěvnost, vlastně oblíbenost chaty - radost z výšlapu na kopec nad městem. Chata má základní občerstvení, poskytuje též ubytování.
Jak proběhl letos Novoroční výstup na Lovoš?
Letošního 30. ročníku Novoročního výstupu na Lovoš se zúčastnilo 850 registrovaných účastníků. O účasti máme přehled pomocí očíslovaných PF. Je to ale jen orientační číslo, protože mnoho
účastníků odradí nával v chatě a pro PF si nepřijde.
Hodláte něco na chatě rekonstruovat v blízké budoucnosti? Jak se Vám líbil návrh, aby byla na Lovoš postavena lanovka a přímo na Lovoši hotel?
Odbor se snaží v současné době pomocí odborných firem opravovat a vylepšovat jak vnitřní, tak i vnější prostory chaty, protože
od rekonstrukce už uběhlo dlouhých 30 let.
Vize pana Ing. Cinka je možná pěkná, ale domnívám se, že realizovat ji v našem Středohoří se nehodí. Myslím, že neustálá vysoká
návštěvnost chráněného území by přírodě ublížila. Lanovka se hodí
na skalnaté velikány, které není možné zdolat tak jako zde, vycházkou po obědě. Návrh propojit Lovoš a Píšťany přes Labe lávkou a cyklostezkou je zajímavý.
Už dlouhá léta KČT Lovosice pořádá turistický pochod
Jarní putování okolím Lovoše, první se uskutečnil v roce 1979.
Během těch dlouhých let došlo určitě k mnoha změnám. Jak
vypadá trasa nyní a proběhne „Jarní putování“ i v letošním
roce? Kudy povedou trasy?
Ano, jedná se o klíčovou akci našeho odboru. Práce na ní začíná vždy hned po skončení pochodu předešlého. Úzký tým členů
odboru vymýšlí, čím by zase nový ročník obohatil, překvapil. Po No-
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vém roce už potom výbor na pravidelných schůzkách vše dolaďuje.
Dalo by se říci, co ještě vymýšlet na tak malém území, ale hle, doprava turistů autobusy přiblížila vzdálenější lokality, které pěšky start z města do cíle- absolvovali jen výkonní turisté. Ale náš pochod je především pro širokou veřejnost a pro radost z jarní přírody
bez chvatu a únavy.
Letošní ročník je už třicátý, jubilejní, a rádi bychom připravili zajímavé trasy a upomínkový suvenýr.
Velice aktivní je seniorská skupina lovosického KČT. Pokud by měl nějaký nový důchodce o turistické středy zájem,
jak se má přihlásit? A nejen senioři, kde by se měli přihlásit zájemci o turistiku, třeba noví občané Lovosic?
Těší nás, že se skupina střeďáků (jak je přátelsky nazýváme)
tak rozrůstá. To oni zachraňují v našem odboru výkonnostní turistiku. Letos mne mile překvapili, že celá skupina absolvovala Novoroční výstup na Lovoš.
Kdo má zájem o vstup do našich řad, určitě se zná nebo se setkal s naším členem KČT Lovosice a ten mu sdělí kontakt , kde by
mohl získat přihlášku do turistického odboru (pozn: určitě zájemce
pochodí v Lékárně U Aeskulapa na ul. 8. května u PharmDr. Františka Stáně).
Jaké autobusové zájezdy proběhly vloni a co chystáte pro
rok 2009?
Autobusové zájezdy se už staly pravidlem v našem programu
akcí odboru. Hned po Novém roce, když jsou dobré sněhové podmínky, pořádáme lyžařské zájezdy (loni se v důsledku velice mírné
zimy nekonaly, první letošní se uskutečnil v sobotu 17.1. na Boží
Dar.) Na jaře a na podzim pořádáme dvoudenní zájezdy do vzdálenějších míst naší republiky. Loni se moc líbil zájezd na Jižní Moravu, protože je to oblast velice krásná, letos máme v plánu zájezd
Jižní Morava II., na podzim chceme uskutečnit zájezd na Litomyšlsko a Poličsko se svými novými rozhlednami.
S organizovanými autobusovými zájezdy, které jsou vždy otevřeny i veřejnosti, byla vyjádřena velká spokojenost (třeba v prosinci jsme byli v Drážďanech). Ovšem členové KČT jsou cenově
zvýhodněni. I to může napomoci rozšíření a zejména omlazení členské základny. V organizování zájezdů pro veřejnost hodlá KČT Lovosice ve spolupráci s Městem Lovosice i v dalších letech pokračovat.
Provozuje se stále ještě společně vodácká nebo vysokohorská turistika, eventuálně cykloturistika?
V klubu je stále zastoupena vodácká skupina, v posledních letech vodácko-cykloturistická. Vysokohorská turistika, k mé lítosti,
si nevychovala nástupce pana Bláhy, který měl vždy profesionálně
připravené akce.
Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům - Vaše přání do budoucna?
Naše odborové akce jsou otevřeny všem zájemcům, kteří chtějí
poznávat krásy našeho okolí, sportovat nebo se společně potěšit
přírodou. Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme.
Paní Šiklové děkuji za rozhovor a našim turistům přeji v dalším
roce hodně pěkných výletů po republice i v cizině. Díky jim je
upravována cesta na Lovoš i lavičky pro ušlé a také vytyčeny
mnohé turistické trasy. V České republice je prý nejvíce označkovaných cest na světě.
Rozhovor připravila Eva Hozmanová, foto (hv)

Trable kolem rentgenu
Po dlouhých, složitých jednáních a bohužel marných hledáních prostoru pro přemístění rentgenu z Pfanschmidtovy vily
(bývalého Domu zdraví), společnost Quantusana ukončila jeho
činnost. Dnes máme v Lovosicích
jedno rentgenologické pracoviště:
MUDr. Viktora Jenšovského u Lovochemie. Dopravu zajišťuje autobus Městské hromadné dopravy.
Pro toho, kdo potřebuje k lékaři a
nemůže městskou dopravou, je
v Lovosicích zavedena dopravní
služba Charity, která pacienta odveze k lékaři, pomůže přes bariéry, které by ho na cestě
mohly potkat a odveze ho i zpět domů. Stížnosti, které se
k nám dostávají, jsou zaměřeny na dlouhou dobu čekání
a na skutečnost, že pacienti MUDr. Jenšovského a MUDr.
Dvořáka jsou ošetřováni přednostně. Zkuste si odpovědět na otázku, zda je to tak divné…. Pro mne to pochopitelné je, i řešení je poměrně jednoduché. Jak jsem se
informoval, nejdéle se čeká v pondělí okolo desáté hodiny. Byl jsem v ordinaci v pondělí před desátou a sledoval, jak se čekárna plní a také v pondělí v 12,15 hod a
byli tam tři lidé. Přitom provozní doba zařízení je dostatečná a každý si může najít čas, který mu vyhovuje i z pohledu možného čekání. Je možné domluvit se s personálem na vhodné době. Provozní dobu rentgenu najdete
na konci mé poznámky. Ve čtvrtek ordinuje jediný MUDr.
Hernych a na rentgenu se provádí preventivní prohlídky.
Objevuje se další citlivá situace v zajišťování zdravotních služeb. Dlouhodobě klesá zájem pacientů o APP
(ambulantní pohotovostní péči) v Lovosicích. APP v Lovosicích poskytuje své služby o víkendech a svátcích od
9 hod do 18 hod. V lednu 10 směn a 17 pacientů. Za 11
hodin ošetřili v ordinaci průměrně 1,7 pacienta s lehčími
zdravotními problémy. Při vážnějším zdravotním problému běžně voláme RZS (rychlou záchrannou službu). Financování je kryto 350 000 Kč od KÚÚK (krajský úřad)
a 120 000 Kč z rozpočtu města. Zhruba 100 000 Kč jde
na vrub Roudnické nemocnice. K tomu se přidávají problémy se zajišťováním lékaře a sestry, kterých je ve zdravotnictví všeobecně nedostatek. Přes všechny tyto problémy je služba pro rok 2009 zajištěná Podřipskou
nemocnicí v Roudnici. Dávám Vám tuto situaci na vědomí. Budeme se muset touto situací v Radě města a s
členy komise zdravotní a sociální s plnou vážností zabývat. Finanční prostředky, které spotřebuje APP se dají jistě
ve zdravotnictví rozumněji využít. Ujišťuji Vás, že není zájmem zastupitelů zhoršovat dostupnost zdravotních služeb v Lovosicích.
…a nakonec slíbené hodiny: Po 10 - 17, Út 11 - 16,
St 7 - 13.30, Pá 7 - 13
Přeji Vám hezké a veselé velikonoční svátky.
Jan Kulhánek

RM projednala a bere na vědomí :
- "Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí čj.-výst. 47... ", týkající se výstavby přívodního vedení 110 kV , transformovny a vyvedení napětí 22 kV do
lokalit ve městě a souhlasí s jejím podpisem.
- návrh harmonogramu přípravy projektu na vybudování
geotermálního zdroje v Lovosicích.
RM souhlasí :
- s průběžným čerpáním finančních prostředků v roce 2009
z rezervních fondů v těchto příspěvkových organizací:
ZUŠ Lovosice ve výši 30.000,- k vylepšení provozních otázek, MŠ Sady pionýrů, MŠ Resslova a MŠ Terezínská ve
výši 35.000,- Kč k nákupu učebních pomůcek a zařízení
a DDM ELKO 90.000 Kč na velké akce.
- dopis pana J. Jelínka a občanů Ústecké ul., kde požadují
rekonstrukci a zhotovení nového chodníku v této ulici. RM
pověřuje ORRaSM zjištění možného řešení
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Městská policie
1. 2. 2009 v 1:50 hodin kontrolovala hlídka Městské policie Lovosice řidiče motorového vozidla Citroen v Kostelní ulici v Lovosicích, který jel bez rozsvíceného povinného osvětlení. Následnou lustrací bylo zjištěno, že řidič vůbec nevlastní řidičské
oprávnění. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného
činu byla na místo přivolána hlídka PČR, obvodního oddělení
Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
- týž den v 3:55 hodin byla hlídkou Městské policie Lovosice
nalezena v Lovosicích, ulici Osvoboditelů kabelka, stříbrné
barvy s obsahem finanční hotovostí, mobilním telefonem
a dalšími věcmi. Podařilo se kontaktovat majitelku, která si
kabelku vyzvedla dne 2.2.2009 na služebně městské policie.
8.2.2009 v 1:20 hodin hlídka Městské policie Lovosice v Purkyňově ulici při kontrole motorového vozidla Peugeot provedla u řidiče dechovou zkoušku na alkohol. Zkouška byla
pozitivní, bylo naměřeno 0,17 promile 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.
14.2.2009 v 1:30 hodin hlídka Městské policie Lovosice ve Fibichově ulici provedla u řidiče motorového vozidla Škoda dechovou zkoušku na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,36 promile 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.
- týž den v 19:20 hodin bylo telefonicky na služebnu Městské policie Lovosice oznámeno, že v Teplické ulici se delší
dobu volně pohybuje pes, ke kterému se nikdo nehlásí.
Strážníci se dostavili na místo a psa převezli do útulku
v Řepnicích.
15.2.2009 v 4:45 hodin provedla hlídka Městské policie Lovosice
na silnici I / 30 u hypermarketu Lidl ve směru na Třebenice
při kontrole u řidiče motorového vozidla Škoda dechovou
zkoušku na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno
0,72 promile 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.
18.2.2009 v 16:30 hodin bylo oznámeno na služebnu Městské policie Lovosice, že v hypermarketu Billa došlo k zadržení osoby
podezřelé z krádeže lihoviny. Hlídka Městské policie Lovosice
se dostavila na místo a podezřelou osobu předvedla na oddělení Policie ČR, kde došlo k ověření totožnosti a případ
bude předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření
18.2.2009 v 15:40 hodin byl v ulici Osvoboditelů zjištěn autovrak
vozidla Škoda Favorit. Byl ustanoven majitel vozidla, kterého
se přes opakované pokusy nepodařilo kontaktovat ani nereagoval na písemné výzvy k dostavení se na služebnu
městské policie. Po zadokumentování se případ předává příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.
RM souhlasí na základě usnesení č. 685/2008 se snížením poplatků za krátkodobý pronájem autobusového
nádraží a zastávek ÚNZ, DELI, Kostel za účelem zajištění řádného provozování pravidelné autobusové dopravy, a to ve výši 15 Kč za každý průjezd autobusového nádraží, ve výši 10 Kč za každý vjezd a ve výši
10 Kč za každý výjezd z autobusového nádraží a ve
výši 5 Kč za každý průjezd zastávek ÚNZ, DELI, Kostel s účinností od 1.1.2009.
RM schvaluje:
- převod nájmu bytu 1+2 v ul. Mírová 269/4 z původního
uživatele Jaroslava Řezáče na manželku Jiřinu Řezáčovou. RM schvaluje realizaci přípojky vody pro bytový dům
čp.1185 v ul.Sady pionýrů pro zhotovitele fy KBO s.r.o. Litoměřice za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zpracování nového územního plánu města Lovosice:
1. Ing. arch. VÁVRA PETR - STUDIO KAPA, Na Petynce
88, Praha 6, číslo autorizace: 1189
2. Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA - PAFF architekti,
v.o.s., Bulharská 1023/17, Praha 10, číslo autorizace:
3121

18.2.2009 v 15:40 hodin byl v ulici Osvoboditelů zjištěn autovrak
vozidla Peugeot 205. Byl zjištěn majitel vozidla, kterého se
nepodařilo kontaktovat, ani nereagoval na písemnou výzvu
k dostavení se na služebnu městské policie. Po zadokumentování se případ předává příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.
20.2.2009 v 9:40 hodin byl strážníky Městské policie Lovosice
v ulici Jabloňová alej nalezen autovrak vozidla tov. značky
Toyota. Případ se předává příslušnému správnímu orgánu
k provedení dalších opatření.
20.2.2009 v 21:50 hodin hlídka Městské policie Lovosice při kontrolní činnosti v ulici Terezínská. Před autoprodejnou Okim
hlídka spatřila zakrvácenou ženu, poraněnou v obličeji a na
dalších částech těla. Bylo zjištěno, že žena byla fyzicky napadena. Strážníci útočníka zadrželi a předali ho na Policii ČR
k dalším úkonům. Pro ženu byla přivolána záchranka .
21.2.2009 v 23 hodin provedla hlídka Městské policie Lovosice
v ulici Osvoboditelů při kontrole motorového vozidla VW
u řidiče dechovou zkoušku na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,29 promile 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.
24.2.2009 v 13:54 hodin bylo oznámeno na služebnu Městské policie Lovosice, že v hypermarketu Penny došlo k zadržení
osoby podezřelé z krádeže zboží. Hlídka Městské policie Lovosice se dostavila na místo a podezřelou osobu předvedla na
oddělení Policie ČR, kde došlo k ověření totožnosti a případ
si policisté z obvodního oddělení převzali k dalšímu opatření.
25.2.2009 v 13:27 hodin bylo na služebnu Městské policie Lovosice telefonicky oznámeno, že na pozemku v ulici Hluboká
je do plotu zachycená srna. Hlídka se dostavila na místo, kde
se podařilo srnu vyprostit a odchytit a následně předat členovi mysliveckého sdružení.
26.2.2009 v 10:41 hodin bylo telefonicky na služebnu Městské
policie Lovosice oznámeno, že u podchodu železniční tratě
mezi ulicí Krátká a Holoubkovem se nachází muž, který se
chce pokusit o sebevraždu. Strážníci se okamžitě dostavili
na místo a zjistili, že blízko u kolejí byl muž, který křičel, že
skočí pod vlak. Hlídka s mužem komunikovala a v sebevražedném jednání mu zabránila. Následně bylo přivoláno vozidlo záchranné služby a muž byl převezen do nemocnice
v Litoměřicích a následně do psychiatrické léčebny v Horních
Beřkovicích.
27.2. 2009 v 9:15 hodin byl strážníkům předán zatoulaný pes,
štěně foxteriéra. Strážníci psa převezli do útulku v Řepnicích.
28.2.2009 v 3:50 hodin bylo na služebnu Městské policie Lovosice oznámeno, že v domě v Dlouhé ulici dochází k rušení
nočního klidu. Strážníci se dostavili na místo a zjistili, že k rušení dochází hlasitou reprodukcí hudby. Majitel bytu na výzvy nereagoval a následně hudba ustala. Jelikož v tomto
místě bylo již provedeno několik úkonů a strážníkům je
známa totožnost uživatele bytu je tento případ, podezření ze
spáchání přestupku podle ustanovení § 47 zákona č. 200 /
1990 Sb., o přestupcích, oznámen k dalšímu opatření správnímu orgánu.

3. Ing. ZEMAN STANISLAV - AUA Agrourbanistický ateliér,
Na Okraji 42, Praha 6, číslo autorizace: 2220
4. Doc. Ing. arch. HORKÝ IVAN, DrSc. - ARCHIS, Matějská
48/2136, 160 00 Praha 6, číslo autorizace: 662
5. RNDr. SVOBODA MILAN - DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, číslo autorizace: 2463
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zpracování
dokumentace pro stavební povolení svedení dešťových vod
z lokality Vinný lis v Lovosicích:
1. Ing. Josef Hampl EVS, Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí
n.L.
2. Garnets Consulting, a.s., J. V. Sládka 2041/11, 415 01
Teplice
3. PROVOD-inženýrská činnost, s.r.o., Hrnčířská 56, 400 01
Ústí n.L.
- Dodatek č. 1 k SoD: „Přestavba bývalé správní budovy ČD
na parc.č. 1591 v Lovosicích“ mezi Městem Lovosice a Architektonickou kanceláří PAVEL ČERNOHOUZ a pověřuje
starostu jejich podpisem.
RM neschvaluje finanční příspěvek na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na lince 560360 Žatec - Louny - Lovosice - Ústí nad Labem na rok 2010

Včera Trojmezí, dneska Trojhora
Lovoš
vidoucí zvon tepe
středohořím
z polí vyrůstá
menhir noci
jdu
a průsmyky
jsou mi v patách
přes cestu smečka
vyděšených ozvěn
ale po pravici
strážce
nad hlavou jáma
plná očí
u nohou
plazí se mu had
a prosebníci
jehličnatí
holí
mohou dnes
v klidu nocovat
Predrag Tomič, Písmák 2009







Jarní nebe
vysoké a modré
hlava se točí
mizíš ve víru
jara
které tečuješ
celým já
nebe utíká s vodou
poháněno větrem
a všichni tři zpívají
pod taktovkou Vesny
se zvonky a pěnicemi
dubnové oratorium
s ódou na život
Oldjerry, 2009

Co to je, když se řekne ...

Kam vyrazíme ? Je krásné ráno a předpověď jak bič. Jak
za mlada zavřu oči a píchnu prstem do mapy rozložené na
stole. Otevřu jedno oko (to druhé ani zavírat nemusím),
kouknu pod ukazovák a hle! ony Myštice. Do Myštic to není
nic moc, ale kousek severně je kopec, který mne už dlouho
dráždí svým názvem, podobným Trojmezí, kam jsem chtěl
a nedostal se loni na podzim. Tak prostě se stala cílem našeho dnešního výjezdu Trojhora.
Litoměřice, Ploskovice… Myštice míjíme, Chudoslavice
projíždíme. Vydali jsme z křižovatky, ze sedla mezi Písečnou
horou a Trojhorou, kde jsme zaparkovali, po lesní cestě na
severním úbočí, abychom po pár desítkách metrů zjistili, že
vlastně jdeme po turistické zelené značce - v podstatě východním směrem. Z tohoto sedla má výstup výhodu mírnějšího stoupání, aspoň pro starého, trochu oplácaného
dědka. Jdeme jen takovou rychlostí, abychom se stačili potěšit i tím, co vidíme mezi stromy při pohledu do dáli i na zem.
Nebo naopak : koukáme kolem, abychom měli důvod jít pomalu. Středohoří nám nabízí krásu tam i onde a pro nás nezvyklý klid kořeněný ptačími hlasy. Nasloucháme ptákům a
koukáme - podběl, jaterník, petrklíč - prvosenku jarní, bílou
sasanku i žlutou orsej. Pár dalších rostlin, o nichž vím, že
existují, ale ne už, jak se jmenují. Objevujeme protěž a vždy
zelené listy rostliny, která je mi povědomá, ale již opět neumím určit. Obdivujeme desítky odstínů barvy korun listnatých stromů. V dohledu máme další okolní kopce : za zatáčkou postupně mizí Mlýnský vrch, Panenský vrch, Dlouhý
vrch, Babinský vrch a Špičák, po levici máme Pannu, Kalich a před námi se vynořuje kopec za Kalichem, který neznám jménem a pak už i Mlýnský kámen a nejvyšší hora skupiny Sedlo postupně zase Malé Sedlo, Baba a konečně
hlavní vrchol. Majestát nemá jen Mont Blanc…
Na vrcholu Trojhory nás upoutává obrovský skalní masiv,
k němuž směřujeme. Stále mírně stoupáme lesem, na jehož
vrcholu je výstup čedičového tělesa, třech skal, malinko připomínajících známější Kamenné varhany Panské skály u
Kamenického Šenova. Ještě než k němu přijdeme, potěšíme
se pohledem na zelený koberec, který dekorují různě zbar-

vené květy od modré po růžovou až skoro bílou. Za nimi pak
následuje menší suťové pole navazující na skály. S trochou
nadsázky nám skalní koruna připomíná chrám Svatého Víta
v přírodním provedení. Vrchol Trojhory připomíná způsob
vzniku Středohoří.
Zelená značka prochází vrcholem. V sedle mezi skalami
roste solitér borovice. Chtěl bych ho vidět proti zapadajícímu
slunci… Cesta je velmi příkrá, boty nám ujíždějí po kamenech, máme i trochu strachu z možného pádu, takže se nakonec vzdáváme a skály obejdeme. No jo - dvaasedmdesátka na krku… Za deště, nebo i jen za rosy bychom sem
nemohli vůbec. Desítky minut obdivujeme blízké i vzdálené
okolí. Nad vrcholem krouží pár nějakých větších dravců, napadá mne, že asi kání. Překvapivě jsme zahlédli i muflony,
kteří v bezpečné vzdálenosti přeběhli mezi skalami. Opodál
u cesty stojí mohutný dub, jenž by mohl být rodným bratrem
Oldřichova dubu v Peruci. Desítky a stovky drobností, které
by nám možná jindy unikly, nám zachycuje a vyhodnocuje
naše zbystřená, nabuzená vnímavost.
Jsme na cestě už od oběda a jako naschvál jsme si zapomněli vzít něco k pití. Slunko i pozdě odpoledne ještě vydatně hřeje, žízniví se vracíme zpět do sedla k autu a trochu
litujeme, že se už dnes nedostane na smírčí kříž na opačném úpatí kopce, snad příště… Loučíme se s Kalichem,
Pannou, Babiňákem i Špičákem nasedáme do auta a širokým zvlněným údolím pěti potoků sjíždíme do Ploskovic.
Cestou po úzké silničce ještě znova vstřebáváme tu přírodní
parádu kolem nás.
Kam vyrazíme příště?
-jč-

Akademická čtvrthodinka

Určitě znáte pojem „akademická čtvrthodinka“. Víte, jaký
má původ ?
Země neobíhá kolem Slunce po kružnici, ale po elipse,
přičemž Slunce leží v jednom ohnisek zemské dráhy.
Proto není pohyb Země rovnoměrný, ale mění se v závislosti na její vzdálenosti od Slunce. V přísluní (147,1
mil.km) se pohybuje nejrychleji, v odsluní (152,1 mil.km)
nejpomaleji. Pro praktické použití byl proto stanoven
střední sluneční čas, který ubíhá rovnoměrně. Tento čas
také používáme v běžném občanském životě. Rozdíl mezi
skutečným slunečním časem (ten ukazují sluneční ho-

diny) a „občanským časem“ (ten ukazují naše hodinky) je
až 16 minut. Je to tedy rozdíl mezi časem těch, kteří se řídí
hodinkami, a těch, kteří se řídí polohou Slunce a mají poledne opravdu v poledne, tedy v okamžiku, kdy je Slunce
nejvýše na obloze.
Proto se čeká „akademickou čtvrthodinku“, aby se všichni
sešli - ať se řídí podle hodinek nebo podle Slunce. Odchylky dosahují maximálních hodnot v únoru a listopadu.
Pravé sluneční poledne je dne 11. února asi až ve 12:14,
a 4.listopadu už v 11:44. Denní poloha Slunce na obloze během roku vykreslí křivku, která se jmenuje „analema“. FP
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Malé zamyšlení nejen nad výpisem ze zdravotní pojišťovny
Že zdraví je to nejcennější co člověk má, poznává, až
když potřebuje zdravotnickou péči. Se vzrůstajícím věkem
je tato potřeba naléhavější. A nikdo se tomu nevyhne.
Náš zdravotnický systém se pohybuje řadu let v rozbouřených vodách a stal se nástrojem politického soupeření a kolbištěm zájmových skupin při „porcování
medvěda“, tedy finančních prostředků, které do zdravotnictví přitékají. Že by mělo být blaho pacienta prvořadé? Ano, ale nemám vždy ten dojem. V této souvislosti mne napadla myšlenka kolik vlastně moje
lékařská péče stojí, abych si jako pacient udělal obrázek. Jak to zjistit?
Obrátil jsem se na zdravotní pojišťovnu, ve které
jsem 14 let a požádal o výpis čerpání zdravotnické
péče za rok 2008. Jednou večer jsem elektronickou poštou požádal pojišťovnu, za necelých 48 hodin jsem měl
v rukách „fascikl“ papírů doručených poštovní zásilkou do vlastních rukou a začal jsem to důkladně prohlížet a studovat. Rychleji zaslat to snad, v rámci možností, ani nešlo. A také jsem se nestačil divit. Napřed
jsem zjišťoval, zda nebyly nějakým zdravotnickým zařízením připsány úkony, které jsem nečerpal, resp. ve
kterém jsem ani nebyl. Ne, nebyly, a jisté obavy či indicie podmíněné okolím byly rozptýleny a tedy byly liché. Vše bylo zdokumentováno do detailu.
Zaměřil jsem se potom na částky za jednotlivé výkony.
Chci podotknout, že jsem v r. 2008 prodělal recidivu plicní
embolie, a příslušná péče zahrnovala vše potřebné, co
s tím souviselo. Tedy včetně 10 denní hospitalizace
v Městské nemocnici v Litoměřicích. K tomu jsem navštívil, i s jinými záležitostmi, kromě praktického lékaře
i ambulantní specialisty (interna, ortopedie, urologie, hematologie) a stomatologa. A některého z nich několikrát.
Neprodělal jsem za tento rok žádnou operaci.
Celá úhrada mé zdravotnické péče pojišťovnou za
rok 2008 činila bez sedmi stokorun 70 tisíc. Pro zajímavost udávám, že 10 denní pobyt v litoměřické nemocnici
(interna-koronární jednotka) stál pojišťovnu kompletně
26,5 tisíce. Co se týče vlastních lékařských úkonů, tak
např. vyšetření plic radiologickými a zobrazovacími metodami (rentgen, CT, angiografie) stálo více jak 8,5 tisíce.
Ultrazvukové vyšetření srdce, tzv. ECHO, téměř 900 Kč.
Velkou položku v čerpané celkové péči zabrala vyšetření
krve a např. veřejnosti všeobecně známé a mediálně frekventované testy DNA vyšly přes 7 tisíc. A co třeba u stomatologa? Jedna obyčejná korunka z obyčejného kovu
vyšla při doplatku 15 Kč na téměř 1200 Kč.

A léky? Tak např. za předepsání Warfarinu, užívaného denně (zabraňuje srážlivosti krve a je bez doplatku) zaplatila pojišťovna za rok 1140 Kč.
Na druhou stranu jsem za rok za poplatky u lékaře,
za položky na receptech v lékárně a za doplatky léků
zaplatil 1670 Kč. K tomu je nutné připočíst 600 Kč za
poplatek při pobytu v nemocnici.
Nechci zde posuzovat, zda poplatky u lékaře a v lékárně jsou dobře nebo špatně. Rovněž nemohu posuzovat, stejně jako dalších 99% lidí, zda výše úhrad za
lékařskou péči je přiměřená či nikoliv. Stejně tak výši pojistného. To je záležitostí kompetentních odborníků,
ale i zákonodárců a politiků.
Musím říci ale zcela jasně jinou věc. Prohlašování
některých politiků, dále rádoby znalců zdravotnické
problematiky a bohužel i některých občanů, že zdravotnictví je bezplatné či dokonce zadarmo, je totální nesmysl nejvyšší kategorie. Tito demagogové takto záměrně ohlupují veřejnost. To jim nevadí? A hlupáci jsou
i ti, kteří tomuto věří? To bylo hlavním důvodem, který
mne vedl k napsání tohoto zamyšlení.
Pokud si chce udělat jedinec úplný obrázek, kolik
bylo vloženo do jeho zdravotního pojištění, je to jednoduché. U ekonomicky činných lidí je to (platilo
k 31.12.2008) 4,5% z jeho hrubé mzdy. K tomu je
nutné přičíst odvod zaměstnavatele, a to ve výši 9%
z jeho hrubé mzdy. Takže např. při průměrné hrubé měsíční mzdě 20 tisíc je to v souhrnu ročně částka něco
přes 32 tisíc. Nu a pak stačí provést srovnání s výpisem z pojišťovny. Samozřejmě čím vyšší příjem, tím
vyšší odvod jednotlivce i firmy na zdravotním pojištění
a opačně. U lidí neekonomicky činných (děti, důchodci,
nezaměstnaní), platí pojistné stát. A jak je to vysoká
částka? V roce 2008 to bylo 677 Kč za měsíc a tedy
8124 Kč ročně. Že zde platí princip solidarity, je nad
veškerou pochybnost. A to je, v daných podmínkách,
dobře.
Co na závěr tohoto zamyšlení a sdělení? Pokud
bude mít čtenář těchto řádků zájem si zjistit, jak je na
tom s čerpáním lékařské péče, není nic jednoduššího
než pojišťovnu oslovit, říci jí své rodné číslo, požádat ji
o zaslání výpisu poštou a vše si z výpisu ověřit. A zjistí,
co možná ani netuší a neví, tak jak to bylo v mém případě. Jistě si každý pak udělá představu a názor svůj.
Takže chce to překonat vlastní nezájem o sama sebe,
pohodlnost či ostych. Pojišťovna je povinna na vyžádání
toto pojištěnci poskytnout.
-jv-

Někdy nelze pravdu otisknout
Ne snad proto, že by byla neúnosná, nebo proto,
abychom tak zvaně nenarazili. Důvod je mnohem prozaičtější a závažnější : zákonné překážky. Požádal nás
jeden čtenář z ulice Karla Maličkého, abychom přetiskli
dva články z březnového Labského zpravodaje, které
se týkají stavby dálnice a prohlášení šéfa Dětí země
o dalších připravovaných obstrukcích (on to samozřejmě jako obstrukce nevnímá, ale pro stavitele, investora a asi 30000 lidí přímo a další spousta nepřímo to ani jinak vnímat nelze). Náš čtenář protestuje
i proti tomu, že jsme na našich stránkách ohlásili konec diskuze o ekologických aktivistech a dopadu jejich
činnosti na náš život. Nelíbil se mu výrok, že jsou
obce (zdůrazňuji slovo obce), na něž zpoždění výstavby dálnice D8 dopadá hůře, než na naše město.
Na naše město… nikoli na jeho, jak uznáváme, jednu
část opravdu těžce zasaženou, kterou okolí státní silnice I/30 v úseku od kruhového objezdu u Besedy skutečně je. Odhaduji podle vlastních pozorování v létě
2008, že v nejvíce exponovaných hodinách zde projelo
až osm set vozidel za hodinu oběma směry. Právem
poukazuje (čtenář) na to, že obyvatelé domů podél výpadovky na Most byli kvůli hluku dopravy nuceni vyměnit dřevěná okna za plastová u většina z nich i zasklít lodžie. Odhaduje náklady na skoro 100 000 Kč pro
každý případ. Uvádím to vše, abyste si mohli udělat
objektivní pohled na tento konkrétní případ.
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Čtenář se mýlí jen ve dvou věcech : první z nich je
jeho výrok : Když už jste otevřeli problematiku dálnice
a zdržení její výstavby…, protože je vidět, že naše noviny až tak pečlivě nesleduje. My jsme teď tuto problematiku neotevřeli - my se tímto pro nás všechny nepříjemným tématem zabýváme od chvíle, kdy se (problém
zdržení výstavby dálnice) vrátil zpět do našeho regionu.Doložit to můžeme od roku 2000 : bylo to 17
článků a dalších 119 odkazů na odstavce a různá hodnocení v rámci příbuzných a navazujících projednávaných problematik.
Druhým omylem je invektivou doprovázená výzva
k přetištění těch dvou článků z již zmíněného březnového Labského zpravodaje. Takhle to, milí čtenáři, nefunguje. K přetištění článku musíme mít svolení autora,
nebo vydavatele (v tomto případě Labského zpravodaje), jinak bychom se vystavovali nebezpečí soudních
postihů pro porušení Tiskového zákona a Zákona
o ochraně autorských práv. Nepříliš kvalitních zákonů,
stejně jako je ten, jehož velice nedokonalá ustanovení
dovolují Dětem země a podobným organizacím oddalovat dostavbu dopravní tepny a oslabovat ekonomiku
státu.
Nebudeme přetiskovat cizí články, ale bereme dopis
našeho čtenáře jako výzvu k tomu, abychom na našich
stranách ponechali dál otevřený prostor pro zprávy a názory na vývoj jednání a dostavby Dé osmičky.
- jč-

Svaz tělesně postižených
bilancoval
Ve středu 18. února se konala v sále Kulturního střediska Lovoš
výroční schůze MO Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Lovosice. Schůzi zahájil předseda MO, pan Václav Betka,
přivítal členy organizace i přítomné hosty, předsedu STP v ČR, o.s.,
okresní organizace Litoměřice Ing. Jiřího Charváta, jeho manželku
Marii Charvátovou, předsedkyni Svazu tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace Litoměřice-sever, starostu města Lovosice,
pana Jiřího Kulhánka a paní Ivetu Seifertovou z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů organizace. Krátký kulturní program připravily děti z MŠ Terezínská; zazpívaly několik národních písní (Já jsem
z Kutné Hory, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká aj.) za doprovodu kytary paní učitelky Beckerové.
Hlavními body programu bylo zhodnocení činnosti za rok 2008
(zprávu přednesl předseda V. Betka), pokladní a revizní zpráva
(přednesla M. Hartová) a schválení plánu práce a rozpočtu na r.
2009. Lovosická organizace je nejpočetnější organizace založená na
dobrovolnické bázi s profesionální sociální službou a sdružuje 457
členů (okresní organizace má celkem 1523 členy. Činnost místní organizace řídí 13členný výbor. Organizace poskytovala občanům
odborné poradenství (v úterý a ve čtvrtek 9-13 hod.), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje rehabilitační akce i pobyty a nabízí
možnost zájezdů a plavání (700x). Ozdravných pobytů se zúčastnilo
230 osob.
V plánu na rok 2009 jsou opět zakotveny rehabilitační pobyty
(Janské Lázně, Železná Ruda, Sloup v Čechách a Jedlová v Krušných horách) a dva zájezdy do Polska a dva nákupní do Ředhoště.
Také se pravidelně pořádají oblíbené výlety na Nedělní odpoledne
s Lounskou třináctkou do Dobroměřic. (Na karnevalu 22. února lovosický zájezd přímo exceloval, masky se opravdu povedly, což dosvědčuje i řada pěkných fotografií.) Pan František Kruml přednesl
zprávu komise životního prostředí a dopravy; bylo zdůrazněno, že
na označená parkovací místa mají nárok jen těžce postižení. Při
úpravě vozovek byly odstraněny 3 bariérové závady.
Členský příspěvek na rok 2009 byl schválen ve výši 70,- Kč a příspěvek Okresnímu výboru STP ve výši 5 korun/člena. Výroční členská schůze také zvolila nový výbor v čele s předsedou Václavem Betkou, novou revizní komisi a delegáty na okresní konferenci. Schůze
rovněž uložila výboru místní organizace projednat s nadřízenými orgány připomínky členů k zdravotnictví (fronty u rentgenu v ordinaci
MUDr. Jenšovského) a návrh z Veřejné členské schůze, aby důchodci nad 70 let byli osvobozeni od placení poplatků u lékařů a v lékárnách. Na dotazy členů STP odpovídal starosta města Jan Kulhánek a schůze byla zakončena diskuzí. Některým členům se ani
nechtělo domů.
Hz

Požehnaných 95 let oslavila koncem února paní Růžena Žilková z Lovosic. K tomuto významnému dni jí jménem všech spoluobčanů přišla pogratulovat matrikářka
MěÚ v Lovosicích paní Hana Beránková. Redakce Lovosického dneška se ke gratulaci připojuje a v dalších létech
přeje paní Žilkové hlavně zdraví a pohodu.
Foto (hv).

Dr. Lány:

Obavy z nárůstu dopravy na silnici I/30 jsou zbytečné

V souvislosti s
výstavbou mostu
Vchynice na dálnici D8 a zpožděním přípravy
obchvatu kolem
Lovosic - Holoubkova, jsou stále
obavy, že dojde
k velkému nárůstu dopravy na
silnici I/30 z Ústí
nad Labem do
Lovosic. To v případě, že dojde
k uzavírce silnice
I/8 dříve než bude
hotový obchvat u Holoubkova. ŘSD ale ujišťuje, že
kvůli mostu Vchynice by k nárůstu dopravy na I/30 dojít nemělo.
V průběhu přípravy obchvatu došlo k zásadnímu
zdržení o 19 měsíců kvůli třem odvoláním proti rozhodnutí o pokácení mimolesní zeleně. Právní moc stavebního povolení pro obchvat Lovosic byla získána teprve
15.12.2008 a stavebního povolení na stavbu tělesa dálnice až v polovině února 2009. Budování mostu Vchynice mělo podle zadání stavby následovat až po dokončení obchvatu Lovosic. Pokud má být dodržen termín
zprovoznění stavby dálnice do listopadu 2010, bylo by
nutné začít budovat most Vchynice nejpozději v březnu
letošního roku. V tuto dobu ještě není dokončen obchvat
Lovosic.
Aby v souvislosti se zpožděním stavby obchvatu nedošlo ke komplikacím v dopravě na silnici I/30 z Ústí nad
Labem do Lovosic, navrhl zhotovitel změnu technologie
výstavby mostu Vchynice tak, aby mohla být zachována doprava na silnici I/8 před jeho dokončením. Podrobnosti o změně technologie stavby mostu nám vy-

světlil Dr. Pavel Lány, zástupce investora Ředitelství
silnic a dálnic ČR:
„Při podrobném prozkoumání dokumentace stavby
dálničního mostu Vchynice bylo konstatováno, že rozšíření dálnice bude jen na jedné polovině. Most by se
změnou technologie mohl stavět po polovinách. Zjistilo
se, že pokud se upraví stávající most a zúží se současná
silnice z třípruhu na dvoupruh, bude na této půlce dálnice
možné založit dálniční most Vchynice. Mezi tím se do-

buduje přeložka kolem Holoubkova a pak se teprve
uzavře celá D8 a bude se pokračovat se zakládáním
druhé půlky dálnice. Technologická změna nám umožní
získat čas.“
Budování mostu Vchynice mělo podle zadání stavby následovat až po dokončení obchvatu u Lovosic. Dr. Lány nás
ujistil, že se k omezení dopravy na silnici I/8 před jeho dokončením nedojde. Změnou technologie se stavbaři snaží
dohnat ne jejich vinou promeškaný čas.
(hv)

Obchvat u Holoubkova by měl být zprovozněn v polovině roku 2009. Podle sdělení ŘSD do té doby nedojde k úplnému
uzavření silnice I/8 u dálničního mostu Vchynice, ale změnou technologie stavby pouze k omezení provozu na jednu polovinu budoucí dálnice.

Podivný přístup obchodních řetězců v Lovosicích

To že diskontní prodejny Lidl, Penny a nově supermarket
Billa v Lovosicích jsou jakýmisi vlajkovými loděmi maloobchodu s potravinami v tomto městě a blízkém okolí, o tom pochybuje zřejmě málokdo. Široká zákaznická veřejnost by jistě
uvítala bližší informace o fungování a problematice těchto prodejen, které denně navštěvují v souhrnu tisíce zákazníků.
Lovosický dnešek (LD) oslovil jednotlivé vedoucí těchto lovosických prodejen s návrhem na možnou komunikaci a prezentaci (jakési nahlédnutí „pod pokličku“ stejnými tématy pro
všechny) v tomto listu. Žel bohu se to nepovedlo. Vedoucí prodejen mají striktní zákaz poskytovat do médií jakoukoliv in-

formaci. Rovněž ani oblastní vedoucí toto nemůže. Jediným
kompetentním je tiskový mluvčí, který ale „sedí“ na ústředí řetězce v Praze a okolí. Anebo styk s médii a tedy veřejností jim
zajišťuje, řetězcem najatá, PR agentura. Potíž je ale bohužel
to, že z ústředí řetězce o konkrétní problematice prodejny
v tomto městě moc neví, a o obecné informace, a až fráze,
zase nemá LD zájem. A navíc. Je to na t.zv. „dlouhé lokte“.
Přece by šlo, aby vedoucí prodejny, který situaci zná, zkonzultoval vše s tiskovým mluvčím nebo zástupcem firmy pro
média a nechal si to pouze t.zv. posvětit či schválit. Anebo, že
by vedoucí byli nekompetentní či dokonce vůči informování veřejnosti nedůvěryhodní a až nesvéprávní? Lze spekulovat
proč, jsou řetězce do sebe takto „uzavřeny“. Je to obava
z možného zkreslení informací? Je to konkurenční boj o zákazníka? Je obava, že by otevřenost vůči veřejnosti, mohla
firmu poškodit? A proč? Naopak vhodnou otevřenou mediální

strategií na konkrétní záležitosti by mohla firma získat. Posiluje se tím důvěryhodnost vztahu prodejce vs. zákazník. Ale
zřejmě marketingoví experti těchto firem mají na to názor
jiný. Dlužno říci, LD se domnívá, že neprofesionální.
Lovosický dnešek nabídl řetězcům prostor ke sdělení
a možné vlastní prezentace, které by je nestálo ani korunu.
I když by to nebylo z centrálního pohledu marketingově nic
převratného, a to vzhledem k možnému počtu oslovených lidí
Lovosic a okolí. Z pohledu celku, a tedy z ústředí, by se jednalo o nepříliš významné číslo. Ale každému, serioznímu obchodníkovi by mělo jít o zákazníka především, ať je jeden,
deset, sto, nebo tisíce. Že toho nebylo využito? Myslím, že
nejen ke škodě zákazníka. Ale domnívám se, že i prodejce.
Tedy řetězce.
Zcela jistě si čtenář a zákazník udělá o tom všem obrázek a názor svůj.
-jvMíra nezaměstnanosti v mikroregionech okr. Litoměřice

Nezaměstnanost v únoru 2009
Míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice pro měsíc
únor 2009 je 9,50 %, tj. o 0,42 % více než v lednu 2009. Celkově bylo v našem okrese 5 940 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 243 UOZ více než v předešlém měsíci. Podíváme-li se na stejné období roku 2008 je počet UOZ o 579
více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc únor
478, tj. o 75 VPM méně než v předešlém měsíci a porovnáme-li stejné období loňského roku máme o 629 VPM
méně.

Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle
stavu k 28.2.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti 1 005 osob, na společensky účelných
pracovních místech 121 osob, chráněných pracovních místech 35 osob a rekvalifikováno bylo 11 osob. Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese volných pracovních
míst např. pro obsluhu strojů na zpracování a konzervování
masa a ryb, dále pro svářeče, páječe a montéry kovových
konstrukcí.

Mikroregion

EA

Litoměřicko

k 28.2.09
UOZ

V dosahu

%

21 585

1 799

1 753

8,10

Roudnicko

13 141

1 185

1 149

8,74

Lovosicko

10 174

1 020

969

9,52

Libochovicko

5 455

658

636

11,66

Štětsko

5 994

774

752

12,55

Úštěcko

2 402

416

406

17,23

Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)
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Vyšší poplatky za odpady = daň za nekázeň v třídění?
Pro rok 2009 bylo Zastupitelstvem města
schváleno zvýšení poplatku za odvoz odpadu a to ze 408 Kč na 492 Kč za osobu a
rok. Požádali jsme Odbor životního prostředí Městského úřadu o upřesnění a podklady k následujícímu článku. Tento text tak
trochu navazuje volně na Slovo starosty
z únorového čísla (2/2009). Protože se
jedná o palčivý problém, tak jistě není na
škodu se k tomu vrátit a pokusit se vyvolat
diskusi občanské veřejnosti.
Hospodaření s odpady určuje zákon o
odpadech vydaný v r. 2001. V jeho rámci
jsou dány kompetence městům a obcím
stanovovat výši poplatků pro obyvatelstvo.
Konečné slovo má pak Zastupitelstvo města
ve smyslu zákona o obcích.
Hlavní důvod proč ke zvýšení poplatku
došlo je ten, že občané Lovosic řádně netřídí a neseparují odpad tak jak by se mělo,
ač jsou na to zřízeny či pronajmuty kontejnery pro sklo, papír, a plasty. Je to hlavně
problémem míst s větší koncentrací obyvatel na sídlištích. Na tuto nekázeň občanů
všech generací doplácejí naopak ti, kteří
odpad řádně třídí. Jestli to je nezájem, nezodpovědnost, pohodlnost až lenost se lze
jen domnívat. Že se to týká i drobných podnikatelů a malých firem dodávat netřeba.
Problém je např. ten, že v kontejneru na
papír jsou třeba polystyrenové vložky z krabic. Dalším problémem je to, že třeba papí-

rové obaly nejsou složeny či roztrhány, plastové obaly že nejsou zmačkány atd. a tím se
podstatně zmenšuje skladovací prostor
v kontejneru, a je to ponecháváno volně
mimo kontejner. Odpad je pak netříděný a je
tudíž veden jako komunální a ostatní
směsný, kde sazebník za skládkování je
samozřejmě vyšší, což se promítá do výše
poplatku.
Samostatnou kapitolou je také sběr tzv.
nebezpečného odpadu. 2x do roka jsou občané upozorňováni a vyzýváni a to formou
letáků a městským rozhlasem, ale tato možnost není zcela využívána. Proto je na místě
otázka na kterou, ale není přesná odpověď.
Proč? Je to opět nezájem a pohodlnost?
Z fakturování svozu odpadů za r. 2007
byl proveden propočet na 1 občana města
a ten činil částku 771 Kč na občana a rok. I
přes tento nárůst zastupitelstvo schválilo
částku 492 Kč.
Je jistě žádoucí, a pro normálního smrtelníka pochopitelné a logické, aby se podíl komunálního a nebezpečného odpadu snižoval. Jediným způsobem jak toho docílit je
ekonomický tlak, proto se sazby za jeho
uložení zvyšují. Pro ilustraci: sazba za uložení tuny komunálního odpadu byla v r.
2004 „jen“ 200 Kč tak v r. 2007 - 2008 to
bylo 400 Kč. Pro rok letošní a následující je
to 500 Kč.
U nebezpečného odpadu to bylo v r.

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

2007 - 2008 1400 Kč, tak v r. 2009 a dále
je to 1700 Kč. K tomu ještě je nutné připočíst tzv. rizikový příplatek, kdy za tunu nebezpečného odpadu loni činil tento 3300
Kč a pro letošek to je již 4500 Kč.
Sazebník za ukládání odpadů určuje zákon o odpadech.
A jak to bylo s „produkcí“ komunálního a
nebezpečného odpadu v Lovosicích v uplynulých letech, o tom hovoří následující tabulka.
( t/rok)
rok

Komun.
odpad

Nebezpeč.
odpad

2003
2004
2005
2006
2007

3427
3293
3026
3127
3073

9,5
7,7
15,8
4,2
4,1

Z tabulky je patrné, že množství produkovaného komunálního odpadu nemá výraznou klesající tendenci a při růstu zákonných sazeb za tyto odpady je jasné, že se to
do výše poplatku musí projevit. Když jsme
u čísel, je také nutno dodat že město Lovosice ročně uvolňuje či dotuje (r.2009) z rozpočtu částku ve výši více jak 8,5 milionů Kč
na problematiku odpadů.
Co říci na závěr? Výši poplatků mají v
„rukách“ samotní občané včetně soukro-

atd.). Důvodem je příprava výstavy, která se
uskuteční k 20. výročí „Sametové“ revoluce a
kterou hodlá uspořádat OS Muzeum Lovosicka ve spolupráci s Městem Lovosice a Kulturním střediskem Lovoš. Uvítáme jakékoli dokumenty, fotografie, letáky, zvukové nahrávky
a svědectví vztahující se k dění v Lovosicích
a okolí k období od 17. listopadu 1989 do
30.6.1990. Zvláště nás zajímají zvukové nahrávky z manifestací na Václavském náměstí

Se starostou na závažné téma

Strategický plán rozvoje města
V minulém roce byl schválen zastupitelstvem Strategický
plán rozvoje města do roku 2013. Jelikož název může působit trochu tajemně a nepříliš srozumitelně, požádali jsme
toho nejkompetentnějšího, tedy starostu pana Jana Kulhánka. Byly mu položeny tématické otázky a odpovědi byly
následně zpracovány do níže uvedeného textu.
- Význam strategického plánu pro město, co vše obsahuje…
- Kdo se na vypracování tohoto, pro město velmi významného plánu podílel a z čeho, či jakých podkladů
vycházel…
- Jaká je specifikace jednotlivých oddílů či částí.
- Z jakých zdrojů se uvažuje profinancování realizace
jednotlivých cílů.
Strategický plán rozvoje města je dokumentem dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města Lovosice. Hlavním cílem
je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů
tak, aby město prosperovalo jako celek a využilo možnosti
bodového zvýhodnění při podávání žádostí o dotace v období let 2007-2013.“ (Cituji z úvodu dokumentu, který je
umístěný na webových stránkách města.)
Globální cíl strategického rozvoje města je definován
takto: Lovosice - aktivní evropské město poskytující do-
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statek pracovních příležitostí, ve kterém se obyvatelé cítí
bezpečně, nabízející zdravé životní prostředí, rozsáhlou
nabídku služeb a kvalitní infrastrukturu.
V roce 2007 proběhl průzkum názorů občanů formou
anonymního dotazníku. Byly utvořeny komise které se zabývaly čtyřmi kritickými oblastmi. I. Sociální interakce, II. Cestovní ruch, III. Dopravní a technická infrastruktura a IV. Životní prostředí. Výstupy jednotlivých komisí byly projednané
radou města, na to proběhlo veřejné projednání v KS Lovoš
a nakonec Strategický plán schválilo zastupitelstvo města
dne 27.11.2008 svým usnesením č.218/V/2008 .
Domnívám se, že plán obsahuje většinu důležitých akcí
i s jejich předpokládanými finančními náklady. Je zde i předpokládaný časový harmonogram. Realizace však bude velkým problémem, neboť u většiny akcí předpokládáme částečné pokrytí nákladů z různých dotací, na které není právní
nárok. Kamenem úrazu může být i skutečnost, že ani velice
kvalitně zpracovaná žádost o dotaci v posledním kole nemusí uspět. Je to, jak se říká, soutěž a uchazečů o dotaci je
vždy mnoho. Například se žádostí o dotaci na rekonstrukci
Pfanschmidovy vily jde město do 4. výzvy, do 4. soutěže.
Nebudu zde komentovat jednotlivé akce, ale rád bych se
zastavil u některých výsledků dotazníkové akce. Z 525 respondentů žije v Lovosicích více než polovina od narození a
třetina více než 20 let. Nejvíce informací z města se obyva-

mých podnikatelů a malých firem. Tedy jaké
bude jejich chování v této záležitosti a přístup. Každý by měl začít u sebe. A jestli
v současné ekonomické krizi jsou problémy
zpracovatelských firem odpadu, tak se jedná
o jev přechodný. Došlo totiž někde k paradoxu, že tyto firmy žádají, aby jim obce
(např. Litoměřice, Roudnice) přispívaly na
to, že tříděný odpad zpracovávají. Pro takto
zpracovaný odpad není v důsledku krize
plné využití. Bylo by velmi neprozíravé přestat odpad třídit. V budoucnu by se to velmi
prodražilo.
Na závěr může leckdo poukázat například na toto. V Ústí n.L. byli občané osvobozeni od placení poplatků za odpady.
Jistě pro občany příjemná záležitost, která
může mít ve svých důsledcích opačný
efekt. Že to je jen populistické gesto
možná někomu ušlo, jakož i to, že občané
se na třídění, s prominutím, vykašlou nebudou-li pod ekonomickým tlakem. V Ústí
n.L. ovšem využili zákonnou možnost a
zvýšili trojnásobně roční daň z nemovitostí. A o tom se jaksi nemluvilo. A v Lovosicích? Zde zůstala pro rok 2009 daň
z nemovitostí již řadu let nezměněná. A jak
to bude v r. 2010? To je spíše věštba
z křišťálové koule...
Lovosický dnešek uvítá názory a ohlasy
čtenářů a občanů na problematiku odpadů
na adrese jiri.veleman@seznam.cz
-jv-

v Lovosicích (tehdy Rudé armády) a z besed
(ustavení OF v Besedě, mítink v Sarajevu, besedy v kině Mír), kopie nebo fotografie Informací OF Lovosice (zbyly jen některé) a podobně. Všechny materiály v pořádku vrátíme.
Kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové
adrese robert.patcha@meulovo.cz, případně telefonicky na čísle 416 571 223 či osobně na
Městském úřadu Lovosice, 1. patro, kancelář
pana Roberta Paťchy.
telé pro mě překvapivě dovídají z místního zpravodaje
a úřední desky. Webové stránky města jsou až na posledním
místě. Vždy je co zlepšit, například využívání internetu…
Pár údajů k výsledkům průzkumu : Nejhorší známku - cca
3,5 - dostává dostupnost bydlení, bezpečnost ve městě, životní prostředí a bezbariérový přístup. Nejlepší známku okolo 2 - dostává dostatek energií, školství, sportovní zařízení a možnost sportovního vyžití. Psí exkrementy jsou jednoznačně největším problémem čistoty města. Není to výzva k zamyšlení pejskařům? Děkujeme každému, kdo má
ohledy na ostatní Lovosičany a po svém miláčkovi uklidí. Je
jich hodně, ale i opačných příkladů je spousta. Nedostatek
zájmu spoluobčanů o pořádek a nepořádek okolo kontejnerů
jsou další v pořadí. Nedostatečný úklid města je až na 5.
místě. Problém s dopravou ve městě spočívá jednoznačně
na obtížném parkování hlavně v centru, ale často i v místě
bydliště. Respondenti se shodují na charakteru města v roce
2020. Lovosice by měly být městem především bezpečným (59%), zeleným (45%) a dále klidným městem s dostatkem veřejných prostranství k setkávání a akcí pro veřejnost (31%). Neměli by se stát rušným turistickým
centrem ani klidným městem bez potřeby setkávání se
s ostatními obyvateli.
Tady si dovolím svou poznámku ke strategickému plánu
města ukončit. Výsledky dotazníkové akce si jistě dokáže
každý vyložit podle své letory, zkušeností, svého zaměření
a životního názoru. Jsou zajímavé a proto znovu doporučuji
navštívit webové stránky města jako poskytovatele dalších
informací alespoň těm, kdo tu možnost mají.
-jv-

Právě vyšel 2. komunitní plán péče města Lovosice
Jsou tomu už
čtyři roky, kdy se
začal v Lovosicích připravovat
1. komunitní plán
péče na období
2006-2008, který
pak po schválení
zastupitelstvem
v červnu 2006 vydal Městský úřad
Lovosice a v červenci distribuoval
na předem určená místa; byl
také umístěn na
webové stránky
města. Na zpracování tohoto plánu tehdy město získalo dotaci ve výši
301.231 Kč z Ústeckého kraje, ze strukturálních fondů EU.
V současné době dostávají lovosičtí občané do rukou 2. komunitní plán péče města Lovosice na období let 20092013 (dále 2. KPP). Tento plán je dokumentem, který určuje
směr rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v našem městě v příštích pěti letech a volně navazuje na již realizovaný 1. komunitní plán péče na období 2006-2008. Nový
plán vznikal v období 6.2. až 24.10.2008.
Prvotní návrh plánu byl projednán Radou města
22.7.2008 a poté byl dán veřejnosti k připomínkování. Proces připomínkování, což je jedna z fází celého procesu,
probíhal v době od 1.8. do 10.9.2008, proces konzultací
v koordinačních skupinách od 1.8. do 30.9.2008. Laická
i odborná veřejnost se mohla k návrhu vyjádřit prostřednictvím připomínkovacích dotazníků. V rámci procesu konzultací došlo celkem 36 připomínek (12 od jednoho zastupitele
města, 21 připomínek od konzultanta a jen 3 připomínky od
občanů. Většina připomínek byla zapracována do 2. KPP. Na
tvorbu plánu byla vyčleněna z rozpočtu města částka
90.000 Kč. Plán byl schválen na 5. řádném jednání Zastupitelstva města Lovosice 27.11.2008 a je provázán se Strategickým plánem rozvoje města Lovosice na období let
2008-2013 a částečně i s Plánem prevence kriminality.
Při tvorbě 2. KPP bylo vycházeno z již ustavené trvale
udržitelné organizační struktury. Hlavní koordinační skupina
působila ve složení: manažéři koordinačních skupin za jednotlivé cílové skupiny, zástupci města a odboru sociálních
věcí a zdravotnictví; manažerkou komunitního plánování
byla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, paní Eva
Rudiková. Koordinační skupiny byly tentokrát čtyři: 1. pro děti
a mládež a osoby ohrožené drogou (manažerka Hana Limberková), 2. péče o seniory a zdravotně postižené občany
(Bc. Petra Bímonová, DiS, nová skupina 3. pro oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
(Bc. Petra Bímonová, DiS) a 4. pro zdravotnictví - péče
o zdraví občanů (MUDr. Jiří Kožíšek).
V 2. KPP je zabudováno pro každou cílovou skupinu několik projektů. Pro děti a mládež + osoby ohrožené drogou
je to například rozšíření Baby studia, dosavadní praxe dvakrát týdně v Domě dětí a mládeže je pro současný dětský
boom málo. Navrhováno je rovněž zajištění prvotní psychosociální pomoci pro rodiny, které pomoc psychologa
a poradenství potřebují. Informovanost o možnosti využití
volného času je dle mého názoru dostatečná, ale některé
děti a jejich rodiče nemají prostě zájem. Nábor dělají každoročně sportovci, skauti, filatelisté, ZUŠka, děti se mohou
zapojit do zájmových útvarů ve školách i Domě dětí (Turistický oddíl mládeže, kroužek rybářů nebo včelařů), mohou
chodit na zajímavé akce do knihovny - získat ty netečné,
v tom asi další brožury nepomohou. Domnívám se, že ale
v Lovosicích chybí Stanice mladých techniků, která až do zničení Stanice přívalovým deštěm působila v Lovosicích alespoň 15 let, možná kroužek modelářský (vláčky, letadélka).
Pro oblast sociální pomoci a péče o seniory a zdravotně
postižené občany je v 2. KPP navrhována nová služba, a to
asistenční služba. To je služba velmi důležitá, umožňuje, aby
fyzicky postižený člověk mohl zůstat v přirozeném sociálním
prostředí, ale pravděpodobně na její zavedení nebudou k di-

spozici dostatečné finanční prostředky (v 2. KPP se uvažuje
o celkových nákladech 1 793 tisíc korun - v částce jsou zahrnuty i náklady na provoz, a to v případě úplně nového zavedení služby). Reálnější mi připadá rozšíření pečovatelských služeb, ale opět předpokládaná výše nákladů 2 miliony
mi nyní připadá dost vysoká. V našem měsíčníku je ale
v č. 10/2008 uvedeno, že (cituji) …“ v září roku 2008 začalo
v našem regionu rozvíjet svoji činnost občanské sdružení zabývající se osobní asistencí. Občanské sdružení HEWER
se zabývá poskytováním osobní asistence od roku 1997 a od
roku 2007 je k poskytování této služby registrováno podle zákona. Na svou koordinační činnost získává finance z dotací.
„(Konec citace.) Tím by měla být problematika osobní asistence vyřešena. Otázkou je, zda potřební občané budou
moci zaplatit 85 Kč/hod.
Paní Evy Rudikové, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, jsem se proto zeptala: Nevíte, zda a v jakém rozsahu je asistenční služba o.s. HEWER využívána? Plánuje se v Lovosicích zavedení další osobní
asistence?
V současné době se výše jmenovanému sdružení nepodařilo získat jediného klienta z Lovosic. Rozhodně to není
způsobeno nezájmem o tuto službu, ale výší úhrady za poskytované služby, a to i přesto, že potencionálním klientům
je vyplácen příspěvek na péči, který je právě určen k úhradě
poskytovaných sociálních služeb. V případě poskytování
asistenční služby občanským sdružením HEWER není nutné
hledat dalšího poskytovatele této sociální služby.
Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory, které
se v 2. KPP uvažuje, je pochopitelně velmi důležité. Kromě
tanečních podvečerů v KS Lovoš, středečních turistických
výletů Klubu českých turistů a snad zeměpisných přednášek,
kam chodí také převážně senioři, ale v Lovosicích jiné pravidelné aktivity nejsou. Do divadel v Mostě a v Lounech
(zvlášť Vrchlického divadlo v Lounech je pro hůře slyšící seniory vynikající, je tam výborná akustika) se bohužel téměř
přestalo jezdit. V některých jiných městech už jsou hřiště na
petanque (České Budějovice - Centrum sociálních služeb,
Praha 6, Tovačov) nebo speciální hřiště pro seniory, třeba
s posilovacími stroji.
Osobně bych doporučovala pořádat v Klubu důchodců
v DPS pravidelné přednášky jako mají v Klubu seniorů v Litoměřicích (dříve bývaly i v Lovosicích), např. beseda s právníkem z radnice, Vztahy mezi lidmi, Srdeční choroby s lékařem, Světová opera s Helenou Zvěřinovou, pozvat třeba
Mgr. Peterku z CHKO České středohoří (navštěvuje na pozvání například školy), promítat filmy z přenosné promítačky. V Litoměřicích jsou v Klubu seniorů 4 přednášky do
měsíce, v Lovosicích by pro začátek mohla být alespoň
jedna za dva měsíce. Ještě v roce 1991 se přednášky
v Klubu důchodců občas konaly (přednáška MUDr. Mráze na
téma Onemocnění páteře, kloubů a obezita, beseda s hercem Stanislavem Zindulkou, povídání s předsedkyní sociálně
zdravotní komise paní Výravovou, v říjnu další přednáška se
zdravotní tematikou, a v listopadu 1991 se konala beseda seniorů se starostou Ing. Obrubou o problémech města a plánech Lovosic do budoucna.
O prázdninách v létě 2008 zorganizovala vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v Domě pečovatelské služby
Letní klub seniorů. Jeho činnost byla zahájena 14. července, ten den proběhla i soutěž o nekrásnější klobouk
a vitrážové malování skla; uskutečnily se i rozhovory s uživateli pečovatelské služby ohledně jejich přání a návrhů.
Další akce se konala 21. července, její součástí byla třeba
módní přehlídka nočních košil, výtvarné práce na téma:
„Pokojíček mých snů“, paměťové hry a technika zaměřená
na rozvoj tvořivého myšlení - Hádej, hádej, hadači. Poslední
setkání seniorů bylo 11. 8. 2008 a vyvrcholilo na jejich přání
maškarním bálem se soutěží o nekrásnější masku a vzpomínkami na téma „Moje rodné město“. Akce se setkala
s velmi kladným ohlasem a bude se pravděpodobně v roce
2009 konat také.
Kdy budou k dispozici realizační plány na rok 2009
a 2010?
Roční realizační plán na rok 2009 je téměř připraven
a na rok 2010 by měl být hotov přibližně v listopadu tak, aby
se dal zapracovat do rozpočtu města na rok 2010. Letošní

rok je výjimkou, neboť ke schválení 2.KPP došlo až v listopadu. Nicméně v letošním roce je v rozpočtu zapracována
částka 300 tisíc Kč na podporu sociálních služeb a služeb
souvisejících.
Nová je v 2. KPP oblast sociální pomoci a péče o osoby
ohrožené sociálním vyloučením; zde jsou uvedeny služby,
které v Lovosicích zatím chybí. Plánováno je nízkoprahové
denní centrum pro bezdomovce, kde by se mohli umýt, přeprat si věci, dostat náhradní oblečení, základní stravu apod.
Služba by byla spojena i se sociálním poradenstvím. Bohužel i v Lovosicích je skupina bezdomovců, pohybují se
hlavně kolem nádraží. Další doporučenou službou je krizové
ubytování pro rodiče s nezaopatřenými dětmi (v Lovosicích
není azylový dům). Navrhováno je rovněž zajištění bezplatného právního poradenství.
Mezi cíle, které jdou napříč všemi skupinami, bude pravidelné doplňování „Mapy sociálních služeb“ a dobrý informační systém.
Poslední otázka pro paní Rudikovou: Kde a kdy asi
bude vybudováno nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce ? Uvažuje se výhledově i s azylovým domem?
Na tuto otázku neznám v současné době odpověď, neboť Farní charita Lovosice, která má o provozování této sociální služby zájem, nemá dosud zajištěny prostory, které
jsou jednou z podmínek následného zajištění finančních
prostředků ze zamýšleného dotačního titulu. Ekonomicky výhodnější je pro naše město využívat služby Azylového domu
v Litoměřicích, který provozuje Farní charita Litoměřice.
Nové nebo rozšířené služby uvedené v 2. KPP jsou určitě potřebné, otázkou je, zda budou k dispozici finanční prostředky pro jejich realizaci. Doufejme, že ano. A co se týče
postupného zajišťování bezbariérovosti, věřím, že snad konečně dojde na výtah v Kulturním středisku Lovoš. Starší člověk nebo i mladší, ale zdravotně indisponovaný, nemá možnost se zúčastnit zasedání Zastupitelstva města, dojít na
výroční schůzi Svazu tělesně postižených nebo na jakýkoli
kulturní pořad. Netýká se to jen osob s nemocným pohybovým ústrojí, ale i těch, kteří špatně dýchají nebo mají nemocné srdce.
Eva Hozmanová, foto (hv)
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Investice FAME v Lovochemii ve finiši

Jak to bude nejen s ekologií?

Investiční ředitel PREOLu ing. Jan Lisa
Začátkem května tohoto roku bude dokončena a předána do zkušebního provozu investice pod názvem Výrobna FAME. FAME, česky řečeno MEŘO (methylester
řepkového oleje), je pro veřejnost známý termín pro tzv. přídavek do motorové nafty a to v souladu s požadavky evropského trhu pohonných hmot, které vyplývají ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady evropské unie, stanovující členským zemím provádět postupnou náhradu motorových paliv vyrobených z fosilních surovin za biopaliva
nebo jiná alternativní paliva. Dle současné legislativy v ČR
je povinný přídavek 4,5 % MEŘO do motorové nafty (o míchání a zajištění správného poměru se stará dodavatel výrobce motorových paliv, tj. zpravidla rafinérie nebo velkoobchodní sklad, který dodává motorovou naftu na trh).
V okolních státech, zejména pak v Rakousku a Německu
nebo ve Francii jsou tyto přídavky již vyšší a blíží se například v Německu 7%. Vlastní MEŘO se může také používat jako palivo čisté, nebo jako směsná nafta, tj. směs
standardní motorové nafty a MEŘO, kde obsah MEŘO
dosahuje minimálně 31%.
Výrobna MEŘO je umístěna v areálu Lovochemie a.s.,
jejím vlastníkem, investorem a budoucím provozovatelem
je firma PREOL a.s., která je dceřinou společností AGROFERT HOLDING a.s. Realizaci investičního projektu systémem „na klíč“ zajišťuje firma Chemoprojekt, a.s.. Jelikož se jedná o rozsáhlou a pro celou skupinu Agrofert
významnou investici požádal Lovosický dnešek investičního ředitele Preolu a lovosického zastupitele Ing. Jana
Lisu o podrobnější odpovědi k problematice ekologie
a bezpečnosti. Tento text volně navazuje na článek z prezentace firmy PREOL a.s. z konce prosince uplynulého
roku (čís. 1/2009).
Můžete prosím v úvodní odpovědi pro čtenáře-laika
stručně v několika větách říci princip výrobní technologie?
Jak již napovídá název finálního výrobku, hlavní surovinou pro výrobu FAME je řepkové semeno, potažmo z něj získaný řepkový olej. Řepkové semeno se před vlastním lisováním čistí, zahřívá a mechanicky upravuje tak, aby se
následnými procesy získalo co nejvíc oleje.
Větší část oleje se získá lisováním, ze zbytků semene po
lisování se zbytek oleje vyextrahuje organickým rozpouštědlem. Olej se rozpustí v rozpouštědle, rozpouštědlo se oddestiluje a vrací zpět do technologie. Ze získaného extrahovaného oleje se spolu s vylisovaným olejem odstraní
nečistoty a nežádoucí látky, a takto připravený olej již vstupuje do procesu výroby FAME. Ze zbytků semen po vyextrahování se rovněž záhřevem odstraní rozpouštědlo, a to co
zbyde - řepkové šroty - se prodává jako komponenta do
krmných směsí pro hospodářská zvířata.
Vyčištěný olej se v jednotce esterifikace smíchá s meta-
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nolem a za přítomnosti katalyzátoru vzniká surové FAME
a surový glycerin. Surové FAME se dále čistí, oddestiluje se
zbytek metanolu, přidají se látky které zvyšují stabilitu a výsledný produkt se uskladní do zásobních tanků k distribuci
odběratelům.
Surový glycerin se čistí a destilačně upravuje na téměř
100%ní koncentraci a prodává se zejména pro farmaceutické potřeby nebo jako surovina pro výrobu chemicky složitějších látek.
Nová výrobna z povahy technologie bude znamenat
zvýšení požárního rizika celého areálu Lovochemie. Jak
toto riziko je eliminováno?
Při výrobě FAME se v části technologie používají hořlavé
chemikálie, a tomu samozřejmě odpovídá i úroveň protipožárního zabezpečení. Všechny prostory, kde přichází
v úvahu možnost úniku těchto látek, jsou vybaveny detektory
úniku a samozřejmě jsou používány technologie schválené
do tohoto prostředí. V případě, že dojde k detekci úniku látky,
je toto signalizováno obsluze zařízení, a dochází k automatickému spouštění zabezpečených odvětrávacích systémů.
Pokud by i přesto došlo ke vzniku požáru, spouští se automatizované hasící systémy, a to nezávisle na obsluze jednotky. Současně je informace o požáru signalizována závodní jednotce HZS Lovochemie.
Emise do ovzduší, a t.zv. pachy. O jaké látky půjde?
Jak můžete garantovat dodržování norem resp. jak jsou
tyto nastaveny?
Limity emisí prachů a organických látek (hexan, metanol)
jsou předepsány v Integrovaném povolení, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje. Stanovené maximální limity pro
emise prachu a metanolu jsou pro náš závod přísnější (5-7x
nižší), než umožňuje pro tyto látky současná platná legislativa v České republice. Pro emise hexanu jsou stanované limity na úrovni zákonných limitů.
Výrobní technologie je postavena tak, aby maximum odcházejících látek bylo zachycováno a vraceno zpět do výrobního procesu. Všechny stanovené látky budou proměřeny
po zahájení zkušebního provozu a předpokládáme jejich
bezpečné splnění. Pro případ, že by některý z přísných limitů
byl přeci jen překročen, má naše společnost již nyní připravená technická řešení, která dokáží případný nedostatek
napravit.
Pokud se týká emisí pachů, není možné vyloučit krátkodobou produkci při najíždění a odstavování jednotky, kde
probíhá tepelný záhřev řepkového semene. Tento pach
svým charakterem připomíná vůni pečeného chleba, pří-

Rozestavěná čistící stanice odpadních vod

padně pražení kávy. Jedná se však o krátkodobý jev, který
za normálních povětrnostních podmínek nepřesáhne hranice
závodu.
Odpadní vody a hlučnost jsou rovněž zátěží životního
prostředí. Jak se s tímto firma Preol resp. projekt vyrovnává či hodlá vyrovnat?
Preol bude produkovat technologické odpadní vody v objemu cca 336 m3/den při maximálním výkonu jednotky.
Všechny odpadní vody jsou svedeny na novou biologickou
čistírnu odpadních vod, kterou Preol buduje v rámci výstavby jednotky. Jedná se o kombinovanou aerobně-anaerobní čistírnu, která je schopna odstranit většinu organických
a anorganických látek, které do ní budou přitékat z provozů. Vyčištěná voda z provozní čistírny vod není však vypouštěna přímo do Labe, ale je dále precizně dočišťována
na centrální čistírně odpadních vod Lovochemie a teprve
poté odchází do řeky Labe. Zčásti se tím využívá synergický
efekt při centrálním čištění odpadních vod z areálu Lovochemie.
Z hlediska emisí hluku je jednotka projektována a stavěna
tak, aby nedošlo k navýšení celkové stávající hlukové zátěže
okolních obcí.
Ročně budou dováženy do výrobny statisíce tun
řepky. Nepochybně dojde k „náporu“ na dopravní infrastrukturu, hlavně silniční, což občané vzhledem
k enormnímu zatížení města kamionovou dopravou
zrovna neuvítají. Že to má dopad do kvality životního
prostředí občanů, je jistě mimo diskusi. Co lze z Vaší
strany na závěr k tomuto sdělit?
Nárůst objemu silniční dopravy je jistě nepříjemnou doprovodnou aktivitou nájezdu nového závodu, a Preol se ve
spolupráci s Lovochemií snaží dopady na životní prostředí
co nejvíce snížit či eliminovat.
V rámci dalších staveb pro nás i sebe Lovochemie vybudovala novou nákladní vrátnici. Je připraven systém dojezdů nákladních automobilů tak, aby nákladní auta nezatěžovala svým parkováním silnici I/15 vedoucí kolem
areálu Lovochemie, a aby se zdržovala v závodě co nejkratší dobu a nezatěžovala životní prostředí a veřejné
komunikace.
Preol se také snaží a na toto je celá nová výrobna připravována, maximum surovin a finálních výrobků dopravovat po železnici, která je k životnímu prostředí jistě šetrnější.
Co můžete sdělit prosím na závěr?
Na závěr tohoto rozhovoru mi dovolte vyslovit jedno malé
přání a to, aby všichni občané z okolí Lovosic vnímali společnost PREOL a vlastní výrobnu MEŘO jako nedílnou
součást Lovosického regionu se všemi klady i zápory a já
pevně věřím, že klady budou uvedením výrobny do provozu
a do budoucna plně převažovat.
Děkuji za odpovědi.
-jv- foto archiv as

Změny kulturního stánku v Lovosicích
(Od Sdruženého klubu ROH ke Kulturnímu středisku Lovoš - II. část)
V rámci vzdělávací činnosti se každým rokem se pravidelně opakují některé tradiční kurzy. Lovosickou raritou je 35
let trvání zeměpisných přednášek, je to ojedinělé v celé naší
republice (organizátorem je od počátku RNDr. Jaroslav
Líska). V Lovosicích se na besedách vystřídalo mnoho odborníků geografů, fotografů, cestovatelů, sportovců i známých
osobností z veřejného života, kteří návštěvníkům přiblížili takřka celý svět. Přednášky jsou uváděny pravidelně 1x měsíčně
(kromě prázdnin), mají hodně příznivců i z Litoměřic a celého
Lovosicka. Od září do června probíhají jazykové kursy (němčina, angličtina), rehabilitační cvičení a zdravotní cvičení
s prvky jógy. V KS trénovaly také taneční kroužky, které dosahovaly významných úspěchů v rámci tanečních soutěží celokrajského i republikového významu; pořádaly se zde také
okresní taneční soutěže juniorů i dospělých. Na podzim se
každoročně uskutečňuje kurs taneční a společenské výchovy pro mládež, nyní už včetně rautu. Od roku 1995
bylo KS Lovoš pověřeno i vydáváním, rozšiřováním a administrací měsíčníku Lovosický dnešek.
V posledních letech byly pořádány též zájezdy do Krušnohorského divadla v Teplicích a do některých divadel
v Praze. Stále žádané jsou populární pořady. Velkému zájmu
diváka se těší především vystoupení našich oblíbených
umělců. Mezi ně se v dřívějších letech zařadili vyprodanými
sály třeba Zdeněk Izer, Vladimír Hron, Zdeněk Troška, Eva
Pilarová a Petr Rychlý, Miroslav Donutil, Jiří Suchý a Jitka
Molavcová a mnoho dalších. Při jejich vystoupeních byla
i řada návštěvníků z Litoměřic. Mezi ty hojně navštěvované
pořady se řadí i swingová vystoupení regionálních kapel. Základ diváků tvoří dvacítka nadšenců, kteří se během roku už
10 let scházejí ve swingové kavárně a poslouchají reprodukovaný swing. Diváci přicházejí rovněž na koncerty v kostele
(oblíbené jsou koncerty při svíčkách), módní přehlídky, velice
oblíbené taneční zábavy pro seniory s dechovým orchestrem
i promenádní koncerty na náměstí.
Velmi úspěšným programem bývá „filmové léto“ na Osmičce s Kinematografem Bratří Čadíků. Během léta jsou na
Osmičce pořádány také festivaly (HAŠMAR, Rockový festival města Lovosice Altros Rockfest, ŽAFEST o.s. Békadilkoš)
a vyvrcholením léta je pak Václavská pouť, která se pořádá
od roku 1999. KS také spolupracuje na pořádání vánočních
a silvestrovských oslav (koncerty, výstavy,ohňostroj).
V roce 2003 připravilo vedení Kulturního střediska za
spolupráce kulturní komise návrh využití přízemní části Kulturního střediska Lovoš (včetně prostor současné restaurace
a tehdejší drogerie); v plánu byl mimo jiné konferenční víceúčelový sál s velkoplošným plátnem. V návrhu byla i možnost použít světelnou reklamu ve městě ke zvýšení informovanosti o všech akcích. I plánovaná programová nabídka
byla pestrá. Návrh byl sestaven na základě výsledků ankety
občanů města. Finanční prostředky na realizaci plánu se
bohužel nenašly.
Významné opravy se Kulturní středisko dočkalo v roce
2005. Byla dokončena výměna klasických oken za plastová
(prováděla firma UNISTAV s.r.o. Litoměřice) a proběhla
oprava fasády (černé dlaždice byly ze zdi budovy odstraněny). V první pracovní říjnový den 2005 se KS Lovoš představilo občanům konečně v novém kabátě, se světlezelenou
omítkou, bez starých otlučených obkladů. Opravu prováděla
firma Miroslav Nekolný Lovosice a nová fasáda přišla na
850 000,- Kč. Celkem oprava stála přes 1.5 milionu korun.
V posledních letech byl pro KS Lovoš nejúspěšnější rok
2006. Šestnáct hlavních večerních programů bylo zcela vyprodaných a z mnoha z nich nechtěli diváci ani odcházet
(koncerty skupiny The Beatles Revival, Sester Havelkových
a Pražského swingového orchestru Jana Matouška a několika dalších souborů). Hvězdy I. (Jan Saudek a Marcela Holanová), Hvězdy II. (Jan Kraus a Heidi Janků), Hvězdy III.
(Písničky ze Semaforu - Jiří Suchý a Jitka Molavcová, Jaromír Klempíř), Hvězdy IV. (Eva Holubová a Bohumil Klepl), komedie Budiž světlo (Scéna Libochovice), Zvoník od Matky
Boží (divadelní loď Tajemství), všechny je ani nemůžeme jmenovat. Nemůžeme ale opomenout velice krásný „Koncert při
svíčkách“ připravený panem Stýblem z vlastních hudebních
zdrojů - z umělců z Lovosic a okolí - v jímavé atmosféře lovosického kostela sv. Václava. V tomto roce se uskutečnila
rovněž velkolepá oslava 250. výročí „Bitvy u Lovosic“. Teh-

dejší ředitel Miroslav Šanda, který odešel po 21 letech v tomto
kulturním zařízení do důchodu k 31.8.2007, mohl být se
svým působením spokojen.
Na základě výsledků výběrového řízení jmenovala Rada
Města Lovosice ředitelem Kulturního střediska Lovoš Lovosice s účinností od 1. září 2007 Bc. Martina Kohla. Nová je
i programová pracovnice; místo Heleny Mejsnarové, která
také odešla do důchodu, nastoupila Hana Beránková. Nový
ředitel hodlá rozšířit Václavskou pouť o některé nové prvky
(v roce 2008 zaujalo návštěvníky divadelní představení na koních „Jezdec z neznáma“) a po delší době se v roce 2008
v KS Lovoš představilo rovněž Sváťovo „dividlo“ s loutkovou
pohádkou O Kobližkovi; pohádky pro děti jsou nyní pravidelně
na programu i v roce 2009. V roce 2008 byla též zavedena
nedělní taneční odpoledne, na kterých hraje skupina REGIUS
BAND Jitky Dolejšové, a Kurs taneční výchovy pro dospělé
(ten se setkal opravdu s velkým zájmem) a bude opakován.
Největším problémem byl v minulosti a je rovněž v současnosti v Kulturním středisku Lovoš chybějící výtah. Budova dostala nedávno novou fasádu a nová okna, leč chybějící zdviž chybí jak návštěvníkům, tak účinkujícím s hudební
aparaturou či těžšími rekvizitami. Kromě toho se v Lovoši konají pravidelně Zastupitelstva města Lovosice a další výroční
schůze (třeba Svazu tělesně postižených, včelařů a zahrádkářů), na které by chtěli přicházet lidé v důchodovém věku
i lidé zdravotně postižení. Bezbariérový přístup by této budově
opravdu slušel. Musíme doufat, že se tato chyba v brzké budoucnosti odstraní, zajišťování bezbariérovosti je uvedeno
v Komunitním plánu péče města Lovosice na období let 20092013 i ve Strategickém plánu rozvoje města Lovosice.
Tento článek o KS Lovoš je čtvrtým v seriálu o změnách
lovosické kultury v posledních 20 letech, vyprávěli jsme si už
o ZUŠce a DDM ELKO; obě tyto organizace se skutečně za
tu dobu změnily jen k lepšímu, a městské knihovně, které dodnes chybí čítárna i hudební oddělení, stejně jako tomu bylo
v roce 1990. Kulturní středisko přišlo o sál v SCHZ (dnes Lovochemie) a halu Chemik, na druhé straně nemusí pořádat
politické pořady, což je plus. Vynikající jsou všechny nové pořady typu open-air, „Filmové léto na Osmičce“, Václavská
pouť, HAŠMAR, ALTROS, ŽAFEST, silvestrovský ohňostroj.
Loni v létě se na Osmičce uskutečnil ve spolupráci s Gambrinus klubem Lovosice koncert kapely PRO-PAIN z USA.
Nabídka divadelních představení by snad mohla být rozsáhlejší - loni přivezl František Ringo Čech „Dívčí válku“
s Bárou Štěpánovou (VYPRODÁNO!) a uskutečnilo se představení pražského Divadla Ungelt, komedie o poslední lásce
slavného svůdce žen „Casanova“ s Františkem Němcem
a Johannou Tesařovou; o tuto v Praze i jinde žádanou komedii však v Lovosicích nebyl příliš zájem. Většinové obe-

censtvo v našem městě dává podle ředitele KS přednost zábavným programům typu Sanatorium se šoumeny Šípem
a Náhlovským a bohužel podceňuje inscenace v podání vynikajících okolních divadelních spolků (Scéna Libochovice,
Rádobydivadlo Klapý). Ředitel KS Lovoš Bc. Kohl by přesto
chtěl zkusit dostat do Lovosic třeba i „Cimrmany“ (věřím, že
na ně by lidé přišli). Do Roudnice nad Labem, ale i do Libochovic, občas pražské divadelní soubory jezdí.
Mohla by se rozšířit i nabídka návštěvy blízkých divadel,
třeba do Vrchlického divadla v Lounech na činohry hostujících pražských divadel - o klasické konverzační komedie by
zájem jistě byl; preferované Krušnohorské divadlo v Teplicích
má špatnou akustiku. Na muzikály do Prahy loni Kulturní středisko Lovoš dva zájezdy pořádalo (Angelika a Carmen muzikál s dobrým koncem vzdáleně inspirovaný Bizetovou
operou).
Závěrem lze říci, že se proti roku 1989 nabídka v kulturním zařízení KS Lovoš příliš nerozšířila - jen poněkud změnila; je větší nabídka slavností (Václavská pouť, Silvestrovské odpoledne s podvečerním ohňostrojem, chystají se
Valdštejnské slavnosti), open-air festivalů a zábavných besed
s celebritami (Zdeněk Troška, Miroslav Donutil, Dagmar
Kludská aj.). Několikrát se v Lovosicích zastavila s programem pro děti i dospělé divadelní loď „Tajemství“ bratří Formanů (naposledy v roce 2007). V říjnu 2007 vystoupil v kostele sv. Václava houslový virtuos Pavel Šporcl. V týdnu
14.-18. dubna 2008 proběhl v KS Lovoš týden pořadů k 865.
výročí 1. písemné zmínky o Lovosicích včetně reprezentativní
výstavy o historii Lovosic připravené ve spolupráci s Ústavem
archeologické památkové péče severozápadních Čech
v Mostě, o.s. Muzeum Lovosicka a Města Lovosice.
Poslední díl seriálu bude věnován tomu, co už v Lovosicích není nebo teprve bude - kinu, rozhlasovému vysílání, galerii, knihkupectví, internetu a muzeu.
Hz, foto (hv)
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Žáci ZŠAB vítězí v jazykových soutěžích
v hodnotě 200 korun. Oběma dívkám gratulujeme.
I v tomto roce organizují učitelé cizích jazyků třídenní soustředění. Je určeno žákům
se zájmem o výuku cizích jazyků (Aj, Nj). I letos je velký zájem mezi žáky o tuto netradiční
formu výuky. Pobyt se uskuteční nedaleko
Doks - v malebném kraji Karla Hynka Máchy.
Žáci si tam zábavnou formou procvičují a
zdokonalují své jazykové znalosti. Žáci byli
v minulých letech z těchto soustředění nadšeni. Doufáme, že se jim bude květnové soustředění také líbit, a tím podpoříme jejich pozitivní vztah ke studiu cizích jazyků
Věříme, že motivace do další práce bude
nejen pro jmenované žáky, ale i jejich spolužáky. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim další úspěchy.
Mgr. Hana Čapková, Mgr. Lenka Buriánková, Lenka Kellerová, učitelky jazyků
Žáci ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích se
pravidelně zúčastňují všech vědomostních
olympiád, které pořádá DDM Rozmarýn v Litoměřicích. Mají možnost si porovnat své znalosti a vědomosti v mnoha předmětech
v okresním měřítku.
4. 2. 2009 proběhla letos okresní olympiáda v německém jazyce. Žáci Michael Ott
ze 7.A získal v kategorii 6. a 7. tříd 1. místo
a Nikola Janda z 8.B v kategorii 8. a 9. tříd 3.
místo.
Žáci dostali od pořadatele 500,- a 200,- Kč
kredit na dobití mobilního telefonu a od Rady
rodičů dárek v hodnotě 200,-Kč.
Letos se Carolině Ottové podařilo získat 1.
místo v okresní olympiádě v anglickém jazyce (loni byla o půl bodu 2.) a postupuje do
krajského kola v kategorii 8. a 9. tříd. Za umístění dostala od pořadatele 500 korunový kredit na dobití mobilního telefonu. V kategorii 6.
a 7. tříd získala Jana Čejková velmi pěkné 7.
místo. Rada rodičů věnovala žákyním dárek

Caroline Ottová a Jana Čejková, Michael Ott a Nikolas Janda.

Ptákem roku 2009 je S K O R E C V O D N Í (Cinclus
cinclus)? Od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně akci Pták roku, která je bezesporu
jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se
zájmu veřejnosti i médií. Akci doprovází především vydání výpravné barevné brožury plné zajímavých informací,
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Úspěch Patrika Srby
v recitační soutěži
Jedenáct žáků ZŠ A. Baráka reprezentovalo školu
v okresní recitační soutěži v Litoměřicích. Také v letošním
roce jsme vybojovali postup do krajského kola. Žádný z žáků
nezklamal, ale nejlépe se vedlo Patriku Srbovi ze 7.B, který
se umístil na 2. místě ve své kategorii a 18. dubna bude bojovat o pěkné umístění v krajském kole. Všem žákům děkujeme a Patrikovi přejeme hodně úspěchů v Chomutově.
Mgr. Marie Pelikánová

Miss čarodějnice
a to ostatní...

fotek a ilustrací, která zájemce dopodrobna seznamuje
s vybraným druhem. Prostřednictvím brožury má být veřejnost jednak seznámena s fakty a zajímavostmi ze života
jednotlivých ptačích druhů, ale také poskytnout návody
jak pomoci - např. jak postavit budku, čím a jak přikrmovat
a.p. Brožuru dostávají automaticky všichni členové ČSO,
další zájemci si o ni mohou napsat do sekretariátu ČSO na
cso@birdlife.cz. Od roku 2003 doprovází vydání brožury
též řada akcí na novém webu ČSO. Skorec vodní je nápadným a nezaměnitelným druhem. Dosahuje přibližně
velikosti kosa, má kaštanově hnědou hlavu, tmavohnědě
zbarvený vrch a rezavohnědý spodek těla, na kterém vyniká velká bílá náprsenka. S oblibou osídluje
rychle tekoucí čisté vodní toky bohaté na
kyslík, s kamenitým dnem a přirozenými
břehy, především ve vyšších polohách - v pahorkatinách a na horách. V mimohnízdním
období se vyskytuje také na pomaleji tekoucích vodách v nížinách.
Nejlepším způsobem jak skorcům (a nejenom jim) pomoci je zachovat strukturně pestrou krajinu, protkanou rychle tekoucími
a neznečištěnými potoky a řekami, nabízející
dostatek vhodné potravy a hnízdních příležitostí. Součástí kampaně je také dotazník, zaměřený na sledování počtu skorců v období
hnízdění a také na záznamy hnízdění skorců
v nadmořských výškách pod 300 m nad mořem.
Hz

Už se stalo v Elku tradicí, že po všech lovosických karnevalech pořádáme i my, karneval pro nejmenší. O zábavu
30 dětí v maskách a jejich rodičů se postaral klaun Kristyán.
Pokud si chcete vlastnoručně vyrobit košíček z pedigu /
proutí / na velikonoční stůl, přijďte do Elka 7.4. v 15.30 hod.
nebo 9.4. v 9.30 hod.
30.dubna všechny odvážné čarodějnice zveme na slet s
následnou volbu té nejkrásnější z vás. Přihlášky si musíte vyzvednout do 20.4. v Elku, zapsání předem je důležité! Registrace soutěžících proběhne 30.4.v Elku mezi 18 -18.30
hod. Soutěžíme o pěkné ceny.
KROMĚ VOLBY MISS ČARODĚJNICE MÁME PŘIPRAVEN TENTO PROGRAM:
17.00 - 17.45 hudební skupina učitelů ZUŠ Lovosice
18.00 - 19.00 ENKLAVA band
19.15 - 20.00 vystoupení aerobicu ,volba MISS ČARODĚJNICE
20.00 - 20.30 Vystoupení skupiny historického šermu Lupus
a zapálení ohně
20.30 ZAPÁLENÍ OHNĚ - upálení čarodějnice
21.00 hudební skupina NESTEL POSTEL
22.00 hudební skupina PATRADOX
24.00 - ZÁVĚR - uhašení ohně
Mohou vzniknout malé časové posuny, za které se předem
omlouváme.
1.května od 9.00 hod. zveme všechny děti k atletickému stadionu na soutěže nazvané „Hry rybářské mládeže“
V době letních prázdnin připravujeme PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v těchto termínech 13.7. - 17.7., 20.7. - 24.7., 27.7.
- 31.7., 3.8. - 7.8. a 10.8. - 14.8.
Zájemci se musí nahlásit do 15.května v DDM ELKO.
V případě malého zájmu bude termín zrušen. Nabízíme
ještě možnost přihlásit děti na pěkný letní tábor do Roželova,
který pořádá DDM Litoměřice. Termín tohoto tábora je 8.8.
- 21.8.2009. O děti se Vám zde postarají kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci .
Věra Hamerníková

Vítání nových lovosických občánků
do naší městské komunity se již stalo tradiční slavností. Poslední číslo našich novin obsadily tři sourozenecké páry - dvojčat-novorozenců. Považovali jsme to za raritu a daly jim přednost. Nebylo to tak docela spravedlivé a my slíbili, že děti, které

ODCHODY

byly dokonce přivítány již před dvojčaty koncem ledna budou i
námi přivítány v tomto čísle Lovosického dnešku. Tak se také
stalo a tak na prvním obrázku v obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích jásají nad vstupem do naší lovosické party čtyři
mladí mužové : Ondřej Svoboda, Vojta Hauf, Adam Tritthart a
Filip Černý. Z druhé fotky svítí zvědavá očička Nikoly Lojkové,
Pavla Donáta, Jany Donátové a Kačenky Gáborové. Na třetí

fotce mají »první rande« Michaela Novotná a Karel Kouba. Na
poslední je dvojice dětí a to František Feitz a Eliška Sedláčková.
I my vítáme nové Lovosičánky a přejeme jim dlouhý šťastný
život, jejich rodičům pak hodně radosti z postupných pokroků a
dovedností jejich ratolístek. Městu, aby jim mladých občanů přibývalo aspoň tak, jako v posledních měsících…
Připravil jč-, foto (hv)

V únorovém čísle gratuloval Lovosický dnešek k 85. narozeninám zakladateli lovosického odboru Klubu českých turistů,

panu Václavovi Bláhovi.

V únoru 2009 zemřeli naši spoluobčané:
Jaroslav Řezáč
Ladislav Mrázek
Zdeňka Valetová
Marie Neugebauerová
Miluše Grusserová
Vojtěch Harvan
Miloslav Havrda
Helena Gáborová

1953
1928
1927
1925
1957
1932
1939
1925

Lovosice
Vchynice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lhotka n. Labem
Lovosice
Lovosice

Je nám to líto, zejména u těch mladších, kteří odešli
poněkud předčasně. Dřívější a proto vůbec neočekávané odchody jsou pro pozůstalé ty nejtěžší…

Vzpomeňte na ty zvěčněné i na pozůstalé aspoň na
chvilku.
Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dneška

Dnes přinášíme zprávu mnohem smutnější : pan Bláha několik dní po svých narozeninách po krátké, těžké nemoci 25.
února zemřel. Rodina a přátelé se s ním rozloučili v kapli na hřbitově v Lovosicích 2. března.
Pan Bláha bude dlouho zapsán nejen v paměti rodinné, ale
i v paměti lovosických občanů, zejména členů odboru Klubu českých turistů, neboť po sobě zanechal nejen smutnou rodinu, ale
také své přátele a velký kus odvedené práce. Byl zakládajícím
členem organizované turistiky v Lovosicích, kde byl v roce 1959
při TJ Secheza vytvořen (založen) odbor turistiky.
Dlouhá léta se aktivně podílel na činnosti lovosických turistů
v různých funkcích výboru. Vytvářel a organizoval řadu akcí
v rámci dlouhodobé výkonnostní turistiky i v rámci víkendových
výletů, uspořádal a vedl velké množství zájezdů uspořádaných
s cílem poznat nejrůznější kouty republiky a sousedních států
- jak v letech před rokem 1989, tak i potom, v nových podmínkách, po obnově Klubu českých turistů, kdy se spolu s několika
dalšími členy KČT Lovosice výrazně podílel rovněž při rekonstrukci a obnově provozu chaty KČT na vrcholu Lovoše.
Lovosický dnešek se připojuje s kondolencí rodině i kolegům
z KČT.
-redakce- foto (hv)
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Iva četla Děti z Bullerbynu

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ se v pondělí 16.
února uskutečnilo na Základní škole Všehrdova v Lovosicích
už čtvrté kolo veřejného čtení. Tentokrát pozvala organizátorka celého projektu Mgr. Petra Sozanská ke čtení svou bývalou žačku, nevidomou Ivu Zuchovou, kterou učila od 1. do
3. třídy. Paní učitelka, tehdy ještě Hájková, zvládla během letních prázdnin Braillovo písmo a psaní na Pichtově stroji, děvčátko si oblíbila a s Ivou nepřerušila kontakt ani v době, kdy
už dívka odešla na Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Iva
ochotně pozvání přijala a četla celé škole knihu Astrid Lingrenové Děti z Bullerbynu. Součástí čtení byla i výstavka
předmětů pro nevidomé, o tom ale více napíše paní učitelka
Sozanská sama. Znám Ivu také odmalička, navštěvovala totiž i Základní uměleckou školu v Lovosicích a slyšela jsem
ji na koncertech mnohokrát zpívat. Poprvé na školní akademii, tehdy vyvolalo vystoupení nevidomé prvňačky velký
dojem – píseň: Skálo, proč je lásky málo – rozplakala řadu
přítomných. Já jsem nyní už jednadvacetileté dívce položila
několik otázek týkajících se jejího současného života, školy
a zájmů.
Ivo, jak vypadá Váš obyčejný školní den na Konzervatoři Jana Deyla?
Na KJD studuji ladičskou školu, jsem ve 3.ročníku. Vyučování máme rozdělené tak, že mezi vyučovacími hodinami
máme třeba 2 hodiny volno, a tím se celé vyučování protáhne až do 17 hodin. Učíme se individuální formou, to znamená, že jsme ve třídě třeba jen 2 studenti, podle toho,
o který předmět se jedná. Po vyučování si chvíli odpočinu,
jdu přehrávat na klavír, pak si udělám přípravu na další

Masopustní oslava

V naší mateřské škole jsme měli náročný
týden. Jelikož je masopustní čas, naplánovali jsme si také my rej masek na páteční
den. S dětmi jsme napekli masopustní ko-
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den. Také chodím na počítačový kurs a kurs sebeobsluhy,
navštěvuji keramický kroužek (pozn.: jedna soška byla při
„Čtení“ vystavena) a chodím malovat. V rámci výuky mám
také prostorovou orientaci, takže mi moc volného času nezbývá.
Chodíte ráda na koncerty, jaké hudbě dáváte přednost?
Ano, chodím ráda. V poslední době jsem byla na koncertu
Mariána Vojtka v Hybernii, také navštěvuji divadelní představení. Na konzervatoři míváme koncerty; na ně jdu, když
mám volno. Nijak vyhraněný hudební vkus nemám.
Kterou knihu máte nejraději?
Přes týden nečtu, večer posloucháme se spolubydlící
písničky, které má na CD. Když přijedu domů, tak mi teta
před spaním čte. Mou oblíbenou spisovatelkou je Halina
Pawlowská.
Čtete někdy Lovosický dnešek?
Lovosický dnešek kupujeme, čtu si ho přes skener. Nejvíc mě zajímá rubrika " trestné činy".
Pěstujete nějaký sport ? Vím, že tady v Lovosicích je
už dlouhá léta oddíl zrakově postižených sportovců
a Ing. Krajíček je dokonce v některých atletických disciplínách mistrem ČR.
Na sport mi přes týden nezbývá vůbec čas, ale každý rok
se zúčastňuji turnaje ve střelbě na terč zde v Lovosicích, kde
jsem získala 3. a 2. místo v kategorii ženy. Na rekondičním
pobytu v Doksech o loňských prázdninách jsem si vyzkoušela také kuželky. V 2. ročníku jsem byla lyžovat se školou
na lyžařském výcviku a od té doby jezdím na lyže dost
často. Nedávno jsme byli v únoru týden s tyfloturistickým od-

láčky s různými náplněmi. Moc se nám povedly.
Ta naše mrňata denně počítala, kolikrát
se ještě vyspí a kdy už ten pátek konečně
přijde. Děti si vyrobily za pomoci p. učitelek
masky zvířátek, kterými vyzdobily prostory
školky. Všichni jsme se těšili, kdo v jaké
masce překvapí. A tak se tu sešel vodník s
indiánkou, motýlí víly s kostlivcem, pirát s
kuchařem a mnoho dalších.
Překvapila paní ředitelka, ze které se
stala křehká víla Amálka. Paní učitelka se
převlékla za střapatou čertici.Celé dopoledne jsme tančili, rejdili, soutěžili. Odměnou
byly medaile, diplomy a mlsání, to bylo k dispozici s ovocem na vitamínovém stole.
Nechyběla sváteční výzdoba z nafouknutých balónků, girland a řetězů, které děti vyrobily při výtvarných a pracovních činnostech. Tento den se nám opravdu povedl.
Pro velký úspěch si ho za rok určitě zopakujeme. Třeba i s rodiči a všichni v maskách. Těšíme se!
Mirka Žáková, učitelka, MŠ Vchynice

dílem lyžovat na běžkách (letos jsme jeli na Šumavu na Horskou Kvildu, každý rok jezdíme někam jinam).
Co byste chtěla dělat po ukončení studia?
Po skončení studia bych chtěla pracovat v galerii Artevide
v Praze, která vystavuje obrazy nás nevidomých. Na letošní
prázdniny jsem si v této galerii zařídila praktický výcvik.
Iva je opravdu činorodá mladá dáma; maluje, dělá sošky,
čte (dětem se její vystoupení moc líbilo), zpívá a hraje na klavír, chodí do školy, na koncerty a provozuje i některé sporty.
Stejně jako ostatní dívky jejího věku, jen musí být asi velmi
šikovná, když dokáže i malovat. Reprodukce jednoho jejího
obrázku už v našem měsíčníku vyšla. Přeji jí, aby jí všechna
přání vyšla a aby ji všechny její aktivity bavily i nadále.
Děkuji za rozhovor.
Eva Hozmanová
Pozn.: Nadace Artevide byla založena v roce 2007 s cílem všestranně podporovat umělecké a sociální činnosti
nevidomých dětí a mládeže. Formou různých tvůrčích metod, např. protlačovací metody akademického malíře Dina
Čeča, umožňuje nevidomým dětem vytvářet vlastní umělecká díla.
Čečova metoda využívá působení černé magmatické
barvy, překrytým bílým plátnem. Pohybem rukou po plátně
se dostává barva na povrch. Vznikají tak viditelné a současně reliéfní tvary, díky kterým mohou tato díla následně
hmatem spatřit i jiní nevidomí. Díky Čečově protlačovací metodě nám tak nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný
emocí, přání a fantazií. Galérie „Nevidomí – Nevidomým“ je
na Malé straně, Valdštejnském náměstí č.7, a byla slavnostně předána do užívání 27. listopadu 2008.
Hz
Na snímcích pana Hvorky Iva čte... a děti s knihami v rukách poslouchají, sledují a obdivují...

A co o tom napsaly děti?

PŘEDČÍTÁNÍ IVY ZUCHOVÉ
V pondělí 16. 2. u nás ve škole pokračoval projekt Celé Česko čte dětem. Tentokrát
nám četla nevidomá slečna Iva Zuchová, bývalá žákyně naší školy. Slyšeli jsme úryvek ze známé knížky Děti z Bullerbynu od Astrid Lingrenové.
Velmi jsme se divili, že Iva četla velmi dobře a i rychle z knihy tištěné Braillovým písmem (tak nečtou ani někteří z nás). Při čtení jsme měli před sebou Děti z Bullerbynu v
černotisku a jen jsme se v duchu říkali, že bychom si život bez zraku nedovedli představit.
Také nás zaujalo, jak nádherně umí Iva zpívat. Zazpívala nám písničku Skálo,
skálo, proč je lásky málo a za svoji píseň sklidila zasloužený potlesk. Iva nám také předvedla, jak se učila písmena na šestibodu a velice nás překvapilo, jak rychle píše pomocí
Pichtova psacího stroje pro nevidomé. Ukázala nám, jak hraje hru Boj na mostě a dokonce jsme viděli, jaké kreslí obrázky. Zkusili jsme poznávat různé předměty se zavázanýma očima (bylo to těžké), někteří z toho byli dost nervózní. Uvědomili jsme si, co
to znamená - nevidět celý život...
Když jsme se vrátili do třídy, o všem jsme přemýšleli a bylo nám Ivy líto, i když byla
usměvavá a vypadala vyrovnaně. Poučili jsme se, že i lidé s handicapem mohou v životě dosáhnout velkých věcí.
Denisa Najmanová a Veronika Štéblová, žákyně V. třídy A ZŠ Všehrdova

Stará, ale dobrá
Arthur Kohn, bankovní úředník, přišel požádat z naléhavých rodinných
důvodů o zvýšení gáže. A s takovou se potázal, když ho přijalo jeho blahorodí ředitel Richard Blumenfeld: "Kohn, já obdivuju jejich smělost!
Počítal se mnou. Vezmu rok - a že jsem grand, ať na tom tratím, vezmu
rok přestupný - tedy 366 dnů. Z nich oni pracujou 8 hodin, tedy třetinu,
122 dnů. Ale z tohoto počtu musí se odečíst 52 neděle, jsme tedy na 70.
Jako všichni naši zaměstnanci, máte v sobotu odpoledne volno, což dělá
k odpočtu dalších 26 dní, takže jsme na 44 dnech. Ovšem dennodenně
máte laskavostí banky hodinu na oběd, za což nutno odpočíst za rok dalších 12 dní, a to jsme na 32 dnech.
Svátky, volby, významné dny, národní výročí a podobně uberou z těch
32 dalších dvanáct, čímž jsme na 20 dnech. Dovolenou dostávají každý
rok 14 dní, a ten zbývající týden nikdy neopomenout promarodit.
Já jsem lidumil a mám rozbujelé sociální cítění, ale ráčil mi povědít
- za co jim mám vlastně ten plat zvýšit?"
V úvaze je zásadní logická chyba, na které je ta kalkulace založena. Číman - pan
Blumenfeld - se jí zcela jistě dopustil záměrně. Přijdete na to, v čem ta chyba
spočívá ? Řešení je na této straně dole, ale počkejte s podíváním se, až jestli
na to skutečně nebudete moci přijít sami…

KARNEVALOVÝ DEN NA
LOVOSICKÉ VŠEHRDOVCE

Zápis dětí do mateřských škol
v Resslově ulici, v Sadech pionýrů a v Terezínské ulici

pro školní rok 2009/2010
se koná 1.- 2. 04. 2009
od 9.00 - 11.30 a od 12.30 - 14 hodin.

Den masek - tak pojali žáci, pedagogové a provozní zaměstnanci předprázdninový pátek 27. února v Základní škole ve
Všehrdově ulici v Lovosicích a tak hned
ráno vítal školáky místo pana školníka večerníčkový Pat, vedení školy zestárlo nejmíň o 50 let a mátlo svým převlekem natolik, že ve školní jídelně mohly kuchařky
pouze tipovat, kdo to vlastně je. Ve třídách
se tak místo učitelů objevila například uklízečka, indiánská babička, pirátka, klaun či
kovboj. Ani děti nezůstaly pozadu. Nebyl
nikdo, kdo by v masce nepřišel. V tělocvičně
školy se po velké přestávce sešly všechny
třídy, aby se v krátkém vystoupení představily svým kamarádům. V odpoledních hodinách pokračovala karnevalová zábava i ve
družinách.
S úsměvem na tváři a spoustou veselých
zážitků odcházeli všichni na jarní prázdniny.
Mgr. Petra Sozanská

Zákonní zástupci při zápisu předloží: rodný list dítěte
průkaz zdravotní pojišťovny doklad o bydlišti

Vzhůru do školy, do školičky…

VELKÝ úspěch MALÝCH školáků
23. února 2009 se v Litoměřicích
konal 38. ročník Celostátní přehlídky
dětského divadla 2009, kterou pořádal
litoměřický Dům dětí a mládeže. Soutěže pro jednotlivce či kolektivy v recitaci nebo dramatické tvorbě se zúčastnil i divadelní soubor při Základní škole
ve Všehrdově ulici v Lovosicích, který
pracuje pod vedením paní učitelky Heleny Buškové.
Soubor je ve svém oboru nováčkem, pracuje na škole od září 2008 a
navštěvují ho žáci od 1. - 4. třídy. Pravděpodobně jediný divadelní soubor v
Lovosicích předvedl dramatizaci známé
pohádky Mrazík. Přes minimální zkušenosti zaujal porotu svým nastudováním natolik, že získal 1. místo a bude
reprezentovat okres Litoměřice v krajské soutěži v Chomutově dne 2. dubna
2009!
Mgr. Petra Sozanská
foto archiv školy

Zápisy do 1. ročníků ZŠ probíhají v České republice v souladu se školským
zákonem ve dnech 15. ledna až 15. února 2009. V Lovosicích se zápis konal 4.
a 5. února 2009. K zápisu se dostavili povinně rodiče s dětmi narozenými v roce
2003 a s dětmi narozenými v roce 2002, které ještě nebyly u zápisu. Děti se na
zápis většinou těšily a byly z mateřských škol poučeny, co budou muset předvést. Každý předškolák se musel při zápisu představit, uvést adresu a vyjmenovat
barvy, nakreslit třeba také obrázek, zarecitovat básničku nebo něco zazpívat. Měl
by také umět odpovídat na dotazy nebo zapnout si knoflíky a zavázat tkaničky.
Každým rokem přibývá rodičů, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky.
Často tím rodiče jen chtějí prodloužit dítěti dětství. V roce 2006 bylo celostátně
přes 16.5 tisíc žádostí o odklad, v roce 2008 už jich bylo 17 tisíc. Ovšem rodič
může požádat o dodatečný odklad, kolik je těchto žádostí, to už se nesleduje.
A od příštího školního roku to bude ještě jednodušší. V současné době musí odklad doporučit pediatr a psycholog. Novela školského zákona, kterou schválila
sněmovna počítá s doporučením už jen jednoho z lékařů.
Všechny školy se snažily získat dostatek žáků a otevřít aspoň jednu třídu.
Všude byly Dny otevřených dveří, na ZŠ Sady pionýrů probíhal Kurs předškoláka, na ZŠ Antonína Baráka vítaly děti při zápisu různé pohádkové postavy, na
ZŠ Všehrdova si herci z řad žáků školy připravili pro budoucí školáky krásné divadelní představení o Mrazíkovi. Na všech školách se na prvňáčky těšili a byly
pro ně připraveny k zápisu i pěkné dárky.
V Lovosicích se k zápisu ve dne 4. a 5. února dostavilo celkem 139 dětí, což
je nejvíce za poslední čtyři roky; do prvních tříd jich ale nastoupí jen 103 (v loňském roce 93), 36 dětí má odklad školní docházky, což je asi čtvrtina. Přestože může
dítě dnes bez problémů nastoupit do 1.
třídy, i když mu ještě není celých 6 let, poměrně dost dětí přichází do školy více než
sedmiletých. Prvních tříd bude v Lovosicích pět, po dvou v ZŠ Sady pionýrů a ZŠ
Všehrdova a 1 v ZŠ Antonína Baráka. V ZŠ
Všehrdova bude také jedna, tzv. přípravná
třída, s 12 dětmi. Počty dětí se ale do září
mohou ještě změnit. Hlavně ať se prvňáci
do školy těší a ať se jim ve škole líbí.
Informace mi poskytla vedoucí odboru
paní Zelenková.
Děkuji.
Hz

Stará, ale dobrá... Rozpor je mezi délkou pracovního dne a pracovní doby. To není totéž... Pracovní doba je jen třetinou pracovního dne. Lišák Bankéř.
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České republiky
Jak měli Čeští policisté o něco méně práce v prosinci, až
jsme si myslili, že přestupníci zákona slaví Vánoce, tak
v následujících měsících nemají skutečně o práci nouzi.
Je to vidět i z dnešního výčtu únorových zásahů. Při tom
ovšem existuje řada dalších případů, jenomže ze zákona
je nepřípustné některé kauzy zveřejňovat. Patří mezi ně
třeba mravnostní delikty, delikty mladistvých a případy, na
nichž spolupracují nebo je přebírají i jiné útvary policie.
1. 2. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému V. D. z Lovosicka, který téhož dne řídil vozidlo Citroen ZX , přestože
není držitelem řidičského oprávnění.
2. 2. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona podezřelému J. Z. z Libochovicka, který téhož dne řídil vozidlo Ford Mondeo,
přestože není držitelem řidičského oprávnění.
3. 2. 2009 - byla pro neúčelnost trestního stíhání odložena věc
trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr.
zákona, kterého se dopustil podezřelý J. S. z Libochovicka, když od ledna 2004 řádně neplatil výživné na svou
dceru a dluží tak částku 27.400 Kč. Podezřelý byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost ke 4 letům vězení
a trestní stíhání za neplacení výživného je tak neúčelné.
- týž den 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 V. B. z Lovosicka, který téhož dne
řídil vozidlo Fiat Uno, přestože mu byl Městským úřadem
v Lovosicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a není tak držitelem řidičského oprávnění.
6. 2. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Podvod
podle § 250 tr. zákona podezřelé D. N. z Ústí nad Labem,
která jako obchodní zástupce firmy Winvest v roce 2002
zneužila nalezené osobní doklady tehdy 25tileté ženy
z Lovosic a uzavřela s GE Money Multiservis smlouvu
o úvěru 30.000 Kč.

Hasičský měsíc únor nebyl podle
počtu námi otištěných případů - výjezdů nikterak dramatický, ale je nutno
k tomu dodat, že nám píší jen o vlastních akcích, nikoli o akcích společných, kde vypomáhají a posilují ostatní sbory.
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- v tomtéž dni bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního zákona podezřelému J. F. z Lovosic, který se dva
dny předtím vloupal do skříňky na noviny u novinového
stánku v ulici Osvoboditelů v Lovosicích a dále poškodil
logo Městské policie Lovosice.
9. 2. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 trestního zákona recidivistovi P. V. z Lovosic, který se v říjnu 2008 v Lovosicích vloupal do autobusu, ze kterého odcizil naftu za 1500 Kč.
12. 2. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle § 247 tr. zákona a Loupež podle § 234 tr. zákona recidivistovi M. S. z Lovosic, který
- počátkem prosince 2008 v ulici Kostelní fyzicky napadl
60 tiletého muže a odcizil mu telefon a peněženku, obojí
v hodnotě 1000 Kč.
- o tři dny později vylákal na 17tiletém muži mobilní telefon a poté, co jej chtěl poškozený vrátit, na něj vytáhl
nůž a hrozil mu probodnutím
- počátkem ledna na stavbě domu v Zámecké ulici odcizil 60l nafty ze zde zaparkovaného nákladního auta Tatra
- počátkem února se s dalšími osobami vloupal do skladu
pod areálem Centrum, kde způsobil škodu nejméně
35.000 Kč.
- o týden později odcizil 12tiletému chlapci z ruky telefon
v hodnotě 6000 Kč a hotovost 50 Kč. Na podezřelého recidivistu byla uvalena vazba.
13. 2. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému V. T. z Teplic, který od srpna 2006 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 8. 900 Kč.
15. 2. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. B. z Terezína, který
téhož dne řídil vozidlo Škoda Felicia, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno
2,98 promile alkoholu v krvi.
16. 2. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona podezřelému
R. S. z Lovosicka, který své bývalé družce poškodil rozvody elektřiny v jejím domě a způsobil jí tak škodu ve výši
10.000 Kč.
- ve stejném dnu bylo sděleno obvinění z trestného činu
Zpronevěra podle § 248 tr. zákona podezřelému J. Š.
z Třebenic, který jakožto obchodní zástupce nejmenované finanční společnosti převzal od několika zákazníků
splátky jejich úvěrů, které si ponechal pro svou potřebu.
Finanční společnosti způsobil škodu 12.000 Kč.
3.2. jednotka vyjížděla k požáru osob2.
ního automobilu Škoda Favorit do
Chotěšova, na místě bylo nakonec
zjištěno, že se jedná se o vrak vozidla, které hořelo mezi obcemi
Vrbičany a Chotěšovem (obr. 1),
že nechytilo samo o sobě, by se
dalo předpokládat skoro s jistotou
7.2. došlo na státní silnici I./608 k dopravní nehodě dvou osobních aut
a to Škody Roomster a Fiatu
Punto, na místě bylo zabráněno
ekologické nehodě o zasypáním úniku provozních náplní sorbetem.
10.2. došlo k dopravní nehodě Škody Felicia v
Litochovicích, kde vozidlo skončilo v
příkopu , naštěstí bez zranění osádky.
13.2. jednotka vyjížděla k úniku nafty z nákladního automobilu MAN u vrátnice
Lovochemie, únik nafty byl asanován
14.2. hlášen požár osobního vozu ŠkodaŠ
Felicia u garáží u nadjezdu v Lovosicích, požár byl zlikvidován před příjezdem naší jednotky pomocí hasících přístrojů (obr. 2).

18. 2. 2009 - 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. Vzhledem
k tomu, že jej policie chytila se stejným vozidlem již počtvrté, bylo mu vozidlo zabaveno.
19. 2. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestných činů Krádež podle §247/1,2 tr. zákona a poškozování cizí věci podle § 257/1 tr. zákona recidivistovi J. K. z Litoměřic,
který v srpnu a září 2008 společně s dalšími třemi recidivisty odcizil části kovové konstrukce v bývalém skladu
Setuzy v Lovosicích. Poškozené firmě způsobili škodu ve
výši 455.000 Kč.
20. 2. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 trestního zákona recidivistovi S. D. z Ústí nad
Labem, který koncem ledna vnikl do rodinného domu
v Ústecké ulici, kde odcizil finanční hotovost a další drobnosti v celkové hodnotě 10.350 Kč.
- ke stejnému datu bylo ve zkráceném přípravném řízení
sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému P. Š. z Lovosic, který téhož dne řídil vozidlo
Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a není tak držitelem řidičského oprávnění.
25. 2. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému J. Š. z Lovosic, který den předtím v restauraci Sarajevo v podnapilém stavu fyzicky napadl dalšího hosta.
27. 2. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 trestního zákona recidivistovi M. C. z Třebenicka, který se v polovině února vloupal do právě rekonstruovaného rodinného domu v Dlažkovicích, kde odcizil elektrické nářadí v hodnotě 7500 Kč. Po sdělení
obvinění byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody pro
předchozí trestnou činnost.
- tento den bylo ve zkráceném řízení také sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové
látky podle § 201 tr. zákona podezřelému M. R. z Velemína, který téhož dne řídil vozidlo Opel Astra, přestože byl
pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,3 promile alkoholu v krvi.
V průběhu měsíce února byly policisty OOP Lovosice zadrženy tři celostátně hledané osoby
npor. Antonín Petržilka

16.2. zásah jeho předmětem byla likvidace nebezpečných látek nad Velemínem, v tomto konkrétním případě se jednalo o toluen v plechových
přepravkách, které byly odvezeny na skládku
SONO do Úpohlav.
24.2. hasili jsme požár stohu v Želechovicích, na místě
požáru zasahovalo šest požárních jednotek (PS
Lovosice, PS Litoměřice, SDHo Chotiměř, SDHo
Třebenice, SDHo Klapý a jednotka SDHo Terezín).
28.2. jednotka vyjížděla k požáru sazí v komíně do Velemína.
Karel Novotný

Lovosice a okolí
AGROFERT HOLDING získal další podniky - Na jednání
mimořádné valné hromady MILKAGRA 22. ledna 2009 byl do
jeho představenstva zvolen zástupce Agrofertu. Agrofert Holding podnikatele Andreje Babiše vlastní tedy od ledna 1990
MILKAGRO a jeho prostřednictvím i olomouckou mlékárnu
OLMA, která je druhým největším tuzemským výrobcem
mléčných výrobků. Rovněž v minulém roce se skupině
AGROFERT dařilo, zvýšila nekonsolidovaný obrat na cca 135
miliard korun. Krom toho, v uplynulých dvou letech byly
Agrofertem postaveny nové továrny, jedná se o robotizovanou pekárnu v Herinku u Prahy, prostějovský PROFROST na
výrobu mraženého pečiva a PREOL v Lovosicích.
Členská přednáška Klubu českých turistů v roce 2009
Každoročně se koná alespoň jedna přednáška, kterou uvede
některý z členů KČT Lovosice; loni besedoval pan Miroslav
Radoň ml. o Albánii a letos přiblížili 17. února v klubovně kulturního střediska Lovoš své zážitky z cesty na „Perlu Karibiku
- Kubu“ manželé Vodičkovi. Precizně připravená beseda byla
doplněna zeměpisnými statistickými údaji, mapami a obrazy
z přírody i měst. Z filmového materiálu na Vás působí pohoda
a klid tropického státu, lidé sice mají málo majetku, všude jezdí
stará auta, ale děti působí spokojeným dojmem. Kubánci
jsou temperamentní a pohostinní lidé. Pláže jsou krásné a návštěvu krokodýlí farmy nevynechá žádný návštěvník Kuby.
Z přednášky všichni odcházeli poučeni a spokojeni.
Sčítání vodních ptáků na Labi - Vodní ptactvo se sčítá
v okrese Litoměřice od roku 1965, od začátku provádí v daném regionu sčítání členové Stanice ekologické výchovy Ciconia Českého svazu ochránců přírody z Roudnice n. L. na
asi 32 km toku řeky. V sezóně 2008-2009 jsou hlavními sčítacími termíny 17. a 18. říjen 2008 a 18. a 19. duben 2009.
Nejpočetnějším zimujícím druhem vodních ptáků na Labi je
tradičně kachna divoká, po ní následuje polák chocholačka,

lyska černá, polák velký, atd. Ojediněle lze sledovat i potápky
malé, volavky popelavé, slípky zelenonohé a další ptáky. Dne
17.1.2009 bylo na 17 km úseku Labe z Roudnice n.L. do Litoměřic zjištěno 1820 kachen divokých, 1868 poláků chocholaček a mnoho dalších druhů vodní avifauny. Neobvyklý
byl přelet 64 racků stříbřitých. Většinou jsou to všechno
ptáci ze severnějších a východních oblastí Evropy. Pokud
byste se chtěli v dubnu do sčítání zapojit, přihlaste se prosím
ZO ČSOP Ciconia Roudnice na Labem. (Celý článek
Mgr. Chvapila najdete na webu Roudnice n.L.)
Univerzita slaví jubileum - V roce 1954 byla založena
v Ústí nad Labem Vyšší pedagogická škola. Tato škola se
v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně
v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Dne 28. září 1991 pak byla v Ústí nad Labem slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně se třemi fakultami
a jedním ústavem - Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně
ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem slovansko-germánských studií. V současnosti škola nabízí velké
množství studijních programů a oborů (55 programů a 173
oborů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Mnoho absolventů školy pracuje v Lovosicích v nejrůznějších organizacích, na Městském úřadu, ve školách
i v soukromých firmách. Mnoho lovosických studentů také na
univerzitě studuje a možná, že někteří z nich se do našeho
města po absolutoriu vrátí. I do budoucna přejme škole, aby
se rozvíjela ku prospěchu celého Ústeckého kraje.
Klec bláznů v Divadle Radka Brzobohatého V úterý 3.3.
uspořádalo Kulturní středisko Lovoš zájezd do pražského Divadla Radka Brzobohatého (v roce 2007 jsme tam byli na celkem dobré inscenaci „Jednou týdně stačí“od Donalda Churchilla) na komedii Jeana Poireta „Klec bláznů“. Před lety hráli
Klec bláznů, tehdy jako muzikál v pražském Karlíně a svým
výkonem zde zazářil ředitel Hudebního divadla Ladislav Županič a jako jeho ~partnerka~ Pavel Soukup. Představení
s veškerou pompou a flitry se opravdu mohlo srovnávat
s Amerikou. Tentokrát však jakýsi kříženec konverzační komedie s hudební příliš neoslnil a pochválit lze snad jen představitele Georgese Ernesta Čekana, možná Petra Vágnera
jako Mercedes a hlavně Paula Americana v roli černého Jacquese. Hlavně závěrečné ballabile v nočním podniku bylo zby-

Vy nám tanky, my Vám branky
Pamatujete se ještě? Začátkem
dubna uplyne už čtyřicet let od doby,
kdy manifestace po vítězství nad Sověty v hokeji byly vzaty za záminku
rychlého konce všech posledních výdobytků „Pražského jara“, Dubček byl
nahrazen Husákem a propukla normalizace. V srpnu 1969 už decimovali
české demonstranty čeští kolaboranti…
Tehdy bylo vítězství nad Sověty (1.
zápas 2:0, 2. zápas 4:3) víc než jen
sportovní triumf. Heslo "Vy nám tanky,
my vám branky," znělo celou zemí,
když „naši hoši“, českoslovenští hokejisté, na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1969 dvakrát porazili sovětskou sbornou. Československo sice
po porážce s domácími Švédy skončilo
třetí, ale „okupanti“ byli dvakrát slavně
poraženi. A to si lidé přáli. Mistrovství
světa mělo být původně v Praze, už prý
byly dokonce vytisknuty i plakáty. Kvůli
okupaci a obavám z nepokojů komunistická vláda mistrovství v Praze odřekla.
A to ještě, kdyby lidé u televizorů viděli, že naši hokejisté nepodali ruským
hokejistům po zápase ruku, to televize
v Praze ustřihla. Při druhém zápasu si
zase sedm hokejistů, a to Jaroslav Holík, Jozef Golonka, Jaroslav Jiřík, Jan
Havel, brankář Vlado Dzurilla, Jan Su-

chý a Josef Černý přelepili hvězdičku u
lva na dresu černou izolační páskou.
"Nevadí, že není zlato, ty dva pátky
stály za to," skandovalo se v manifestacích po druhém zápasu. Na zdech po
celé republice bylo skóre zaznamenáno na dlouhé měsíce.
Po druhém vítězství zaplnilo Václavské náměstí víc než sto tisíc lidí a
oslavy probíhaly i v dalších městech a
obcích. Do ulic jsme vyšli i v Lovosicích,
bylo nás asi šest set, kteří nepřišli jen
slavit hokejová vítězství. Lidé tím přece
dali najevo, co si myslí o sovětské okupaci. V Lovosicích průvod prošel ulicemi a skončil u sochy Rudoarmějce.
Tam se zazpívala píseň „Jdi domů,
Ivane…“ Jaromíra Vomáčky (ten v Lovosicích později dokonce nějakou dobu
žil) a lidé se potom pokojně rozešli do
svých domovů. Tehdy tam naposledy
byli v průvodu mnozí, kteří později zradili a raději dělali kariéru. Oslava porážky sovětského hokejového týmu necelý rok po srpnové invazi se totiž stala
jednou ze záminek pro nastartování
procesu normalizace a proto někteří
lidé nakonec svou účast v průvodu při
prověrkách loajality v roce 1970 zapřeli. Nastala doba úplatků, udávání a
strachu, doba útěku do soukromí na
chaty a chalupy…
Hz

tečně dlouhé a některé kostýmy nepříliš zdařilé (Pavlína
Mourková, sám Brzobohatý). Méně by bylo určitě více.
Sraz pravicových radikálů v Lovosicích - V nočním
klubu v Lovosicích se v sobotu konala vzpomínková slavnost
asi sta účastníků na tragickou smrt Davida Friedela a Aleše
Marečka při požáru 12. února 2006 v Bohumíně. Akci monitorovala pořádková policie, proběhla bez incidentů, po kontrolách nebylo nutno nikoho zadržet.
Kulturní pas euroregionu Labe/Elbe opět v prodeji Zájemci mohou začít nakupovat kulturní pas Euroregionu
Labe a Krušnohoří na rok 2009. Průkaz umožňuje českým turistům získat výrazné slevy v historických objektech, muzeích
a kulturních zařízeních v Sasku. Průkaz za současného předložení cestovního dokladu občana ČR opravňuje ke zlevněnému vstupnému do muzeí, galerií, zámků, zahrad a dalších vyjmenovaných kulturních zařízení v Drážďanech
a okresech Míšeň - Radebeul, Saské Švýcarsko, Weißeritz,
Annaberg, Marienberg, Freiberg a Stollberg. Kulturní pas
má platnost pro kalendářní rok 2009 a stojí 30 Kč. Součástí
kulturního pasu je seznam všech kulturních zařízení, kde je
možné tyto slevy na vstupném využít (více než cca 70 kulturních zařízení na saské straně obou euroregionů a umožňuje vlastníkům po předložení až 50 % slevu ze vstupného).V Lovosicích je Kulturní pas na rok 2009 zájemcům
k dispozici v Infocentru.
Úspěšná šachistka - Žáci lovosické 1. základní školy se
mohou každým rokem zúčastnit školního kola šachového turnaje. Každoročně se ho účastní zhruba dvacet dětí z prvního
i druhého stupně. V loňském roce se turnaje zúčastnila
Eliška Mrišová z 2.A a postoupila tehdy na 2. místě za I. stupeň do okresního kola jako nejmladší ze školy (další postupující byli ze 4. a 5. třídy). Družstvo žáků 1. ZŠ Lovosice
z prvního stupně se v okresním kole šachového turnaje,
které se konalo 28.11.2008 v jachetním klubu v Litoměřicích,
umístilo na 2. příčce; žáci obdrželi diplomy a drobné ceny.
V únoru 2009 se Eliška zúčastnila 8. ročníku Litoměřického
poháru mládeže v šachu, který je součástí turnajového řetězce Grand Prix Ústeckého kraje. Mezi 94 účastníky byla
nejmladší, vybojovala 3.5 bodu a skončila dvacátá v kategorii
mladších žáků. Eliško, upřímně blahopřejeme a budeme Ti
držet palce i v dalších soutěžích.
Hz

Málokdo ví, že je
čínský kalendář nejstarší způsob zaznamenání času v historii
lidstva. Datuje se od roku 2637 před Kristem, kdy ho zavedl císař Chuang-ti. Ve zvěrokruhu čínského horoskopu je 12 zvířat.
Těmi zvířaty jsou: krysa, buvol, tygr, zajíc,
drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes
a vepř. Tato znamení se pravidelně opakují,
stále ve stejném pořadí, každé zvíře se opakuje jednou za dvanáct let. Podle čínského
horoskopu začal 26. ledna 2009 Rok Buvola, který představuje stabilitu; má být obdobím dokončení předem promyšlených
plánů, zatímco loňský Rok Krysy byl obdobím začátků a základů pro budoucnost.
V pondělí 26. ledna více než miliarda lidí
na celém světě oslavila největší čínský svátek, lunární nový rok. Letos znamenal příchod roku Buvola. Číňané a lidé na Tchajwanu oslavili příchod nového roku velkou
hostinou, ohňostroji, pochody tanečníků i
vzýváním rodinných předků. Petardy prý
odhánějí zlé duchy. V Koreji, kde se svátek
také slaví, zase připravili do oběhu větší
množství peněz. Lidé totiž chtějí nový rok
oslavit ve velkém stylu a utráceli i navzdory
krizi. Příchod roku Buvola slavila i vietnamská komunita v Česku.
Znamení čínského horoskopu je lidem
přiděleno podle roku narození. Ale pozor!
Čínský rok začíná v době na přelomu ledna
a února (většinou mezi 20. lednem a 15.
únorem, rok od roku jinak), takže, kdo se narodil v lednu, je v čínském horoskopu znamení ještě z předchozího roku! Znamení
Buvola mají lidé narození v letech 2009,
1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925,

1913, 1901 ... Osoba
narozená ve znamení
Buvola čínského horoskopu je mlčenlivá,
trpělivá a klidná. Typickým znakem tohoto
znamení je sice pomalost a rozvážnost, ale
rovněž nesmírná píle, houževnatost a fyzická síla. Lidé narození pod vlivem tohoto
znamení bývají obdařeni velkou zdatností,
pílí a patří mezi nejčestnější lidi. Bývají však
kvůli svým pracovním výkonům a vrozené
dobrosrdečnosti terčem mnoha chytráků a
lenochů, kteří kde mohou, přiloží na jeho
záda svou práci a povinnosti. Vše, co Buvol
dělá, je solidní, důstojné a vyrovnané.
Rok Buvola je rokem tvrdé dřiny, pod
jeho vlivem jsou lidé nuceni pracovat jako
on. V tomto roce dosahujeme pozitivních výsledků díky vynaložené námaze a svědomitosti. Dát si věci do pořádku, zamést si
před vlastním prahem, rutina a mravenčí
práce, to by měla být převážná náplň roku
Buvola. Kdo nepracuje, ať nejí. Ovšem při
usilovné práci nás také bude očekávat bohatá odměna. V politice přijdou ke slovu
spíše konzervativní tendence. V tomto roce
zvýšenou měrou pocítíme, jak na nás doléhá břemeno odpovědnosti. Žádného úspěchu nemůžeme dosáhnout bez tvrdé a odpovědné práce a dřiny. Životní zkoušky,
soužení a trápení, které přináší rok Buvola,
ovlivní hlavně náš domov. V tomto roce je
dobré uspořádat si rodinné záležitosti. V
roce Buvola se projeví tendence k praktičnosti a pracovitosti pro sebe i pro obecné
blaho. Buvol má velký vztah k venkovu, neměli bychom tedy zapomínat na přírodu.
Rok Buvola potrvá do 14. února 2010, kdy
se změní v rok Tygra.
Hz

Rok Buvola
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Taneční soubor „Lačho Amicus“
Farní charita Lovosice je organizací,
která v Lovosicích působí již řadu let. V současné době provozuje v Lovosicích několik
sociálních služeb, mj. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Amicus, které svým
uživatelům nabízí volnočasové, kulturní či
sportovní aktivity. Jednou z aktivit tohoto
nízkoprahového zařízení je taneční kroužek, v rámci kterého vznikl taneční soubor
„Lačho Amicus“.
„Lačho Amicus“ je tedy tanečním souborem, který vznikl v roce 2007 jako jedna
z volnočasových aktivit lovosického nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - AMICUS. Lačho Amicus je složeninou dvou
slov, romského „lačho“ a latinského „amicus“, v překladu pak znamenající „dobrý
přítel“ (v romštině „lačho“ znamená dobrý,
v latině „amicus“ znamená „přítel“). Tento taneční soubor od doby svého vzniku vystupoval na řadě romských festivalů, ale i na
řadě společenských akcích (jak v Lovosicích, tak v regionu). „Lačho Amicus“ vystupuje s tradičními lidovými tanci (tzv. čardáše), ale i s moderními tanci. První taneční
vystoupení tanečního souboru „Lačho Amicus“ se uskutečnilo 30. dubna 2007 na tradičním „Sletu čarodějnic“ v lesoparku Osmička v Lovosicích.
V srpnu 2007 soubor poprvé vystupoval na
romském festivalu v Ústí nad Labem, který
tehdy pořádalo ústecké romské sdružení Romano Jasnica ve spolupráci s Kulturním střediskem města Ústí nad Labem. Festivalu se
zúčastnily soubory z celého regionu a lovosický soubor „Lačho Amicus“ zde vystoupil
s připravenými tanečními sestavami (romského i moderního tance) za hudebního doprovodu „živé kapely“ (Jana Lendela z Lovosic). Dalším vystoupením se taneční soubor
představil na lovosické Václavské pouti v září

2007. Následně pak v říjnu taneční soubor vystoupil v rámci soutěže „Šikulka“ v Krásné
Lípě a na poutním shromáždění „Modlitba za
domov“ na Řípu. V listopadu 2007 se soubor
ještě představil na “Romském festivalu v Chanově” v Mostě. Poslední vystoupení v roce
2007 se konala pro seniory : v listopadu 2007
v Lovosicích a v prosinci 2007 v domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích.
Přehled vystoupení v roce 2008 je rovněž
bohatý. V dubnu 2008 opět vystoupil na tradičním „Sletu čarodějnic“ v lesoparku Osmička v Lovosicích, v květnu 2008 pak
v rámci rumburského romského festivalu.
V červenci 2008 se zúčastnil „Různobarevného hudebního festivalu“ v Trmicích, kde
„Lačho Amicus“ vyhrál první místo. V září
2008 vystoupil taneční soubor v Praze
v rámci soutěže „Talent Roma“, ze které si
odvezl cenu sympatie. V září 2008 opět soubor vystoupil v Lovosicích, a to hned na
dvou společenských akcích. Jednak „V
Sauně“ v rámci společenské akce, kterou pořádalo sdružení Békadilkoš a na kterém byl
Farní charitě Lovosice zároveň Bc. Janou
Ryšánkovou předán finanční dar, využitý na
pokrytí provozních nákladů v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, a podruhé
v rámci lovosické „Václavské pouti“. V říjnu
2008 pak vystoupil soubor na ústeckém Rotahufestu, ze kterého si „Lačho Amicus“ přivezl Cenu pořadatelů za perfektní provedení romského lidového tance a zřejmě
nejdokonalejší kostýmy. V říjnu ještě „Lačho Amicus“ vystoupil opět na shromáždění
„Modlitba za domov“ na Řípu a v rámci „Dne
Charity“ v Litoměřicích. V listopadu 2008
soubor vystoupil na mosteckém „Romském
festivalu v Chanově“, kde vyhrál druhé místo.
V prosinci 2008 pak vystoupil v domech
s pečovatelskou službou v Litoměřicích

Ve středu 4. března se konala v oddělení pro mládež Městské knihovny Lovosice zajímavá beseda
s nevidomými manželi Stanislavou a Vladimírem
Krajíčkovými. Ing. Krajíček je předsedou oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky pro Litoměřicko a rovněž
předsedou Oddílu zrakově postižených sportovců
a členem výkonného výboru TJ Lovochemie Lovosice. Paní Krajíčková vedla dlouhá léta (do roku
2001) Středisko integračních aktivit nevidomých
a slabozrakých, které pod hlavičkou SONS působilo
v Lovosicích v 1. patře budovy bývalé polikliniky
v ulici Osvoboditelů a je jednatelkou sportovního oddílu. Při besedě nechyběla ani jedenáctiletá fenka
Menea, vodicí pes manželů Krajíčkových. Krajíčkovi
pořádají podobné besedy také na školách, docházejí občas do Klubu důchodců v lovosickém Domě
s pečovatelskou službou a beseda na téma písma
a četby se uskutečnila také v Městské knihovně ve
Štětí v pondělí 9. března.
Velmi působivě vyprávěla paní Krajíčková o vynálezu slepeckého písma. Právě před dvěma sty
lety, 4. ledna 1809, se narodil Louis Braille, jehož
písmo umožnilo vzdělávání nevidomých ve světovém měřítku. Chlapec si ve 3 letech sedlářským nožem poranil oko
a záhy poté přestal vidět i na druhé. Byl přijat do Národního
ústavu pro mladé slepce, učil se hře na klavír, na varhany
a violoncello. V době jeho mládí neexistovalo univerzální
písmo pro nevidomé, učitelé experimentovali s plastickou latinkou. Teprve šestnáctiletý Louis vymyslel písmena tvořená ze dvou svislých sloupců o třech bodech. Rozměry písmen odpovídají rozměrům bříška ukazováku. Písmo je
mezinárodní abecedou a lze ho přizpůsobit všem jazykům.
Při šesti bodech existuje 64 možností. Braille vytvořil i základní kódy pro matematiku a dal základ bodové hudební notaci. Jeho písmo nebylo dlouho doceněno a vedením paříž-

a v Kulturním středisku Lovoš (v Lovosicích)
v rámci Vánoční výstavy, kterou pořádalo
občanské sdružení Šance společně s Kulturním střediskem Lovoš. Zatím posledním
vystoupením tanečního souboru se uskutečnilo v únoru 2009 v rámci maturitního
plesu roudnické Střední odborné školy.
Ředitelky Farní charity Lovosice, Bc.
Petry Bímonové, jsem se zeptala, na jaké
festivaly má soubor namířeno letos, kolik je v souboru dětí a kdo s nimi tance
nacvičuje.
Soubor „Lačho Amicus“ se v současné
době připravuje na vystoupení v roce 2009,
nacvičuje pravidelně dvakrát týdně pod vedením paní Věry Lendelové, která vystřídala ve vedení souboru paní Dagmar Lendelovou. Oběma pracovnicím patří velké
poděkování za jejich obětavou práci a úsilí
při vedení souboru „Lačho Amicus“. Stejně
tak patří obdiv všem dětem, které jsou členy
tohoto souboru a které během krátké doby
dokázaly využít svůj talent a oživit romskou

byly přidány další 2 body, je to 28 možností (256
znaků). Když si Krajíčkovi chtějí udělat krátkou poznámku, mají k dispozici tabulku s mřížkou a rydlem,
píše se zprava doleva. Měli sebou také Pichtův stroj,
to je psací stroj upravený pro nevidomé.
Ing. Krajíček také uvedl, že dnes mají nevidomí
možnost číst knihy i časopisy nejen v bodové reliéfní
podobě (v Braillově písmu), ale i ve formě zvukových
a digitálních nahrávek. Paní Krajíčková například
pracuje jako katalogizátorka Knihovny digitálních
dokumentů, odkud si mohou nevidomí díky internetu
stahovat do svých PC knihy rozličných žánrů (cca 11
tisíc titulů) a běžná periodika (cca 50 titulů - Květy,
Reflex, 100+1, Země světa aj.); sami také mohou do
této knihovny přispívat naskenovanými knihami.
Zajímavě líčili manželé Krajíčkovi cesty s Meneou, jak je chytrá, že si umí při nenadále překážce
zvolit náhradní trasu. Krajíčkovi často i cestují, do
Prahy i jinam a Menea umí jezdit také metrem. Seznámili nás rovněž se životem a výcvikem vodicího
psa. Nakonec nás ještě pozvali na soutěž v simulované zvukové střelbě, která se bude konat již poněkolikáté v KS Lovoš pod názvem „Podzimní halali“. Byl to hezky strávený podvečer. Děkujeme manželům
Krajíčkovým za jejich nápad, seznámit nás s vynálezem
Braillova písma a se životem jeho vynálezce.
Hz
foto Inet
Tyflocentrum - Středisko integračních služeb je nyní v Litoměřicích, Zítkově ul. č. 9.
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích poskytuje
služby pro zrakově postižené občany, kteří mohou využívat
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (získáno díky
grantové podpoře Ministerstva kultury ČR v roce 2006) a zapůjčit je tam možno i tzv. mluvené slovo ve zvukové knihovně
pro nevidomé (dramatizace knižních děl, záznamy divadelních, rozhlasových či televizních her).

Jak vlastně nevidomí čtou?
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ského ústavu bylo přijato až dva roky před jeho smrtí. Jak
uvedla paní Krajíčková, pokusy o sestavení písma pro slepce
byly odedávna, už ve starém Římě nebo za Vikingů, ale
Louis Braille byl geniální.
O jeho vynálezu a vlivu na vzdělávání slepců nám Krajíčkovi poutavě vyprávěli a připravili i zajímavou soutěž, kdo nejrychleji sestaví populární knižní dvojice - kartičky byly napsané
Braillovou abecedou (Kocour Mikeš, Harry Potter, Malý princ).
Písmena jsme viděli, porovnávali je s abecedou, ale i nejrychlejší skupině sestavení dvojic trvalo dlouho. A jak Ing. Krajíček říkal, nesmí si ukazovák poranit, jinak by nemohl číst.
V současnosti nevidomí už používají i počítače s hlasovými výstupy, hlasy jsou ale dosud syntetické. Pro psaní na počítači

kulturu právě prostřednictvím prezentace
tradičních lidových romských tanců. Tyto
děti, které vystupují v tanečním souboru,
jsou zároveň velkou motivací a vzorem pro
ostatní vrstevníky.
Taneční soubor je rozdělen do dvou věkových kategorií, jednak jsou to mladší děti
(v předškolním a mladším školním věku)
a starší dětí (ve starším školním věku), přičemž jeho členy jsou chlapci a dívky nejen
z Lovosic, ale i z Litoměřic, Bohušovic či
z Ústí nad Labem, a kterých je kolem 40ti.
V letošním roce předpokládáme opět vystoupení v rámci tradičním společenských
akcí v Lovosicích, stejně jako na romských
festivalech nejen v našem regionu. V květnu
2009 také čeká první vystoupení v zahraničí, a sice v německé Pirně v rámci veletrhu
„Markt der Kultur“, v rámci kterého bude
rovněž prezentována činnost Charity.
Paní ředitelce děkuji za informace a dětem přeji v roce 2009 mnoho úspěchů.
Eva Hozmanová, foto (hv)

Na slovíčko s paní Dagmar
ze slavné rodiny Kludských

Ve čtvrtek 19. února přivezl Michal Herzán do Lovosic
Jitku Asterovou, herečku a moderátorku pořadu „Sexy život“
v rádiu Frekvence 1 (teď se část pořadu jmenuje Tajná
láska) a její spolupracovnici z téhož pořadu, paní Dagmar
Kludskou, zřejmě nejslavnější českou kartářku a oblíbenou
spisovatelku. Nejdříve Jitka Asterová povídala o svém pořadu, který se zabývá vztahy a láskou a jehož součástí je
také poradna „Hodíme se k sobě ? Zmínila se i o tom, že vystupuje v Intimním divadle ve hře Tělo.
A pak už těšící se obecenstvo (převážně dámy) přivítalo
nadšeně paní Dagmar Kludskou, o níž je známo, že umí spolehlivě vyložit lidské osudy a ještě to ve svých knihách a CD
učí i ostatní. Svůj osud si u ní nechávají vykládat naše politické špičky, zpěváci, herci, ale i psychologové. A dotazovaly
se i lovosické dámy, zda se k sobě s partnerem hodí, ale ono
se přece jen vykládání osudu moc na veřejnost nehodí.
Náš měsíčník ale využil přítomnosti paní Kludské v Lovosicích a ona nám z odpověděla několik dotazů.
Myslím si, že něco o paní Kludské ví téměř každý
Čech. Paní Dagmar totiž pochází z nejslavnější cirkusové rodiny, podle Cirkusu Kludský prý napsal Eduard
Bass Cirkus Humberto. O Cirkusu Kludský píše Josef
Lada v Kocouru Mikešovi, Mikeš dokonce v cirkusu panu
Kludskému pomáhal. Tatínkem paní Dagmar byl pan Josef Kludský, spolumajitel cirkusu a strýčkem Karel Kludský, druhý spolumajitel. Paní Dagmar také několik let
v mládí u cirkusu vystupovala, pak byla zpěvačkou a tanečnicí u Pragokoncertu a v době pro ni nepříznivé pak vystřídala řad zaměstnání. Teprve po roce 1989 se věnuje
oficiálně výkladu osudu z karet.
Paní Dagmar, lze říci, že vykládání osudu z karet
a znamení byl Váš osud. Jak jste se k této zajímavé čin-

nosti dostala, kdo Vás na dráhu kartářky, věštkyně
a vlastně i psycholožky přivedl?
Ano, dnes už vím, že výklad lidských osudů je mým osudem. První obrázkové karty jsem dostala v pěti letech u cirkusu od světoznámého kouzelníka Bory a stále jsem si
s nimi hrála. Už tehdy ty barevné obrázky okouzlily mou duši,
podpořily mou dětskou fantazii, a to jsem vůbec netušila, že
bych snad jednou mohla skutečně vykládat lidské osudy. Ten
pravý impuls přišel v šestnácti, kdy jsem účinkovala spolu se
sestrami pod názvem "Kludský show" v Itálii. Seznámila
jsem se s Řekyní Penelope, která v programu tančila a ještě
po představení klientům vykládala karty. Od ní jsem získala
první informace a od té doby si s kartami neustále hraji
a vykládám ...
Přicházejí za Vámi více ženy nebo muži? Na které oblasti se ptají kromě lásky a kariéry? Vzpomínáte si na někoho zajímavého?
Přicházejí za mnou více ženy. Muži méně, i když jejich
počet rok od roku narůstá. Téměř denně se setkávám s různými osudy, s lidskými radostmi, ale hlavně trápením. Pomáhám řešit zapeklitosti bytí - například osobní selhání, milostná zklamání, pracovní nezdary, zachraňuji
manželství, snažím se přimět mladé lidi ke studiu, cestování, k dobru, příkladně žít a jiné. Díky dlouholeté astrologicko-karetní praxi vím, že každý člověk je jedinečný, avšak jedno mají všechny lidské bytosti společné nepřestávají věřit na lásku. Srdce není pouhý sval, ale je
v něm mnohem víc - srdečnost, vřelost, náklonnost, přátelství a hlavně neuhasínající plamínek naděje, že stojí za
to dívat se kolem sebe, usmívat se na lidi a žít. - Prostřednictvím karet dokáži nahlédnout do sfér, které jinak
zůstávají skryté, a sama sebe se často ptám, jak je možné
z dvaatřiceti karetních symbolů znát odpovědi na skryté
otázky. Ač je to neuvěřitelné a pro mnohé nepochopitelné, výklad karet se v 80 - 90 procentech nemýlí.
Potvrzují mi to klienti, kteří se ke mně vracejí. Karetní výklad není žádná chiméra, která lidi klame, ale má tady své
místo jako jakákoliv jiná profese, pokud se ji člověk zhostí se
ctí a vážností. Zastupuje zatím ne příliš probádanou oblast,
která však k našemu životu patří stejně jako ta materiální.
Skutečně mě překvapil počet knížek, které jste napsala (také mě překvapilo, že jednu má i moje snacha).
Ve třinácté z nich, Vzpomínky schované v duši, se věnujete historii roku Kludských. Musela jste tomu bádání
věnovat dost času. Jak jste postupovala?
Doposud jsem napsala 18 knih s různými náměty: "Souboj znamení" a "Velká hra znamení" (západní astrologickokaretní výklad), "Čínská znamení" a "Štěstí přeje připraveným" (východní astrologie), "Velký snář" - "Zlatý snář"
a "Magie snů" (knihy o snech) a výkladu z kávové sedliny
"Tajemství budoucnosti"...
Nejvíce jsem však byla inspirována neopakovatelnými
a velice zajímavými příběhy mých klientů, které jsem věrně
zaznamenala v knihách: "Srdcové eso" - " Srdcová dáma,
karty a vy" - " Deník kartářky" a jiné... ...
Ze všech titulů, nejdéle jsem se připravovala a shromažďovala potřebný materiál na knihu "Vzpomínky schované

v duši", která je nejen osobní zpovědí na mé dětství prožité
u cirkusu, ale hlavně vzpomínka na mé slavné předky. Cítila jsem, že si mí předkové zaslouží, aby se na ně nezapomnělo. Vždyť několik generací slavného českého cirkusu
Kludský byl, a snad i dosud je, fenomén, který patří k českým dějinám.
Historie našeho rodu se táhne téměř tři století zpět, jeho
kořeny začínají v Polsku a na Šumavě a později strýc Karel
Kludský (proslulý direktor cirku, drezér slonů a koní), žil v Jirkově (na jirkovském hřbitově má hrobku) a ve Vinařicích - ve
vašem kraji. Také já s dětmi a vnuky se ráda vracím, vždy
na jaro a léto do vašeho milého kraje, do malebného městečka Libochovic, které mi opravdu přirostlo k srdci. Bylo mě
ctí i potěšením, že jsem mohla účinkovat a pobesedovat
s lidmi v kulturním domě Lovoš v Lovosicích, kde jsem cítila
tu správnou energii a atmosféru. A přeji všem lidem dobré
vůle hodně radosti, lásky, pozitivní mysl a pevné zdraví ...
Řada návštěvnic se Vás ptala na besedě ptala, jak Vás
může kontaktovat. Zeptám se za ně: Jak se k Vám mohou na vykládání osudu přihlásit?
Paní Kludská mi sdělila, že má e-mail a telefon 261
261 977. Zajímavé informace má také uvedeny na webu .
Pro zájemce o vysílání „Sexy pořadu“ Jitky Asterové uvádím,
že paní Kludská v pořadu k 1.3.2009 skončila.
Ne každý věří v osud, ne každý věří kartám nebo astrologii (ale horoskopy si nechávalo dělat mnoho slavných lidí,
třeba Rudolf II. nebo Albrecht z Valdštejna). Ale proč to
hned zavrhovat. Karty nikomu neškodí a rada třeba někomu pomůže. A paní Kludská je moudrý a hodný člověk.
Paní Dagmar děkuji za rozhovor.
Eva Hozmanová, foto (hv)

POSTIŽENÍ CHVÁLÍ
Jménem členů lovosické organizace
Svazu tělesně postižených chceme poděkovat Městskému úřadu v Lovosicích za zavedení hromadné autobusové dopravy. Prospěl tím nejen
postiženým, ale i ostatním seniorům,
ba i lidem mladším.
Zvlášť chceme poděkovat řidiči autobusu MHD, panu Jaroslavovi Kroupovi, za jeho mimořádně laskavě lidský
přístup, ochotu, vždy dobrou náladu
a vždy připravenému pomoci tam, kde
jeho pomoci bylo třeba. Byli bychom
velmi rádi, kdybychom se s ním, jako řidičem městského autobusu mohli vídat i v příštích obdobích… Jiří Ficík
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LOVOŠ
Pátek 10. dubna - 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.
Čtvrtek 16. dubna - TOUHA - Zájezdové představení
do Divadla Kalich. Muzikál Touha Mirjam
a Daniela Landových volně vychází z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska.
Příběh z muzikálového zákulisí prošel cestou
z filmového plátna na divadelní jeviště řadou
významných změn, v divadle také zazní mnohem více muziky než v kině.Odjezd od KS Lovoš v 17 hodin, vstupné 600 Kč včetně dopravy.
Pátek 17. dubna - SPOLEČENSKÝ PLES - o zábavu
se starají a k tanci hrají skupiny PARADOX,
DUO KANISTR, IMPULZ. Sál „Lovoš“, ve 20
hodin, vstupné 150 Kč.
Neděle 19. dubna - Sváťovo loutkové dividlo O BROUČKOVI - pohádka pro děti.
Sál „Lovoš“, v 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 20. dubna - Geografická přednáška - JEMEN. Země královny ze Sáby očima ženy
metropole Sana`á (UNESCO), horská sídla,

Koncerty
Základní umělecká škola Lovosice
23.4. Koncert populární hudby, Sál KS Lovoš, začátek v 18
hodin
30.4. Slet čarodějnic na „Osmičce“ (Hudební skupina učitelů, ENKLÁVA) od 17 hodin
14.4. MUSICA BOHEMICA - Koncert se koná v Divadle
K. H. Máchy v Litoměřicích, začátek v 19 hodin. 27.
sezóna Kruhu přátel hudby 2008/2009 - 8. koncert
2.4. EWA FARNÁ - koncert - 19 hodin
15.4. HOP TROP & SAMSON (trampské písně) 19.30…
Oba koncerty se konají v Domě kultury v Litoměřicích.
4.4. NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK, JARABÁCI 20 hodin
10.4. Dáša Andrtová - Voňková 20 hodin
17.4. MIHÁLY BORBÉLY QUARTETT (HU) Kvarteto maďarské saxofonové etnojazzové legendy. 20 hodin.
Všechny tři koncerty se konají v Hospodě U Letního
kina, Litoměřice
Pěvecký sbor Máj oslaví 50. výročí V pátek 3. dubna v 17
hodin se v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích koná koncert duchovní hudby v podání pěveckých sborů Máj a Cantica Bohemica a flétnového sboru Oethos. Sobotní dopoledne bude
věnováno Dnu otevřených dveří v Střední pedagogické
škole J. H. Pestalozziho, setkání bývalých sboristek, studentek a vyučujících, přátel školy a Máje. Hlavním bodem
programu oslav bude velký koncert současného Máje od 15
hodin v místním domě kultury, do kterého se v závěru zapojí
i bývalé členky. Společná zkouška se uskuteční od 10 hodin na sále DK Litoměřice.
Výstavy
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti)
1. 4.-31. 5. Samuel Willenberg - Umění ze vzpomínek (sochy) 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
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orientální styl života včera a dnes. Beseduje
a promítá etnoložka Mgr. Jana Štefaniková.
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Úterý 21. dubna - ZDENĚK IZER A PETR FREUND
v pořadu „Po plastice pípl“ Na řadu přijdou
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček - vše v živém podání bez jakéhokoliv
playbacku doplněné nejrůznějšími zábavnými
kostýmy a převleky. Sál „Lovoš“, v 18 hodin,
vstupné 100 Kč.
Úterý 28. dubna - PROMENÁDNÍ KONCERT - Hraje
Dechová harmonie pod vedením MgA. Jiřího
Lhotského a vystoupení mažoretek s choreografií Tomáše Mikulského.
Václavské náměstí, v 17 hodin.

Stanice ekologické výchovy Ciconia ČSOP
v Roudnici n. L. a KZM Roudnice n.L.
pořádají při příležitosti evropského festivalu

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
přednášku

PTÁCI A LIDÉ
Hovoří, barevnými diapozitivy a nahrávkami ptačího zpěvu doprovází Mgr. Stanislav Chvapil, prom.
ped. Čtvrtek 30. dubna od 18 hodin v sále Městské
knihovny v Roudnici n.L., vstupné dobrovolné. Vycházka do jarní přírody se uskuteční 9. května, sraz
bude v 7 hodin na okraji mostu na Karlově náměstí
v Roudnici nad Labem.
Na obrázku Pěnice slavíková (Inet)

Připravujeme na květen
BLÁZINEC - volné pokračování SANATORIA s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem a
Dášou Zázvůrkovou.
Změna programu vyhrazena.
23.4.-14.6. Monika Havlíčková - HIPPODROM (soubor
soch, volný cyklus barevných expresivních kreseb)
23.4.-14.6. IVA MAŠÍNOVÁ - POTICHU [Nová jména] - fotografie zaměřené na detail a povrch různorodých látek
a tkán. Všechny čtyři výstavy se konají v Galerii moderního umění, Roudnice n./ L., 10-12, 13-17 mimo pondělí.
7.4.-28.6. Orchideje Českého středohoří - výstava ve spolupráci s CHKO České středohoří a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n.L. Výstava se koná v Oblastním 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. Otevřeno denně
mimo pondělí 10-12 a 12,30 - 16 hodin

17.-18. 4. Vinařské Litoměřice 2009 - mezinárodní prodejní
a soutěžní výstava vín, odborné prezentace Víno
a zdraví, Víno a pokrmy

Divadlo Karla Hynka Máchy - pořady pro dospělé
od 19 hodin
20.4. L. Fuchs, J. A. Haidler: Pan Theodor Mundstock
(Činoherní studio Ústí nad Labem, divadlo jednoho
herce) - Poslední dny osamělého českého žida před
povoláním do transportu.
28.4. Ingrid Laussund: KANCELÁŘSKÝ KRYSY - Pět různých osobností v jedné firmě, v jedné kanceláři. Soutěživost, podlézání, vychytralost, podrazy, agresivita... Uvádí Divadlo Lávka z Prahy, hrají Čestmír
Řanda, Markéta Tannerová, Veronika Patrová aj.

Různé:
2.-5.4.

Představení pro školy a veřejnost
1.4. H.Ch.Andersen, M. Hoskovcová, M. Pešková:
OŠKLIVÉ KAČÁTKO - Trampoty smutného kačátka,
které se narodilo trochu jiné než ostatní... Pohádka
v provedení Divadla Piškot Praha. Počátek v 9
a 10.30. Pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ.
20.4. Karel Čapek: VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA Osamělý strážník Chuděra nalezne podivné vejce, které
nikomu neschází. Z vajíčka se vyklube drak. Draka
také nikdo nechce... Nová pohádka Divadla rozmanitostí Most s písničkami Jaroslava Ježka. Pro MŠ
a 1.-3. tř. ZŠ od 9 a 10.30.
21.4. L. Fuchs, J. A. Haidler: PAN THEODOR MUNDSTOCK Slavný román -osud českého Žida v době
protektorátu. Uvádí Činoherní studio Ústí nad Labem, od 10 hodin.
Dům kultury
6.4. Cestopisná beseda Z Číny přes Tibet do Indie s Liborem Bednářem (Zakázané město v Pekingu, návštěva Velké čínské zdi, největší archeologický objev
20. století - Terakotová armáda v Xi- Anu, chovná stanice Pandy velké v Cheng-Du atd.). Malý sál Domu
kultury, 18 h.

Sváťovo loutkové divadlo
5.4. od 10 a 15 - Kašpárek a hodná víla Jarmilka (pohádka pro děti)
25.4. od 10 a 15 - Rozmarná princezna (pohádka pro
děti) Hraje se v Modrém salónku Domu kultury,
vstupné dobrovolné.
KULTURNÍ STŘEDISKO „U TŘÍ LIP“ LIBOCHOVICE
19.4. 14-18 hod. "Lounská třináctka" (Taneční odpoledne
pro pokročilé .)
Velikonoční výstava na Státním zámku Ploskovice (9 - 15) Prodejní výstava výrobků s velikonoční tematikou - kraslice, výrobky ze dřeva,
z proutí, keramika, perníčky, výšivky, paličkovaná
krajka, suchá vazba, obrázky atd. (Vestibul zámku, vstupné dobrovolné.)
4.4.
Velikonoční jarmark na Paříkově náměstí v Třebenicích (od 14 hodin)
4.- 5.4. VELIKONOCE VE SKANZENU ZUBRNICE (velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek, tradiční pečení ve světničce, vystoupení
folklorního souboru)
8.-12.4. TRŽNICE ZAHRADY ČECH (24. ročník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáře, kutily
a milovníky přírody, 9-18, 12.4. 9-17)
30.4.-3.5. MŮJ DŮM, MŮJ HRAD (17. ročník stavební výstavy)
30.4.-3.5. BYDLENÍ (Výstava nábytku, skla, keramiky, obrazů, bytových doplňků) Všechny tři výstavy se
konají na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.
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

E-government
je využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v kombinaci
s organizačními změnami a novými dovednostmi za účelem zlepšovat
poskytované služby, rozvíjet demokratické
procesy a posílit podporu veřejným politikám. Takto zní oficiální definice. Jak budeme s úřady komunikovat? Pomocí datových schránek.
Co je to datová schránka ? Datová
schránka je elektronické úložiště, které je
určeno ke komunikaci s orgány veřejné
moci - její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední
dokumenty v elektronické podobě (datové
zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování
v listinné podobě. Datová schránka není
e-mailová schránka, jejím prostřednictvím
není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou
osobou, podnikající fyzickou osobou nebo
právnickou osobou. Ministerstvo vnitra
zřídí od letošního 1. července datové
schránky všem úřadům a dalším veřejným institucím a také všem právnickým
osobám. Podnikající fyzické osoby (živ-

nostníci) i běžní
občané mohou
od tohoto termínu o zřízení
datové schránky
požádat sami.
Podrobnosti určuje
zákon
č. 300/2008 Sb.,
o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový
zákon o informačním systému veřejné
správy, který upravuje elektronické úkony
a autorizované konverze dokumentů. Datové schránky transformují vnitřní a vnější
vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Cílem je
rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Důležitým prvkem zákona je
uznání elektronických dokumentů jako
rovnocenných s papírovými a zajištění
jejich bezpečnosti.
Datové schránky bude možné využívat
i přes kontaktní místa CzechPoint. Stát rozhodl podpořit tento projekt uhrazením 85 %
nákladů na pořízení technického vybavení,
které umožní realizovat i nejmenším obcím
tuto službu. Příspěvek na zřízení této
služby je hrazený z finančních prostředků

fondů Evropské unie. Obec tak v konečném
důsledku zaplatí pouze 15 % veškerých
nákladů. Účast města v akci e-Governmentu byla schválena na 1. mimořádném
zasedání Zastupitelstva města Lovosice
dne 5. února. Výzvu k předkládání žádostí
o finanční podporu při zavádění kontaktních
míst Czech POINT v obcích vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR 1.12.2008.
Datové schránky umožní plnohodnotnou elektronickou komunikaci mezi úřady
navzájem a mezi úřadem a firmami i fyzickými osobami na straně druhé; měly
by přinést rychlejší. Jednodušší a přehlednější komunikaci s úřady a rovněž
nezanedbatelné finanční úspory. Po 1.
říjnu 2009 budou už úřady posílat
všechna svá rozhodnutí, stanoviska i vyjádření právnickým osobám výhradně do
datové schránky. Ztráta dokumentů zde
hrozí určitě méně než u listovních zásilek
O doručení pošty do datové schránky
dostane každý na svůj mobil nebo e-mail
informaci. Pro úřady, které dosud nemají
spisovou službu a nesledují oběh dokumentů elektronicky, připravilo Ministerstvo vnitra ČR jakousi základní verzi spisové služby. Všichni úředníci budou
postupně proškoleni.
Paní Hejdové, vedoucí odboru vnitřních
věcí, jsem položila 3 otázky:
Jak spolu souvisí kontaktní místo Czech

Informační středisko po roce existence

Ve čtvrtek 3. ledna 2008 bylo slavnostně otevřeno nové
Informační středisko v ulici Osvoboditelů č.p. 109/12; celá rekonstrukce budovy včetně nebytových prostor pro stavební
úřad v I. patře přišla na 1 469 tisíc korun, státní dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR činila 557 tisíc korun. Ve
středisku jsou nyní 2 pracovnice, Simona Nekolová a Olga
Vlčková, které poskytují zájemcům informace z mnoha oblastí (turistické - pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, dopravní - jízdní řády, společenské - ubytování, stravování,
sportovní i kulturní - programy divadel, kin a koncertů). Provoz byl v létě delší (i v sobotu), zimní provoz byl s kratší provozní dobou jen v pondělí až pátek.
V roce 2008 odbavilo Informační středisko v Lovosicích
celkem 4185 tazatelů (3164 v roce 2007), většina dotazů
se týkala turistiky - výletů a možnosti ubytování nebo
stravování. Anglicky mluvících návštěvníků bylo 124 (171),
německy mluvících 166 (108), přišli se podívat i 2 Francouzi a 1 Polák. Středisko poskytuje i další služby, například možnost koupi regionální literatury, pohlednic, map
a upomínkových předmětů (např. týkajících se Bitvy u Lo-

vosic). Nabízeny jsou i materiály
z jiných destinací včetně materiálů
poskytnutých Krajským úřadem
Ústeckého kraje. V nabídce jsou
i turistické materiály získané ze
spádových obcí v rámci regionu
Lovosicka.
Zástupci našeho města, místopředseda Vladimír John a Simona
Nekolová, se ve dnech 15.-18. ledna
zúčastnili 18. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně. Ústecký kraj se zde jednak představil
jako celek, jednak se některá města
v expozici Ústeckého kraje prezentovala i samostatně; mezi nimi byly
i Lovosice nebo Litoměřice. Na televizích kolovalo DVD o Lovosicku,
k dispozici byl dotisk materiálů o Lovosicích, letáky o ubytování a stravování nebo nové záložky. Na veletrh přišlo kolem 35 tisíc návštěvníků.
Na brněnský veletrh REGIONTOUR a Go navázal ve dnech 5. - 8. února 18. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday world,
který se konal v průmyslovém paláci pražského výstaviště
v Holešovicích. Mezi zúčastněnými zeměmi nechyběly
ale ani exotická místa Sýrie, Moldávie, Tanzánie, Bangladéš, Pákistán a Nepál nebo Dubaj. Mezi vystavovateli
byla také města Lovosice a Roudnice nad Labem, která
měla společný stánek. Naše město ukazovalo možnosti turistického využití, svou nabídku v oblasti kultury, sportu,
historických památek a přírodních krás i možnosti ubytování. Z lovosických pamětihodností nabízíme třeba výstup
na Lovoš s přespáním v chatě Klubu českých turistů, Slet
čarodějnic 30. dubna, Václavskou pouť s možností výstupu na věž ve staré secesní radnici, pravidelnou lodní
dopravu či možnost se občas projet historickým vláčkem
po „Švestkové“ dráze. Veletrhu se zúčastnila vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Hejdová a pracovnice informačního střediska Olga Vlčková. Zřejmě kvůli finanční krizi přišlo ale na veletrh méně návštěvníků.
Informační středisko poskytovalo i další služby, například

POINT a datová schránka?
Czech POINTy zájemcům zprostředkují - kromě již běžných služeb - přístup
do datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové
schránky vytiskne, nebo naopak donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým
podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci.
Od kdy předpokládáte, že lovosický
CzechPoint bude provádět autorizovanou konverzi, tj. převod dokumentů z listinné podoby do datové, tak naopak z datové do listinné?
Účinnost zákona je od 1.7.2009. Pokud nedojde k novele nebo úpravě prováděcí vyhláškou je termín totožný
s účinností zákona.
Bude nutno některé dokumenty i nadále
posílat poštou ?
Bohužel ano, u skenování map nebo
technických výkresů by mohlo dojít ke
zkreslení. Tento typ dokumentů bude
nutno i nadále posílat poštou. Některé
dokumenty je také ze zákona nutno
předkládat v listinné podobě.
Uvidíme, jak se datové schránky
osvědčí v praxi a zda bude dodržen termín
pro zavedení.
Paní Hejdové (na fotce pana Hvorky)
děkuji za informace.
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veřejný internet, kopírování a službu Czech POINT neboli
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Zájem
o výpisy byl také značný, nejvyšší o výpisy z Rejstříku trestů
(1138), z Katastru nemovitostí (530), z obchodního rejstříku
(208) a ze Živnostenského rejstříku (6). Od 1. ledna byly
služby CZECH POINT rozšířeny o výpis z bodového hodnocení osoby - Centrální registr řidičů, o seznam kvalifikovaných
dodavatelů - veřejná zakázka a Registr účastníků provozu MA
ISOH - provozovatelé auto vrakovišť. Od 1. července se
chystá další novinka, zavedení datových schránek, které
bude možno využívat přes kontaktní místa CzechPoint. Tomu
ale bude věnován zvláštní článek.
Ve dnech 26.-27. března se v Litoměřicích uskuteční Konference cestovního ruchu „Stop and Stay“; jednou z doprovodných akcí je cestovatelský festival Cestou necestou, který
bude připraven pro občany v Domě kultury, kině Máj, knihovně
K. H. Máchy a Hospůdce U Letního kina. Účast již přislíbil herec a architekt David Vávra. O jednotlivých akcích se podrobněji dozvíte také v Informačním středisku. Navštivte ho občas také, určitě se tam vždy dozvíte něco nového.
Hz

Firma Dráb
DrĪbež
ÿervený Hrádek,

prodává
slepiĀky
snáškového materiálu a to druhy : Hisex hnčdý,
Dominant žíhaný, kropenatý, ÿerný a modrý
StáĜí slepiþek
:
zaþátek snĤšky :
Cena podle stáĜí :

14 -17 týdnĤ,
konec dubna, zaþátek kvČtna
128 – 148 Kþ/ks

Tradice chovu : 14 let bez jediné reklamace
Prodeje se uskuteþní v Lovosicích 17.dubna u marketu
Billa ve 14,30 hodin, PĜípadné bližší informace tel :

728605840, 415740719, 728165166
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NOVOTNÝ zlato v kata,
MARSCHALL stříbrný
na PRAGUE OPEN

Mladí shotokanisté , lovosického střediska SKR SU, odstartovali letošní krajskou
sezónu velmi úspěšně. Na regionálním poháru vybojovali, jako klub, celkem 21 medailí
a obsadili všechna klíčová první místa.
Umístění byla o to cennější, že se soutěžilo,
zejména v disciplíně kumite, podle nových
změn Pravidel WKF. Na uvedeném turnaji
se zároveň školilo na 30 republikových rozhodčích. Rozhodování bylo tedy velmi přísné. Lovosičtí závodníci se významně zasloužili o toto přední umístění v tabulce
klubů.
Mezi staršími žáky si vybojoval svým cvičením, a body pro postup na M ČR získal,
Michael Novotný. Mezi 17 soupeři bylo
jeho precizní cvičení sestav úspěšné i bylo
proti Drugovi z Kamura ryu, kterého porazil
ve finále 5:0.
Svou medaili si vybojoval i Karel Schingler, který se připravoval pečlivě na
zkoušky vyššího technického stupně, kde
prozatím neuspěl. O to se s vervou však
opřel do svých soutěžních sestav a vybo-

joval pěkný bronz. Třetí medaili na Ústeckém regionálním poháru vybojoval v kumite
Luboš Růdl. V kumite bez rozdílu hmotnosti
jej porazil pouze pozdější finalista Krojidlo (o
20kg těžší!) a tak si na krk nechal zavěsit
bronzovou medaili.
Další kolo Ústeckého regionálního poháru se bude konat v Ústí nad Labem 4.
dubna. O pořadatelství se přihlásila ústecká
škola Kamura ryu.
Uplynulý víkend byl pro mladé karatisty
ve znamení mezinárodního turnaje Prague
Open v Praze Lužinách.
Na 260 závodníků z 49 klubů celé
České republiky a zahraničí (Německo,
Francie), si to rozdali v disciplínách kata
(sestavy) a kumite (zápas dvojic).
Účast byla velmi dobrá a konkurence
silná. Pořadatel se, po dlouhé době na pražské půdě, vypořádal s organizací soutěže
na jedničku.
Opět se potvrdilo přísloví, že nové koště
dobře mete. Nově vzniklý pražský Karate
Tesy Shotokan ve spolupráci s Kesl ryu
Praha vsadil nejen na kvalitní rozhodčí, více
četnost tatami , ale i pozvané zahraniční
kluby. Soutěž byla provázena i propagační
akcí Antidopingový výbor ČR, který vybavil
všechny přítomné v hale publikacemi a informacemi z oboru boje proti dopingu.
Ústecké karate vyrazilo na tuto soutěž
v obsazení devíti závodníků. Protože byly již
v plném proudu jarní prázdniny, tak většina
závodního kádru vycestovala za zimními
sporty. Přesto se ale dařilo.
Petr Marschall, z lovosického střediska

SKR SU, nastupoval v kategorii
žáků jako favorit a
nezůstal svému
nasazení nic dlužen. Probojoval se
polem 36 závodníků až do semifinále, kde ho dokázal porazit pouze
pozdější vítěz Šafránek z Prahy.
Vybojoval tak nakonec v mezinárodní konkurenci
3. místo.
Druhým medailistou na tomto turnaji se
stala Lucie Benešová, která nastupovala
v disciplíně kumite +54 kg dorostenek. I ona
si vedla velmi úspěšně. Prostoupila startovním polem 16 závodnic až do finále proti
Němce Miriam Böhme z Karate Club Wending.
„Lucka ve finále nekotrolovala svoje techniky a díky tomu byla často napomínána
za kontakty. Nakonec bohužel na tyto penalizace prohrála, i když měla jasně na
zlato“, komentoval její vystoupení zklamaný
kouč Jež, který výpravu doprovázel. Dalším
závodníkem, který měl nejobsazenější kategorii dne, byl jeden z nejmenších účastníků výpravy Kristián Hnízdil. Přestože
nedosáhl až na medailové umístění zaslouží
si pochvalu za bojovnost a výsledek svého
závodního tažení. Svým soustředěným cvičení kata vyhrál první čtyři kola, ale o finále

Zvonice na Sutomi se opravuje
Před rekonstrukcí objektu byl počátkem listopadu nejprve
ze zvonice demontován zvon a uložen do bezpečí. Koncem
roku 2008 byla oprava zvonice u kostela Petra a Pavla
v Sutomi, místní části města Třebenice, zahájena. Opravu
financuje vlastník, Církev Římskokatolická - farnost Lovosice,
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a pod od-

borným dohledem odboru školství, kultury a památkové
péče Městského úřadu v Lovosicích.
Vzhledem k vysokým finančním nákladům na celkovou rekonstrukci této cenné kulturní památky byla akce rozdělena
na jednotlivé etapy. První byla provedena v průběhu roku
2008 s cílem odlehčení a vyspravení trámové konstrukce objektu za účelem následné možnosti zajištění její vážně narušené statiky. V roce 2008 bylo proto provedeno šetrné sejmutí původního prkenného opláštění, které bude
repasováno a v maximální míře vráceno zpět. Dále byla provedena oprava nosné trámové konstrukce a poté příprava
trámového roštu z mohutných dubových trámů, na kterých
má být v další etapě konstrukce zvonice vyheverována pro
možnost provádění opravy vážně staticky narušené kamenné podezdívky pod celým obvodem zvonice.
Zbývající práce, včetně zmíněné statiky kamenné podezdívky, budou dále obsahovat opravu střechy se záměrem
navrácení tradiční šindelové krytiny a masivní profilované
dřevěné římsy, členící mansardový tvar střechy. Předpokládané náklady na dokončení akce jsou cca 600.000,- Kč.
Stejně jako v roce 2008 bude mít vliv na možnost celkového
dokončení nebo rozdělení na další etapy výše získaných dotací od Ministerstva kultury ČR, bez kterých by asi nebylo
možné provést práce takového rozsahu a současně s vysokými nároky památkové péče pro dodržování tradičních
technologických postupů a materiálů. O dalším průběhu

ho připravil zkušenější závodník Milan Hájek z klubu Sport Relax. V repasáži pak
opět Kristián prohrál a získal tak neoblíbenou „bramborovou medaili“ a 4. místo. Ostatní naši závodníci neprošli přes třetí kola
(úspěch pro začínající závodníky v mezinárodní konkurenci), ale nasbírali cenné
zkušenosti pro další závody, které je čekají
tuto neděli.
Další pěkné a překvapivé ocenění získal
Petr Podrábský, který si domů neodnesl
sice žádnou medaili, ale od pořadatelů dostal věcné ocenění jako nejmladší účastník
turnaje.
Další soutěžní klání čeká tuto sobotu na
borce Shotokan Klubu Rajchert Sport Union
ve Sportovní hale Policie na Stříbrníkách.
Klub zde pořádá první kolo Ústeckého regionálního poháru v karate všech věkových
kategorií.
Josef Rajchert

opravy této zajímavé stavby Vás budeme informovat, doufejme, že se rekonstrukci podaří v roce 2009 dokončit.
Za poskytnuté informace děkuji panu Robertu Paťchovi,
referentovi státní památkové péče.
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Občanské sdružení Středohoří sobě,
Zámecké sady Chrámce,
farnost Libčeves
a Fakulta umění a designu
Univerzity J.E. Purkyně
zvou na výlet:

HISTORICKÝM VLAKEM
NA SVATOMARKOVSKÉ PROCESÍ
Již tradiční procesí ke cti sv. Marka od kaple
sv. Víta v Sinutci přes Kozly do Chrámců (cca
5 km) proběhne tentokráte pod svatovítskou
korouhví v sobotu 25. dubna 2009. Pro účastníky bude jako každý rok připraveno několik tradičních i netradičních překvapení. Do
Sinutce i zpět (po zrušené trati 113) poutníky
opět dopraví historická vlaková souprava
/jízda historickým motorovým vlakem
(„Hurvínkem“) po zrušené trati 113 Lovosice Most/.
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