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Lovosická pobočka Svazu Maďarů žijících v Čechách se má k světu
vzal PhDr. Václav Hofmann, předseda výboru pro národnostní menšiny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na příští
rok uvažujeme o dvou koncertech, z nichž by jeden byl
v Teplicích a druhý v Lovosicích nebo v Litoměřicích.
V lednu 2008 vytvořila desetičlenná skupina Maďarů
z Lovosic a okolí v našem městě pobočku Svazu Maďarů žijících v Čechách; u myšlenky stála paní Iveta Pospíšilová
(určitě ji znáte ze Základní umělecké školy). Lovosická pobočka za ten rok rozrostla, nyní má přes dvacet členů a příznivců a členové se pravidelně 1x měsíčně schází. Protože
už uplynul více než rok od té doby, kdy začala pobočka pracovat, požádala jsem paní Pospíšilovou o malé bilancování.
Mohla byste, prosím, našim čtenářům zopakovat tehdejší Vaše, nazvěme to třeba programové prohlášen?
Nejvýznamnějším projektem naší organizace je pořádání Měsíce maďarské kultury, který se bude podílet na
zpestření kulturních akcí ve městě a také na propagaci
města. Znamená to ve spolupráci s Kulturním střediskem
Lovoš zorganizovat vystoupení maďarských hudebních
souborů a sólistů v Lovosicích, výstavku fotografií, případně i obrazů, ukázku vaření maďarského guláše a uskutečnit zájezdy do různých měst v Maďarsku za účelem
propagování našeho města, poznávání a výměny kulturních tradic a navázat partnerství nejen v oblasti hudební,
sportovní a další.
Jednou z Vašich vizí bylo také zpestřit kulturní život
v Lovosicích. Co se Vám podařilo, jak šla kronika akcí
od počátku až do března 2009?
Poprvé jsme se lovosickým občanům představili loni
ukázkou maďarských velikonočních tradic na velikonoční výstavě, kterou pořádalo o.s. Šance v Kulturním středisku Lovoš, se kterým úzce spolupracujeme. Na našich klubových
setkáních pořádáme každý měsíc besedy na různá témata:
literární večery (např. vzpomínky na díla maďarských básníků a spisovatelů), přednášky o zdravotních civilizačních
chorobách, hudební folklórní večery.
V září 2008 jsme pořádali měsíc česko-maďarské vzájemnosti. V rámci tohoto měsíce se nám podařilo uskutečnit zájezd do Szolnoku, kde jsme reprezentovali naše město
se skupinou Enkláva ze Základní umělecké školy Lovosice.
Díky této partnerské návštěvě jsme mohli v Lovosicích uspořádat vaření pravého maďarského guláše a to s panem
Šándorem Csányim, který je jeden ze zakladatelů slavného
gulášového festivalu v Szolnoku. Tento vynikající kuchař
má řadu ocenění v oblasti gastronomie a také se může
chlubit tím, že drží rekord ve vaření guláše pro 7000 osob
na jedné akci. Součástí akce byla také výstavka fotografií
z historie vaření guláše a tradic ze Szolnoku.
6. prosince 2008 jsme pořádali Mikulášský večer. Prostory
pro toto setkání poskytl ochotně pan Milan Šramota ve svém

Co chystáte v nejbližší době pro lovosické občany?
Dne 8. května pořádá Základní umělecká škola v Lovosicích na Václavském náměstí hudební odpoledne „ZUŠky
hrají Lovosicím“. Tuto akci podpoříme pozváním maďarského Big Bandu ze Szolnoku. V srpnu přijede maďarské házenkářské družstvo z Mezökövesdu, v září, v měsíci českomaďarské vzájemnosti, nás čeká zájezd do Egeru, kde
máme reprezentovat město na slavnosti města Eger za přispění hudební skupiny Enkláva. Na Václavskou pouť připravujeme vystoupení hudebníků a poté vaření guláše kuchařem Š. Csányim ze Szolnoku.
Kde se Vaše skupinka schází? Prý už jste měli i ples?
Scházíme se na kulturních akcích a protože nemáme klubovnu, tak dle možností a předběžné domluvě v předem určených prostorech. V předvečer akce Postmasopust jsme
uspořádali 1. maškarní ples česko-maďarské vzájemnosti.
Masky jsme si udělali sami, byla to pěkná zábava a velká legrace. Všichni se těší na pokračování na příští rok a zveme
tímto i ostatní občany města Lovosice.
restauračním zařízení u zimního stadionu. Objevil se zde
i Mikuláš, který přinesl dárky všem dětem, které zde nemohly
chybět. Hudbu zajišťovala skupina Enkláva. V kulturním
středisku Lovoš jsme se spoluúčastnili na vánoční výstavce
betlémů. V roce 2009 jsme uskutečnili dvě klubová setkání.
V měsíci březnu jsme připravili dvě velikonoční výstavky
v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích a v Domě dětí
a mládeže Rozmarýn Litoměřice, opět ve spolupráci s o.s.
Šance.
Zmínila jste se o nějaké zajímavé akci 21. dubna
v Teplicích. Natáčela to dokonce i televize. Mohla byste
tuto kulturní akci trochu blíže popsat?
S organizací Regionálna Obec Slovákov v Teplicích
máme velice dobrou spolupráci. Rozhodli jsme se, že uskutečníme společný projekt a to slavnostní hudební večer národnostních menšin, kam bychom pozvali talentované mladé
umělce z řad různých národnostních menšin. Letos se uskutečnil první ročník. V rámci programu byla zastoupena slovenská, židovská, ruská a maďarská kultura. Příspěvkem
naší organizace byla účast mladého umělce ve hře na
housle Balázse Loboczkého z maďarského Egeru, který
v současné době studuje na Vysoké škole „Carl Maria von
Weber“ v Drážďanech. Hrál díla J. Brahmse a B. Bartóka.
Nechyběly ani operety Imricha Kálmána a Franze Lehára
v podání sólistů Severočeského divadla opery a baletu
v Ústí nad Labem a dalších uměleckých skupin. Záštitu pře-

Co Vás během roku nejvíce potěšilo?
Potěšilo mne, že hodně lidí v našem městě má kladný
vztah k Maďarsku. Přibývá příznivců, kteří se rádi s námi
zúčastní různých kulturních akcí a klubových setkání na
poznávání maďarských zvyků.
Máte nějaké zbrusu nové plány?
Ráda bych přispěla a spolupracovala na rozvoji národnostních kultur a tradic ve městě. Myslím, že to vede k toleranci a vzájemnému obohacení každého národa.
Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
Děkuji jménem celé naší organizace za podporu a přeji
nám všem, abychom si vedle práce a vytíženosti dokázali najít čas na oddych, navštívit kulturně společenské akce pořádané ve městě a potěšit tak jeden druhého ze vzájemné
přítomnosti.
Myšlenku paní Pospíšilové o zřízení lovosické pobočky se
podařilo zdárně uvést ve skutek a nové akce určitě obohacují společenský život ve městě. Na guláš loni o Václavské
pouti přijeli návštěvníci až z Chomutova a Prahy (redaktor
Zimmer měl s paní Pospíšilovou v Českém rozhlase živý
vstup). Doufejme, že úspěch budou mít i pořady letošní. Ctitele jazzové hudby pak zvláště zveme 8. května na Václavské náměstí, kde vystoupí jako host maďarský Big Band.
Paní Pospíšilové děkuji za rozhovor.
Eva Hozmanová, foto (hv)

Ještě jednou se musím vrátit
k rentgenu. Ordinační doba plicního oddělení není totéž jako provozní doba rentgenu (i když
u všeho je MUDr Jenšovský).
Rentgen funguje v pondělí 7
16,30, v úterý 7 - 15,30, ve
středu 7 - 14, ve čtvrtek 7 - 9
a v pátek 7 - 12,30. Ve čtvrtek ordinuje pouze MUDr.Hernych - jsou
s MUDr.Jenšovským na režimu
rentgenu domluveni. Nejpříhodnější doba návštěvy RTG je Po
7-10, Út 7-11, Čt 7,15 - 9 hodin...
Je velice nepříjemné zasahovat do systému zdravotní
péče, na který jsme si zvykli. Zvláště v ČR kde přetrvává
velice silný názor, že lékařská péče je bezplatná. Rád
bych Vás znovu ujistil, že jsme hledali další možná řešení
umístění rentgenu. Domnívám se po vlastním sledování,
že rentgen u Lovochemie a jeho ordinační doba je dostačující. Ještě jednou však varuji před desátou hodinou
pondělní a úterní: do 12 hodin je přeplněná čekárna.
Taktéž se musím vrátit k funkci pohotovostní lékařské
péče o víkendech a svátcích. Na 11 hodinovou službu připadá 1,7 ošetřeného pacienta. Jistě se na počtu ošetřených pacientů promítl poplatek 90 Kč. Jak jsem uvedl, na
rok 2009 jsme finanční prostředky zajistili. Smlouvu s Podřipskou nemocnicí v Roudnici jsme podepsali do června
2009.Velkým problémem je nedostatek lékařů a zdravotních sester. Budeme se tímto problémem dále zabývat v Radě města a Zastupitelstvu města. Takto to vypadá, že jenom služby rušíme a nic občanům města
protihodnotou neposkytujeme. V květnu vybavíme Městskou policii defibrilátorem. Tímto přístrojem je možné
stabilizovat činnost srdce ještě dříve, než přijede záchranná služba. Druhý defibrilátor bude také na Městském úřadu. Kritickým místem je sportovní hala, zimní
stadion a fotbalové hřiště. Shromažďuje se zde větší
množství lidí a dramatická utkání vedou k zdravotním příhodám. Fyzioterapeut lovosických házenkářů pan Václav
Brůža byl za záchranu lidského života odměněný cenou
„Fair play“ při vyhodnocení nejlepších házenkářů za rok
2008. Instalováním defibrilátorů chceme dále zvýšit pocit bezpečí občanů v Lovosicích.
Příjemnou skutečností je opětovné zahájení lodní dopravy po Labi. Také Moranu jsme spolu s průvodem masek poslali po vodě pryč a přivítali v Lovosicích jaro. Děkuji panu Kohlovi a KS Lovoš za novou akci, která se
snad stane tradicí a kterou budeme dále vylepšovat. Házenkáři po strastiplné sezoně udrželi své místo mezi
čtyřmi nejlepšími kluby v ČR. Tak zbývá na sportovním
poli ještě otázka : udrží si svou dobrou výkonnost i fotbalisté? Čas nám odpoví....
Hodně veselí do májových dnů všem Lovosičanům
přeje starosta
Jan Kulhánek

RADA MĚSTA - výběr z rozhodnutí
RM souhlasí
- s vyhlášením programu "Podpora sportovních a zájmových
aktivit mládeže na území Lovosic v roce 2009", předložený
Odborem školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Lovosice.
- s uzavřením smlouvy mezi městem Lovosice a Podřipskou
nemocnicí s poliklinikou Roudnice n.L.,s.r.o., o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na období od 1.1.2009
do 30.6.2009.
- s uzavřením dodatku č. 1 uzavřeného s Občanským sdružením Šance, zastoupeným Boženou Plickovou, smlouva
uzavřená dne 1.3.2001, dále s uzavřením dodatku č. 1 s
Růženou Stehlíkovou, smlouva uzavřená dne 9.6.1999.
- s ukončením pronájmu se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou, příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelkou Mgr. Jaromírou Venclíčkovou, smlouva
uzavřená dne 9.9.2003 a to vše s platností ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva k budově č.p. 98 a po-
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Zprávy z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města
Z termínových důvodů spojených s vydáváním našeho
měsíčníku se opět vracíme ještě k březnovému zasedání ZM
a zmíníme se jen o zásadnějších problémech tehdy řešených.
Jednání se uskutečnilo 19.března za účasti 23 konšelů a jak
už je pravidlem, začalo připomínkami a otázkami veřejnosti.
Prvním dotazem bylo odkládání prodeje domu č.p. 205 v Terezínské ulici („Mototechna“). Důvodem je dosud neprodaný
krám „Zverimexu“. Dále byl připomenut stav cest mezi garážemi pod teplickým nádražím (bláto). Firma SČVaK zde nesouhlasí s dílčím řešením a počítá se proto s vybudováním kanalizace s návazností na řešení odvodnění budoucí výstavby
rodinných domků (RD) „Vinný lis“. Dále byly zmíněny dlouhé
čekací doby u nového RTG pracoviště, kde je dávána přednost pacientům Dr. Jenšovského a Dr. Dvořáka. Situace byla
vícekrát řešena v RM, jedná se ale o „špičku“ mezi 10 a 12
hod. kdy je třeba dát přednost majiteli přístroje. V ostatním
čase je údajně situace vyrovnanější.. Začínají se objevovat
černé skládky u silnice mezi Lovosicemi a Sulejovicemi. Jakmile budou pro MěÚ zajištění lidé z řad nezaměstnaných, bude
zde uklizeno. Posledním dotazem byla situace okolo obchvatu za Holoubkovem. Zde je termín 30. 6. Úplná uzavírka
tady nebude, bude se jezdit jedním pruhem.
Organizační záležitosti - ZM vzalo na vědomí zprávu tajemníka o plnění minulých usnesení a zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. V diskusi bylo připomenuto
usnesení o trvalém ponechání rezervy rozpočtu a informace, že není možné předem odhadnout výši dotace na některé akce. Závěrem tohoto bloku byl zvolen Ing. Jiří Novák
novým předsedou finančního výboru.

Převody nemovitostí - Rozsálá rozprava vznikla nad
problémem, jak znovu vybrat žadatele o pozemek na výstavbu RD. Po probrání několika možností byl dohodnut
postup, kdy budou osloveni žadatelé evidovaní v seznamu
Majetkosprávního odboru. V první etapě bude zveřejněn
záměr prodeje šesti pozemků parcelních čísel 2139 o celkové rozloze 2801 m2 za cenu 400 Kč/m2. Podmínkou je dokončení stavby do 3 let od schválení ZM.
Dalším zajímavým sdělením je souhlas ZM se záměrem
prodeje pozemků i budov u městského koupaliště. Tím zároveň odpadá zamýšlená výstavba nové kuželny v tomto prostoru. Město odkoupí 9856 m2 ovocného sadu od pana
Radka Šuberta za cenu 500 Kč/m2 na pozemky pro výstavbu RD. ZM pak vzalo na vědomí informaci o přístavbě
bytového domu v ulici 8.května a s jejím umístěním nesouhlasí. Ostatní body z tohoto bloku (15) pozbývají s postupujícím časem informační zajímavosti.
Lodní doprava - ZM schválilo smlouvu o spolupráci mezi
obcemi pro zajištění osobní lodní dopravy na Labi na trase
Roudnice nad Labem - Litoměřice - Ústí nad Labem na letošní rok. Zároveň schválilo i statut společnosti „Labská paroplavební společnost o.p.s.“ a její zakládací smlouvu.
MHD Lovosice - ZM vzalo na vědomí informaci o provozu
MHD Lovosice za období 12/2008 - 2/2009 a závěr z provedeného výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti s negativním výsledkem. Veřejnou městskou dopravní
obslužnost v Lovosicích na období 4/2009 - 12/2010 zajistí
společnost ČSAD Česká Lípa a.s. za cenu 34 Kč/km.
Různé - ZM schválilo aktualizaci „Strategického plánu
rozvoje města Lovosice“ a aktualizaci „Územně energetické
koncepce města Lovosic“. Bude vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích.
JiH/PaF

E U R O V O L BY
Upozornění všem politickým stranám, hnutím
a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se
konají 5. a 6. června 2009.

Umístění volebních místností v Lovosicích:

Dle § 18 odst .3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu, může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do Evropského parlamentu volí.
Posledním dnem zákonné lhůty je středa 6. května
2009, 16.00 hodin. Delegace je třeba doručit na podatelnu Městského úřadu Lovosice.

Okrsek č. 3
Okrsek č. 4
Okrsek č. 5
Okrsek č. 6
Okrsek č. 7
Okrsek č. 8
Okrsek č. 9
Okrsek č. 10

zemku p.č. 268 v k.ú. Lovosice. Zároveň schvaluje uzavření dodatků a ukončení pronájmu a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- s uzavřením dodatku č. 1 uzavřeného se společností Koupelny AZ s.r.o., Okružní 2715, Roudnice n/L, zastoupenou
panem Rostislavem Kysilkou , smlouva uzavřená dne
12.3.2008 a to s platností ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva k budově č.p. 98 a pozemku p.č. 268
v k.ú. Lovosice. Současně schvaluje uzavření dodatku
č.1 a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- s uzavřením dodatku č. 1 uzavřeného se společností
PROVIZI spol. s r.o., Škrétova 2, Litoměřice, zastoupenou
panem Janem Dostalem , smlouva uzavřená dne
18.1.2007 a to s platností ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva k budově č.p. 98 a pozemku p.č. 268
v k.ú. Lovosice.V souvislosti s tím schvaluje uzavření dodatku č.1 a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- s výpovědí nájemní smlouvy o nájmu části autobusového nádraží v Lovosicích a vybraných zastávek se společností DP
Intercity s.r.o., Lumiérů 181/41, Praha 5 ze dne 22.12.2008.

Okrsek č. 1
Okrsek č. 2

Mateřská škola, Resslova 874/1
Základní umělecká škola,
K. Maličkého 382/2
Střední průmyslová škola, Krátká 175/1
Nová budova DPS, 28. října 1200/5
Školní družina 4. ZŠ, 28. října 686/1
Budova Městského úřadu, Školní 4
Gymnázium, Sady Pionýrů 600/4
Zvláštní škola, Mírová 225/2
Ubytovna města, Nádražní 805
Kulturní středisko Lovoš, Žižkova ul.
Jan Kulhánek,
starosta města Lovosice

RM schvaluje
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Klubu filatelistů KF-04-38 Lovosice k úhradě nákladů spojených s
vydáním pamětního listu a realizací ručního příležitostního
razítka v souvislosti s vydáním poštovní známky s námětem České středohoří - třetihorní vulkanická krajina, kterou vydá Česká pošta, s.o. dne 9.9.2009.
- umístění stánku (pouze soboty) za účelem prodeje ovoce
a zeleniny, pracích prostředků na chodníku vedle bývalé
budovy OÚNZ v ul. Osvoboditelů pro paní Marii Uldrychovou, bytem Nové Dvory č.p.98 za splnění podmínek
ORRaSM MěÚ Lovosice.
- s účinností od 1.5.2009 nový Organizační řád MěÚ.
- uzavření smlouvy o spolupráci se firmou Robert Helvich vydavatelství multimedia za účelem vydání brožury města.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Radě rodičů při ZŠ Antonína Baráka, Sady pionýrů 361/4, Lovosice
k uspořádání jazykového soustředění v roce 2009 pro talentované žáky této školy.
(Pokračování na straně 12)

V zahradní restauraci
»U Kašparů«
Panenka drobná
přišla s tajemným úsměvem
v pět
na zádech bágl s karimatkou
pod kterým ji skoro nevidět
černé vlasy
s patkou
dolů
přes mé dvě zrzky - asi
kuřecí řízek
a Colu
pod těžkým obývákem
a možná i ložnicí
odešla lehce
napohled sama
ale ve tváři celý svět
prostě šla si a křehce
prostě dáma
fajn
že neumím závidět
TomHa, září 2008

Večerní story
Dopsal jsem...
punkt!
a chtěl zpestřit
fotkou daný text
Klep jsem vedle.
To jsem neměl…
počítač mi ex
Naskočil sám…
Pozor ale !
Monitor mi blikal
ať jsem PC resetoval,
nebo mocně klikal...
Když mi za čas umdlévaly
prsty pravé ruky
začly navíc od repráků
systémové zvuky
S hubou dokořán jak vrata
nad PC jsem stál –
Došlo mi to na to tata :
Počítač se smál ....
Oldjerry, říjen 2009

Deja-vu
Tam kde dříve nad námi
kvetly kaštany
(tam kde dřív se nebe otevírá)
Tam kde dřív
si teď hraju s temnem
ohněm
s barvami
a...
Jako by zastavil se čas
Štěstí,,, prošlo kolem
Norsko, duben 2008

Možná, že při cestování je nejdůležitějším prvkem štěstí.
Možná ano, možná ne... Ale v Bruselu to platí určitě. A štěstěna stála tentokrát na naší straně více než jednou. Pohodlně se usaďte a přečtěte si, jak jsem zatím nejkrásnější
dny letošního roku strávil na exkurzi Gymnázia Lovosice
v hlavním městě Evropské unie.
Starý recept na dobrý výlet, dobrá parta a dobré počasí,
zafungoval jako vždy skvěle. Nicméně mé první bruselské dojmy byly přinejlepším velmi rozpačité. Dálníce, novostavby a
strašidelně rozlehlá a chladná sídla institucí ze skla a železa
v kombinací s ubytováním v nefamiliérním hotelu, kde jsem
byl jen dalším z tisíců anonymních hostí na dvě noci,
Gymnázium
umocnili mé, z počátku spíše
nepříjemné pocity z Bruselu.
Až se člověku někdy zastesklo po domově. Avšak
první procházka po okolí znamenala zjištění, že i tady žijí
milí lidé, a nebe jako vymetené bylo nám příslibem lepších zítřků.
Den druhý a počasí stále
krásné. Naší českou podobu
chleba neznají asi nikde ve
světě a Belgie není vyjímkou.
Proto se ráno občerstvujeme
něčím, co připomíná toustový
chléb. Nejlépe chutná rozpečený a s marmeládou.
S plnými žaludky poté vyrážíme do centra Bruselu.
Už v autobuse jsme šokování neskutečným shonem,
zmatkem a chaosem, který
všude panuje. Brusel je totiž
jedním velkým staveništěm.
Staré, malinké a úzké domečky se krčí ve stínu novostaveb, které rostou jako
houby po dešti. Každý den
se staví nové a nové kancelářské budovy a jeřáby, míchačky a dělníci pracují do rytmu nikdy nekončícího rachotu
sbíječek a řevu policejních sirén. Všude samé objížďky
a mezi nablýskanými auty se proplétají zástupy mužů v oblecích a žen v kostýmech a s kufříky. Mašinérie Evropské unie
se nesmí zastavit. Zaskočeni vším tím zmatkem přebíháme
z instituce do instituce, abychom alespoň zčásti nahlédli do
kuchyně českých diplomatů a zástupců. Při chůzi neustále
narážím do železných patníků, které jakoby náhodně rostou
vprostřed chodníků. Kdy a kde konečně najdeme trochu
klidu? Takovou oázou pohody a ticha je pro nás Pražský dům,
který je jako přenesený přímo z pražského Starého města.
Podrobeni důkladné bezpečnostní kontrole můžeme zasednout ke stolu v jídelně Evropského parlamentu a občerstvit se výborným obědem. Nestolují věru zle, ti evropští poslanci. Kuřecí maso na houbách chutná skvěle, ale vrcholným
číslem oběda je zákusek. Ať už koláč, nebo kokosová pěna,
obojí nás utvrzuje v tom, že Belgie je právem zvána rájem cukrovinek.
Mnoho povyku pro nic? Tak to se rozhodně nedá říci
o plastice Davida Černého, kterou jsme shlédli ve vestibulu
Evropské rady. Šokuje mne nejen svou velikostí. Zda-li je to
umění, nebo jen trapná provokace, se neodvažuji soudit. Pomalu se stmívá...
Konečně se dostáváme do opravdového srdce Bruselu, do
čtvrti s cukrárnami, obchody a restauracemi, nad kterou stojí
katedrála sv. Michala rozehrávající podivuhodně kouzelnou
hru zvonů. Neodbíjí však každou celou hodinu, ale kupodivu
vždy ve čtvrt. Tato katedrála nevyčnívá nijak majestátně,
spíše pohodlně sedí na kopečku, s nadhledem pozoruje
městský shon pod sebou a usmívá se na nás. I já už mám
lepší pocit z Bruselu. Je to možná zmatek nad zmatky, ale
v tamějším ovzduší je něco krásného. Je to tolerance. Samozřejmostí jsou dvojjazyčné nápisy v obou oficiálních jazycích vlámštině a francouzštině. V Bruselu, hlavním městě
Evropy, nezáleží na rase, věku, pohlaví, orientaci či národnosti. Jsi Evropan jsi náš. Vítej, příteli.
Je večer a my se nacházíme v restauraci Amadeo zvané
též Knihovna, oblíbeném to místě europoslance Miroslava

Ouzkého. Ten nám totiž nejen zařídil tento pobyt, přednesl
nám něco o fungování Europarlamentu, ale dokonce s námi
povečeřel v této kouzelné restauraci. Kuchyně voní po celém
podniku, zdi jsou lemovány knihami, všude je příjemné načervenalé světlo a víno k přípitku je výborné. Úžasná atmosféra nás obklopuje a my si pochutnáváme na řeckém salátu,
hovězím žebírku a čokoládové pěně. Konverzace plyne a čas
rychle ubíhá. Musíme zpátky na hotel. Sbohem, Amadeo.
Sbohem, Knihovno s vycpanou krávou před vchodem. Ještě
fotku a už se nikdy neuvidíme.
Se smysly nabuzenými výbornou večeří přebíháme nejhezčí náměstí Bruselu
na cestách Grand Place. Naše dojmy stejně jako fotky z této noci
na náměstí - jsou však dosti
rozmazané. Plni zážitků
a dobrého jídla se do postelí
dostáváme po půlnoci...
Druhý den vstáváme krapet dřív. Je to náš poslední
den v Bruselu a máme toho
ještě hodně před sebou.
V půl deváté se definitivně
loučíme s hotelem a autobus
nás odváží do bruselské
čtvrti Leaken, kde stojí Atomium - zvětšenina buňky
krystalové mřížky železa
sloužící jako rozhledna a muzeum. Nejprve ale míříme
o pár metrů dál, podívat se
na úžasný model Mini Europy. Během dvou hodin si
pod hřejivým sluníčkem procestujeme celou Evropou od
Big Benu přes Eiffelovku po
Berlínskou zeď. Vše jsou realistické modely. Naší vlast
v Mini Evropě zastupuje
pražská Staroměstská radnice s funkčním mini orlojem.
Výtahem se necháme vyvést
na Atomium a Brusel nám
leží u nohou a s ním celá Evropa. Ta skutečná i ta Mini. Je
spoustu zážitků za námi, ale ještě více pře námi, takže je nenecháme dlouho čekat a jedeme do centra. V žaludcích
nám už začíná kručet.
Ve městě jsem se rozhodl poobědvat u Sultána Kebabů.
A byl to skutečně neskutečný kebab, jaký nemají ani v Teplicích. Teď už jsem připraven vrhnout se do víru památek.
Konečně vidím Grand Place za denního světla. Architekturou
mi připomíná Svatopetrské náměstí v Benátkách, ale působí
více kontinentálně. Ústí sem čokoládové uličky s muzikanty
na rozích. Podmanivé tóny jejich saxofónů hrají při práci žebrajícím pejskům. Bezpodmíněčně musíme vidět Čůrajícího
chlapečka, symbol Bruselu. Je to kombinace sochy a kašny
kousek za náměstím a její název je naprosto výmluvný.
Takže za zurčení jeho „proudu“ si kupujeme pravou belgickou vafli a umíráme slastí, protože v ústech se nám s vaflí
rozplývají i jahůdky, banány a čokoláda. Hledáme bruselský
park. Najdeme ho za katedrálou a využijeme jeho stínu a laviček k částečnému vytrávení. Říkám částečnému, protože
neodoláme bruselské melounové zmrzlině. Na cestách pracují naplno všechny smysly, ale v Bruselu nejvíce chuť.
V parku se osvěžujeme ve spršce fontány a fotíme nedalekou budovu parlamentu. Kolem nás jen usměvaví lidé, šťastní
a slunící se. Našim chuťovým pohárkům už chybí pouze
chuť pravých belgických pralinek. Koupíme je v nejmalebnější
cukrárně na Rue de Boucher. Jejich chuť je nepopsatelná,
a proto jich pár přivezeme i našim drahým do Čech. Jen doufám, že nám v autobuse neroztají.
Ach jo, autobus... Je to tak. Čas na prohlídku města vypršel a my se scházíme se zbytkem zájezdu. Každý z nás si
koupil něco pěkného na památku, ale zážitky, co máme my,
se koupit nedají. Loučíme se s Bruselem, loučíme se s Evropou. Možná se do sem ještě někdy vrátím, ale pokud ne,
vím, že čas zde strávený jsem nepromanil. Tím více se těším
na návštěvu dalších evropských metropolí. A pokud bude tak
krásné počasí a tak úžasná parta jako v Bruselu, budou to
jistě nezapomenutelné výlety.
Lukáš Vlasák, gymnázium Lovosice

Sladká Belgie
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Sláva Einsteina, Edisona, Gagarina a mnohých dalších slavných by
byla zastíněna slávou toho, kdo by vymýtil lidskou hloupost.

Kdo si plete lávku s mostem?
Náš čtenář nám poslal zprávu, kterou nám málem vyrazil dech : posuďte sami...
Podle neklamné známky projel kdosi celkem nedávno podchodem u Besedy na koni. O tom
už Lovosický dnešek psal... Koňskému trusu v podchodu by se asi každý podivil, ale co by asi řekli,
či si pomysleli lidé, když po nové lávce přes silnici u Domu s pečovatelskou službou, která je koncipovaná tak, aby se na ní mohly pohodlně vyhnout dvě maminy s kočárky, nebo dva lidé jedoucí
na kolech, projel možná i autem. Že je to nesmysl? ...divili byste se. Na obou stranách lávky jsou
naprosto jednoznačné symboly toho, že lávka je pro pěší a cyklisty - včetně dopravní značky. Zdá
se tedy, že by tomu snad měli porozumět všichni. Přesto je to pravda : po lávce někdo projížděl
osobním autem. Proto jsou na obou koncích lávky zabudována dodatečně zábrany.
„Takové štěstí jsem neměl, abych jezdce nafotil při průjezdu. Možná, že o tom vědí více ti co
zábrany zabudovali,“ napsal k tomu čtenář. Já jen dodávám: pokud u toho byl nějaký svědek a věřím tomu, že byl, měl by se s námi - a nejen s námi - o tento zážitek také podělit. Poklona patří
těm, kteří se na stavbě podíleli. Lávka to extrémní zatížení vydržela, jen na straně u Základní umělecké školy je poškozena levá strana zábradlí...
Redakce, foto čtenář

Městská policie
MĚSTSKÁ POLICIE V BŘEZNU 2009:
Porušení veřejného pořádku. Dne 4.3.2009 v 11:56
hodin bylo telefonicky na služebnu Městské policie Lovosice
oznámeno, že se v prostoru haly hlavního nádraží ČD nachází muž, který leží na zemi. Na místo se dostavila hlídka
městské policie. Strážníci zjistili, že na zemi leží muž, který
je pod vlivem alkoholu. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl a strážníky slovně urážel. Muž na opakované výzvy k prokázání totožnosti nereagoval a odmítl opakované výzvy k předvedení na služebnu Policie ČR. Proto
byl za pomoci donucovacích prostředků, služebních pout,
předveden na obvodní oddělení Policie ČR k ověření totožnosti. Vzhledem k tomu, že muž odmítl přestupek projednat
v blokovém řízení je případ předán správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Strážníci Městské policie Lovosice převáželi psy do
útulku v Řepnici. Dne 5.3.2009 v 18:05 hodin, 6.3.2009
v 18:45 hodin a 23.3.2009 v 17:33 hodin byli městskými strážníky převezeni volně pobíhající psi v ulici Smetanova, Obchodní a Svatopluka Čecha do útulku v Řepnici.
Zadržení osoby podezřelé z přestupku proti majetku.
Dne 6.3.2009 v 19:01 hodin bylo oznámeno hlídce Městské
policie Lovosice, že v hypermarketu Billa 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 byl předán místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Poskytnutí pomoci muži v bezvědomí. Dne 10.3.2009
v 13:43 hodin v ulici Osvoboditelů si strážníci všimli muže,
který ležel na zemi a jevil známky bezvědomí. Strážníci
muže po zjištění základních životních funkcí uvedli do stabilizované polohy a přivolali RZS. Šetřením bylo zjištěno, že
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NOUZE NAUČILA
Silniční dopravci více využívají
železnici v těžkých dobách krize
aneb Hospodářskému poklesu navzdory
Společnost BOHEMIAKOMBI působí
již mnoho let v oblasti převádění toků
zboží ze silnice na železnici, a to na
principu vzájemně výhodné spolupráce
silničních dopravců se železnicí. Silniční
dopravci hledají nové cesty a možností,
jak nabídnout zákazníkovi co nejnižší
ceny za přepravy na dlouhé vzdálenosti.
Na několika evropských přepravních
osách, na nichž v minulých letech vznikly
linky kombinované dopravy, už cesty
snižování provozních nákladů existují,
a to v podobě kombinování přepravy silnice - železnice - silnice. Do tohoto způsobu přepravy se pomalu začínají zapojovat i čeští přepravci a s dálkovou
přepravou zboží po železničních kolejích
spojují svoji budoucnost.
Až do konce prvního pololetí roku
2008 nebyly po železnici v ČR přepravovány vůbec žádné silniční návěsy,
které by patřily českým silničním dopravcům. Servis přepravy návěsů po
železnici mezi Českou republikou a Německem do té doby využívali výhradně
jen zahraniční zákazníci. Situace se
začala obracet k lepšímu v průběhu 2.
pololetí loňského roku. V prvních měsících roku 2009 se počet návěsů pře-

muž se do uvedeného stavu přivedl požitím alkoholických
nápojů. Vozidlo RZS převezlo muže do nemocnice v Litoměřicích.
Strážníci Městské policie Lovosice provedli u řidiče
pozitivní dechovou zkoušku. Dne 14.3.2009 v 00:20 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Jabloňová alej. Při kontrole motorového vozidla
Ford byla u řidiče provedena dechová zkouška na alkohol.
Zkouška byla pozitivní, přístrojem Dräger bylo naměřeno
0,46 promile alkoholu v dechu.
Důvodné podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
bude po zadokumentování předáno dle věcné a místní příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Strážníci zasahovali na hokejovém utkání. Dne
19.3.2009 byl na zimním stadionu v Lovosicích a okolí strážníky Městské policie Lovosice prováděn dohled nad veřejným pořádkem při hokejovém utkání play off II. ligy mezi
týmy Litoměřic a Písku. Po skončení utkání chtěla část fanoušků Písku, asi 30 osob, vtrhnout do šaten a fyzicky napadnout vlastní hráče. Pořadatelé strážníky požádali o pomoc. Fanoušci na výzvu k opuštění prostoru nereagovali
a fyzicky strážníky napadali. Za pomoci donucovacích prostředků se strážníkům nakonec podařilo skupinu fanoušků
vytlačit mimo stadion. Zde začali fanoušci házet sníh i kameny na strážníky a při tomto došlo k rozbití výplně okna stadionu. Následně byl zabezpečen odjezd autobusu s hráči
Písku a potom svým autobusem odjeli i příznivci Písku. Po
provedených zákrocích nebylo od osob proti nimž byly donucovací prostředky použity požadováno lékařské ošetření.
Vzhledem k tomu, že situace byla nepřehledná se nepodařilo ustanovit ani jednu z osob, proti které bylo použito donucovacích prostředků a dopouštěla se protiprávního jednání.
Strážníci se zúčastnili akce na kontrolu požívání alkoholických nápojů mladistvými. Dne 20.3.2009 se strážníci Městské policie Lovosice zúčastnili s policisty z obvodního oddělení PČR Lovosice akce, která byla zaměřena na
kontrolu požívání alkoholu mladistvými. Do akce byla přizvána i pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

pravených po železnici mezi ČR a Německem meziročně zvýšil o 17%. Za
tímto - na první pohled pro někoho
možná překvapivým - růstem stojí čeští
silniční dopravci, kteří se v minulém
roce rozhodli opatřit si bimodální návěsy použitelné pro přepravy po silnici
i po železnici v tzv. kapsových vozech.
Na linkách „Bohemia Express“, které
pravidelnými expresními nákladními
vlaky spojují Lovosice s Duisburgem
nebo Hamburgem si letos první čeští
silniční dopravci nechávají přepravovat vlastní návěsy ve stále větším počtu
a jejich podíl tak meziročně vyskočil
z loňské zanedbatelné úrovně na plnou
jednu třetinu.
První vlaky na linkách kombinované
dopravy „Bohemia Express“ se rozjely
v roce 2005. Linka Lovosice - Duisburg
mohla být zavedena především díky
neformální podpoře německých vládních míst a je jen dobře, že dnes už
také čeští silniční dopravci investují nemalé vlastní prostředky do moderních
technologií přepravy využívajících železnici k přepravám na dlouhé vzdálenosti. Doprava po železnici je také ekologická, snižuje počet nákladních aut
a kamionů, které projíždějí pod našimi
okny, a tím i hluk a emise.
Podle informací Ing. Vladimíra Fišera, Bohemiakombi.
Hz, foto jS

Kontroly proběhly ve dvou lovosických podnicích. Při akci
bylo zjištěno požití alkoholických nápojů u pěti mladistvých
osob. Akce tohoto druhu nebyla poslední a další podobné
jsou již plánovány.
Besedy pro děti základní školy. V tomto měsíci jsme na
služebně Městské policie Lovosice uspořádali besedy pro
děti ze základní školy z Všehrdovy ulice. Jednalo se celkem
o sedm setkání s dětmi od 1. po 5. třídy. Ukázali jsme dětem
a paním učitelkám naše prostory, předvedli výstroj a výzbroj,
stejně jako naše služební vozidlo. Při besedách jsme se
s dětmi pobavili o bezpečném pohybu v provozu, kdy se ho
účastní jako chodci nebo cyklisté, vyzkoušeli je trochu
z dopravního značení, řekli jsme si i něco o rizikových faktorech, jako jsou např. drogy. Na závěry besed jsme dětem
předali drobné dárky, které jsme pro ně získali od organizace
BESIP.
Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Dne
29.3.2009 v 03:10 hodin kontrolovala hlídka Městské policie
Lovosice v ulici Osvoboditelů řidiče motorového vozidla tov.
značky Opel, mpz D. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger bylo naměřeno 2,09 promile alkoholu v dechu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona byla přivolána na místo hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
Kontroly heren. Dne 28.3.2009 v době od 19:30 do
21:00 hodin byly strážníky Městské policie Lovosice provedeny kontroly 8 heren z hlediska dodržování zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Strážníci se zaměřili zejména na možnou přítomnost
osob mladších 18. let a jejich konzumaci alkoholických nápojů. Během této kontrolní činnosti nebylo strážníky zjištěno
porušení výše uvedené právní normy.
Darovali jsme krev. Dne 31.3.2009 jsme kolektivně darovali v KS Lovoš krev. Protože jsme odběry všichni „přežili“
a myslíme si, že se jedná o dobrou věc, budeme v této aktivitě pokračovat.
Bc. Jaroslav Janovský

ZÁVAŽNÉ TÉMA: Hraje si EUROSUP na schovávanou?
Že se v lovosickém regionu vyskytuje skládka nebezpečného odpadu možná nevědí všichni občané. Tato se
nachází v těsné blízkosti silnice na Lukavec. Od roku 2003
je majitelem a provozovatelem skládky firma EUROSUP
spol. s r.o. (dále jen Eurosup) se sídlem v Kladně. Do roku
2003 vlastnila tuto skládku Lovochemie, a.s. a v minulosti
byla v tomto prostoru kalová pole, kam byly čerpány kaly
z čistírny odpadních vod Severočeských chemických závodů, dnešní Lovochemie. V 90. letech byla provedena rekultivace těchto polí a byla vybudována skládka odpadu,
která splňovala přísná kriteria požadovaná pro tuto činnost.
Celá akce byla financována ze zdrojů Fondu národního majetku na odstraňování ekologických zátěží. Vzhledem k tomu,
že provozování skládky nebylo pro Lovochemii, a.s. výhodné a využitelnost byla nízká, byla skládka prodána firmě
Eurosup.
Protože odpady a nakládání s nimi je zásadní civilizační
problém, Lovosický dnešek chtěl „uchopit“ toto téma. Kontaktovali jsme ing. Taťánu Dytrychovou, prokuristku firmy
Eurosup a zodpovědnou osobu za tuto skládku a požádali
jsme ji o rozhovor pro Lovosický dnešek. Souhlasila, a proto
jsme jí zaslali témata dopředu, jak vyžadovala. Myslím, že
témata byla jistě čtenářsky zajímavá, ale reakce ze strany
Eurosupu, byť slíbené, se Lovosický dnešek, ani za několik
týdnů i po urgenci nedočkal. Komunikace jaksi „zamrzla“
a neznáme důvod, proč k tomu došlo. Že by byly otázky příliš „na tělo“ a tudíž „nestravitelné“? Nikdo neví, můžeme spekulovat.
Proto bych chtěl čtenářům předestřít, o jaká témata šlo,
a ti to jistě posoudí:
- Skládka a hospodaření na ní, jakými je to řízeno pravidly,
předpisy, a legislativou vůbec.
- Jak je skládka technicky řešena, aby nedocházelo k ohrožení podzemních vod a vůbec k případným únikům nežádoucích látek? Existuje riziko samovznícení? Jak je to
zabezpečeno?
- Kolik je na skládce zaměstnáno pracovníků, jaká je využívána technika a jak je skládka zabezpečena proti nenechavcům, či černým „dodavatelům“.
- Co vše si lze pod pojmem nebezpečný odpad představit?
Kategorizace tohoto odpadu.
- Jací jsou největší „dodavatelé“ na skládku. Pro jak velké
spádové území bývalého okresu či kraje skládka působí.
- Zda je správný předpoklad, že na skládku nebyl a není,
a ani tyto snahy nebyly, dovážet odpad z blízkého Německa.
- Ukládání odpadu se řídí zákonem o odpadech. Součástí
zákona je jistě progresívní sazebník s trendem směrem
vzhůru.
- Jakou má skládka stanovenou maximální kapacitu. Jaký
je časový odhad, že dojde k jejímu naplnění.

- Co se bude dít, resp. jaký bude postup, až dojde k naplnění skládky a zda je jiné řešení, než to lidově řečeno
zamknout, odejít a nechat to jako „dárek“ budoucím generacím.
- Jak často (v časových intervalech či namátkově) je
skládka kontrolována příslušnými kompetentními a kontrolními orgány.
Jelikož se jedná o závažnou problematiku, o které by
mělo být obyvatelstvo informováno, byl požádán Odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice, aby se
k činnosti firmy Eurosup na lukavecké skládce a tedy
v Lovosicích, pro občany vyjádřil. Zde přinášíme jeho stanovisko:
Co se týče ukládání odpadů jmenované firmy na
skládku nebezpečných odpadů v Lukavci, odbor životního prostředí nemá v poslední době ty nejlepší
zprávy. Na základě stížností občanů z obce Lukavec
a okolí na nadměrný obtěžující zápach a zvýšenou
prašnost z ukládaného popílku na skládku podal již
v roce 2007 odbor životního prostředí MěÚ Lovosice
České inspekci životního prostředí v Ústí n.L. (dále inspekce), podnět k prošetření ukládání odpadů. Požadoval prověření plnění povinností vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a ze zákona o odpadech.
Následně po opakovaných kontrolách inspekce v součinnosti s odborem ŽP MěU Lovosice bylo prokázáno,
že provozovatel skládky porušil podmínky ukládání
odpadů na skládku. Proto inspekce na základě rozborů odebraných vzorků akreditovanou laboratoří

udělila společnosti EUROSUP spol. s r.o. pokutu ve
výši 800.000 Kč.
Odbor životního prostředí podal rovněž Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, jak v roce 2008, tak i v roce
2009, návrh na uložení povinnosti uhradit poplatky za
uložení odpadů na skládce Lukavec, které nebyly odvedeny provozovatelem skládky Městu Lovosice. Vzhledem k tomu, že v současné době je úhrada a výše poplatků stále v šetření, bližší informace prozatím nelze
uvést.
Každopádně názor odboru ŽP MÚ Lovosice je, že
je škoda, že skládka nebezpečného odpadu v Lukavci nezůstala v majetku Lovochemie, a.s. I když se
jedná o těleso skládky, měla by si jakákoliv společnost provozující tento objekt uvědomit, že se nachází
v blízkosti chráněné krajinné oblasti a podle toho se
chovat.
Odbor životního prostředí se na stránkách Lovosického dneška v budoucnu nepochybně k celé této záležitosti vrátí.
Otázky na závěr: Nechtělo by to, aby místo firmy Eurosup
přišel jiný vlastník, který bude umět s tímto pro veřejnost tak
citlivým problémem se vyrovnat ke všeobecné spokojenosti? Dočkají se občané? Uzavřením skládky nebezpečného odpadu, jako krajním řešením, dle mého názoru se situace jen zhorší. Vyvstane totiž otázka: Kam s ním? A také:
Nejde o začarovaný kruh?
Děkuji za sdělení stanoviska odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice paní Daně Tschakertové.
Připravil -jv-

STOPKA pití alkoholu na veřejnosti
Lovosice se zařadily k dalším městům kraje, kde začala platit obecně závazná vyhláška o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města a vyhláška vstoupila
v účinnost 9. dubna 2009.
Ve městě bylo vytipováno celkem 32 lokalit, kde se alkohol na veřejnosti požívat nesmí. Lze konstatovat, že se
jedná o významnou část území města. Místostarosta Jan Jakub, který je pověřen řízením Městské Policie Lovosice,
nám k tomuto tématu sdělil následující: Cílem dotčené vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku vymezit prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující
k zdravému vývoji dětí a mládeže a jejich výchově k zdravému a mravnímu stylu života.
Vyhláška by měla významně napomoci k zabránění narušování veřejného pořádku a dalším „problémům“, které
jsou s konzumací alkoholu často spjaty. V žádném případě

není kýženým cílem prohibice. Primárně nejde o sankcionování zjištěných přestupků, ale o eliminaci negativních
jevů. Strážníci budou pokutovat hlavně opakované popíjení
alkoholu, obtěžování kolemjdoucích či znečišťování okolí. Na
místě vždy posoudí a vyhodnotí, zda je popíjení společensky nebezpečné. Záležitost mohou kromě pokuty řešit rovněž domluvou nebo vykázáním z místa. Za porušení vyhlášky může být uložena až tisícikorunová pokuta na místě
nebo až 30.000 Kč ve správním řízení.
Kde už vyhlášky existují: Děčín, Šternberk, Vsetín,
Znojmo, Jindřichův Hradec, Heřmanův Městec, Mladá Boleslav, Český Těšín, Mělník, Beroun, Benešov, Kladno, Ústí
nad Labem, Praha, Šumperk atd. Podobné vyhlášky platí
např. ve Skandinávii. Celé znění Vyhlášky č. 1/2009 lze nalézt na webových stránkách městského úřadu, společně s
ostatními právními předpisy obce.
Tento nešvar se v našem městě nejvíce projevuje v ulici
Nádražní a Osvoboditelů. Řada lidí si v minulosti stěžovala

hlavně na bezdomovce trávící celé dny na lovosickém nádraží, které je železniční křižovatkou v regionu.
Jak bude postupovat Městská policie?
Podle vyjádření jejího ředitele pana Jaroslava Janovského jde v první ředě o prevenci. Represe je až tím
následným krokem. Pokud půjde o přestupek poprvé,
bude dotyčný vyzván, aby popíjení na veřejnosti zanechal a odešel. Bude-li podezřelý z přestupku opilý a
bude mít u sebe, například v tašce další alkohol, pak to
bude klasifikováno jako přestupek a bude mu uložena
pokuta ve výši do 1000 Kč a konec konců, může dotyčný skončit i na služebně Městské Policie. Dalším
opatřením v pořadí je již pouze protialkoholní záchytná
stanice a to se již jedná o „sakramentsky“ drahou záležitost.
Příslušné orgány města nepochybně za určitý časový
úsek účinnost celé této vyhlášky vyhodnotí a případně
upraví.
-jv-
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Byli jsme na věži kostela v Krátké
Evangelický kostel v Lovosicích je středem naší pozornosti z jednoho prostého důvodu. Po dlouhých letech čekání
byla koncem minulého roku konečně zahájená oprava jeho
věže a fasády. Přestože byly nabídky na opravu již několik
let, samotnou opravu bylo možné zahájit až po vyjasnění majetkových práv na pozemek pod kostelem.
Na devítipatrové lešení kolem věže „Mírového kostela“
jsme vylezli s majitelem firmy Renesance z Třebenice
Ing. Jaromírem Křivohlavým, která opravu provádí. Firma se
specializuje na opravu památek, i když to není její jediný program. V minulosti firma opravovala i kostel sv. Václava v Lovosicích, děkanský kostel Všech svatých na náměstí a Katedrálu sv. Štěpána vč. věže na Dómském náměstí
v Litoměřicích a další kostely.
Na speciální štukatérské práce najímá architekty a sochaře, které mají povolení od Ministerstva kultury ČR. Měděné oplášťování kopule věže, které nás nejvíce zajímalo,
provedla firma pana Řebíčka z Třebušína. Vytvarované části

kopule věže připravovali v dílně. Kouli nad věží a další
oválné prvky výzdoby provedli pasíři z Kamenického Šenova.
„Snažíme se, aby vše bylo provedeno v původní podobě.
Poškozený nápis na fasádě bude rovněž obnoven. Víme
jeho přesný název ze zdroje (Janovo evangelium). Je proveden pravděpodobně ve staroněmčině a k jeho přesné reprodukci bude nutná spolupráce se specialistou“, řekl nám
Ing. Křivohlavý. Zajímavostí je, že v roce 2008 bylo při
opravě věže vloženo speciální pouzdro obsahující vyjádření starosty k roku 2008 a 2009 a vyznání paní farářky pro
potomky, fotografie kostela před opravou a č. 12/2008 měsíčníku Lovosický dnešek. Předpokládá se, že podle finančních prostředků, bude v letošním roce opravená věž,
v příštím roce střecha nad lodí a v dalším roce fasáda kostela. Město na opravu iniciativně přispělo každý rok 150 tisíci korunami. Že z věže evangelického kostela je zajímavý
i pohled na Lovosice dokladuje i druhý snímek umístěný
u článku na straně 9.
Text a foto (hv)
turním střediskem Lovoš. Uvítáme jakékoli dokumenty, fotografie, letáky, zvukové nahrávky a svědectví vztahující se
v Lovosicích a okolí k období od 17. listopadu 1989 do 30.6.1990. Zvláště nás
zajímají zvukové nahrávky z manifestací na Václavském náměstí v Lovosicích (tehdy Rudé armády) a z besed (ustavení OF v Besedě, mítink v Sarajevu, besedy v kině
Mír), kopie nebo fotografie Informací OF 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.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

POMOZTE ZDOKUMENTOVAT
ROK 1989 V LOVOSICÍCH
Občanské sdružení Muzeum Lovosicka vyzývá
pamětníky k poskytnutí materiálů z konce roku 1989
a první poloviny roku 1990 v Lovosicích a blízkém
okolí (Lhotka nad Labem, Vchynice, Jenčice, Čížkovice, Malé Žernoseky atd.). Důvodem je příprava výstavy, která se uskuteční k 20. výročí „Sametové“ revoluce a kterou hodlá uspořádat OS Muzeum
Lovosicka ve spolupráci s Městem Lovosice a Kul-

Nezaměstnanost v březnu
V měsíci březnu 2009 míra nezaměstnanosti, kromě Litoměřicka, ve všech mikroregionech dále vzrůstala. Na Lovosicku překročila míra nezaměstnanosti již druhý měsíc celookresní průměr a nadále obsazuje třetí místo v pomyslném
žebříčku míry nezaměstnanosti za Roudnickem. V okrese Litoměřice vzrostla o 0,10 %, tj. na 9,60 %. Celkově bylo
v okrese 5 990 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 50 UOZ
více než v měsíci Únor 2009. Porovnáme-li stejné období
roku 2008 je počet UOZ o 944 více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc březen 389, tj. o 89 VPM méně
než v předešlém měsíci a podíváme-li se na stejné období
loňského roku máme o 598 VPM méně. Celkem za finanční
účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 31.3.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1 053 osob. Z toho např. SÚPM (společensky
účelná pracovní místa) 111 osob a rekvalifikovalo se 11
osob. Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese
VPM např. pro obsluhu šicích a vyšívacích strojů, pro lékaře,
ordináře (kromě zubních lékařů), dále pro svářeče, páječe
a montéry kovových konstrukcí.
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Litoměřice:
Mikroregion

EA

Litoměřicko

k 31.3.2009
UOZ

Dosažit

21 585

1 729

1 683

7,78

Roudnicko

13 141

1 217

1 187

9,03

Lovosicko

10 174

1 049

1 000

9,83

Libochovicko

5 455

701

679

12,45

Štětsko

5 994

791

766

12,78

Úštěcko

2 402

419

413

17,53

Podle ÚP Litoměřice připravil
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%

(hv)

„Strašidelný dům“ uprostřed města
Tak trochu zastrčen, ale v centru města, téměř vedle kostela
sv. Václava, se nachází objekt někdejšího pivovaru. Když
kdokoliv projde průchodem budovy nynější Městské knihovny a tedy někdejší pošty, narazí zvenku právě na tento
objekt a nestačí se divit. A těm, kterým Lovosice přirostly
k srdci, to zvedne hladinu adrenalinu. To co uvidí, dá se říci,
je deziluze o řádném vlastníkovi. Je to objekt, na kterém se
zub času a devastace silně podepisuje a je zde patrný naprostý nezájem vlastníků o jejich majetek. Bez nadsázky lze
říci, že celý objekt dělá ostudu nejen vlastníkům, ale i městu,
a štěstí je, že není vidět přímo z hlavní ulice.
Dominantou tohoto celku je asi čtyři desítky metrů vysoký
rozpadající se cihlový komín, který dle mého názoru hrozí zřícením. Výroba kdysi velice žádaného piva trvala téměř 300
let až do roku 1950, kdy byla
ukončena. Hlavní rekonstrukce pivovaru dle dostupných archiválií proběhla v r.
1857. Vlastníkem pivovaru byl
rod Schwarzenbergů. Poté byl
objekt využíván Jednotou pro
skladovací účely a po r. 1990
byl prodán jinému vlastníkovi.
Jedna část je nyní využívána
jako skladovací prostory a prodejna určitých stavebních materiálů a potřeb. Zde velký
problém není, tam to vypadá
jakžtakž. Ovšem ty další části
objektu, tedy v okolí komína?
To popisovat dost dobře ani
nejde. K této části se skoro
hodí výraz ruina, či slova nadpisu článku. Bez nadsázky lze

říci, že tento objekt a obytný dům v Terezínské ulici na levé
straně (směrem k Lovochemii) jsou nejhoršími objekty v Lovosicích.
Vlastníci pivovaru jsou známi a jeden z nich byl kontaktován,
aby se vyjádřil, co s objektem zamýšlí, a sdělil důvody stávajícího stavu. Neúspěšně. Z katastru nemovitostí lze samozřejmě vyčíst, o koho jde. Pro toho, koho by to více zajímalo, to není např. přes internet problém. Ovšem dle novely
tiskového zákona platné od 1. 4. 2009 by se Lovosický dnešek zveřejněním jejich jmen mohl dostat do případných
komplikací, proto tak raději z preventivních důvodů neučiní.
Takže co na závěr vzkázat vlastníkům? Odpověď na otázku
necháme na čtenářích tohoto článku.
-jv-

ZAOSTŘENO NA:

Úklid a údržba chodníků a komunikací ve městě

Poslanci obcím a obyvatelům v nich „nadělili dárek“ v návrhu zákona (navrhovatel
senátor J. Kubera - primátor Teplic, pozn.
red.), o zodpovědnosti vlastníků nemovitostí za úklid a čistotu chodníků. Zákon ještě
sice musí schválit senát, ale je vysoce pravděpodobné, že bude schválen. Je to dobře
nebo špatně? V současnosti každý majitel
nemovitosti uklízí a čistí hlavně chodníky
před nimi, i když nejsou jeho majetkem, ale
majetkem obce. Protože čistota těchto prostor je zároveň určitou vizitkou majitele nemovitosti, není od věci vědět, jak město Lovosice celou záležitost řeší.

Nejpovolanější osobou je jistě vedoucí
odboru regionálního rozvoje města
Ing. Martin Dlouhý, kterému tato záležitost kompetenčně patří, a proto mu Lovosický dnešek položil několik otázek:

Můžete v první odpovědi říci stručně,
jak je úklid komunikací a chodníků
ve městě organizován? Rozdíl je jistě
v zimním a letním období.
Ano, významné rozdíly mezi letní a zimní
údržbou zde jsou. Naštěstí město Lovosice
neleží v horách a spíše než s přívaly sněhu
jsou zde často problémy s námrazou.
V zimě se jedná především o hrnutí a posyp
při sněhové pokrývce. I když u nás máme
lepší zkušenosti s odmetáním sněhu, pokud
to jde, než s jeho odhrnováním na chodnících. U letního úklidu jde především o blokové čištění ulic dle předem uveřejněných
rozpisů.
Jaká je, pro hrubou představu čtenáře, délka chodníků a městských silnic, jejichž čistotu a pořádek město zajišťuje? Kolik lidí se na tom podílí a jakou
jsou vybaveni technikou? Tato nezbytná
činnost má jistě svoje finanční náklady
hrazené z rozpočtu. Jak byly tyto náklady v r. 2008 vysoké?
Vše vychází ze známého sloganu „
dlouhé jako Lovosice“. Je to několik desítek
kilometrů komunikací a chodníků. V současné době máme k dispozici 15 pracovníků, kteří se starají o čistotu ve městě. Tím
je myšleno nejen úklid komunikací a chodníků, ale i vysypávání košů a ostatní úklid.
Jak jsem již uvedl, vybavení technikou je na
dobré úrovni, ale obměna strojního parku
musí i nadále do budoucna pokračovat. Při
pohledu na traktor a některá vozidla Multicar je jasné, před jakou dobou byly pořízeny.
V roce 2008 byly tyto náklady na úklid města
ve výši 5,5 mil. Kč. Zde jsou zahrnuty veškeré náklady na mzdy pracovníků, pohonné
hmoty, ochranné pomůcky, posypový materiál a leasing na nakoupené stroje.

Co se týče technického vybavení,
myslím, že jsou Lovosice na tom dobře.
Připravujete či uvažujete do budoucna
nějaké vylepšení?
Ano, technické vybavení, které je v současné době k dispozici, je na dobré úrovni.
V posledních letech se nám podařilo významně obměnit strojový park a doufám, že
tento trend bude i do budoucna zachován. Co
nám chybí v současné době, a to především
v letních měsících, - je kropička na údržbu komunikací a chodníků. V letošním roce
chceme zavést možnost následného využití
biologických odpadů pro občany města.
Využíváte při těchto úklidových a čisticích pracích i nezaměstnané občany,
či těch, kteří byli odsouzeni k veřejně
prospěšným pracím? Pokud ne, tak
proč?
Na úklidové a čisticí práce ve městě využíváme i lidi v evidenci Úřadu práce (ÚP).
V minulosti však bylo na tyto pracovníky na
veřejně prospěšné práce (VPP) k dispozici
více finančních prostředků na ÚP než tomu
je dnes. Proto bylo nutné celkově navýšit
i stav stálých pracovníků v pracovním poměru, aby byl trvale zajištěn proces úklidu
ve městě, protože není možné čekat, až
budou finanční prostředky k dispozici, a do
té doby úklid města neprovádět. V roce
2008 jsme měli 2 pracovníky na VPP. Dále
využíváme i osoby, které byly odsouzeny
k veřejně prospěšným pracím. Za rok se
jedná o jednu až dvě osoby.
Je město pojištěno např. v případě
úrazu při pohybu občana po městském
chodníku, například v zimním období?
Předpokládám správně, že tyto pojistné
události jsou minimální? Pokud ano,
svědčí to jistě o odpovědném přístupu.

Pomáháme a podporujeme
(Občanské sdružení Šance v roce 2009)
Občanské sdružení Šance bylo založeno v roce 2000
a sídlí v internátu Střední odborné školy technické a zahradnické v centru Lovosic, ul. Osvoboditelů 97. Organizace
má v současnosti 4 zaměstnance, kteří se starají o 2 skupiny klientů a to pečovatelské služby a aktivizační služby
(volnočasové a rekondiční aktivity). Pro rok 2009 o.s. Šance
připravilo několik velikonočních výstav (23.-27.3. v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích, 31.3.-2.4. v Domě dětí
a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích, v Centru pro zdravotně
postižené v Ústí nad Labem a v Centru pro zdravotně postižené v Děčíně. Nejbližší rekondiční pobyt se uskuteční
ve dnech 30.4.-3.5.2009 ve Sloupu v Čechách.
Tradiční Velikonoční výstava probíhala celý týden ve velkém sále KS Lovoš a paní Božena Plicková, předsedkyně
o.s. Šance, si letos pochvalovala vysokou návštěvnost
i dobrou spolupráci s vedením střediska; tak dobré podmínky prý jim návštěva ze spřátelené organizace Centrum
pro zdravotně postižené z Ústí nad Labem opravdu záviděla. Až do pátku 27. března členky Šance předváděly zájemcům zdobení kraslic a velikonočních perníčků. Výstava
byla plná kraslic od nejmenších křepelčích po veliká vejce
pštrosí; vajíčka byla zdobena tou nejrůznější technikou, novinkou byla vejce z Podkrkonoší s reliéfními obrázky, třeba
podhorskou vesničkou. Opět byly na výstavě ukázky maďarského folklóru, nechyběla ani ukázka Poslední večeře
Páně. Vystaveny byly také mnohé předměty vyrobené
v rámci ergoterapie, různá zvířátka (zajíčkové, kuřátka,
kachničky), zápichy ze slaného těsta do velikonočních zátiší a krásné velikonoční věnce z buxusu a vajíček.
Ergoterapie probíhá v Klubu porozumění. V rámci ergoterapie vytváří klienti různé okrasné i užitkové před-

měty z plastelíny, hlíny, šustí, slámy a látky (figurky,
např.čarodějnice s koštětem na špejli). Hlavní zaměření je
na lidové tradice a roční období. Provádí se rovněž batikování různých látek, malba na hedvábí, ubrousková technika na ozdobu květináčů, ruční výroba svíček, malování
mandal. Tato činnost má zjevný meditativní (uklidňující,
inspirující) účinek, klient se díky tomu zklidňuje a zlepšuje
se jeho postoj k vlastnímu životu. Posledním hitem je enkaustika (nažehlování barev).
Přednášky se konají vždy 1x za 14 dní v solné jeskyni
v Křešicích u Děčína (přednášky různého typu vždy se zaměřením na zdravý a aktivní způsob života). Vzdělávací
a přednášková činnost probíhá ve spolupráci se zdravotně
postiženými a Asociací neziskových organizací v Ústí nad
Labem.
Dotace na činnost jsou získávány převážně formou větších projektů. Již několik let jsou poskytovány opakující se
neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a Krajského úřadu v Ústí nad Labem. „Zmíněným institucím bychom tímto rádi poděkovali za absolutní vstřícnost
a profesionální přístup. Naše díky patří, samozřejmě i dalším poskytovatelům darů a to městu Lovosice, Purkyňově
nadaci, Lovochemii a.s., TRCZ, s.r.o. a mnoha dalším
sponzorům“, říká předsedkyně sdružení paní Božena Plicková.
O.s. Šance nabízí potřebným pomoc, a to i seniorům
na vesnicích se špatnou dostupností; například pečovatelskou a odlehčovací službu (pomoc při sebeobsluze, při
chodu domácnosti, pochůzky po úřadech, donáška nákupu a léků, doprovod do zdravotního zařízení, na rehabilitaci atd.). Pro zdravotně postižené poskytuje Šance do-

Ano. Město Lovosice je na tyto případné
škodní události pojištěno. Je pravdou, že
těchto škodních událostí je naštěstí jen minimum. Celoročně se snažíme udržovat komunikace pro řidiče sjízdné a chodníky pro
chodce schůdné.
V čem Vy osobně vidíte největší rezervy této činnosti a kde tedy tzv. „tlačí
bota“? Máte již zhruba sečteny škody
(alespoň orientačně), které napáchala
zima na městských komunikacích? Jak
a kdy předpokládáte jejich odstraňování?
Víte, ve všech procesech a činnostech je
stále co zlepšovat. A není tomu jinak ani
u této záležitosti, tzn., že toto platí i u očisty
města. Velmi mě trápí přístup některých jednotlivců při rekonstrukcích bytů, kdy většina
odpadů skončí u popelnice, v tom lepším
případě, ale většinou i na zelených plochách. Na jejich úklid je pak potřeba vynaložit čas a s tím jsou spojeny i náklady finanční. Škody po letošní zimě jsou na
komunikacích zjevné. Jejich odstraňování
plánujeme na letní období, které je na provádění těchto prací nejvhodnější.
V poslední odpovědi sdělte prosím
občanům i dalším čtenářům, co vše
schválení tzv. Kuberova zákona, o kterém se zmiňuji v úvodu, bude pro město
znamenat po organizační stránce? Uvažujete v tomto směru o nějakých změnách zaběhnutého systému? Pokud ano,
tak prosím v jakých.
K dnešnímu dni není zatím tento návrh
zákonné úpravy schválen, tudíž zatím neplatí. Z tohoto pohledu není zatím nutné
tuto záležitost řešit. Aktuální tato záležitost
bude po jejím schválení, pak bychom se
k ní vrátili.
-jv- foto (hv)

mácí rehabilitační péči a zdravotní cvičení, které bude zajišťovat rehabilitační pracovník. Zapojení do solidárního
společenství, informace a podpora při řešení obtíží napomáhá ke zlepšení psychického stavu postiženého a může
v některých případech vést ke zlepšení zdravotního stavu.
Přihlásit se můžete buď v místnostech Šance v internátu
nebo na telefonu tel: 416 532 736, 731 604 004. Šance poskytuje i psychosociální poradenství.
Hz
Mandala podle Wikipedie (sanskrt kolo, oblouk) je harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem
nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem
a zemí. Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému. Existují různé
druhy mandal - očišťující, posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života.

INFORMACE PRO LOVOSICKÉ OBČANY:
Na informačním centru Městského
úřadu v Lovosicích jsou k dispozici pro občany tištěné materiály již 2. Komunitního
plánu péče města Lovosic, který určuje
směr rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Lovosice na období příštích pěti let. Občané zde také mohou získat
druhé zpracování katalogu s názvem "Mapa
zdravotních a sociálních služeb", který sestavil Městský úřad, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví v říjnu 2008 v rámci komunitního plánování sociálně-zdravotních služeb
v Lovosicích na základě dokumentů předložených poskytovateli.
Iveta Seifertová, Infocentrum Lovosice
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zvěděli o nebezpečí kouření cigaret, o
jejich špatném vlivu na zdraví člověka
a také jsme mluvili o tom, jak se tohoto největšího zlozvyku dětí a mládeže zbavit.
Projekt byl zakončen soutěží
v běhu do schodů. Vybraní žáci 1.
9.. tříd svou účastí v soutěži podpořili
zdravý způsob života...
Vítězové v jednotlivých kategorií
byli odměněni. Jsou to:
Vyhodnoceni byli za I. stupeň: Šoltis J., Dragounová N. (2.B), Rysinský
T. (4.A), Balážová S. (5.A), za II. stupeň Hevák J. (6.B), Pazourová I.
(7.B), Maťák J. (8.B), Havlíčková N.
(9.B)
Celotýdenní projekt doprovázely
také naučné panely, které přiblížily
žákům problematiku návykových látek, zejména škodlivost kouření. Projekt s touto tematikou je součástí
vzdělávacího programu naší školy a s obměnami ho
zařazujeme každým rokem.
Mgr. Daniela Deusová, ZŠ A. Baráka Lovosice

Kalup do schodů

Dne 16. 3. - 20. 3. 2009 proběhl na naší škole projekt, který jsme nazvali Týden boje proti kouření.
V tomto týdnu se žáci v jednotlivých předmětech do-

Procházka pohádkami
v Mateřské škole v Terezínské ulici
Název tématu naší výchovné práce v mateřské škole byl
Z pohádky do pohádky.
Při všech aktivitách v maximální míře využíváme prožitkové učení. Děti hravou formou získaly nové poznatky, zopakovaly si to, co už znají.
Pokud se chceme v naší výchovné práci zabývat nějakým tématem, je vhodné do plánování zapojit i děti. Tím zjistíme stupeň jejich znalostí.Společně klademe otázky, hledáme odpovědi, rozvíjíme možnosti naplnění cílů. Plánování
témat není pro jedince, ale pro celý tým. Děti by si proto měly
rozdělit úlohy, naplánovat, co bude potřeba udělat, nachystat, připravit...Jejich iniciativy se my, dospělí, někdy trochu
bojíme. Myslíme si, že se nám situace vymkne z ruky a že
děti stejně nic pořádného nevymyslí. To je ale velký omyl možná, že se někdy děti nechají "unést" a popustí uzdu své
fantazii, ale pokud řeší nějaký problém, zaměří se na věci,
které je opravdu zajímají. Když je budeme brát vážně, dokážou samy přijít na to, jak na společnou otázku odpoví. A
pozor, nehodnotíme jen my, dospělí, ale také děti. Jen ony
nám mohou říci, co se naučily, co poznaly a pochopily.
Součástí tématu byl dotazník pro rodiče, ve kterém jsme
zjišťovali kolik mají děti knih ve své knihovničce, jak často rodiče čtou pohádky, které mají nejraději, kresba některé oblíbené postavy, apod. Třídy se zaplnily knihami, leporely,
které si děti přinesly z domova. Se zájmem je předváděly
svým kamarádům a vyprávěly jim o nich. Společně s rodiči
vyrobily písmenkové krabičky, které vzzdobily výlohu ve
Foto Trendu.

Noc s Andersenem
aneb výprava
za Ferdou Mravencem
Již čtvrtý rok se pedagogové ZŠ ve Všehrdově
ulici v Lovosicích v rámci Mezinárodního dne dětské
knihy snaží touto zajímavou akcí o zvýšení zájmu o
dětské čtenářství.
Všichni pedagogové vědí, že dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha
akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Přitom existuje
docela jednoduchá cesta - dát dětem osobní příklad
a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. To byl i cíl
učitelů zdejší školy. Celá noc proběhla v duchu Ferdy
Mravence, dobrosrdečných broučků, ale i domácích
zvířátek, které Ondřej Sekora ztvárnil ve svých krásných knihách pro děti.
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Všechny fotky na této straně jsou z archivů autorů.
Téma jsme ukončili návštěvou městské knihovny. Byla
velmi příjemným zpestřením jednoho obyčejného školkového
dne. Knihovnice p. Černá nás seznámila s významem knihovny a knih. Víme, kdo je spisovatel, ilustrátor, jak se o
knihy musíme starat. Mohli jsme si knihy volně vybírat z polic a u stolečků si je prohlížet. Paní Černá každému z nás připravila omalovánku, kterou jsme si v knihovně omalovali.
Děkujeme za trpělivost a příjemné chvíle, které jsme
společně strávili mezi pohádkami.
Kamarádi ze třídy Kapičky a Notičky
MŠ Terezínská ulice

Na děti čekalo předčítání z knih O. Sekory, ale
také různé úkoly od jednoduchých až po těžší, nad
kterými si musely lámat hlavičky, ale také řádně protáhnou svá tělíčka - prostě práce všeho druhu. Vyvrcholením noci bylo hledání pokladu, ke kterému si
musely najít baterkou potřebné indicie. Poklad se
podařilo najít všem, jak partě Berušek, Ferdům,
Chroustům, Broučkům, Psíkům, Koníkům, Hlemýžďům, Můrám a také Kuřatům. Poté všichni znaveni
hledáním ulehli do svých spacáků a nechali si zdát o
nějakých příhodách například Ferdy nebo Berušky ,
které jim na dobrou noc přečetla p. učitelka.
Ráno děti vstávaly plny zážitků a těšily se na snídani, která byla právě tím pokladem - našly totiž kuličky a mléko přímo od Ferdy Mravence.
Noc s Andersenem je pouze jednou z mnoha tradičních akcí této školy, na kterou se žáci i jejich učitelé
těší celý rok.
Kolektiv ZŠ Všehrdova, Lovosice
foto archiv školy

Plavání rodičů s dětmi

Na začátku nového školního roku se v lovosickém bazénu otevřou kurzy plavání rodičů s dětmi od 18 měsíců
do tří let.
Plavání rodičů s dětmi je dnes již běžnou aktivitou i zpestřením mateřské dovolené. Každý chce pro své děti to nejlepší. Tak proč jemu a sobě nedopřát příjemný zážitek z pohybu ve vodě, který je zároveň přirozenou obranou před
nemocemi a přináší mnoho dalších milých prožitků? Naším
cílem je nejen naučit děti nebát se vody a vést je k prevenci
proti utonutí, ale zároveň chceme i posílit pouto rodič-dítě.
Jsme to přece především MY rodiče, kteří mají ten dar ukazovat a hrou učit, jaký je opravdový svět. A MY instruktorky
máme tu čest pomoci rodičům, jak na to.
Navíc se kurzy plavání stanou místem, kde se setkávají
lidé ve stejné životní situaci a kde bude možnost konzultovat své problémy a podělit se o své zkušenosti i radosti.
Kurzy budou probíhat za odborné spolupráce Plaveckého
klubu Lovosice. Snažíme se zároveň udělat vše pro to, abychom později rozšířily kurzy i o plavání kojenců od šesti měsíců do jednoho roku.
Tak neváhejte a přijďte mezi nás! Zápis proběhne
koncem května a začátkem června v DDM Elko. Těšíme
se na Vás! Více informací na www.batolatka.info.
Za klub Batolátka
Ing. Irena Tomášková a Mgr. Alena Ptáčková
foto vlastní
Plave jako ryby a říká si:
kdybych mohla
plavat tisíce mil
jak táhnou lososi
k pramenům řek
jak vrací se úhoři
k Sargasovému moři stále
ptáci zas do rodných
hnízd

a koně do maštale
z dlouhých jízd
tak i dívka Betty
se ráda vrací s matkou
spolu
na mělké pláže u Bandolu
kde naposled
před mnoha léty

DVACET LET LOVOSICKÉ KULTURY
Kulturní život v Lovosicích od sametové revoluce
V několika minulých měsících jsme zhodnotili vývoj těch
kulturních zařízení, která už v Lovosicích existovala i před
změnou politických a ekonomických poměrů v roce 1989
a v Lovosicích se udržela; změnil se ale většinou jejich název. Byla to Základní umělecká škola Lovosice (dříve Lidová
škola umění, zvaná také „Liduška“, č. 5/2008), Městská
knihovna Lovosice (Městská lidová knihovna, č. 8/2008),
Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice (dříve Městský dům
pionýrů a mládeže, č. 9/2008) a Kulturní středisko Lovoš
(dříve Sdružený závodní klub ROH, č. 3 a 4/2009).
Vraťme se nyní k tomu, co v Lovosicích po 17. listopadu
z kultury odešlo (nebo přišlo nové); ze zmizelých kulturních
zařízení je to především kino. (Podle vyjádření respondentů ankety v rámci přípravy komunitního plánu města Lovosice v roce 2005 k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
i dotazníku ke Strategickému plánu z roku 2007 ho lovosičtí
občané velmi postrádají.) Nebudeme zmiňovat starou historii lovosického kina, o té jsme psali v č. 11/2007, k té novější krátce. V roce 1989 bylo v Lovosicích Městské kino
„Mír“ a jeho vedoucím, zaměstnancem Městského národního výboru, byl pan Karel Hospodář, a to od 29.6.1976 do
30.11.1990. K 30.11.1990 byl z funkce vedoucího kina odvolán a nabídnuta mu funkce ekonoma v Drobné provozovně MěstNV.
Inzerát na konkurs na ekonomický pronájem kina Mír
v Lovosicích zveřejnila rada MěstNV v Lovosicích v týdeníku
Proud 10.8.1990; termín pro přihlášky byl do konce srpna.
Koncem 3. čtvrtletí (27.9.1990) proběhlo výběrové řízení na
provozovatele kina; přihlásili se do něj dosavadní vedoucí
kina Karel Hospodář a firma VF Universal pánů Jiřího Vlčka
a Václava Froňka. Na základě předloženého programového spektra a s přihlédnutím k ekonomice a doplňkovým
službám (videopůjčovna, videokavárna) byla vybrána firma
VF Universal, která dostala kino od 1.1.1991 do ekonomického pronájmu.
Kino hrálo filmy rozličné provenience - USA, Francie, Německa, Itálie a hlavně české (Obecná škola, Nahota na prodej, Dva muži v ZOO, Čest a sláva, Vojtěch řečený sirotek,
Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek, Slunce,
seno, erotika, Vesničko má středisková, Tankový prapor).
Nezapomínalo se ani na děti - Mach a Šebestová, Krtek
a vejce, Pojďte, pane, budeme si hrát (ČR), Sněhová královna (SSSR) a další. Občas byla uváděna rovněž představení pro školy. Ovšem i lovosické kino zasáhla návštěvnická krize - návštěvnost byla velice nízká. V kině byla
proto prováděna i vedlejší činnost - různé burzy a prodej
mléčných výrobků, cukrovinek a Bazar oděvů a elektroniky.
V roce 1992 byla v celém kině provedena nová elektroinstalace. V druhé půlce budovy byla v době od 16 do 23 hodin otevřena vinárna, což nebylo příliš vhodné. Jednak se
šířil z prostor vinárny do sálu kina cigaretový kouř, jednak
si obyvatelé z okolí stěžovali na hluk v nočních hodinách.
Vedle kina fungovala také v době od 15 do 20 hodin Videopůjčovna.
V roce 1994 lovosické kino nutně potřebovalo rekonstrukci a proto radní doporučili městskému zastupitelstvu
jeho prodej. Městské zastupitelstvo se ale s názorem rady
neztotožnilo, prodej kina v únoru odmítlo a naopak schvá-

lilo nejnutnější opravy ve výši 50 tisíc korun. Městská rada
schválila 4. října 1994 vypsání výběrového řízení na nový
pronájem kina za symbolickou 1 korunu ročně. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, ale rada dne 27.12.1994
výběrové řízení prodloužila. Smlouva o pronájmu s panem
Froňkem skončila k 31.12.1994.
Novými nájemci kina se stali Pavel Prukner a Daniel Svoboda. Před předáním kina novým provozovatelům byla provedena revize baterií na promítání jako náhradního zdroje
elektrické energie a jejich výměna. Ještě před znovuotevřením kina byla provedena rekonstrukce WC a další
úpravy. V budově byla zřízena nová vinárna. Kino zahájilo
znovu promítání 4. září 1995. V roce 1996 město zajistilo

Zastupitelstvo města nakonec 1. února 2002 rozhodlo
o zveřejnění záměru o prodeji kina soukromému vlastníkovi.
Znalec odhadl cenu budovy na 2,747 tisíc korun (v připravované kupní ceně nebylo zahrnuto vybavení kinosálu).
V budově se nacházely dva byty o velikosti 3+1, které byly
v dobrém stavu a vyžadovaly jen drobné úpravy. V dubnu
2002 došlo navíc ke vloupání do budovy kina, byla vytrhána a částečně ukradena elektronika a prostor byl zdemolován. K prohlídce se dostavila policie a zástupce pojišťovny - škoda činila cca 200 000,- Kč.
Záměr prodat kino včetně pozemku za cenu 2 747 530,Kč byl zveřejněn v květnu 2002 s termínem do 19. 6, cena
však byla později snížena na 1,7 milionu korun. Na 3. mimořádném zasedání ZM 30. července se o prodeji kina rozhodlo - objekt nakonec za sníženou cenu 1,7 milionu korun
koupil lovosický podnikatel Karel Schingler. Při prodeji budovy nepožadovalo město po zájemci, aby zůstala funkce
kina zachována. Po 77 letech Lovosice kino ztratily a lovo-

Fotografie pořízená z věže evangelického kostela, původně k článku na straně 6. Kino tu bývalo dominantní budovou...
nejnutnější opravu střechy a topení za 130 tisíc Kč. I v dalších letech byly ze strany občanů značné výhrady ke kombinaci kina a vinárny. Přes uvažování městské rady o zrušení smlouvy o pronájmu kina zůstala smlouva nakonec
v platnosti.
Zájem o návštěvu lovosického kina Mír ale od poloviny
devadesátých let postupně upadal. Filmoví fanoušci raději
navštěvovali kvalitněji vybavené kinosály v Litoměřicích
nebo Ústí nad Labem. V objektu byly v roce 2001 provedeny
základní opravy rozvodů elektřiny, vody a plynu, aby byla budova v zimním období v provozuschopném stavu a dále nechátrala. O objekt projevil v lednu 2002 zájem soukromý
podnikatel, plánoval zde zřídit internetovou kavárnu; nakonec ale od svého úmyslu ustoupil. Poté nejen Rada města,
ale i její poradní orgán - komise kultury, školství a sportu zvažovaly, zda bude zprovoznění kina pro město efektivní
investicí, zda občané opět začnou do lovosického kina chodit. Komise usoudila, že by bylo možná vhodné kino prodat
a vytvořit malé kino či kinokavárnu z přízemních prostor restaurace Lovoš po uplynutí nájemních smluv.

V úvodu se zmíním o dvou velice pěkných předvelikonočních akcích.
7. března jsme vyráběli velikonoční košíček z pedigu. I když
technika byla pro někoho náročná,
nakonec se dílo povedlo a děti odcházely s košíčkem v náručí
a s úsměvem ve tváři.
31. března jsme děti seznámili s technikou batikování vajec
a společně jsme si nazdobili kraslice.
Na květen připravujeme:
1. května zveme všechny děti, aby přišly v 9 hodin k atletickému stadionu na Hry rybářské mládeže / spousta soutěží se
sladkými odměnami/
11. května v budově Elka proběhne již 11. ročník soutěže v po-

sičtí občané tak mohou jen 4x v roce navštívit Kinematograf
bratří Čadíků v červenci na Osmičce.
Peníze z prodeje budovy se rozhodlo zastupitelstvo rezervovat pro zpracování studie rekonstrukce a multifunkčního využití areálu KS Lovoš pro kulturní účely. Ve výhledu
bylo udělat z restaurace Lovoš minikino s barem a kavárnou,
takové alespoň bylo stanovisko v roce 2002. Jaké jsou naděje pro lovosické občany, navštívit vlastní kino v budoucnosti, zůstává zatím hlubokým tajemstvím. Kino mají v okolí
v městě Štětí (s integrovanými obcemi 9557 obyvatel - hrají
každý den, nové ozvučení DOLBY STEREO SR), v městě
Bohušovice (2560 obyvatel - v březnu 2009 promítali 9x), Litoměřice se chystají dokonce na 3D filmy (litoměřičtí zastupitelé doufají v nějakou dotaci). V Lovosicích se o kinokavárně už přestalo mluvit, přestože pro lidi bez auta
nepřipadá návštěva kina téměř v úvahu; pouze odpolední
představení - i tak je doprava složitá. Řekne-li někdo, že
přece existují videa, nemá pravdu. V kině je požitek z filmu
mnohem kvalitnější.
(Příští pokračování - Galerie Profil.) Hz, foto (hv)

znávání jarních rostlin ELKO
KVETE. Na všech školách
budou o této soutěži podrobné letáčky. Soutěžíme o
pěkné ceny. Nebojte se přijít.
12. května od 14.30 hodin
zveme všechny děti na „kuličkiádu“ do městského parku. Děti se
naučí cvrnkat kuličky a doufáme, že i tentokrát zažijeme spoustu
legrace. Nebude chybět vyhlášení nejlepšího hráče a předání
sladkých odměn.
Oslavy DNE DĚTÍ letos proběhnou v pátek 5.června od 14.45
hodin. Zveme všechny děti do lesoparku Osmička, kde bude připraven zábavný program se soutěžemi. Tuto akci vám připomeneme ještě i v příštím čísle našich městských novin.
Hamerníková, foto -jč
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Pozapomenuté osobnosti našeho regionu
Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř ze Sulevic
O tomto příslušníku rodu Kaplířů ze Sulevic se dá říci, že
se jedná o jednu z nejvýznačnějších postav v našich dějinách, která má své místo nejen v české historii, ale která se
proslavila také daleko za našimi hranicemi. V sousedním Rakousku je Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic ctěný a uznávaný
a dodnes se mu dostává i mnoho poct. Každý ho tu zná jako
proslulého polního maršálka a obránce Vídně před Turky
z roku 1683. Bohužel u nás je neprávem opomíjen a dostává
se mu jen málo pozornosti. Pojďme se s touto slavnou
osobností nyní trochu blíže seznámit.
Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic pocházel z třebívlické
větve Kaplířů, narodil se v Praze, nejspíše roku 1611. Jeho
otec Albrecht Kaplíř byl jediným synem proslulého Kašpara
Kaplíře ze Sulevic (1535-1621), jenž byl za aktivní činnost
v protihabsburském odboji popraven na Staroměstském náměstí. Malý Albrecht Kaplíř žil v Neustupově, který patřil
spolu s Miličínem a Voticemi na Táborsku jeho matce Evě,
rozené Radimské Vidlákové ze Slavkova, provdané Kaplířové ze Sulevic. Později Albrecht podnikl obvyklou kavalírskou cestu do ciziny, studoval v roce 1601 na právnické fakultě univerzity v Perugii a roku 1605 je doložen na univerzitě
v Orléansu ve Francii; roku 1606 byl již v císařských službách. V dalších letech se stal císařským radou apelačního
soudu a plukovníkem. Albrecht Kaplíř měl dva syny, kteří
později sdíleli zcela odlišné osudy - zatímco Oldřich zůstal
věrný protestantské víře a zemřel v exilu, Kašpar Zdeněk
vstoupil posléze po 20 letech exilu do habsburských služeb
a dotáhl to až na císařského generála a presidenta dvorské
válečné rady.
Manželkou Albrechta Kaplíře byla Magdalena z Údrče;
měla zajištěno věno na statku svého otce Jiřího Údrčského
z Údrče na Třebívlicích na Litoměřicku. Kašpar Zdeněk vyrůstal v rodovém domě v Praze, ale když mu bylo asi šest
let, jeho otec 6. srpna 1616 náhle zemřel. Matka se proto i
s jeho o rok mladším bratrem Oldřichem přestěhovala na Neustupov do rodiny Kašpara Kaplíře. Roku 1618 umírá babička Kašpara Zdeňka, Eva Kaplířová, která v závěti odkázala své statky Neustupov, Miličín a Votice oběma svým
vnukům s tím, že je bude spravovat až do jejich dospělosti
jejich děd Kašpar Kaplíř.
Rytíř Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1535 - 21.6.1621) byl člen
direktoria českých stavů v době stavovského povstání a
nejvyšší zemský písař za Fridricha Falckého. Zúčastnil se v
roce 1618 jako generál dělostřelectva pod hrabětem Thurnem obléhání Vídně. Jako přední činitel stavovské opozice
byl 20. února 1620 zatčen a byl odsouzen k popravě s ostatními „27 českými pány“. Dne 21. června 1621 byl na Staroměstském náměstí v Praze ve věku 86 let sťat. Kat Jan
Mydlář obdržel za vykonané popravy 634 kopy míšeňských
grošů, za což se dal tehdy v Praze pořídit větší dům. (Je
třeba uvést, že popraveni nebyli jen páni. Mezi pány patřili

pouze Jáchym Ondřej Šlik, Václav
Budovec z Budova a Kryštof Harant z
Polžic a Bezdružic. Dalších 7 popravených bylo rytířského stavu: byli to
Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop
Dvořecký, Bedřich z Bílé, Jindřich
Otta z Losu, Diviš Černín z Chudenic
/jediný katolík mezi popravenými/, Vilém Konecchlumský a Bohuslav z Michalovic. Ostatními popravenými byli
pak měšťané, kteří doplnili tento počet na 27, někteří z nich byli Němci.).
Kaplířovo bezhlavé tělo bylo pochováno v neustupovském kostele a jeho
hlava vyvěšena s ostatními hlavami
popravených na mostní věži v Praze
po 10 let.
V té době žila jeho snacha Magdalena s oběma syny Kašparem Zdeňkem a Oldřichem v Praze. Císařští mezitím obsadili statky na Táborsku a rodina ztratila i podíl na Třebívlicích, protože Magdalenin otec Jiří Údrčský byl rovněž
potrestán jako účastník českého stavovského povstání.
Marně byly Magdaleniny snahy o restituci protiprávně zabavených statků a jmění a celá rodina se brzy octla v nouzi.
V září 1622 byl Kašpar Zdeněk poslán jako jedenáctiletý nejprve na gymnázium do lužického Zhořelce, odkud odešel r.
1624 na univerzitu ve Franekeru v nizozemském Frísku. Od
roku 1625 pokračoval ve studiu na univerzitě v Leydenu.
Jeho matka Magdalena odešla nakonec roku 1627 do exilu
do saské Pirny, kde pak žila se svými sestrami; zemřela tam
27. září 1631. Pohřbu se zúčastnil i Kašpar Zdeněk, tehdy
již jediný syn, protože mladší Oldřich mezitím v exilu zemřel.
Kašpar Zdeněk posléze vstoupil do vojenské služby u nizozemských generálních stavů a poté přestoupil do saské armády, kde sloužila řada jeho příbuzných. Po uzavření spojenectví mezi Švédy a Sasy se Kaplíř účastnil známého
tažení Sasů do Čech v letech 1631-1632, s nimiž se vrátila
do země i řada emigrantů. Dvacetiletý jezdecký důstojník dostal 30. listopadu 1631 čestný úkol být velitelem stráže u Týnského chrámu v Praze, kde se tehdy konaly slavnostní bohoslužby za popravené předáky českého stavovského
povstání, po nichž byly jejich hlavy, mezi nimi i hlava jeho
děda Kašpara, pohřbeny. Kašpar Zdeněk však musel spolu
se Sasy odejít z Čech.
V roce 1633 je doložen jeho pobyt v Drážďanech a potom
sloužil ve švédské armádě. Pod velením generála Banéra se
na jaře 1639 účastnil vpádu do Čech a existuje doklad z 15.
července 1639, že byl v Litoměřicích jako major kyrysnického
pluku. Generál Banér se však musel z Čech také stáhnout
a Kaplíř se přesvědčil, že věc emigrantů je ztracena a že jedinou možností, jak získat ztracené statky i postavení, je přestup do císařské armády. Brzy po Banérově smrti opustil Kašpar Zdeněk na jaře roku 1641 švédskou armádu a využil

tzv. císařského general-avocatoria,
výzvy k návratu.
Byl ihned poslán do Vídně, kde
zřejmě brzy konvertoval ke katolicismu, vstoupil do vojska císařských
a o sedm let později již velel habsburskému pluku kyrysníků. Ve Vídni
se setkal se s arcivévodou Leopoldem Vilémem, jenž se pak stal jeho
ochráncem, i s nejvyšším kancléřem
Království českého Vilémem Slavatou
z Chlumu a Košumberka. Kašpar
Zdeněk Kaplíř byl dokonce osobně
přijat císařem Ferdinandem III., který
mu udělil plnou milost a v případě, že
bude věrně sloužit, mu slíbil i možnost získání zpět rodových statků.
Což také v letech 1641-1645 dokázal
jak osobní statečností a velitelskými
schopnostmi, tak i věrností k novému pánovi. A proto mohl
zahájit také boj o restituci rodových statků.
První úspěch se dostavil již v květnu 1646, kdy dostal náhradu za 4/5 statku Třebívlice, dědictví po matce a jejích sestrách. Současně se oženil s Annou Ludmilou Bukovanskou z Bukovan, která podle závěti svého snoubence Jiřího
Kaplíře dostala statek Chlumín na Mělnicku. Již po půl roce
však Anna Ludmila umírá a Chlumín se stal prvním vlastním
statkem Kašpara Zdeňka Kaplíře. Podruhé se Kaplíř žení
roku 1647 ve Vídni s hraběnkou Annou Kateřinou Hoyosovou. Jejím prostřednictvím získal další vlivné příznivce, například švagra J. B. Hoyose mladšího, významného činitele
v dolnorakouské vládě, ale zvláště hofmistra arcivévody
Leopolda Viléma a později prvního ministra Jana Adolfa
Schwarzenberga a další. V témže roce dostal i vlastní pluk.
Roku 1648 se zúčastnil Kašpar Zdeněk Kaplíř obrany Prahy
před Švédy generála Königsmarka, kterému se podařilo
zmocnit se překvapivě Malé Strany a Hradčan. Kaplíř se i
zde vyznamenal statečností a vojenskou strategií.
Po uzavření vestfálského míru r. 1648 přechází Kaplíř
s nově formovaným plukem se souhlasem císaře do španělských služeb v Milánsku, kde se mezi Španělskem a
Francií rozvíjí poslední akt velkého zápasu uzavírajícího třicetiletou válku. V Milánsku bojuje Kaplíř v letech 1649-1660,
až do uzavření příměří. Několikrát se vypravil do Čech, aby
tam vyřídil osobní a majetkové záležitosti a roku 1656 dostal
konečně náhradu za zabavené Votice. Byl povýšen na generálního strážmistra a jmenován radou dvorské válečné
rady, císařským komořím a později i tajným radou. Když byl
na pomoc Španělům vypraven do Milánska císařský expediční sbor, stal se Kaplíř zástupcem vrchního velitele maršálka Enkewoirta a po jeho odchodu r. 1658 převzal vrchní
velení sám. Byl jmenován podmaršálkem, ale to se již začalo
jednat o příměří mezi Francií a Španělskem, které bylo podepsáno na konci r. 1659. Kaplíř však zůstal v Miláně až do
poloviny roku 1660.
(Konec I. části)
Martin Brůža

Vernisáž výstavy v galerii Porta Bohemica
„Vítáme jaro“ se jmenuje výstava fotografií Květy Roznětínské z Prahy. Vernisáž
v galerii Porta Bohemica byla 20. března za
účasti mnoha příznivců kultury v Lovosi-
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cích. Po úvodním přivítání přátel galerie Roderickem Slavíkem k zážitku recitací přispěla Mg. Marie Pelikánová a hudebním
vystoupením Mgr. Petra Kaciánová. Svojí

gratulaci galerii přednesla Anna Stará.
„Milá galerie! Málokdo z nás byl u toho,
když tě tvůj tatínek Roderick Slavík přivedl
na svět. Nedůvěřivě jsme přihlíželi tomu,
jak tě vypiplává z plenek, aby tě nám všem
nabídl k povznesení a obohacení ducha.
My lovosičtí jsme si o příliš nevšímali a nechali jsme ho, ať si bojuje sám za své ideály.
Teprve na předminulém veřejném zasedání
našeho zastupitelstva se stalo něco nečekaného. Patnáct lidí z pětadvaceti zvedlo
ruku na to, aby ti byla poskytnuta částka na
přežití. Byl to historický okamžik. Jsi totiž,
milá galerie, první v Lovosicích. V tomto
městě průmyslu a sportu jsi mimořádná a
my tě začínáme čím dál víc brát na vědomí.
28. září 2007 se tu konala první vernisáž. Za
osm dnů ti bude přesně rok a půl. Přeji ti,
abys dělala tatínkovi i nám všem jenom radost. Gratulujeme“.
Ke své tvorbě nám autorka fotografií Květa
Roznětínská řekla: „Jsem z Prahy a celý život

tam žiji. Nejsem fotografka, focení je jen můj
koníček. Ráda se toulám českou krajinou,
kterou hodně ji dokumentuji. V roce 2000
jsem se dostala i sem do Českého středohoří
prostřednictvím Poutníků Českého středohoří
s panem Slavíkem a paní Haasovou. Mám
odtud i další fotografie. Jsem dost kritická
k tomu co fotografuji. To, co zde vystavuji je
hutný výběr. Mám ráda květiny a skály. Ráda
bych také vyfotografovala podzimní nálady
Českého středohoří“. Přejeme paní Roznětínské ještě mnoho pěkných snímků z naší
krajiny i odjinud.
(hv)

První lovosický občánek letošního roku

Ve čtvrtek 26. března 2009 byli v Obřadní síni Městského úřadu k přivítáni
další zcela noví malí lovosičtí občané, spíš - jak jsme zvyklí psát - občánci.

 V první skupině zleva: Jan Zika, Lukáš Řehák, David Steif, Jan Sedláček.

 Ve druhé skupině, rovněž zleva: Daniel Zeman, Matěj Kovařík, Jakub Svoboda,
Vlastimil Fischer.

Třetí skupině, opět a již potřetí zleva: Karolína Vančurová, Johana Toužímská, Dominik
Burda a Lukáš Friedel, zatímco tatínkové, babičky a ostatní přihlíželi obřadu z míst jen trošičku v pozadí.

 Lovosický starosta, pan Jan Kulhánek, mezi novými občánky tentokrát
přivítal také i prvního lovosického občánka letošního roku Daniela Zemana,
který se narodil 2.1.2009. Starosta předal jeho rodičům Přemyslu a Lucii Zemanovým peněžní dar 5000 Kč a blahopřál jim i ostatním rodičům k
narození jejich maličkých špuntíků a
špuntiček...
Špuntíci měli tentokrát výraznou
převahu - bylo jich deset na pouhé dvě
špuntičky. Johanka a Karolínka nebudou mít o nápadníky nouzi.
Text i foto (hv)

Čtení má velkou kulturní hodnotu

(Co nového v lovosické knihovně.)
U příležitosti Světového dne knihy provedli v Anglii výzkum a zjistili, že řada lidí uvádí, že přečetli světovou klasiku
a přitom řečené knihy ani neotevřeli. Podle ředitele britské
nadace na podporu čtení je důvodem předstírání snaha
udělat dojem na partnera a známé. Ukázalo se ale, že lidé
považují četbu za velkou kulturní hodnotu, když se všichni
snaží prezentovat jako inteligentní lidé. Čtou ale většinou detektivky, právnické thrillery a jinou zajímavou beletrii. Autoři
průzkumu se ale domnívají, že je dobré, že vůbec čtou.
Hodně lidí také uvedlo, že navštěvují knihovny. Chodíte do
naší lovosické knihovny? Víte, že knihovny jsou také ve
školách? V Ústeckém kraji je v současné době 305 profesionálních i neprofesionálních knihoven. Pokud do knihovny
chodíte, určitě Vás bude zajímat, co je v Městské knihovně
Lovosice nového.
V loňském roce bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 773 čtenářů (počet obyvatel v roce 2008 byl 8 872); z
tohoto počtu bylo 264 čtenářů do 15 let. V knihovně bylo celkem 10 300 návštěvníků, kteří si zapůjčili dohromady 31 552
knih a periodik. Děti si zapůjčily 2974 knih beletrie a 1252
knih naučné literatury, dospělí 21 126 knih krásné a 6070
knih naučné literatury. Časopisů bylo zapůjčeno 3527 kusů.
Naše dvě pracovité knihovnice provedly také za pomoci
pracovnic z odboru školství a kultury Městského úřadu ve
dnech 11.-21. února revizi knižního fondu (tomu předcházela
příprava, byly přerovnány knižní regály a upomenuti čtenáři).
Je přímo neuvěřitelné, co naše pouhé dvě pracovnice v
knihovně za ten rok dokázaly: v lednu chodily na besedy děti
z mateřských škol; po krátké knihovnické lekci se s nimi knihovnice povídaly o knížkách – děti se nejvíce zapojovaly do
povídání o zvířátkách a na závěr dostaly kartičku Malý čte-

nář a obrázkový letáček – Jak zacházet s knihou. Také byly
pozvány do knihovny s rodiči. Poplatek pro děti činí 20,Kč/rok, což je opravdu částka zanedbatelná. Za tuto cenu si
dítě nejen může vypůjčovat celý rok knihy podle vlastního výběru, ale má přístup k CD-ROM a internetu. V oddělení pro
děti a mládež je k dispozici mnoho knížek pro malé děti, leporela, básničky, říkadla, krásně ilustrované pohádkové
knihy, encyklopedie pro nejmenší i starší.
Občas se konají i zajímavá odpoledne – vědomostní
kvizy, společná četba nebo výroba okrasných předmětů pro
výzdobu knihovny. V létě proběhla také prázdninová soutěž
Kraj a město, ve kterém žiji... Vyhodnocení a odměnění
soutěžících dětí se konalo koncem srpna. V oddělení pro
mládež se v listopadu přestavovalo, malovalo a nakonec i
uklízelo. Paní Černá upravila jednu z místností pro nejmenší čtenáře, aby se jim v knihovně líbilo. V místnosti určené větším dětem přibyl počítač s katalogem knih a několik studijních míst. V prosinci byla knihovna vánočně
vyzdobena a přibyla výstavka knížek s vánoční tématikou –
„Vánoce a Ježíšek v knížkách“.
V březnu se uskutečnil Měsíc internetu a knihy: proběhly
exkurse a knihovnické lekce pro školy a dopolední lekce
práce s internetem pro seniory, nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené. Pro zapomnětlivé čtenáře se uskutečnila
amnestie. Knihovnické lekce pro ZŠ a besedy pro MŠ pokračovaly také v dubnu. V oddělení pro děti a mládež byla
připravena výstavka knih a dokumentů ke 130. výročí narození Eduarda Štorcha. Pro nové žáčky MŠ proběhly besedy
„Poprvé v knihovně“ také v září. V říjnu navštívilo knihovnu
rovněž 14 dětí z přípravné třídy ZŠ Všehrdova ul. V listopadu
navštívily knihovnu také děti z mateřské školy v Sulejovicích
a děti z lovosické školy praktické. Během celého roku se se-

známili s praxí výpůjček v knihovně žáci prvních ročníků
všech oboru Střední odborné školy technické a zahradnické.
V minulém roce bylo také vyřízeno 98 požadavků na zápůjčky prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. 5 počítačů je v knihovně připojených k internetu, využilo je 506
návštěvníků. Kulturních akcí (besed a výstav) proběhlo 23.
Do knihovny docházelo celkem 49 různých časopisů a novin. Za rok 2008 přibylo celkem 1553 knihovních jednotek a
ubylo 557. V knihovně bylo registrováno k 31.12.2008 32 884
knihovních jednotek. Webová stránka http://knihovna.lovosice.com byla navštívena 5 314x. Pro veřejnost je knihovna
otevřena v pracovních dnech denně kromě čtvrtka, a to celkem 23 hodiny. V rámci Lovosicka byla nově otevřena v prosinci 2008 obecní knihovna v Solanech. Pokud ještě do knihovny nechodíte, zkuste ji alespoň navštívit – třeba se Vám
nějaká kniha zalíbí a stanete se pravidelným návštěvníkem.
Určitě je kniha lepším společníkem než televize, můžete si
děj i postavy představovat sami, dle své fantazie.
Hz

Koutek v lovosické knihovně - ilustrační foto -jč-

11

• Rok 2009 vyhlásila Organizace Spojených národů Mezinárodním rokem usmíření ? Jedním z pilířů více než šedesátileté
snahy OSN je urovnávání konfliktů. To se
stalo tématem roku 2009, které Valné shromáždění vyhlásilo 20.12. 2006 za Mezinárodní rok usmíření. Vlády států a nevládní
organizace byly vyzvány, aby se společně
podílely na obnovování přátelských vztahů
mezi znepřátelenými sociálními skupinami.
Prostředkem k dosažení usmíření se mají
stát vzdělávací a kulturní programy pod záštitou UNESCO.
• Zároveň OSN vyhlásila tento rok Mezinárodním rokem přírodních vláken (vyhlášen byl 22. ledna 2009 Organizací OSN
pro výživu a zemědělství (FAO) v Římě. Jde
především o připomenutí jejich důležitosti
pro celou řadu průmyslových odvětví, jíž si
většina lidí vůbec neuvědomuje. Návrh vzešel od zemí zastoupených v Organizaci OSN
pro výživu a zemědělství (FAO), které na
produkci a zpracování přírodních vláken zakládají část své ekonomiky. Návrh podpořilo
Valné shromáždění OSN v prosinci 2006.
Rok 2009 přinese nejen konference na dané
téma, ale například i sérii módních přehlídek.
Přírodní vlákna rozdělujeme na vlákna rostlinného původu (len, abaka, bavlna, konopí, juta, sisál, kokosové vlákno aj.)
a vlákna živočišného původu (vlna, angora,
mohér, kašmír, hedvábí atd.); mnohá vlákna
běžně ani neznáme nebo nepoužíváme. Cílem této události je zvýšit povědomí a poptávku po přírodních vláknech, zvýraznit je-

jich důležitost pro obživu tisíců lidí a utužit
vztahy mezi jednotlivými výzkumnými a zpracujícími organizacemi, plus zjednodušit legislativu na poli přírodních vláken.
• Tři organizace - UNEP Convention on
Migratory Species of Wild Animals (CMS),
UNEP/UNESCO Great Ape Survival Partnership (GRASP) a World Association of
Zoos and Aquariums (WAZA) spojily své
síly a rok 2009 vyhlásily Mezinárodním rokem gorily („2009 - Year of the Gorilla“).
Pod hlavičkou Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) se do této
kampaně zapojilo více než 100 světových
zoo. Mezi nimi i některé české zoologické
zahrady, například ZOO Zlín. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o ohrožení těchto
primátů, zaměřit se na vzdělávání a výchovu a také podpořit záchranné projekty ve
volné přírodě.
• Gorily jsou největšími a pravděpodobně i nejmírumilovnějšími zástupci primátů. Kdysi obývaly podstatnou část afrických pralesů. Dnes se jejich areál výskytu
rychle zmenšuje a jejich stavy se rapidně
snižují. Na vině je kácení pralesů, občanské
nepokoje a také pytláctví. Genetické analýzy
ukázaly, že s člověkem má gorila shodných
neuvěřitelných 98,4 % všech svých genů.
A nejde jen o genetickou příbuznost. Gorily
mají schopnost sebeuvědomění, chlubí se
pozoruhodnou inteligencí, uměním dorozumívat se symboly a jsou schopny naučit se
používat nejrůznější nástroje. Navíc mohou
vyjadřovat své pocity, například radost nebo
úzkost, podobně, jak to děláme my, lidé.
Větší skupina goril žije v pražské zoologické zahradě. Někdy se zdá, že lidi za
sklem pozorují se stejným zájmem jako my
je.
Hz

Dočká se bilboard příštích voleb?
Podle toho, že dosud odolává, je možné, že tento bilboard, umístěný na bytovém domu u
nádraží, stihne ještě příští volby. Jestlipak firma ROXY za tuto reklamní plochu vybírá od
zadavatele také nájem? Fotografováno 8.4.2009.
(hv)
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POCHVALA NIKOHO NEOTRÁVÍ
Nemusíme se chválit sami, pochválili
nás občané...
Vyňato z článku o strategickém plánování na straně šesté v minulém Lovosickém
dnešku s odvoláním na zveřejnění výsledků
nedávné ankety (dotazníku z roku 2007).
Autor uvádí: „Nejvíce informací z
města se obyvatelé 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…“
Proč má být překvapivé, že nejvíc informací se občané dozvídají z Lovosického
dnešku, našich novin, městského měsíčníku?
Nikoli tedy jakéhosi anonymního »zpravodaje«. To je tolik práce - vypsat jméno novin,
které jsou ve svém oboru uznávány i za hranicemi lovosického subregionu a reprezentují
tak svým způsobem město a samozřejmě i
jeho vedení?
To, že noviny mají tak velký podíl na informovanosti obyvatel Lovosic, má logiku,
proto přece ty noviny byly založeny a existují. Na tom se podílí skutečnost, že noviny
čte ze-jména starší generace, která nemá
k počítačům příliš kladný vztah a na provozování internetu prostředky a proto že se
jen málo dříve narozených do zvládnutí pécéčka a Inetu pustí. (Nemluvě o tom, že si
mnozí mladší třeba čtou náš měsíčník
právě na internetu na webové stránce
města; činí tak mnozí lidé, třeba i v zahraničí). Navíc noviny můžete číst kdekoli, třeba ve vlaku.
Nemusíme být ješitní a poctychtiví, aby

nám takové prosté zjištění neudělalo radost. V době, kdy působí i regionální televize
a internet, je to pro reportéry a ostatní, kteří
se na existenci a výrobě novin podílejí, i
pro ty, kteří jejich existenci garantují a vůbec umožňují, povzbuzující ocenění. Je to i
motivace, povzbuzení, vzpruha pro další
práci. Samozřejmě, že jsme se i zamyslili
nad příčinami tohoto příznivého hodnocení
- to proto, abychom i v budoucnosti dělali to,
co naše noviny dělá vašimi novinami...
Dospěli jsme k názoru, že je to kvalitou
ověřených zpráv s dostatkem podrobností a
se znalostí místní problematiky. Nepřeceňujeme svou důležitost, ale dělá nám radost, že se na vaší informovanosti svým
způsobem podílíme.
Myslím si, že stejně by občané měli ocenit městské orgány, které existenci novin
umožňují a hmotně zajišťují a věřte, že to
vůbec není samozřejmé.
Chtěli bychom i v budoucnu pokračovat v seriózních informacích, semtam
zpestřených nějakou perličkou. Používáme této příležitosti a vyzýváme vás,
abyste nám napsali, co byste chtěli v Lovosickém dnešku číst. Cokoli, ale je
dobré mít na paměti, že vaše i naše noviny jsou především o Lovosicích, Lovosičanech a o tom, co by mohlo lovosické občany zajímat.
Neděláme si iluzi, že bychom dostali
stovky námětů - však tato výzva není
první - chceme ale, abyste měli šanci s
novinami spolupracovat a podílet se na
jejich kvalitě.
Redakce

(Dokončení ze strany 2)
- Smlouvu o budoucí smlouvě se společností ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení přípojky elektro k bývalé správní budově ČD
v depu v Lovosicích a navrhuje částku
113.200 Kč zařadit do návrhu rozpočtové
změny. Pana starostu pověřuje podpisem
této smlouvy až po schválení rozpočtové
změny.
- umístění předzahrádky v ul. Smetanova
před provozovnou GRILLBAR pro žadatele paní Janu Beranovou za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- umístění předzahrádky na Václavském
náměstí před vinárnou Johanka pro žadatele pana Petra Schillhabela za splnění
podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- umístění předzahrádky v ul. Krátká před
objektem bývalého kina pro pana Miroslava Větrovce za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- smlouvu s firmou ČSAD Česká Lípa, a.s.,
Lumierů 18/141,, Praha 5 o poskytování
městské autobusové dopravy v Lovosicích na dobu určitou do 31.12.2010 a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- umístění předzahrádky v ul. Teplická před
restaurací U Kaple pro paní Vlastu Lípovou za splnění podmínek ORRaSM MěÚ
Lovosice.
- smlouvu o připojení k distribuční soustavě
plynu se společností SČP Net, s.r.o. pro
napojení bývalé správní budovy ČD v
depu v Lovosicích a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- Servisní smlouvu na údržbu městského

kamerového dohlížecího systému se společností PERFECTED s.r.o. a pověřuje
pana starostu jejím podpisem.
RM přejmenovává původní odbor "Odbor
stavební stavebního úřadu na odbor "Odbor
stavebního úřadu a územního plánování".
RM bere na vědomí
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranství a doporučuje ZM
ke schválení.
- Zápisy z RM č.7/2009 ze dne 7.4.2009
- na vědomí informaci TJ Lovochemie o
havarijním stavu opláštění budovy zimního stadionu. RM navrhuje řešit na rozšířeném zasedání RM o ZM dne
21.4.2009.
- na vědomí předloženou veřejnoprávní
smlouvu na umístění a provedení stavby
„Výstavba bytového domu na p.p.č. 286/1
a 291/14 k.ú. Lovosice", kterou předložila
projekční kancelář REAL GARANT Ústí
n/L a pověřuje p. starostu podpisem souhlasu s touto smlouvou. Se stavbou vyslovilo souhlas ZM usnesením č. 233/V/2008.
RM jmenuje ke dni 1. 4. 2009 pana Jiřího
Zdvořáka členem komise kultury, sportu a
cestovního ruchu.
RM poskytuje příspěvkovým organizacím
zřizovaných Městem Lovosice předchozí
souhlas s přijímáním peněžitých sponzorských darů, účelově neurčených dle
zákona č. 477/2008, část první , § 39 b,
odst. (1) v platném znění, především z
dobrovolných příspěvků při veřejných vystoupeních těchto organizací v roce 2009.
RM pověřuje JUDr.Arnošta Pratla prověřením možností způsobu vymáhání pohledávek města Lovosice za firmou EUROSUP spol. s.r.o.

Nový obchod - Nebytový prostor v ulici Osvoboditelů
939/39 má zřejmě zvláštní smůlu; v poslední době se zde
střídá jeden nájemce za druhým. Původně byl v červenci
1993 přidělen manželům Pelikánovým k prodeji hudebnin,
knih a dárkových předmětů. Poslední lovosická kniha zde
ukončila činnost v roce 2006. Poté v krámku úřadovala
firma provádějící zateplování a výměnu dřevěných oken
za plastová. Teprve 13. října 2008 zde byla otevřena speciální prodejna pštrosího, krůtího, kuřecího, hovězího a vepřového masa (na snímku), aby už v únoru 2009 zde svou
činnost ukončila. Lovosickým asi pštrosí maso nechutnalo,
i když třeba zadělávaný pštrosí žaludek vystačil k obědu
pro celou rodinu. Dne 2. března zde zahájil činnost „Dětský sekáč U Simči“. Držme nové provozovatelce palce,
ať konečně protrhne obchůdku smůlu.
Hz
Výstava fotografií v galerii Porta Bohemica - V pátek
20. března se uskutečnila v lovosické galerii Českého svazu
ochránců přírody vernisáž výstavy Vítejme jaro s fotografiemi Květy Roznětínské. Výstavu zahájila Mgr. Marie Pelikánová recitací veršů básnířky Anny Staré a hudbou doprovodila Mgr. Petra Kaciánová. Fotografie Květy
Roznětínské pocházejí z oblasti Českého středohoří a zachycují převážně poetická zákoutí s chráněnou květenou a
půvabné pohledy na krásy Českého středohoří. V 1. patře
jsou vystaveny obrazy lovosického malíře Antonína Baráka.
Galerie je otevřena denně Po - Pá od 10 do 12 hodin.
Síla lidskosti - V Kulturním středisku Lovoš byl pro žáky 2.
stupně lovosických škol promítnut ve čtvrtek 26. března v rámci
vzdělávacího programu film Síla lidskosti. Hraný dokument „Nicholas Winton - Síla lidskosti“ jako první český film získal prestižní ocenění americké filmové a televizní akademie EMMY
AWARD. Film představuje příběh o iniciativě jednoho mla-

dého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669
českých a slovenských dětí. Výchovně vzdělávací pořad je určen pro studenty SŠ a žáky 5. až 9. tříd ZŠ a doplňuje výraznou
mezeru ve výuce holocaustu a novodobých dějin České republiky a Západní Evropy v období II. světové války.
Vítání jara v litoměřické galérii - V sobotu 28.3. proběhla v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění
v Litoměřicích výtvarná dílna Galerie plná slunce. Na parkánu galerie byly při té příležitosti celý den vystaveny práce
studentů Střední odborné školy technické a zahradnické
v Lovosicích; jejich jarní aranžmá bylo zároveň možno zakoupit. V dílně bylo možno vytvářet sluníčka různými výtvarnými technikami.
Konec českého obchodu s textilem - Dne 14.11.2005
byl ve Školní ulici č. 6 otevřen TEXTIL MARCELA, prodejna
látek, bytového textilu, panských košil a prádla. Šlo o prodej
výhradně českých výrobků dobré kvality. Ke dni 31.3.2009
obchod zde s prodejem skončil (už několik měsíců před tím
se konal výprodej za snížené ceny). V současnosti, tj. od 1.
dubna, se do uprázdněného obchodu přestěhovala firma
Květinářství Anette, která kromě květin nabízí i dárkové a dekorační předměty.
Čížkové z Čížkovic vystavovali - Klienti z Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice vystavovali 1. dubna
své výrobky pro velikonoční zkrášlení domovů ve vestibulu
Městského úřadu Lovosice. V nabídce byly velikonoční
věnce, různá aranžmá s keramickými ozdobami, kraslice a
další předměty pro přivolání jara. Vybrala jsem si přítulného
beránka u dřevěného plůtku s travičkou, bylo vidět, že je dělán s láskou. A dívka z DÚSP, která mi ho zabalila, měla radost, že se mi líbí.
Velikonoce na gymnáziu - Pro studenty i ostatní občany Lovosic se v úterý 7. dubna v aule lovosického gymnázia
uskutečnil koncert, na kterém vystoupily tři pěvecké sbory.
Školní sbor Koťata ze Základní školy Sady pionýrů pod taktovkou Mgr. Jitky Kočišové na klávesy doprovázela Mgr. Daniela Vytisková. Děti zazpívaly několik jarních písniček a po
poslední písni Mamince k svátku se rozběhly s připravenými
kytičkami ke svým maminkám; bylo to dojemné. Gymnaziální
sbor LAETA NOTA (sbormistryně prof. Jarmila Brejchová) zpíval tentokrát za doprovodu kytary a ze svého repertoáru se
představil například spirituálem Let my people go; vystoupení
zakončil songem La Cucaracha. Sbor profesorů a příznivců
z Gymnázia Lovosice IN FLAGRANTI (sbormistryně prof.
Pavla Linková) zazpíval pět písní v latině a po jedné lidové
italské, ukrajinské a španělské. Báseň Emila Juliše přednesl
septimán Roberto Gaínza. Protože bylo velice hezké a teplé
počasí, někteří účastníci se po koncertu vyhrnuli na školní zahradu, poseděli venku u ohně a opékali buřtíky.
Vodopády na Ústecku - Nová kniha, kterou s textem
Petry Kudělové, Jiřího Šedivého a Václava Hrdonky a s fotografiemi V. Hrdonky, J. Šedivého, Pavla Kuděly a Evy
Šrámkové, vydal Magistrát Ústí nad Labem - odbor životního
prostředí ve spolupráci s Občanským sdružením Středohoří

Minirozhovor s místostarostou Vladimírem Johnem

Co nového v Lovosicích
Po dlouhých letech brázdila v roce 2008 opět poprvé labské vody výletní loď s krásným jménem PORTA BOHEMICA. Loď vozila pasažéry na trasách Litoměřice - Ústí nad
Labem a Litoměřice - Roudnice nad Labem. Za letní sezónu
svezla 17 tisíc turistů a uplavala přes 5 tisíc kilometrů. Proto
se všechna města na vodní trase připravovala i na léto
2009. Plavbu lodi Porta Bohemica zaštiťovala o.p.s. Labská
paroplavební společnost. Na to, co se chystá nového v tomto
vodním projektu celkově a hlavně v Lovosicích, jsem se zeptala pana místostarosty Johna, nadšeného zastánce vodního
cestování.
Pane místostarosto, co se chystá na Labi nového?
V letošním roce opět bude v provozu lodní doprava na
řece Labi v úseku Roudnice nad Labem - Ústí nad Labem
(Vaňov). Ovšem jako novinka bude trasa prodloužena až do
Štětí. Výletní loď bude jezdit v letních měsících červenec a
srpen každý den (nebude žádná přestávka jako byla vloni
v pondělí). Už prvního května bude slavnostní zahájení letošní plavby pro pozvané zástupce měst a obcí, ležících na
této vodní cestě. Pravidelná lodní doprava pro občany z okolí
a turisty začne 2. května. V měsících květnu a červnu bude
loď jezdit v kratších intervalech, o prázdninách pak každý den

(4 dny po proudu do Ústí nad Labem a tři dny směrem do
Roudnice nad Labem a Štětí).
Jakou budeme jezdit lodí?
Loď Porta Bohemica 1 je nová, má kapacitu 300 pasažérů, je dlouhá cca 50 m a široká téměř 10 m; byla dovezena
z Německa, z Berlína. Majitelem lodi je pan Karel Svoboda
jeho společnost Catering d’Excellence vyhrála výběrové řízení na provozovatele lodní dopravy pro rok 2009.
Loď prý bude přistávat na novém místě, kdy to asi
bude?
V současné době také v Lovosicích připravujeme výstavbu
nového přístaviště, které celé financuje Ředitelství vodních cest.
Financuje ponton, vlastně plovoucí molo s můstkem, a město
Lovosice má v rozpočtu 500 tisíc korun na mobiliář, který bude
na břehu. Budou zde nové lavičky, přístupové cesty a vývěska
s jízdními řády a podobně. V měsíci dubnu by mělo být dokončeno stavební povolení na tuto akci a do konce června by
měla být stavba realizována. V pátek 10. dubna dáváme na
vodu původní přístaviště, které bylo zapůjčeno od Pražské paroplavební společnosti a to potom bude při výstavbě přemístěno trochu výše, směrem k jachetnímu klubu.

sobě a internetovým portálem, popisuje cesty k 20 vodopádům v okolí krajského města. Publikaci můžete získat
zdarma na odboru životního prostředí Magistrátu Ústí nad
Labem. Barevné fotografie kouzelných padajících vod se
Vám budou určitě líbit a třeba Vás vylákají i na výlet k některému vodopádu.
Stipendium pro vybraná řemesla - Žáci, kteří v příštím
školním roce nastoupí do prvního ročníku některých učebních oborů, mohou dostat krajské motivační stipendium.
Půjde o takové obory, kde je učňů mizivě málo (čalouník, pokrývač, obkladač, klempíř) nebo jejichž řemesla jsou potřeba
ve velké míře (instalatér, obráběč, tesař, řezník-uzenář, zedník, zámečník aj.). Stipendia budou dostávat také studenti
oboru aplikovaná chemie. Podle studovaného ročníku budou
dostávat 300-500 korun, celkem by mohli získat až 21 tisíc
korun. Kapesné z krajské pokladny má žáky motivovat
k dobré docházce a úspěšnému absolvování celého studia.
Kraj vybíral taková řemesla, jejichž pracovníci na trhu práce
scházejí. Motivační program pro středoškoláky musí ještě
schválit dubnové zastupitelstvo kraje. Realizace projektu
se pro nabrané žáky připravuje od 1.9.2009. Žákům se
bude pravděpodobně přispívat také na dojíždění, pokud návrh schválí krajští zastupitelé.
Zájezd do Městského divadla v Mostě - Svaz postižených civilizačními chorobami pořádal ve čtvrtek 2. dubna zájezd na kabaretní program Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pan
Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a co tam všechno slyšel.
Pásmo sestavil z písní pražské periferie Jiří Suchý a návštěvníci divadla ho vyslechli na Malé scéně při stolovém
uspořádání. Protože se představení odehrávalo jakoby
v šantánu, dostali jsme k poslechu pivo - někdo Březňáka,
někdo Braník. Písně zlaté éry staropražské lidové zábavy se
u piva lépe poslouchaly.
Ústecká ZOO našla Zvíře roku - V tradiční anketě Zvíře
roku zvítězil s velkou převahou lachtan Moritz (45%). Dne 8.
června 2008 oslavil Moritz kulaté desáté narozeniny, a proto
mu nemohla nominace do ankety Zvíře roku 2008 uniknout.
Jeho kousky, které předvádí při pravidelném cvičení jsou notoricky známé a vždy spolehlivě pobaví jak děti, tak i dospělé
návštěvníky. Druhou příčku obsadila lví trojčata Aisa, Gaia a
Juno (19%), narozená v srpnu 2008 a na třetím místě skončily tři malé žirafy odchované v ZOO během roku 2008, Enid,
Jonka a Sotiba (10%). 10% obdržel i samec tapíra jihoamerického Pepa, samička tygra malajského Indra obdržela 8%
hlasů a pár aligátorů jihoamerických Eliška a Libor 6% hlasů.
Všechna zvířátka z ústecké ZOO se těší na Vaši návštěvu.
Srdíčkový den - V pondělí 6. a v úterý 7. dubna se na Litoměřicku uskutečnil Srdíčkový den, tradičně pořádaná
sbírka, která je zaměřena na pomoc dětským oddělením nemocnic a dalším zařízením, která pečují o vážně nemocné
a postižené děti. V Lovosicích nabízeli přívěsky na klíče se
zavěšeným srdcem studenti Střední odborné školy technické a zahradnické. Akci organizovalo občanské sdružení
Život dětem.
Hz
Kdy lodní doprava letos začala?
Letos se začalo jezdit už v dubnu, o velikonočních svátcích, první plavba se uskutečnila v sobotu 11. dubna, trasa
Litoměřice - Ústí nad Labem a další 12. dubna do Roudnice
nad Labem a Štětí. V dubnu se jezdilo jen o víkendech. V
květnu a v říjnu se bude jezdit tři dny v týdnu, v červnu a září
čtyřikrát v týdnu a o letních prázdninách každý den.
Letošní trasa má být doplněna o některé další obce;
které to asi budou?
Z velkých měst leží na trase celé výletní plavby Štětí
(nově), Roudnice nad Labem‚ Litoměřice, Lovosice a Ústí
nad Labem-Vaňov. Střídavě se bude plout z Litoměřic přes
Lovosice, další zastávkou jsou Píšťany (u Mariny), následují
Velké Žernoseky. Nově přibudou zastávky v obcích Libochovany a Dolní Zálezly. Cesta lodi skončí v přístavu Ústí
nad Labem-Vaňov, loď pak popluje se stejnými zastávkami
zpět do Litoměřic. Plavba z Litoměřic do Roudnice nad Labem byla prodloužena v letošním roce až do Štětí, z menších obcí nově na této trase přibudou Nučnice a Libotenice.
Na letní sezónu plavby se tedy můžeme rozhodně připravovat se zájmem. Výlet je vhodný pro školy, turisty i
kluby seniorů. Loď převáží také jízdní kola. Na trase je
mnoho pěkných míst, kam se výletník, pěší i cyklista, může
podívat.
Děkuji, pane Johne, za odpovědi.
Eva Hozmanová
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Historie názvu »České středohoří«
Nejstarší známý název pro oblast Českého středohoří pochází pravděpodobně z pera proslulého českého kronikáře
a spisovatele Václava Hájka z Libočan. V jeho nejvýznačnějším díle "Kronika česká", vydaném poprvé v roce 1541,
píše o "horách, jež Prostřední slovou" a o "mezihorní krajině".
Následující, ale podstatně obsažnější zmínka o Českém
středohoří se váže k závěru 17. století. Známý český literát
Bohuslav Balbín ve svém monumentálním, latinsky psaném díle "Miscellanea historica regni Bohemiae", které bylo
postupně vydáváno od roku 1679, uvádí pro České středohoří tyto názvy: v latině: "Montes medij", v češtině: "Prostřednj" a v němčině: "Mittelgeburg". Ke středohoří navíc dodává (z latinského překladu): "Prostřední hory se nazývají ty,
jež se táhnou v souvislém řetězu od Litoměřic k Bílině a Mirošovicům."
Na mapě Čech od Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 nalezneme v prostoru mezi vrchem Milá a Milešovkou označení
"das mittel gebürg montes". Z první třetiny 19. století pochází

mapa severní části království českého od Franze Jakoba H.
Kreybicha. Na ní se v prostoru mezi Radovesicemi (dnešní
radovesická výsypka) a Hradišťany nachází označení "Mittel Gebirge".
Z výše uvedených údajů vyplývá, že název středohoří (německy Mittlegebirge) byl používán pouze pro západní (Milešovskou) část Českého středohoří. Tak tomu bylo ještě
před polovinou 19. století, kdy A.E. Reuss v roce 1840
označil za středohoří (Mittelgebirge) v užším slova smyslu
jen "kopce mezi řekami Bílinou a Labe". Vedle stále více užívaného označení České středohoří (německy: das böhmische Mittelgebirge, Böhmisches Mittelgebirge) se ve druhé
polovině 19. a na počátku 20. století objevovaly i jiné formy
označení, například Das Leitmeritzer vulkanische Mittelgebirge (Litoměřické sopečné středohoří), Das Leitmeritzer
Mittelgebirge, Das Leitmeritzer Gebirge nebo jen Mittelgebirge. E. Proschwitzer ve třetím díle litoměřické vlastivědy
(Heimatkunde des Bezirkes Leitmeritz) vydaném v roce

1924 označil název České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) za nevhodný, neboť neleží uprostřed Čech. Doporučoval proto výše uvedené názvy: Litoměřické hory nebo Litoměřické středohoří, které podle něj výstižněji označují
název pohoří, rozkládající se v tehdejším Litoměřickém kraji.
Přes tuto tendenci a krátkou epizodu z doby německé
okupace, kdy byl zaváděn název Sudetenmittelgebirge (sudetské středohoří), zůstalo již u tradičního a dodnes používaného označení "České středohoří (německy: Böhmisches
Mittelgebirge)".
Bez zajímavosti nejsou ani pokusy o překlad do angličtiny,
vedené snahou o vyjádření podstaty názvu pohoří. Setkáváme se tak například s termíny Czech central mountains,
Medium mountains, Central Bohemian highlands, Czech
Highland, The Central Bohemian Uplands atd.
Použité materiály:
Němeček, V. 1977: Název, hranice a členění Českého
středohoří, Vlastivědný sborník Litoměřicko XIII, str. 3-8.
Sbírka map a plánů do roku 1850 Ústředního archivu zeměměřictví a katastru: historickemapy.cuzk.cz
Jiří Šedivý, 2008

OKIM aneb pohled „do kuchyně“ lovosického prodejce automobilů
lizačního systému. Praní pracovních
oděvů zajišťuje specializovaná firma.

Na jaře 1995 začala firma OKIM s.r.o.
provozovat v nově vybudovaném objektu
v Lovosicích v Terezínské ulici autosalon
a servisní službu. Od začátku ve firmě pracuje pan Stanislav Havlata, nynější ředitel či vedoucí tohoto lovosického subjektu.
Lovosický dnešek ho oslovil tématickými
otázkami, které nejen lovosické motoristy
mohou zajímat.
Jak byste v úvodní odpovědi zhodnotil stručně působení firmy a její úspěšnost v Lovosicích za ta dlouhá léta? Kolik lidí pracuje zde a kolik podobných
salonů či prodejen firma Okim má,
a kde?
Hlavním oborem naší činnosti je servis
a prodej vozů. Servisní služby jsme schopni
zajistit pro všechny značky a typy vozidel.
V prodeji nových vozů je hlavní značkou
Škoda, ale nabízíme zákazníkům i užitkové
vozy Volkswagen a nákladní vozy Avia.
V naší lovosické pobočce pracuje 22 zaměstnanců a podobné počty jsou i v našich
dalších provozovnách v Ústí nad Labem
a v Lounech.
Kromě vozů Škoda byly ve vaší prodejně k dostání i Seaty, které ale již z prodejny zmizely. Proč? Který měsíc v roce
je o nová vozidla největší zájem a naopak, kdy je zájem nejmenší? Vozidla
dostáváte přímo od výrobce, nebo přes
mezisklad či prostředníka?
Od prodeje nových vozů značky Seat
jsme museli odstoupit z důvodu malého prostoru na prodejně, jelikož došlo k navýšení
minimálních ploch k prodeji těchto vozů.
Jednoduše řečeno, se nám dvě „značky“
na salon nevejdou. Jako autorizovaný prodejce nové vozy samozřejmě kupujeme
přímo od výrobce Škoda-Auto. Zhodnotit,
kdy je o vozy větší či menší zájem je otázkou složitou, ale přesto se dá říci, že ke
konci roku je o vozy zájem vyšší, což je
jistě způsobeno větší poptávkou firem. Naopak nižší zájem je v prvních měsících roku.
Kolik aut ročně Prodejna v Lovosicích prodá? Jaký podíl z prodaných vozidel je na leasing? V čem vidíte výhodnost leasingu?
Jelikož prodáváme více značek a i vozy
ojeté bylo by průměrné číslo prodejů nic
neříkající. Průměrné roční prodeje nových
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vozů Škoda jsou někde okolo čísla 160.
Leasingu využívá cca 40% zákazníků, a to
z důvodu, že nemají dostatek finančních
prostředků nebo, že se nechtějí, takříkajíc
zbavit svých finančních rezerv.
Pociťujete již ekonomickou krizi na
počtu prodaných nových vozů?
Ohledně hodnocení dopadu finanční
krize na naší firmu si myslím, že na jakékoliv závěry je ještě brzy. Dopady této krize budeme hodnotit až v létě, tedy po polovině
roku 2009.
Jaký je postup prodejny když přijde
zájemce a ví jaký chce typ, jakou barvu
a jaké doplňky a nemáte požadované vozidlo na skladě?
Když takový zákazník přijde, sepíšeme
s ním objednávku na vozidlo dle přání
klienta, ten nám zaplatí zálohu (v průměru
10 000 Kč) a auto objednáme. Výroba
respektive dodání trvá od tří do osmi
týdnů.
Vykupujete i ojetá auta od zákazníků,
kteří u vás kupují auto nové? Jakým způsobem to děláte?
Ano, ojeté vozy vykupujeme, a většinou
se cena ojetého vozu odečte od ceny vozu
nového.
Jak je využívána servisně opravárenská službá? Jaké jsou lhůty?
Počet tzv. „průchodů“ dílnou je 20 - 30
vozů za den, samozřejmě podle rozsahu
a náročnosti prací, a také podle sezony.
Objednací lhůty v současnosti jsou zhruba
pětidenní. Naléhavé po dohodě, jako tzv.
Expres Servis, okamžitě.

Pracujete s ropnými produkty a látkami. Jak z tohoto pohledu provozovna
dodržuje příslušné předpisy mající vazbu
na ekologii?
Opravárenská činnost může probíhat po
ekologické stránce jen v rámci platné legislativy. Dohled na tuto záležitost průběžně
provádí najatá firma a kontrolní orgány životního prostředí. Tato záležitost je ošetřena v Servisní smlouvě s firmou Škoda
Auto.
Veškerá tato činnost spočívá v důsledném třídění použitých dílů, materiálů,
obalů, kapalin pneumatik, akumulátorů.
Co se týče tzv. vyjetých olejů, tak tyto jsou
separovány v sudech a specializovanou
firmou odváženy do rafinérie. Ostatní materiály jsou předávány oprávněným firmám
k přepracování nebo likvidaci. Další opatření jsou pravidelné odběry a vyhodnocování vzorků odpadních vod, používání
vodou ředitelných barev a biologicky odbouratelných čistících prostředků. Jinak
firma má v areálu tzv. lapol, který slouží
jako ochrana vod před vstupem do kana-

Popište, prosím, postup technické
prohlídky. Co vše děláte s vozidlem, než
je zákazníkovi vráceno?
Je toho dost - obecně zkontrolujeme
všechny agregáty a funkce, zejména s dopadem na bezpečnost provozu. O tom vypracujeme protokol a ten dáme se zkontrolovaným vozem zákazníkovi. Kromě nás
provádí tyto kontroly v nejbližším okolí ještě
nejvíce využívaná Stanice technické kontroly v Litoměřicích (firma Horejsek), v Roudnici, Ústí n.L., Lounech.... Tam, kde jsou
momentálně volné kapacity.
Zajišťuje firma OKIM ještě jiné
služby pro automobilisty než je vlastní
prodej vozů nových a servisní opravárenskou službu? Lze to prosím konkretizovat?
Ano a jsou to: nepřetržitá odtahová
služba a mobil servis, měření emisí, provoz
STK, převzetí a předání vozu k opravě u zákazníka (na dohodnutém místě),odvoz zákazníků, zapůjčení náhradních vozidel, mytí
karoserií a čištění interiéru vozidel, pomoc
při jednání s pojišťovnami po dopravní nehodě.
Dále : opravy po dopravních nehodách,
ve vlastní klempírně a lakovně, uskladnění
zimních kol, autobazar, pneuservis, parkování v areálu, prodej originálních náhradních
dílů pro vozy Škoda a ještě spoustu dalších
drobností.
Ve vztahu k pojišťovnám jsme smluvním
partnerem České pojišťovny, Kooperativy
a Alianz pojišťovny.
Děkuji za odpovědi, pane Havlato. -jv-

Výstava fotografií dětí ze Zambie
Výstava fotografií Pavlíny Daňhelkové
z Čížkovic se uskutečnila v baru Sauna
v Lovosicích ve dnech 7. března až 30.
dubna. Fotografka studuje na zdravotně
sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a společně s dalšími kolegyněmi se zúčastnila dobrovolnické mise
v Zambii. Výstava fotografií čížkovické stážistky ZSF JU ze Zambie a dětských obrázků pochází z projektu Street children
Kalingalinga v Lusace. Školní potřeby, na-

příklad pastelky, pro děti ze Zambie budou
pořízeny z prostředků získaných prodejem
fotografií, na kterých jsou právě ony. Projekt
volnočasových aktivit pro děti ulice je jedním z projektů občanského sdružení Czechoslovak Aid a do projektu je také zapojena Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích a její studentky. Prodej fotografií ve prospěch dětí ulice se uskuteční 1.
května od 19 hodin v baru Sauna za přítomnosti fotografky Daňhelkové.
Hz

ROK
K DOBRU
Zápis dětí do přípravné třídy
na ZŠ A. Baráka Lovosice
pro školní rok 2009/2010
Vážení rodiče,
od 1. 9. 2009 otevíráme přípravnou
třídu pro předškolní děti na naší škole.
Zápis probíhá od 1. 4. 2009 do 31. 5.
2009 každý všední den od 8 - 14 hodin.
Do třídy může být zapsáno 7 - 15 žáků,
proto mají přednost žáci s odloženou
školní docházkou, děti (mohly být u zápisu i na jiné škole). Přijímají se i další
předškolní děti (5 -6 leté s doporučením
školského poradenského zařízení). Na
kmenovou školu se samozřejmě můžou vrátit. O zařazení rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného
doporučení školského poradenského
zařízení (Pedagogicko psychologická
poradna, Palachova 18, Litoměřice;
SPC Litoměřice).
K zápisu vezměte: rodný list dítěte,
občanský průkaz a doporučení poradenského zařízení
Zajistíme kvalitní přípravu Vašeho dítěte k nástupu do 1. třídy.
Přijďte k zápisu - těšíme se na Vás
a Vaše děti.

Netradiční vyučování
Rok velmi rychle uplynul a nás opět čekal svátek J.A. Komenského „ Den učitelů“. Oslavili jsme jej opět netradičně.
Každá pani učitelka si pečlivě připravila zábavné dopoledne
pro žáky. Děti byly rozděleny do skupin. Skupina byla sestavena vždy z určitého počtu dětí z každého ročníku. Naše
skupina navštívila Městský úřad v Lovosicích s již předem
paní ředitelkou stanoveným a zadaným tématem

POZNEJ SVÉHO STAROSTU...
Navštívili jsme starostu, pana Jana Kulhánka, který nás
mile přivítal. Vyprávěl nám, jaká byla jeho cesta ze školy až
do křesla starosty. Po svém vyprávění nás vyzval ke kladení
otázek. Byli jsme zvědaví a ptali se jak o závod.

Ředitelství ZŠ Antonína Baráka
Lovosice

ZLATÁ BRUSLE
Krasobruslení v Lovosicích má již dlouholetou tradici. Základní
podmínkou úspěchu je každodenní trénink na ledě s neustálým
opakováním jednotlivých prvků a celých závodních sestav. Sport
je to opravdu těžký a tvrdý, který se občas neobejde bez slziček
a modřin z pádů.
Na začátku každé sezóny sestaví trenérka individuální sestavu
jízdu, jako choreografii na hudbu s několika základními prvky. Během
sezóny postupně přidává do jízdy další složitější prvky, zlepšující
umístění při závodech. Závody se konají po celé republice pod hlavičkou KS. U nás v Lovosicích pořádáme závod obvykle na konci sezóny a tak máme možnost shlédnout opravdu propracované sestavy s moha prvky jako jsou různě složité
piruety a skoky.
V sobotu 7.3.2009, pořádal lovosický oddíl krasobruslení TJ Lovochemie již 29. ročník závodu
„Zlatá brusle“. Sjelo se celkem 13 oddílů z celé ČR:
BK Kraso Mladá Boleslav, FSC Technika Brno, HC
Draci Bílina, HC Litvínov, HC PZ Kraso Kladno, HC
Stadion Teplice, KK Chomutov, KK Plzeň, KK Slaný,
KK Stadion Praha, PKK Roudnice nad Labem, TJ
Kraso Mělník, ÚKK Ústí nad Labem a USK Praha
Náš oddíl získal celkem 4 zlaté, 2 stříbrné a 2
bronzové medaile.
Žačky: Adéla Laubová 2.místo ze čtyř závodnic,
žačky mladší: Tereza Hrdličková 1. místo ze šesti závodnic.
Nováčci: František Nohejl 2. místo ze čtyř závodníků.
Nováčci B: František Nohejl 1. místo ze čtyř závodníků.

Například: Hrál jste na nějaký hudební nástroj? Jak je
těžké pracovat pro celé město? Chodil jste na nějaký kroužek? Jak vás napadlo být starostou? a takové podobné. Pan
starosta nám na všechny dotazy ochotně a srozumitelně odpověděl. Na závěr se s námi vyfotografoval a rozloučil se s
námi - jak jinak - sladkostí.
Z této akce jsme měli velikou radost a užitek, protože, ač
je Městský úřad veřejná budova, většina nás ji navštívila poprvé a nadto jsme ještě poznali pana starostu. Navíc jsme
se poučili o práci Městského úřadu a lidí, kteří v něm pracují.
Jednoduše: ten den stál za to.
Skupina žáků ZŠ Všehrdova a učitelka A. Brodilová

foto archiv školy

Nováčci mladší pohárový závod: Klára Budínová 1., Eliška
Šulcová 3. a Tereza Hájková 5.místo ze šesti závodnic
Nováčci mladší nepohár: Klára Budínová 1., Natálie Voříšková
3. , Tereza Hájková 4. a Eliška Šulcová 6. místo ze sedmi závodnic.
Přípravka - prvky: Beáta Klausová 6. místo z devíti závodnic
a přípravka - prvky B: Beáta Klausová 7. a Veronika Stejskalová
16. místo z dvaceti závodnic.
Tento velmi pěkný výsledek je opravdovou odměnou nejen pro závodníky, ale také poděkováním za práci trenérky a obětavost rodičů.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem celého oddílu našim
sponzorům a také fanouškům, kteří nás přišli podpořit svým potleskem.
Voříšek Vlastimil, předseda oddílu

Pro dospělé:
Ahern, C.
Barclay, L.
Cole, M.
Dušek, M.
Falconer, C.
Hasinger, G.
Hoyt, E.
Kessler, L.
Nasaw, J.
Patterson, J.
Růžička, J.
Summers, J.
Thomas, R
Valčeva, K.
Pro děti:
Brezina, T.
Březinová, I.
Dalton, A.
Deary, T.
Frisch, O.
Jacobs, J.
Limb, S.
Mueller, D.
Wit, N.

Díky za vzpomínky
Na loučení nebyl čas
Krutost
Nesmyslná smrt
Ostrovy přízraků
Osud vesmíru
Tygří princ
Patton v nebezpečí
Dívky, které miloval
Výstraha
Českolipsko do kapsy
Můj život s Georgem
Přívalová vlna
Nepokořená
Princezna Viktorie
Lední medvídek
Ztracená duše
Hrobka hrůzy
Zemní veverky
Teraristika pro
začátečníky
Dívka,
16. Kolosální trapas
Zuzka a poníci
Morčata
V.R.

15

trestné činnosti v okrese Litoměřice ( z toho 9 na LovoZ. R. z Teplicka, který téhož dne řídil vozidlo Škoda Fasicku a Třebenicku). Svým jednáním způsobili škodu ve
vorit, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích
výši nejméně 780.000 Kč. Jeden z pachatelů byl dodán
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držido výkonu trestu pro jinou trestnou činnost.
telem řidičského oprávnění.
18. 3. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež 29. 3. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
podle § 247 tr. zákona podezřelému P. H. z Lovosic, pooprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředčátkem března po rozpletení plotu vnikl na pozemek
ního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřeu zahradní chaty, odkud se pokusil odcizit železný šrot.
lému P. H. z Lovosicka, který téhož dne řídil vozidlo
19. 3. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů NeŠkoda Forman, přestože mu byl Okresním soudem v Lioprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona
Pracovníci Obvodního oddělení České policie v Lovotoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému V. H. z Losicích nás informovali o případech vyřešených překroa není tak držitelem řidičského oprávnění.
vosic, který se v červnu loňského roku zmocnil platební
čení zákonů v březnu 2009:
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného
karty své přítelkyně a z jejího účtu neoprávněně vybral
3. 3. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež
činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr.
částku 14.000 Kč.
podle § 247 tr. zákona a Porušování domovní svobody 24. 3. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
zákona podezřelému J. T. z Lovosic, který téhož dne řípodle § 238 tr. zákona podezřelým M. O. a S. D. z Ústí
dil vozidlo Opel Astra, přestože byl pod vlivem alkoholu.
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 trestního
nad Labem, kteří se koncem ledna a počátkem února
Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,30 promile alzákona podezřelému cizinci J. K., který týž den využil v revloupali do dvou rodinných domů v Lovosicích, kde odcizili
koholu v krvi.
stauraci G-bar spánku svého kamaráda a odcizil mu
věci v hodnotě 80.000 Kč.
z kapsy peněženku s finanční hotovostí 9000 Kč. Vzhle- 30. 3. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Za5. 3. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
nedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezdem k tomu, že se jednalo o cizince, byl odsouzen do 72
z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému J. S. z Velvar, který od ledna 2007 řádně neplahodin po zadržení.
řelé M. H. z Lovosic, která den předtím v restauraci G-bar 25. 3. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
til výživné na své děti a dluží tak částku 19.300 Kč.
v Lovosicích v podnapilém stavu fyzicky napadla obsluhu.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestných činů Krádež podle § 247 tr. zákona a Poru6. 3. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z poz trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávšování domovní svobody podle § 238 tr. zákona podezkusu trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona a z trenění podle §180d tr. zákona podezřelému M. D. z Teplic,
řelým J. T a P. R. z Třebenic, kteří koncem února vnikli
stného činu Porušování domovní svobody podle § 238 tr.
který téhož dne řídil vozidlo Fiat Bravo, přestože není
do přístěnku chaty v Třebenicích, kde odcizili věci v hodzákona podezřelému P. H. z Lovosic, který týž den po rozdržitelem řidičského oprávnění.
notě 12.000 Kč.
pletení plotu vnikl na pozemek u rekreační chaty, odkud se
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
pokusil odcizit železný šrot. Byl zadržen hlídkou PČR.
z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění V průběhu měsíce března bylo policisty OOP Lovosice
11. 3. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního roz- zadrženo osm celostátně hledaných osob.
z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
npor. Antonín Petržilka
hodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému V. K. z
podle §180d tr. zákona, Maření výkonu úředního rozDuchcova, který téhož dne řídil vozidlo
hodnutí podle § 171/1c) tr. zákona a Ohrožení pod vlivem
Škoda Forman, přestože mu byl Okresnávykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému P. C.
ním soudem v Teplicích vysloven zákaz
z Třebenic, který téhož dne řídil vozidlo Mazda, přestože
řízení motorových vozidel a není tak
Podle přehledu vydávaných známek (emisního plánu) vydá Česká
mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řídržitelem řidičského oprávnění.
pošta s.o. v září letošního roku poštovní známku, resp. aršík s námětem
zení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského 26. 3. 2009 - bylo zahájeno trestní stí„České středohoří - třetihorní vulkanická krajina“. České středohoří, jenž
oprávnění. Navíc mu dechovou zkouškou bylo naměřen
hání pro trestné činy Krádež podle §
se rozkládá při dolním toku řeky Labe a je rozděleno na dva geomorfolo2,29 promile alkoholu v krvi.
247 tr. zákona, Porušování domovní
gické podcelky - Verneřický na pravém břehu a Milešovský na levém břehu.
12. 3. 2009 - bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření
svobody podle § 238 tr. zákona proti
České středohoří je nejmohutnějším projevem sopečné činnosti
z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
dvěma pachatelům z Teplicka, kteří se
v Česku i když svou rozlohou 1 266 km2 patří k menším orografickým celpodle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozv době od ledna do března 2009 dokům. Českému středohoří dominuje vrchol Milešovka (837 m), který pahodnutí podle § 171/1c) tr. zákona podezřelému
pustili nejméně 11 případů majetkové
tří k největrnějším horám u nás. Územím prochází Litoměřický hlubinný
zlom, který tvoří z geologického hlediska hranici mezi krušnohorskou
místo události byly vyslány jednotky SDHo
a středočeskou oblastí. Vodní toky obnažily ztuhlé podpovrchové magma
a prohlubovaly údolí, což dalo Českému středohoří majestátní krajinný ráz.
Brozany a SDHo Budyně
Z výlevných hornin tu převažují čediče a znělce, v menším zastoupení tra16.3. byla nahlášena potřeba otevření domu ve
chty, z usazenin pískovce a opuky.
Vrbičanech, jednotka při dojezdu na místo záČeské středohoří je od roku 1976 chráněnou krajinnou oblastí na ploše
sahu
již
nemusela
zasahovat
Lovosičtí hasiči - záchranáři měli tentokrát
1 063,17 km2 a je botanicky zřejmě nejbohatším územím České republiky.
klidnější měsíc, což je patrné z následují- 23.3. jednotka vyjížděla k požáru kontejneru do
Na aršíku se známkou je pohled z jižního břehu řeky Ohře od vsi BrníMírové ulice v Lovosicích
cích zpráv:
kov na raně barokní zámek v Libochovicích a čedičový vrch se zříceninou
28.3.
byl
opět
zapálen
kontejner
v
Mírové
ulici
v
Lo1.3. jednotka vyjížděla k požáru stohu do Želehradu Hazmburk s okolními návršími.
vosicích
chovic, na místo události bylo povoláno dalJsou to odleva Solanská hora, Hrádek, Lipská hora, Hazmburk, Mile29.3.
hasili
jsme
opět
požár
stohu
v
Želechovicích,
ších šest jednotek (PS Litoměřice, JSDHo
šovka, Košťál, Kletečná a Lovoš.
na
místě
zasahovaly
i
jednotky
Požárních
Třebenice, JSDHo Terezín, JSDHo ChotiLovosice pod úpatím hory Lovoš, tak bezesporu sounáleží s celou obsborů Lovosice, Litoměřice, SDHo Chotiměř
měř, JSDHo Klapý a JSDHo Čížkovice)
lastí a proto vydání známky, která je vůbec po dlouhé době vydávání náa SDHo Čížkovice
2.3. jednotka PS Lovosice vyjížděla k hlášenému
mětů na poštovních známkách jedinečná, nemůže nechat zahálet naše
členy a připravujeme k příležitosti vydání známky malou oslavu. Více se
požáru budovy u dálnice D8, jednalo se ale 30.3. selhání Elektronické požární signalizace v
marketu PENNY v Lovosicích, tedy byl to jen
dozvíte v dalších vydání.
o planý poplach
planý poplach.
nprap. Novotný Karel
Ke známce bude ještě vydána obálka prvního dne vydání a nálepní list.
4.3. byl nahlášen požár stohu u obce Brozany, na
Lovosičtí filatelisté připravují ještě malé překvapení.
Takto vypadá konečná podoba známky, resp. aršíku.
- oděvy, vesty, přilby
Za výbor klubu Helcl Josef
- boty, rukavice, brýle
- čistící prostředky, tabulky

České republiky

Filatelisté v Lovosicích se připravují

PRACOVNÍ

V Lovosicích v Terezínské ulici 45 jsme otevřeli

novou prodejnu s velkým výběrem pracovních oděvů,
obuvi, pracovních pomůcek, sportovního oblečení, sportovní i letní
obuvi, pláštěnek, deštníků, batohů, pracovních i zdravotních ponožek
a drogistického zboží.
Otevírací doba: Po - Pá: 8-17 hod., So: 9-12 hod.

www.pracovniodevydrumel.cz, drumelprodejna@seznam.cz
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Vavřička a Bandas zlato v kata
Druhé kolo Ústeckého regionálního poháru v karate bylo
pro závodníky Shotokan Klubu Rajchert Sport Union ve znamení úspěchu. Závodní tým tentokráte startoval pouze

v disciplíně kata , protože závodníci „A“ týmu kumite vyjeli
za medailemi do italského Milána na Italia Open.
Startovní pole silně podrželi favorité klubu Dominik Bandas, Jakub Vavřička, Petr Halamová, Petr Marschall a Michael Novotný. Do jejich týmu pronikla i další, prosazující se
nová tvář závodního kádru, Klára Chvojková.
Hned úvodní kategorie mladších žáků v kata, na tomto
postupovém druhém kole ÚRP, dala svým aktérům řádně zabrat. Do soutěže se přihlásilo na 59 startujících a body pro
postup na M ČR chtěli všichni.Nejlépe se však dařilo Jakubu
Vavříčkovi, který porážel hladce jednoho soupeře za druhým.Ve finále ho nepřekvapil ani Daniel Razák ze Sport Relaxu a tak zvítězil.
Stejně tak si vedl i v kategorii dorostenců Dominik Bandas.
Přestože startoval po virovém onemocnění a byly na něm
znát jeho následky bojoval ze všech sil. Prošel eliminacemi
bez porážky a nakonec ve vypjatém finále s ústeckým Brandou také zvítězil. „Na Dominikovi byla znát únava, počítal
jsem se stříbrnou medailí. Dokázal se však vzchopit a
zabojovat“, řekl spokojený šéftrenér Rajchert .
S drobnými technickými nedostatky se potýkala rovněž
finalistka Eliška Kváčová v duelu o zlato s Bytyqi z Karate
Klubu Ústí nad Labem . Nakonec se musela spokojit s porážkou a stříbrem.
Stříbrnou medaili si naopak vybojovala a zasloužila Klára
Chvojková mezi mladšími žákyněmi. „Třicetičlenné závodní pole, ve kterém zdolala řadu soupeřek, je velkým
úspěchem a zlato přijde příště “, slibovala trenérka Horváthová, kterou výkon Chvojkové velmi potěšil.
S prázdnou neodcházeli ani zástupci lovosického střediska Pert Marschall a Michael Novotný. Marschall se
ověnčil bronzem v kata starších žáků (27 startujících) a No-

votný bronzem mezi dorostenci(9 startujících). Oba společně s Karlem Schinglerem přidali stříbro v kata družstev.
„Přestože náš tým byl ochuzen o výsledky v kumite ,kde
jsme tentokráte nenasazovali závodníky, jsem s výsledkem
velmi spokojen“ uzavřel hodnocení pátého místa mezi kluby
Rajchert .
RaJ, foto vlastní archiv

POSTMASOPUST
Dne 21.3.2009 se v Lovosicích uskutečnil první ročník
akce s názvem Lovosický postmasopust. Akce se konala v areálu Osmička, kde vystupovaly střídavě dvě skupiny,
Třehusk a Brass Band. Ke každému vystoupení skupiny Třehusk se přidala místní holčička s bubínkem a celé vystoupení
pomáhala kapele bubnovat, což byla hezká spontánní reakce. Současně bylo v areálu dobové tržiště se zhruba 20
stánky. Nechybělo občerstvení, teplá medovina, trdelník
a bramborové lupínky. K vidění byly i ukázky řemesel, jako
například pletení lana, nebo rytí do skla.
Ve 13 hodin se uskutečnil průvod městem za doprovodu
hudební skupiny Třehusk, k průvodu se přidalo několik stovek lidí, kteří průvod doprovodili až k Labi, kde byla Morana,
symbol zimy, zapálena, poté vhozena do Labe a nakonec odstřelena.
Příští rok se tato akce bude opakovat a doufáme, že se
více lidí zapojí do průvodu v maskách. Budeme se těšit.
MK, foto (hv)

Královna polévek bývala jídlem nejchudších
Ale kdež - žádný bujón, polévka z vlaštovčích hnízd,
nebo ze žraločích ploutví či minestra... Bramboračka ! poctivá česká bramboračka se zeleninou. Kdysi dávno, když
chudí byli chudší, než dnes, byla bramboračka nejdostupnějším jídlem. Vzniká totiž ze surovin, které byly vždy poměrně dobře dostupné i těm nejchudším. Brambory, zelenina, houby, to byl vždy základ....
V mém pojetí začíná příprava bramboračky na kostky
nakrájenými brambory, drobně nakrájenou, nebo nahrubo
nastrouhanou kořenovou zeleninou, nakrájenými houbami
mám je v mrazáku jako čerstvé, stejně jako lžíci posekaného kopru, pokračuji rozetřeným česnekem, lžičkou
kmínu, špetkou pepře, hrstičkou uvařených krup, lžící

hrášku, lžící fazolí, pár zrnek kukuřice. Přidávám špetku
rozemnutého libečku v zimě, posekaného v létě. Solím
s oblibou Podravkou či Vegetou. Vynechávám úmyslně cibuli - vařenou nemáme rádi ani jeden... Dbám, aby ostatní
složky neměly větší objem, než brambory - to jen proto,
abych za bramboračku nevydával polévku docela jinou,
nebo jen podobnou...
Přidávám - ledva se to do měkka uvaří - z vrchovaté lžíce
hladké mouky udělanou máslovou jíšku, povařím a přípravu
dokončím pár kapkami polévkového koření, a směsí sekané zelené petržele a majoránky.
S patičkou čerstvého chleba, nebo dalamánkem (ale i samotná) je to večeře jak býk....
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LOVOŠ

KVĚTEN 2009

Pátek 1. května - OSLAVA 1. MÁJE Stadion kopané
v 9 hodin: Hry rybářské mládeže - soutěže pro
děti, navazuje Koncert Dechového orchestru KS
Lovoš Lovosice a vystoupení hudební skupiny
Maracas
Středa 6. května - SWING STÁLE MLADÝ - swingové melodie v podání mladých hudebníků pod
uměleckým vedením Mgr. Jaroslava Kopáčka,
zpěv Eva Emingerová-Dostálová. Sál „Lovoš“, v
19 hodin, vstupné 50 Kč.

Koncerty
Základní umělecká škola Lovosice
8.5. ZUŠky hrají Lovosicím (Mělník, Litoměřice, Lovosice),
jako host vystoupí maďarský jazzový BIG BAND, Václavské náměstí, začátek ve 14 hodin
13.5. Koncert komorní hudby, Kostel sv. Václava od 18 h.
21.5. Hudební odpoledne ZUŠ (prezentační akce), Václavské
nám., od 14 hodin
27. sezóna Kruhu přátel hudby 2008/2009 - 5. koncert (náhradní
termín)
11.5. PUELLA TRIO (Terezie Fialová - klavír, Lenka Matějáková - housle, Markéta Vrbková - violoncello); program:
J. Turina: Circulo, op. 91 (fantazie pro klavírní trio), Petr
Fiala: Klavírní trio, Bedřich Smetana: Trio g-moll Koncert
se koná v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích, začátek
v 19 hodin.
1. koncert Třebenického hudebního léta
16.5. Hudební skupina Nálady pod vedením dirigenta Macka
- ukázky nejznámějších melodií z operet světoznámých
skladatelů, Muzeum českého granátu v Třebenicích (od
18 hodin)
16.5. Koncert ženského pěveckého sboru Cantica Bohemica k výročí narození B.Smetany (Kamýk u Litoměřic,
od 16 h).
Mezinárodní festival Litoměřické varhanní léto 2009
27.5.
Jan Doležel (ČR)- varhany - Katedrála sv. Štěpána od
19 hodin.
23.-24.5. Budyňský krokodýl - 8. ročník přehlídky dětských
pěveckých a instrumentálních souborů v Budyni n. O.
6.5.
COP - koncert známé bluegrassové skupiny z Plzně
20 h
29.5.
Divokej Bill (poprvé v Litoměřicích) 20 h
Oba koncerty se konají v DK v Litoměřicích.
2.5.
ZNOUZECNOST 20 hodin
15.5.
JAKUB NOHA 20 hodin
Oba koncerty se konají v Hospodě U Letního kina, Litoměřice.
24.5.
DIVADELNÍ SPOLEK SEŠLÝCH (Klasická komedie
dell'arte o tom, jak Pantalon i Kapitáno chtěli krásnou
Isabellu, ale nakonec ji dostal Leandr, a jak Harlekýno
podlehl Kolombíně). Hrají Tatiana Vilhelmová, Pavel
Liška aj. Šapitó před Hospodou U Letního kina, Litoměřice od 20 hodin.
Výstavy
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín, předsálí kina Malé pevnosti)
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Pondělí 11. května - Geografická přednáška - EVROPA na kolech.. Besedují a promítají cestovatelé Mgr. Lucie Kovaříková a Mgr. Michal
Jon. Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 15. května - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU - Podvečer s hudbou a tancem pro starší
generaci. Hraje orchestr Kulturního střediska řídí Josef Turek. Výročí 10 let konání. Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Úterý 19. května - PROMENÁDNÍ KONCERT - Hraje
Dechová harmonie pod vedením MgA. Jiřího
Lhotského. Václavské náměstí, v 16,30 hodin.
Středa 20. května - BLÁZINEC - volné pokračování
SANATORIA s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem a Dášou Zázvůrkovou. Jde opět o celek sestavený z několika scének, tentokrát zastřešený
fiktivní psychiatrickou léčebnou. Diváci se tak
stanou nejen svědky léčby smutečního řečníka,
1.4.-31.5. Samuel Willenberg - Umění ze vzpomínek (sochy)
předsálí kina Muzea ghetta v Terezíně
24.4.-4.6. Adolf Born - grafiky a ilustrace , Galérie U Brány, Úštěk, po-so 9-17, ne 13-17
30.4.-7.6.Jaroslav Hovadík - obrazy, kresby a plastiky Výstava se koná v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí, 9 -12, 13-17 hodin. Ve
středu se až do odvolání neplatí vstupné!
23.4.-14.6. Monika Havlíčková - HIPPODROM (soubor soch,
doplněný o volný cyklus barevných expresivních kreseb)
23.4.-14.6. IVA MAŠÍNOVÁ - POTICHU [Nová jména] - fotografie zaměřené na detail a povrch různorodých látek a
tkání Obě výstavy se konají v Galerii moderního umění,
Roudnice n./ L., denně 10-12, 13-17 mimo pondělí.
07.04.-28.06. 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
Divadlo K. H. Máchy - pořady pro dospělé od 19 hodin
21.5. Ken Ludwig: Dnes hrajeme Cyrana Komedie o všedních
věcech nevšedního divadelního života. Účinkují: Ivana
Andrlová, Olga Želenská, Jana Šulcová, Adéla Gondíková, Lucie Zedníčková, Petr Pospíchal, Marcel Vašinka,
Vladimír Čech aj. z DS Háta v režii Lumíra Olšovského.
25.5. Anton Pavlovič Čechov: RACEK - Tragikomedie ruského klasika o nenaplněných touhách v podání herců
z Městského divadla Mladá Boleslav.

ale například se aktivně zúčastní i neobvyklého
soudního procesu či kursu kapsářů. Sál „Lovoš“,
v 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Sobota 23. května - MILUJI TĚ, ALE… - Zájezdové
představení na do Divadla Radka Brzobohatého.
Jedná se o hudební revue, kde se čtyři dnešní
mladí lidé nervózně připravují na první schůzku,
na které chtějí udělat ten nejlepší dojem. A potom
již sledujeme celou plejádu jednotlivců, kteří se
seznámí a pokračují spolu životem. Hrají: Michaela Badinková, Irena Máchová, Roman Vojtek, Marcel Švidrman; Orchestr: Ondřej Brzobohatý/ Petr Vondráček, Anna Fliegerová/ Petra
Suková/ Dagmar Sečkářová. Odjezd od KS Lovoš ve 12 hodin, vstupné 350 Kč včetně dopravy.
Středa 27. května - PROMENÁDNÍ KONCERT Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí
Josef Turek. Václavské náměstí, v 16,30 hodin
Změna programu vyhrazena.
VI. ročník LITOMĚŘICKÉHO LOUTKOVÉHO FESTIVALU 14.
-16. května
14.5. 9.30 Jak šel Honza do světa (loutková pohádka), 10.30
Modrá husa a zlatý kahanec (0.5 m marionety), 15 h.
O zamčeném štěstí (maňásková pohádka)
15.5. 9.30 Veselý rej (loutková pohádka), 10.30 Pohádka z
Krakonošovy zahrádky - (loutkoví manekýni), 15 h Pohádky proti pláči (maňáskové představení + povídání
s dětmi), 16 h Šáša Váša (směs soutěží, disco, tvarování
balonků)
16.5. po celý den výtvarné a tvořivé dílničky ..., 10 h. - putování Pohádkovým parkem - nový park U Hvězdárny,
soutěžní stanoviště obsluhované pohádkovými postavami, které prověří dětské znalosti českých i zahraničních, lidových i moderních pohádek, 14 h vyhlášení soutěže, pohádka, 15 h hudební vystoupení Václav Upír
Krejčí - Místo konání: foyer (atrium) Domu kultury
Kulturní středisko „U Tří lip“ Libochovice
10.5. Taneční odpoledne s Lounskou třináctkou (14-18 h.).
19.5. Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský „Všechnopartička“
(improvizace na principu „Všechnoparty“.

Představení pro školy a veřejnost
5.5. Vít Peřina: VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU aneb Myší
pohádky Příběh o krásné myšce hraje Naivní divadlo Liberec. Počátek v 9.00 a 10.30. Pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ.
13.5. ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ Strašidelná pohádka o
mocném mágu Čarostředovi, s písničkami, šermem a
žertovnými kousky v provedení herců Divadelní společnosti Fr. Kreuzmanna.. Počátek v 9.00, pro 1. až 5. tř. ZŠ.
25.5. Anton Pavlovič Čechov: RACEK - Tragikomedie ruského klasika o nenaplněných touhách v podání herců
z Městského divadla Mladá Boleslav.

Různé:
9.5. Vítání ptačího zpěvu (vycházka jarní přírodou) - sraz v 7
hodin na okraji mostu na Karlově náměstí v Roudnici nad
Labem, doprovází ornitolog Mgr. Stanislav Chvapil
8. - 10.5. Výstava bonsají na Státním zámku Libochovice ve výstavní síni
23.5. Dětský den (soutěže pro děti v areálu zámeckého parku)
18. a 25.5., 1.6. Prohlídky s princeznou na Státním zámku
Ploskovice (9 -13 h) Oživené prohlídky zámecké instalace
za doprovodu princezen (určeno hlavně dětem do 7 let,
velmi vhodné pro mateřské školy). Nutná rezervace na tel.
416 749 092, 606 820 019
09.-10.5. ZUBRNICKÝ JARMARK (staročeský jarmark ve
skanzenu Zubrnice, vystoupení pouličních divadel, kejklíři,
kramářské písně, ukázky uměleckých řemesel)
17.5. Terezínská tryzna 2009. Vzpomínková akce k uctění
obětí nacistické perzekuce od 10 hodin na Národním hřbitově před Malou pevností.
30.4.-3.5. MŮJ DŮM, MŮJ HRAD (17. roč. stavební výstavy)
30.4.-3.5. BYDLENÍ (Výstava nábytku, skla, keramiky, obrazů,
bytových doplňků)
15.-17.5. TEMPO (19. ročník motoristické výstavy. Modely aut,
lodí a letadel, setkání kabrioletů a motorkářů)
16.5. Mezinárodní sraz historických vozidel
23.-24.5. NORD BOHEMIA CANIS (Mezinárodní výstava psů
všech plemen). Posledních 5 výstav se koná na výstavišti
Zahrada Čech v Litoměřicích.

Dům kultury
11.5. Cestopisná beseda MADEIRA s průvodcem a fotografem
Milanem Jánou o „Ráji uprostřed Atlantiku“, portugalském ostrovu Madeira. Malý sál Domu kultury, 18 h.
21.5. Na vlastní uši s Josefem Klímou (Povídání se známým
novinářem, cestovatelem a muzikantem nejen o práci v
TV NOVA, 18 h.).

Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburk je
v květnu otevřeno od 10 do 18 hodin kromě pondělí, na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je
v květnu otevřeno 9-17 h. Stálá expozice „Ulrika a Třebívlice“
v zámeckém parku Třebívlice je přístupná v so a ne 9-11 a 1416 hodin, jinak po ohlášení.
Hz

Nedělní představení pro rodiče a děti od 15 hodin
3.5. J. Kahoun, Z. Tomeš, M. Sajlerová: PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Dobrodružství Brumdy a Čmeldy uprostřed rozkvetlé louky, s písněmi Petra Skoumala a
Zdeňka Svěráka v inscenaci Divadla Krapet z Prahy.

Jízdní řád lodi PORTA BOHEMICA

Litoměřice
Lovosice
Píšťany
V. Žernoseky
Ústí n. L.-Vaňov
V. Žernoseky
Píšťany
Lovosice
Litoměřice
Litoměřice
Roudnice n/L
Štětí
Roudnice n/L

pondělí
9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

úterý
-

středa
9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

čtvrtek
-

pátek
9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40

-

9:00
11:40
13:25
16:00

-

9:00
11:40
13:25
16:00

-

sobota neděle
9:00
10:05
10:50
11:20
12:30
13:50
14:10
15:00
15:40
-

9:00
11:40
13:25
16:00

Loď jezdí ve dnech:
Květen Pá,So, Ne
Červen Čt, Pá, So,Ne
Červenec každý den
Srpen každý den
Září
Čt, Pá, So, Ne
Říjen So, Ne

Loď nejede ve dnech
6. 6. 2009 a 13. 6. 2009
pojede 26.-27. 12. 2009

Časy odjezdů se mohou mírně lišit vlivem povětrnostních podmínek a stavu hladiny řeky Labe.

Další informace hledejte na Internetu - www.osobni-lod.cz
nebo na telefonech 602 215 782, 602 281 626
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Ceník jízdného lodi PORTA BOHEMICA
Litoměřice

Lovosice

Píšťany V. Žernoseky

Litoměřice

–

60

110

120

160

Lovosice

60

–

60

70

140

Píšťany

110

60

–

30

100

V. Žernoseky

120

70

30

–

80

Vaňov

160

140

100

80

–

Litoměřice Roudnice n. L.
Litoměřice

Štětí

–

140

220

Roudnice n. L.

140

–

110

Štětí

220

110

–

Vaňov

Uvedené ceny
jsou včetně
příslušné DPH

Příplatky:
Kolo, pes, kočárek: 20

Slevy
Děti v doprovodu rodičů
0-6 let .........................100%
Děti v doprovodu rodičů
6-15 let .........................50%
Důchodci, studenti........10%
Skupiny nad 30 osob ....15%
Skupiny nad 40 osob ....20%
Školní skupiny ..............25%

Informace, které nenajdete tady, hledejte na : www.osobni-lod.cz nebo tel. 602 215 782, 602 281 626

Výlet lodí LOVOSICE - VAŇOV a zpět
V sobotu 11. dubna letos poprvé vyplula
Porta Bohemica 1 a odstartovala druhou
sezónu výletních plaveb.
Po velkém úspěchu loňské lodní dopravy
se města na Labi opět připravila na letošní
sezónu výletní lodní dopravy. Poprvé nová
loď Porta Bohemica 1 nabrala pasažéry
v Litoměřicích pod Tyršovým mostem, další
přibrala v Lovosicích a u Mariny v Píšťanech
a velká skupina přistoupila ve velkých Žernosekách. Do Vaňova jsme přijeli kolem
12.30 a zde také nastoupilo mnoho lidí, vesměs asi sportovců (cyklisté, dětský sportovní oddíl, pejskaři, celkem asi 100).
Byl to skutečně perfektně vybraný den,
sluníčko svítilo, po obou stranách řeky
všechno kvetlo, ovocné stromy, forsythie
a mnohé další květiny. Plavba naším Českým středohořím skýtá ty nejkrásnější pohledy na kopečky Lovoš s Kibičkou, Rado-

Za půl hodinu tu rozhodně nebude prázdno

Během obrátky lodi ve Vaňově uvidíte i Střekov, přehradu a Větruši

20

býl, Kalvárie, kaplička v Dubicích, máme se čím chlubit.
K dobré náladě nám hrál harmonikář. V neděli se loď vydala směrem opačným, tedy do Roudnice nad Labem
a zkušebně až do Štětí. Do konce dubna se plavila Porta Bohemica 1 pouze o víkendech. V květnu a v říjnu by
měla plout tři dny v týdnu, v červnu a září čtyřikrát v týdnu
a o letních prázdninách každý den.
Nová loď je padesát metrů dlouhá a deset metrů široká
a může v ní plout 300 cestujících. Má dvě paluby; horní
otevřená paluba je z větší části krytá. Restaurace nabízí
mnoho jídel, například párečky kapitána Korkorána a velký
výběr zmrzlin. Obsluhující děvčata byla oblečena jako
plavčice, i s námořnickými čapkami; moc jim to slušelo.
Brzy vzniknou na Labi další přístaviště pro osobní
lodní dopravu a to v Dolních Zálezlech na Ústecku
(v provozu od 1.6.), v Libochovanech (v červnu), Nučnicích a Libotenicích na Litoměřicku a ve Štětí. Výletníci se
tedy mají na co těšit.
Hz, foto archiv LLD

Z pořadů KS Lovoš
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Tendenci stoupajícího počtu účastníků u programu Zadáno pro dobrou náladu zaznamenalo Kulturní středisko Lovoš 13. března 2009,
kdy byl překročen dosavadní rekord v počtu zájemců o zábavu a tanec.Jedná se o program,
který zde má svou dlouhou tradici a 15. května
2009 má výročí 10 let od svého vzniku. Kulturní
středisko Lovoš pořádá na sále Kulturního domu

pravidelné taneční večery pro dříve narozené již
několik let... naposledy to bylo 13. března. K
tanci tancechtivým a k poslechu těm poněkud
pohodlnějším hraje orchestr Kulturního střediska,
který vede Josef Turek. Výběr hudby, čas a dokonce i vstupné jsou přizpůsobeny vkusu i možnostem poněkud víceletých tanečníků. Jak je
vidět na snímku, ještě byste se tam vešli i vy...

Přestože se členové Divadla v pytli nemohli zúčastnit naplánovaného Karnevalu pro děti,
který se konal 14. března 2009 v Kulturním středisku Lovoš, nedošlo ke zklamání převlečených dětí do nejrůznějších masek. V roli průvodce sobotním programem se objevil
Honza Krejčík s pomocníkem Špulkou a dětské publikum se vyřádilo. Kapacita sálu dosahovala maxima, když téměř stovku dětí doplňovali rodiče, prarodiče a další příbuzní.

Občanské sdružení souboru LI – DI uvedlo na motivy pohádky Karly Voglové ČAROVNÝ KVĚT pohádku o čínském císařství, kterému krutě vládne zlá princezna a její tři
rádci - mandaríni a o proroctví, podle kterého je potřeba obstát před kouzelnou mocí čarovného květu, podstatnou část odehráli studenti především lovosického gymnázia v Kulturním středisku Lovoš 20. března 2009.

„NA BRUSEL, VÁVRO! NA BRUSEL!“

Václav odchází vrátit poslanecký mandát
a do hostince přichází bankéř a burzián Daniel, obchodník s topnými oleji, nečestný
člověk, zhýralý a zvrhlý boháč, zamiluje se
do Máni a naruší její panenské představy
o věrnosti mnoha dary (náušnice proti

bliky Kocourkov a nastoluje ve společnosti
opět spokojenost.
V Čechově prozatímně osvobozeném divadle tentokrát vystupovali: Máňa, miss Kocourkov 2020 a televizní rosnička (Bára Štěpánová), Marcela - její šeredná a proradná

tloušťce, sluchátka a diář se vtipy) a penězi. Těmto svodům nebohá a nezkušená
Máňa podlehne.
Přesto ale oba milenci (Máňa a Václav)
žijí ve vile u Daniela, Václav hraje mladšího bratříčka a jsou šťastni. Do děje zasahuje předseda strany Toník, který naléhá,
aby se Václav vrátil do politiky a sloužil
vlasti. Získá dokonce od Čečenců z Kremelského mauzolea ukradeného Lenina.
Přítelkyně Marcela ze závisti svoji nejlepší
kamarádku několikrát zrazuje. Nešťastná
Máňa ze zoufalství svádí italského diplomata hraběte Cornuta, který jejímu kouzlu
též podlehne a šílený láskou přichází si pro
ni, aby ji odvezl do slunné Itálie. Děj je dost
krkolomný, bankéř ještě jedná s ruskými
mafiány a nakonec přichází prezident repu-

kamarádka (Marta Olšrová), Václav - čerstvě zvolený poslanec (Petr Jančařík),
Tonda - předseda Václavovy strany (Petr
Martiňák), Daniel - bankéř a bursián (Jaroslav Sypal), hrabě Cornuto a Lenin (Pavel
Novotný) a Hostinský Palivec a Pan prezident (F. Ringo Čech). Hra sice zůstala daleko za úrovní Dívčí války, ale několik písní
v podání Ringa diváky určitě potěšilo - titulní
Táhneme na Brusel!, U padružki Božky
a hlavně dva hity: „Banko, kde jsou prachy
mý?“ a „Miloši, vrať se!“. A některé situace
v divácích vzbudily hurónský smích a pro
herce zasloužený potlesk. Ale Dívčí válka
byla lepší, asi je jednodušší dělat si legraci
z prapředků než ze současníků.
Hz

Nevyzpytatelný, nekonvenční a nezařaditelný František Ringo Čech inzeruje toto
své divadelní představení jako vlasteneckou
komedii se zpěvy a tanci o lásce nezbedného poslance ke krásné missce a šlechetném prezidentovi. Jak osobně autor před
zahájením féerie uvedl, vše má divák brát
naopak, kritizováni jsou všichni od Šumavy
k Tatrám a hra má být spíše laskavou parodií než tvrdou politickou satirou na současné
poměry a situaci na politické scéně. Ve hře
ukazuje idioty, se kterými se divák v osobním životě setkává na každém kroku. Vystupují v ní hlupáci z celého širokého politického spektra, jak se s nimi politik
František Čech setkával po 9 let své politické kariéry.
Děj hry zasadil autor František Ringo
Čech do Kocourkova a nastavuje
zrcadlo politikům, podnikatelům, ale
i obyčejným lidem, kteří naletí podvod-

níkům. Nově zvolený poslanec do parlamentu v Kocourkově Václav čeká na svůj
parník a loučí se s přítelem Toníkem, předsedou strany ,,Poctivého demokratického
bohatství“, za kterou byl Václav zvolen
(původně kandidoval za stranu ,,Socialistická jistota demokratického stonásobku“).
Václav mluví o svém volebním programu,
který zní NÁROK NA ZDRAVÍ ! ZDRAVÍ
VŠEM !
Pak odchází do výletní restaurace překrásně vyzdobené hesly „NATO mírová
hráz“, „S EU na věčné časy a nikdy jinak“
a dvěma obrazy prezidenta. Když v hospodě rozmlouvá s hostinským Palivcem, přichází překrásná miss Kocourkov a televizní
rosnička Máňa provázená svojí nerozlučnou přítelkyní Marcelou. Oba mladí lidé se
do sebe zamilují a rozhodnou se, že spolu
utečou, schovají se před světem a budou žít
jen a jen se svojí velikou láskou. Potom

Všechny fotky na této straně: autor (hv)
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K EXPRES PŮJČCE POJIŠTĚNÍ
SCHOPNOSTI SPLÁCET
NA ROK ZDARMA.

PŮJČTE SI NAPŘÍKLAD
70 000,- ZA 1 222,- MĚSÍČNĚ

412 01 Litoměřice
Mírové náměstí 1
416 725 610

OFICIÁLNÍ PARTNER
2008-2012

411 08 Štětí
Nové náměstí 703
416 812 030

infolinka 844 844 844

V GE Money Bank víme, že každý potřebuje
bezpečí a jistotu. Proto vám teď nabízíme
Expres půjčku a zdarma rok pojištění
schopnosti ji splácet. Rychle a bez obav si tak
můžete půjčit například 70 000,- za 1 222,měsíčně. RPSN je 14,12 % a délka splácení
84 měsíců. Nabídka platí do 30. 6. 2009.
Přijďte si pro svoje peníze do GE Money Bank
ještě dnes. Všechno je jednoduché, když
si rozumíme.

Rozumíme si.
www.gemoney.cz

413 01 Roudnice n. L.
Řípská 9
416 837 330
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GE život podle vašich představ

410 02 Lovosice
Osvoboditelů 1191
416 574 910
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