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Hašmar Country - dnes
snad už v Lovosicích není
nikdo, kdo by nevěděl, že
jde o dnes již tradiční festival folkové a country hudby.
Jedním z těch, kteří byli
u zrodu této tradice, je pan
Vladimír Hieke. Položili jsme
mu několik otázek a ty vám
spolu s odpověďmi předkládáme:
Můžete nám říci něco o začátcích festivalu Hašmar
Country Lovosice?
Na začátku byla myšlenka Petra Vacha a obrovská
důvěra tehdejší ředitelky DDM ELKO paní Jany Bartošové v nezkušené mladíky. Myšlenka spočívala
v uspořádání akce v rozsahu dnešní Hašmarovské
hospody, tedy v setkání místních kapel a jam sessionu.
Po sepsání všeho, co bylo potřeba pro uspořádání takové akce zapotřebí, jsme se nakonec rozhodli pro sezvání kapel z celého Ústecka a Prahy. Naše nadšení
překonalo všechny problémy a v deštivém počasí se
dne 21. září 1996 na korbě přistaveného kamionu zapůjčeného z ČSAD uskutečnil první ročník dnes již
tradičního lovosického festivalu. Festival probíhal
vzhledem k tehdejším polním podmínkám jen za denního světla a večer pak zábava pokračovala country
bálem v hospodě Na koupališti.
Jak hodnotíte jeho jednotlivé ročníky?
První ročník byl velmi specifický a nezapomenutelný. Jedním z nejkrásnějších ročníků byl také hned
ten druhý v roce 1997. Vše klapalo jak mělo, přišla
velká návštěva, počasí bylo ideální a získali jsme
i kvalitní zahraniční hosty ze Slovenska a z USA, kdy
jsme využili přítomnosti bluesmana Ramblina Rexe
v ČR. Poprvé hráli na Hašmaru i brněnští Poutníci.
S léty přibývala důvěra i podpora lovosické radnice
a v roce 2000 došlo k rozšíření festivalu na tři dny.
Poprvé došlo na realizaci původní koncepce a vznikla
čtvrteční Hašmarovská hospoda, prestižní přehlídka
zejména lovosických a litoměřických skupin. Tento
formát trvá již 10 ročníků. Zbylé dva dny pak vždy patří k festivalové produkci na velkém pódiu. Dnes už se
mi jednotlivé ročníky dost pletou, což je známkou
toho, že si Hašmar již tzv. „sedl“ a naplňuje to, čím
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má tradiční festival být, tedy
setkáním. To je dnes naší jedinou ambicí.

Elko (1996 - 2007) a KS Lovoš (od 2008) festival částečně financuje. Významným a dlouholetým partnerem festivalu je také Lovochemie, a.s.

Název Hašmar Country Lovosice napovídá, jaký styl je dominantní?
Ano, obecně se dá festival
charakterizovat jako country
a folkový. Žánrově je ale nejvíce zastoupen styl bluegrass
(např. Druhá Tráva, Cop nebo
Poutníci), v menší míře pak dramaturgické výlety do folkrocku,
bigbítu, irské tradiční hudby
nebo jazzu. Nejsme žánrově
zcela uzavřeni, ale určité mantinely ctíme.

Kdo konkrétně festival pořádá?
Dnes oficálně KS Lovoš v čele s jeho ředitelem panem Martinem Kohlem. Konkrétní práci odvádí cca 25
lidí, z nichž většina z nich pamatuje počátky festivalu.
Rád bych využil této příležitosti k poděkování všem aktivním i bývalým pořadatelům. S některými z nich se vidíme právě jen při pořádání Hašmaru, takže i v tom pořadatelském smyslu jde o tradiční setkání.

Jak se na Hašmaru angažuje město Lovosice?
Jak jsem již zmínil, za celých 14 let jsme ani jednou
nepocítili nezájem ze strany města, což byl i jeden
z těch důležitějších motivátorů pro pokračování. Zásadní byla spolupráce s DDM ELKO a jeho ředitelkami.
Nejprve s paní Bartošovou a následně s její nástupkyní
Venuší Krčmářovou. Město se podílí na všech technických stránkách stavby a údržby areálu v průběhu
konání festivalu. Po technické stránce dnes vidím
stavbu areálu jako sehraný týmový výkon pořadatelů
a Technických služeb města Lovosice. Od roku 2008
spadá festival organizačně do gesce Kulturního střediska Lovoš. Město Lovosice prostřednictvím DDM

Které největší hvězdy zde v dosavadní historii festivalu vystupovaly?
Protože je Hašmar dvouformátový, svůj první
vrchol zažívá vždy ve čtvtrek na oblíbené Hašmarovské hospodě, kde vystupují ty největší hvězdy
z blízkého okolí. Z těch širší veřejnosti známých kapel bych připomněl četná vystoupení Copu, Druhé
Trávy, Poutníků, Jarretu. Na Hašmaru hrály také Buty
a Kamelot. Letos do Lovosic přijede v rámci turné věnovanému 50 letům zpěvákovy profesionální kariéry
Pavel Bobek. Své největší hity zazpívá v doprovodu
Druhé Trávy a můžeme se těšit i na duety s Robertem Křesťanem.
Děkujeme za odpovědi mimo jiné i proto, že rozhovor byl uskutečněn v neskutečně krátké době. Přejeme
panu Hiekemu a jeho přátelům, aby se jim vydařil i letošní 14. ročník včetně počasí...
Rozhovor zaznamenal Martin Kohl

VÝZVA ČTENÁŘŮM:
POMOZTE ZDOKUMENTOVAT ROK 1989 V LOVOSICÍCH
Občanské sdružení Muzeum Lovosicka vyzývá pamětníky k poskytnutí materiálů z konce
roku 1989 a první poloviny roku 1990 v Lovosicích a blízkém okolí (Lhotka nad Labem,
Vchynice, Jenčice, Čížkovice, Malé Žernoseky
atd.). Důvodem je příprava výstavy, která se
uskuteční k 20. výročí „Sametové“ revoluce
a kterou hodlá uspořádat OS Muzeum Lovosicka ve spolupráci s Městem Lovosice a Kulturním střediskem Lovoš. Uvítáme jakékoli dokumenty, fotografie, letáky, zvukové nahrávky
a svědectví vztahující se v Lovosicím 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.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Lovosice podle § 32 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Okrsek č. 4 - Nová budova Domu s pečovatelskou službou, 28.října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka,
Dvořákova, Fibichova, Jabloňová alej, Kmochova,
Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, Víta Nejedlého, Leoše Janáčka,
Pod Vinicí, Sadová, Dům s pečovatelskou službou.

oznamuje:

Okrsek č. 5 - Školní družina 4.ZŠ, 28.října 686/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28.října, Komenského, Palackého, Sady pionýrů.

I. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
ve dnech:
5. červ na 2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
6. červ na 2009 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Okrsek č. 6 - Budova Městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.

II. Místa konání voleb do Evropského parlamentu
v Lovosicích (sídla okrskových volebních komisí):
Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslov a 874/1.
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská,
Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny,
Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 - Základní umělecká škola, K.Maličkého 382/2
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.
Okrsek č. 3 - Střední průmyslová škola, Krátká 175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, Karla
Maličkého.

Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8.května, Kostelní,
Mírová, Tovární, Myslivecká.

Okrsek č. 10 - Kulturní středisko Lovoš, ul. Žižkova
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova,
Jungmanova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická,
Tylova, Vrchlického, Třebenická.
III. Voliči bude umožněno hlasov ání poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis
v evidenci obyvatel a v seznamu voličů pro tyto volby.
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech v oleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Okrsek č. 8 - Speciální základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova,
Prokopa Holého.

V. Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést
hlasování ve svém okrsku osobně, může požádat
prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili členové příslušné okrskové v olební komise
v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.

Okrsek č. 9 - Ubytovna Města, Nádražní 805
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadla, Terezínská.

VI. Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý volič dbal pokynů okrskové
volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět.
Jan Kulhánek, starosta města Lovosice

Z usnesení posledních dvou schůzí Rady města
RM schvaluje :
- dodatek č.7 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 155/98 se společností BEC
odpady s.r.o. a pověřuje pana starostu podpisem dodatku.
- převod nájmu bytu 1+2 z původní uživatelky Brigity Froňkové na vnučku Hanu Frejkovou.
- ubytování na městské ubytovně Nádražní 805 Jaromíru
Kolářovi.
- přidělení bytové jednotky o velikosti 1+2 manželům
Chroustovským.
- změnu předmětu nájmu v nájemní smlouvě uzavřené
dne 12.9.2006 na skladové prostory panu Romanu Štěrbovi, Lovosice.
- uzavření dodatku č.1 a pověřuje pana starostu jeho podpisem.
- pronájem části pozemku parc. č. 864/1 (ostatní plocha)
o výměře 100 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - pod komíny
Lovochemie) panu Pavlu Hajnému, Lovosice. Pozemek
bude užíván jako zahrádka.
- poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 5.000 Kč stanice
FALCO Dolní Týnec při Českém svazu ochránců přírody, ZO 37/02 Litoměřice.
- likvidaci Negatoskopu Ella, rentgenové příslusenství,
rentgenový přístroj AV a vyvol. automat typ TR z důvodu
zastaralosti a nevyužitelnosti.
- odpisový plán k pořízenému investičnímu majetku - Turbomixér TBX-1, zakoupenému CŠJ, Všehrdova 924, Lovosice v pořizovací ceně 83.380 Kč.
- umístění předzahrádky na parcele p.č.291/1 před Čajovnou pana Michala Závady za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- umístění předzahrádky v prostoru pod Centrem před
provozovnou Gambrinus klub Lovosice pro pana
Petra Takáče za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- přidělení bytu 1+1 Stanislavu Zapletalovi do 30.4.2010 z
důvodu požáru jeho bytu.
- dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23.10.2002 s Podnikem Technických služeb
Lovosice s.r.o., kterým se upravuje nájemné pro rok 2009
a pověřuje pana starostu jeho podpisem.
- rámcovou smlouvu o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů oprávněného Města Lovosice mezi
Mgr. Zdeňkem Pánkem, soudním exekutorem, Prokopa
Holého 130/5, Děčín IV a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.
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- darovací smlouvu o zajištění provozu MHD ve Městě
Lovosice uzavřené se spol. TRCZ s.r.o., Průmyslová
1165, Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
RM souhlasí :
- se vstupem a se zřízením pojistkové skříně na pozemku
parc.č. 2139/116 v k.ú. Lovosice, který je ve vlastnictví
Města Lovosice pro společnost ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem ul. Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
- s doplněním výše uvedeného pozemku do schválené
(usn. RM č. 174/2009) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotčené pozemky stavbou,
které jsou ve vlastnictví Města Lovosice.
- s pronájmem nebytového prostoru v Lovosicích, Václavské náměstí 178, Lovosice, panu Petru Schillhabelovi.
Výše nájemného za nebytové prostory 600 Kč/m2/rok +
společné prostory 525 Kč/m2/rok (sklad), 307 Kč/m2/rok
(chodba) + ceny za služby sjednané smluvně dle skutečných nákladů.
- se zněním nájemní smlouvy a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- se žádostí Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice
n.L., s.r.o. o ukončení pronájmu ke dni 30. 6.2009.
- se záměrem zveřejnění pronájmu nebytového prostoru v
ulici Přívozní 1036/9, Lovosice.
- se záměrem prodeje pozemků stavební (st.) parc.č. 48/3
zastavěná plocha o výměře 477 m2, st. parc.č. 48/4 zastavěná plocha o výměře 477 m2 a pozemku parc.č. 38/6
v k.ú. Lhotka nad Labem a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.
- se snížením kupní ceny domu Husova čp. 408 z původní částky 4,4 mil. Kč podle usnesení ZM č. 36/II/2004
na částku 3,35 mil. Kč a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.
- se zvýšením ročního poplatku za pronájem části nemovitosti čp. 1042 v ul. Dlouhá (pro městský kamerový systém) z 12 Kč na 1000 Kč.
- se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
18.12.2008 uzavřené se Stavebním bytovým družstvem
SCHZ.
- se zněním kupní smlouvy uzavřenou mezi Městem Lovosice (prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
(kupující) na prodej pozemku parc. č. 317/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2. Lovosice za dohodnutou cenu 6.400 Kč. RM doporučuje ke schválení Zastupitelstvem města.
- s doplněním původní smlouvy se spol. ČEZ Distribuce,
a.s. schválené původním usnesením č. 78/2009 o územní

rozhodnutí čj.-výst 21 564-1501/03-04 ze dne 16.4.2004.
RM pověřuje pana starostu podpisem doplněné smlouvy.
- na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy
Karla Maličkého 2, Lovosice se změnou v Potvrzení ve
funkci ředitele z 20. 1. 2003, která se dále mění takto: Ředitel nadále zůstává ve funkci ředitele do 31.12.2010.
- s uzavřením Uznání závazku a dohody o splátkách pohledávky ve výši 83.940 Kč s obcí Prackovice nad Labem
za neinvestiční náklady města Lovosice vynaložených
za dojíždějící žáky v roce 2009, kteří mají trvalé bydliště
v obci Prackovice nad Labem a navštěvují ZŠ v Lovosicích. Splátky budou hrazeny v sedmi splátkách a to do
30. 12. 2009.
RM revokuje usnesení č. 119/2009 ze dne 10. 3.2009 a souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 2.9.1993 se společností Quatusana s.r.o., zastoupenou MUDr. Ivanem Kohoutem, Školní
3, Lovosice. RM schvaluje znění dodatku č. 9 a pověřuje
pana starostu jeho podpisem.
RM nesouhlasí s prezentací města Lovosice v rozsahu
jedné strany formátu A4 za 22.000 Kč (1/2 strany formátu A4
za 15.000 Kč) v příloze Litoměřického deníku pod názvem
Cesty městy, která vyjde v Severních Čechách 24 6.2009 z
důvodu nedostatku finančních prostředků.
RM neschvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů oprávněného Města Lovosice mezi JUDr. Pavlem Novákem, Ph.D., Komunardů
36,Praha 7 a JUDr. Ivanem Erbenem, soudním exekutorem,
U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5.
RM doporučuje starostovi jmenovat členy a náhradníky
hodnotící komise na akci: "Územní plán Lovosice". Výběrové
řízení proběhne 07.05.2009 od 13:00
hodin v zasedací místnosti ve II. patře MěÚ Lovosice.

Usnesení z 1. jednání mimořádné rady
města ze dne 4.5.2009
Přítomni: pp. Kulhánek Jan, John Vladimír, Jakub Jan, Berešová Jarmila, Ing. Novák Jiří, Šantora Luděk, omluven
MUDr. Hingar Petr
MRM jako mimořádná valná hromada Tepelného hospodářství města Lovosice s.r.o. schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Společnost ELTE, s.r.o., se sídlem Velká
Hradební 746/37, 400 01 Ústí nad Labem jako zhotovitele
stavby „Tepelné rozvody města Lovosic" a také schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru
na akci „Tepelné rozvody města Lovosic” v maximální výši
70 mil.Kč bez DPH.

Zprávy z 3. řádné zasedání Zastupitelstva města

Poslední předprázdninové jednání zastupitelů se uskutečnilo dne 21.května za účasti 21 konšelů. Ty čekal rozsáhlý program, zvlášť v bloku týkajícího se nemovitostí,
kdy se zde nakupilo 23 případů. Po běžném zahajovacím
rituálu přišly na řadu jak zpráva tajemníka o plnění usnesení, tak i zprávy finančního a kontrolního výboru. Zde stojí
za zmínku diskuse o problému, má-li město možnost zasahovat do výběru podnájemníka nebytového prostoru
v městském pronajatém objektu. Ukázalo se, že tyto možnosti jsou velmi omezené.
Záležitosti nemovitostí
Hned první bod byl nejzajímavější, protože se týkal prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků v ulici Sadové.
Jak bylo dojednáno na minulém ZM, byla provedena kontrola
seznamu žadatelů a v tomto případě se zde soustředilo 16
zájemců na tři lokality. Bylo rozhodováno losováním tří šťastných přímo v sále s tímto výsledkem:
Pozemek p.č. 2139/114/115 o výměře 924 m2 získala paní
Martina Bulirschová, pozemek 2139/13/116 rozlohy 964 m2
pan František Holešovský a pozemek 2139/110/119 o velikosti 913 m2 paní Kateřina Bušková. Kupní cena byla již minule stanovena na 400 Kč/m2.

V dalším byl vysloven souhlas s prodejem pozemků
včetně zastavěné plochy a nádvoří (celkem 1133 m2) v prostoru „Zámeček“ u přívozu a koupaliště spolu s příslušnými
budovami (garáže a restaurace) společnosti Reader a Falge
Investments s.r.o., Terezínská 47, Lovosice za celkovou
kupní cenu 500 000 Kč. ZM souhlasí se záměrem demolice
budov, rozšířením nádvoří u objektu „Zámeček“a zřízením
plochy pro dětské hřiště.
Další jednání se vedla spíše v rovině finanční, kdy bylo
prominuto 80 % poplatku z prodlení (z částky 37 956 Kč)
paní Věře Lendelové z Lovosic za nájem a služby k bytové
jednotce č. 20 v ul, U Nadjezdu. Rovněž byl dán souhlas se
splátkami dluhu po zemřelé paní Cmíralové k bytu č.3 v ul.
28.října v celkové výši 22 789 Kč. Dluh splatí její vnučka paní
Martina Albrechtová. Dále ZM souhlasilo se snížením kupní
ceny bytových jednotek č. 17 a 18 v ul. Terezínská 215 o 20
% pro paní Ivetu Skokanovou jako opatrovnici nezletilých dětí
Sandry, Václava a Romana Jandových. Nakonec zde ZM
schválilo snížení kupní ceny domu čp. 408 v Husově ulici
z původních 4,4 na 3,35 mil. Kč, protože se zde jedná o jediného a vážného zájemce.
Velká diskuse vznikla nad požadavkem bytového hospodářství na odepsání nevymahatelných pohledávek ve

Nezaměstnanost v dubnu

výši 2 739 488 Kč po bývalých nájemnících bytových jednotek. Jedná se o pohledávky staré 6 - 7 let, kde je dnes
obtížné najít vůbec dlužníky, natož z nich získat nějaké peníze. Byla zvažována možnost soudního jednání, nebo
dnes schůdnějšího exekutorského zásahu. Nakonec byl
dán souhlas s odpisem částky 1,172 milionu Kč po zemřelých osobách, u dalších případů ale pokračovat ve vymáhání.
ZM souhlasilo se zástavou nemovitostí v ulici Školní
41/1, 407/2, 406/4, Osvoboditelů 50, Přívozní 1036, 28.října
474 a 475 (domy pečovatelské služby), sportovní hala Chemik a krytý plavecký bazén v celkové účetní hodnotě 76 822
000 Kč pro zajištění úvěru ve výši 70 milionů Kč za účelem
realizace stavby „Tepelné rozvody Města Lovosice“.
Dalším problémem v této části byla budova čp. 367 (bývalá ubytovna ČD), kterou město před časem zakoupilo. Byly
předloženy tři varianty, které předpokládaly jednak prodej objektu ve stávajícím stavu, nebo realizaci 11 bytových jednotek podle projektové dokumentace Architektonické kanceláře
Pavla Černohouze a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce by byla zahrnuta do návrhu rozpočtové změny města. Pak by se buď prodala renovovaná
budova jako celek, nebo by zde byly zřízeny městské nájemní byty. Vzhledem k současné finanční situaci byla zvolena první varianta prodeje neupraveného objektu za minimální prodejní cenu pokrývající dosavadní náklady města do
této nemovitosti.
Ostatní projednávané body v této rozsáhlé kapitole, pro
jejich nižší závažnost, nejsou dále zmiňovány.

v měsíci dubnu 2009 míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice klesla o 0,42 %, tj. na 9,18 %. Celkově bylo v
okrese 5.764 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 226 UOZ
méně než v předešlém měsíci. Porovnáme-li stejné období
roku 2008 je počet UOZ o 1.122 více. Počet VPM (volných
pracovních míst) je pro měsíc duben 538, tj. o 149 VPM více
než v předešlém měsíci a podíváme-li se na stejné období
loňského roku máme o 451 VPM méně. Celkem za finanční
účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 30.4.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1.314 osob. Z toho např. SÚPM (společensky
účelná pracovní místa) 101 osob, VPP (veřejně prospěšné
práce) 51 osob a rekvalifikovalo se 64 osob. Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM např. pro obsluhu strojů na zpracování a konzervování masa a ryb, pro
lékaře, ordináře (kromě zubních lékařů), dále pro svářeče,
páječe a montéry kovových konstrukcí.
Kromě Štětska nezaměstnanost v ostatních mikroregionech mírně klesla. V tabulce míry nezaměstnanosti se Lovosicko stále drží na třetím místě za Roudnickem, ale stále
ještě pod okresním průměrem. Podle analytiků, kteří situací
na trhu práce dlouhodobě sledují, má být ještě hůř. Podle je-

jich zpráv bylo v koncem března v Česku 450 tisíc nezaměstnaných. Nezaměstnaných bylo nejvíce za poslední dva
roky. Jak krize ještě postihne podniky v našem regionu nevíme. Úřad práce nemá žádné signály o chystaném propouštění.

Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)

Různé
Byl projednán a odsouhlasen dodatek kle smlouvě
o osobní vodní dopravě na Labi, kterým přistupuje do spolku
i město Štětí.
ZM souhlasí s investičním záměrem vybudování dešťové stoky A z lokality Vinný lis a s přípravou příslušných investičních podkladů.
ZM vzalo na vědomí informaci o činnosti společnosti
DZCL a.s.
JiH/PaF

Školka - základ života

112 dětí. Mateřská škola má 5 tříd a školní jídelnu, ve
třídách jsou děti zařazeny podle věku. Webová adresa:
http://www.mssady.unas.cz. Mateřská škola Resslova,
nazývaná podle sochy na zahradě krátce "U Koníčka", se
nachází na okraji města, maximální kapacita mateřské
školy je 112 dětí (webová adresa http://www.msukonicka.cz/). První dvě třídy mateřské školy byly otevřeny
v roce 1974 a další dvě po deseti letech, v roce 1984.
U školy je velká zahrada. MŠ v Terezínské 907 je na druhém konci města také v klidném prostředí a s velkou zahradou.
Počet přihlašovaných dětí i v Lovosicích mírně převyšoval počet volných míst ve školkách. Přijímací řízení bylo
prováděno dle předem daných kritérií, která upřednostňují předškoláky a děti zaměstnaných rodičů, přednost
mají samozřejmě děti s bydlištěm v Lovosicích.
Do školy „U Koníčka“ se dostavilo k zápisu 34 dětí, dvě
děti neměly bydliště v Lovosicích (Oparno, Lukavec). Ka-

pacita MŠ však byla dostatečná, proto budou přijaty
všechny děti, které byly v dny zápisu zapsány. 2 místa
zůstanou v rezervě pro předškolní děti, které by se do
konce kalendářního roku přistěhovaly. V MŠ Sady pionýrů
přišlo k zápisu 34 dětí, 1 dítě nebylo přijato (přespolní).
Zapsáno bylo 14 dětí, které nemají trvalé bydliště v Lovosicích (1x integrované dítě Praha, 1x Lukavec, 2x Jenčice, 2x Chotěšov, 3x Vrbičany, 1x Siřejovice, 3x Úpohlavy, 1x Litoměřice); jedná se o děti v Lovosicích
zaměstnaných matek. V MŠ zůstalo pro školní rok
2009/2010 volné 1 místo pro případné přijetí dítěte s trvalým pobytem v Lovosicích během školního roku. V MŠ Terezínská odcházelo do školy méně školáků, bylo možno
přijmout jen 22 dětí. K zápisu se dostavilo 29 dětí, nepřijato bylo 7, převážně s bydlištěm mimo Lovosice. Celkem
bylo zapsáno 89 nových dětí – přesná čísla budou ovšem
známa až v září 2009, kdy začne nový školní rok. Hz
Údaje poskytla vedoucí OŠKT Alena Zelenková.

Do mateřských škol chodí v Česku 90-95% dětské
populace. Kvalitní předškolní výchova jim totiž může do
života přinést více než pozdější školy. Letos byla mnohde
situace nepříznivá, v Lovosicích to dopadlo celkem dobře,
všechny děti s trvalým pobytem v našem městě byly zapsány. Zápis do mateřských škol pro školní rok 2009/2010
se v Lovosicích konal ve dnech 1. a 2. dubna 2009, vždy
v době 9,00 - 11,30 a 12,30 - 14,00 hod. Mateřské školy
jsou v současnosti v Lovosicích tři a to Mateřská škola
Sady pionýrů (otevřena v roce 1966), Mateřská škola
Terezínská ul. (otevřena v roce 1992 po adaptaci bývalých
jeslí) a Mateřská škola Resslova (otevřena 1.3.1974).
MŠ Sady pionýrů je mateřská škola panelového typu
umístěná uprostřed města Lovosice, obklopena rozlehlou zahradou. Budova byla postavena za účelem zřízení předškolního zařízení v roce 1966, kapacita MŠ je

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V MIKROREGIONECH
OKRESU LITOMĚŘICE
Mikroregion

EAO

Litoměřicko
Roudnicko

k 30.4.2009
UOZ

Dosažitelní

%

21 585

1 626

1 564

7,23

13 141

1 191

1 160

8,83

Lovosicko

10 174

989

924

9,08

Libochovicko

5 455

678

661

12,12

Štětsko

5 994

806

776

12,95

Úštěcko

2 402

386

380

16,13

Finance
Byla schválena 1.rozpočtová změna v tomto roce, která
představovala jen nepodstatnou částku zvýšení ve výdajích t.j. 237 000 Kč a neohrozila tak fond rozvoje města. V desetitisícových částkách se pak také projevila t.zv. rozpočtová
opatření.
ZM také schválilo likvidaci RTG příslušenství Quatusana,
rentgenového přístroje AV Quatusana a vyvolávacího automatu typu TR Quatusana.
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Na Svatomarkovské procesí historickým vlakem po Švestkové dráze
SVĚDOMÍ
Přibývá chvil
na prahu nocí
než tma ztratí svou průzračnost
Kdy
vracím se životem zpátky
k těm které zasáh‘
můj kámen
Dívávám se jejich očima
a zraky diváků
za skly
za klíčovou dírkou
až dnes vnímám - a s nevolí
lepkavý hnus toho
a nepomáhá mnoho
že i mne modřin pár bolí
a tak jsem rád že
obrazy smaže
noc
když zhoustne sny
v nichž sedím nahý jak neštěstí
na klozetu
uprostřed náměstí
Ze sbírky Sklíčka a kamínky - oldjerry

Dar

Procházka lesem,
brouzdání po špičkách trav
krok rybích písní
Pohled ztichlými brýlemi
podivuhodně zostřuje
kontury toho,
co je důležité...
To vše zabaleno do vůní,
převázáno zpěvem a bzukotem
je dar poslaný tomu,
kdo vnímá...
Ze sbírky Sklíčka a kamínky
oldjerry

V sobotu 25. dubna 2009 uspořádalo občanské sdružení Středohoří
sobě už počtvrté úspěšnou akci - Svatomarkovské procesí. Tato akce navazuje na tradici prosebných procesí kolem svátku sv. Marka, která je v této
oblasti doložena od konce 17. století. V nové době se ovšem Svatomarkovské procesí proměnilo v oslavu jara. Z Ústí nad Labem vyjel zvláštní vlak
Zubrnické museální železnice, který dopravil do stanice Sinutec na zrušené
trati Čížkovice – Obrnice větší množství lidí, kočárků, psů, rekvizit…
Sluníčko příjemně svítilo už od samého rána, historický vláček se těšil velké pozornosti nejen mezi obyvateli obcí, které při trati leží, ale i srnek,
zajíců a další zvěře, která už si od vlaků odvykla. Naše skupina vystoupila v Sinutci a vláček odjel do Mostu pro poutníky z druhé strany trati.
Vlastní Svatomarkovské procesí začalo tentokrát u méně známého
poutního místa Českého středohoří, u téměř rozpadlé barokní kapličky
sv. Víta v Sinutci pocházející z konce 17. století. Nejprve poutníci ochutnali díky člence sdružení u zničeného kostelíka výtečné tvarohové
a makové koláče. O historii kaple sv. Víta, o zázračné studánce s léčivou vodou (voda prý byla dobrá na zrak) a o procesích nám poutavě vykládal ústecký památkář PhDr. Vít Honys. Polorozbořená kaple se
možná díky snahám nově založeného partnerského Spolku pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci dočká opravy. Jedná se i o záchranu dalších sakrálních památek. U kaple stojí Památný strom – krásná lípa malolistá vysoká asi 14 m.
Účastníky tradičně rozezpívával interpret barokní duchovní hudby Michal Pospíšil z kapely Ritornello, všichni účastníci dostali malé Zpěvníčky
Písniček pro PROCESÍ Svatého Marka (Píseň pocestných, Na Den
Svatého Marka aj., i orodování za Ourody Zemské, za Déšť atd.). Jednu
z písní přinesl napsanou na látkovém svitku o délce deset metrů, z něj
zpívali u studánky i ostatní poutníci a hlasy všech se zajímavě proplétaly. Poutníci (mnozí v historických kostýmech) pak měli možnost připravit
si křížky z klacíků a také zhlédnout divadelní hru „CHOREA SANCTI VITI
aneb Tanec svatého Víta“ (balet duchovní v ochotníků středohořských
podání). V baletu vystupovalo také několik dětí všeho věku.
Podle farní pamětní knihy bývala v Kozlech procesí na den svatého

České filharmonie
Velký úspěch lovosické ZUŠ tista
a MgA. Jiří Lhotský. OdV posledních letech mívá Základní umělecká škola v Lovosicích pravidelně své zástupce ve vyšších kolech Národní soutěže ZUŠ
v dechových nástrojích. Letos se krajské kolo se
konalo 20. března 2009 v Teplicích. Soutěžící
vystupovali v sálech zdejší ZUŠ a Konzervatoře. Za naši školu se zúčastnil klarinetista Matouš Kopáček a trumpetisté Jonáš Kopáček
a Matěj Kolařík. Všechny tři soutěžící doprovázela paní učitelka Alena Kolaříková. Jejich učitelé jsou MgA. Tomáš Kopáček - sólo klarine-

borné poroty udělily všem první místa s postupem do ústředního kola, které se koná 17. a 18.
dubna 2009 ve Vysokém Mýtě. Vítězná cesta
lovosických hudebníků pokračovala i zde.
Výsledky ústředního kola Národní soutěže
ZUŠ Vysoké Mýto 17. a 18.dubna 2009
Umělecký předmět - klarinet: Matouš Kopáček - 1. místo, učitel - MgA. Tomáš Kopáček
Umělecký předmět - trubka: Jonáš Kopáček - 1. místo, učitel - MgA. Jiří Lhotský
Trumpetista Jonáš Kopáček byl rovněž při-

Pověst o pokladu na Skalce
“Vším právem zasloužil si hrad Skalka své pojmenování, neb stál na samé
skalce, jsa na ni takřka přilepen. Jeho zbytek stojí sice na hoře porostlé stromovím, na jejímž úpatí jest starodávná Vlastislav, a v krajině rozkošné a pro svůj půvab známé, ale z té hory vyniká bradlo čili skalnatý hřeben, na jehož nejvyšší části
stojí stará věž, již ze zdálí viditelná.“
A.Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XIV.
Dvojice panských sídel na kopci nad Vlastislaví u Lovosic působí dojmem jediného objektu. Zdání však klame. Hrad Skalka zanikl za třicetileté války a do dnešní doby z něho
nezbylo o mnoho více než hradní hláska (hladomorka). Pod jeho troskami zbudovali Hrzánové z Harasova barokní zámek, dodnes dochovaný. O hradu se vypráví pověst.
Kdysi dávno, před mnoha staletími, žil prý na hradu Skalka velmi bohatý pán. Prostí lidé
si o něm vyprávěli, že se stýká s různými nadpřirozenými bytostmi, čerty, duchy i trpaslíky.
Od těch dob se vypravuje příběh o tom, jak byl hluboko do nitra kopce ukryt velký poklad.
Hradní pán totiž dlouho přemýšlel, kam své veliké bohatství skryje před loupežníky a zloději, nemohl spát a strachem o své cennosti téměř onemocněl.
Jednou v létě za úplňkové noci někdo tiše zaklepal na dveře jeho komnaty. Za krátký
okamžik se s vrzáním dveře pootevřely a v pokoji stanul skřítek s maličkou svíčkou v ručce
a začal pánovi vypravovat, kdo je a proč přichází. "Vzácný pane, jsem skřítek ze zdejšího
vrchu a spolu se spoustou dalších bratříčků žiji již po dlouhá staletí pod zemí, kde se společně staráme o zemské bohatství. Zatím nikdo si naši pomoci nežádal, ale teď, když si nevíš rady, kam schovat svůj poklad, přispěchal jsem ti na pomoc. Pokud budeš chtít, ukryjeme celé bohatství do nitra vrchu pod věží tak dobře, že jej nikdo kromě tebe nikdy nenajde."
Pán se zaradoval, poděkoval králi skřítků a souhlasil, aby se mu skřítci o velké jmění postarali. Krátce po půlnoci již bylo všechno připraveno a permoníci brzy odnosili zlato a stříbro
z pánovy komnaty do podzemí. Hradní pán ulehl konečně k blaženému spánku.
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Marka zahajována ve farním kostele litaniemi ke Všem svatým. Poté vyšlo procesí do polí, kde byly zpravidla čtyři zastávky u křížků, božích muk
či kapliček v polích, které někdy mohly být ozdobeny improvizovanými
oltáříky. Na paměť této tradice obnovilo o.s. „Středohoří sobě“ procesí
na svátek svatého Marka. V Obci Kozly se procesí zastavilo před kostelem sv. Martina a polští přátele zapěli hebrejsky několik chrámových
písní. Nato se procesí vydalo k Božím mukám v polích (zbyl z nich jen
podstavec). Zde farář z Libčevsi P. Michal, který doprovází procesí každoročně, opět požehnal půdě a úrodě v polích za vsí. Mnozí poutníci zde
zapíchli do pole pro lepší úrodu malé křížky.
Poté se poutníci vydali záplavou rozkvetlých hrušní do dvora Zámeckých sadů v Chrámcích, kde jim bylo po dlouhém trmácení poskytnuto v režii manželů Syrovátkových bio-občerstvení ve formě bio-pečiva
s bio-živočišnými tuky zapíjeného bio-moštem a Korunní kyselkou. Zde
také předvedl svůj zdařilý recitál písničkář Petr Linhart (písničky z alba
Sudéta věnovaného krajině a příběhům z pohraničí). Autobus pak dopravil poutníky zpět k historickému vláčku, který je rozvezl domů, do
Mostu, do Lovosic, do Ústí… Byl to velice zajímavý výlet, členové sdružení mají vskutku České středohoří rádi a jsou velice nápadití. Příští rok
se zúčastníme zase.
Hz
Pozn.: Občanské sdružení „Středohoří sobě“ vzniklo v Ústí nad Labem v roce 2005. Posláním sdružení je podpora trvale udržitelného rozvoje Českého středohoří, oblasti s jedinečně působivým krajinným rázem
s unikátním kulturním a přírodním bohatstvím. Tato oblast je vymezena
prostorem mezi městy Most – Bílina – Teplice – Děčín – Česká Kamenice – Nový Bor – Česká Lípa – Úštěk – Terezín – Louny – Postoloprty.
Za své cíle si sdružení klade: přiblížení a popularizaci Českého středohoří široké veřejnosti, poznání, dokumentaci a ochranu kulturních a přírodních hodnot Českého středohoří, organizaci přednášek, výstav a obdobných propagačních, kulturních a společenských akcí v souhlasu
s posláním sdružení aj. (Mimo další aktivity i podporu místních producentů a výrobců a obnovu ztracené kulturní a hospodářské identity regionu.)
Webové stránky http://stredohorisobe.wz.cz/
hlášen do soutěže v oboru žesťových nástrojů
konzervatoří ČR v Brně v kategorii Junior A. Hrál
skladbu Petra Ebena - Fantasia Vespertina za
doprovodu paní učitelky Aleny Kolaříkové. Také
tam sklidil náš mladý hudebník zasloužený
úspěch. Soutěž se konala 30. dubna 2009.
Jonáš Kopáček ze ZUŠ Lovosice (učitel
MgA. Jiří Lhotský) obsadil v VII. mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů BRNO
2009 v kategorii JUNIOR A, obor trubka, vynikající 2. místo (počet účastníků 29).
Hráčům i jejich pedagogům srdečně blahopřejeme.
Hz

Část pokladu majitel hradu sice během svého dalšího života rozdal chudým, ale že zemřel náhle při pádu s koně, nikdo nevěděl, jak se k pokladu dostat. Od těch časů se prý
poklad ukrývá pod zemí v tajné síni a dosud nikdo jej ještě nenašel. Skřítci ho bedlivě střeží
ve dne i v noci a nedovolí, aby byli odhaleni. Jen věž bývalého hradu Skalky dodnes shlíží
do kraje Českého středohoří a ukrývá starou pověst o pokladu.
Zámek Skalka ve Vlastislavi stojí za navštívení i v současnosti, je veřejnosti přístupný
a od 8. května 2009 v něm byla pro návštěvníky opět otevřena výstava "Výtvarní umělci
Českého středohoří". Výstava potrvá až do 15. října 2009 a vystavují zde své fotografie,
malby a grafiky autoři, kteří mají nějaký vztah k Českému středohoří (žijí a tvoří v tomto regionu nebo jsou inspirováni Českým středohořím). Na zámku je rovněž stálá expozice věnovaná historii obce a zámku, místnost věnovaná zdejšímu rodákovi Mons. ThDr. Christopheru kardinálu Schönbornovi a expozice Kaplířů ze Sulevic. Hláska zatím otevřena
není, ale uvažuje se o její opravě a zpřístupnění.
Hz, (foto hv)

Městská policie
Strážníci Městské policie Lovosice převáželi
psy do útulku
1.4.2009 byl strážníkům předán opuštěný pes. Strážníci
psa převezli do útulku v Řepnici.
2.4.2009 v 09:45 hodin byl strážníkům předán na služebnu
pes , který se toulal po městské části Holoubkov. Strážníci psa převezli do útulku v Řepnici.
2. 4. 2009 v 10:25 hodin byl strážníkům předán zatoulaný
pes, který se pohyboval bez majitele u vlakového nádraží. Jednalo se o křížence, černé barvy, střední velikosti. Strážníci psa převezli do útulku v Řepnici.
1.4.2009 v 14:50 hodin byli za pomoci MKDS zjištěni strážníky Městské policie Lovosice před halou ČD dva
muži při prodeji látky rostlinného původu, jak bylo následně zjištěno, marihuanu. Strážníci muže i s látkou
předali pro podezření z trestného činu nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 trestního zákona policistům
z obvodního oddělení PČR Lovosice k dalšímu opatření.
2.4.2009 v 22:35 hodin zahlédla hlídka MP Lovosice v ulici
Terezínská na chodníku před domem čp. 21 ležící
osobu. Hlídka zjistila, že se jedná o muže, který byl
schopen komunikace, ale nikoli pohybu. Na temeni
hlavy měl krvácející zranění. Muž uvedl, že pravděpodobně omdlel a že je diabetik. Muži byla poskytnuta
první pomoc a na místo přivolán vůz RZS, který zraněného převezl do MěN v Litoměřicích.
Nález peněženky
2.4.2009 a 8.4.2009 byly na služebnu Městské policie Lovosice předány peněženky s doklady. Strážníci kontaktovali majitele a peněženku s obsahem mu předali.

Osiřelé symboly minulosti v Lovosicích

Co s nimi?
Kouřící tovární komíny byly určitým znakem historické
doby, tedy hlavně padesátých a šedesátých let minulého století, na to starší občané - čtenáři jistě pamatují. Zcela nesmyslně, až hloupě propagandisticky,
bylo tohoto průvodního znaku doby
využíváno jako jednoho ze symbolů
rozvoje blahobytu a síly socialistické
společnosti.
Když se návštěvník, turista či zdejší
občan regionu dívá z píšťanské Maríny
na nádherné panorama Českého středohoří tak je okouzlen. Stačí ale otočit
hlavu doleva o 90 stupňů a okouzlení
mizí. Co vidí? Komíny v Lovochemii.
Problémem je to, že kromě používaných komínů, což je naprosto logické
a jasné, jsou tam tři, ze kterých za posledních více jak 15 let nevyšel „ani obláček“. Jde jednoznačně o relikt minulosti. Výrobny kam tyto komíny patřily,
již dávno neexistují a byly, hrubě řečeno, srovnány se zemí.
Nejstarším z těchto nepoužívaných je 80 m vysoký cihlový
komín z tzv. staré, roštové kotelny. Je z poloviny 50 let. Charakteristickou barvou tehdy vycházejícího dýmu byla šedočerná. Jednalo se o kouřové plyny ze spalování uhlí (oxid
uhelnatý, uhličitý a siřičitý) v nichž byl obsažen popílek,
který nestačily odlučovače zcela zachytit.
Jako druhý to je 80 metrový betonový komín z někdejší
věžové výrobny kyseliny sírové, která byla uvedena do provozu v r. 1959. Charakteristickou barvou byla měnící se
žluto-červeno-hnědá. Jednalo se z dané technologie o oxidy
dusíku a mlhu kyseliny sírové.
No a třetím, nejmladším, je 100 metrový betonový komín
na někdejší výrobně superfosfátu z r. 1963. Zde se ale jedná

Dopravní přestupky
7.4.2009 zjistili strážníci Městské policie Lovosice v ulici
Nádražní odstavené vozidlo značky Ford, u kterého
bylo zjištěno, že nemá platnou technickou prohlídku.
Hlídka po zadokumentování případ, podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, oznámila
k dalšímu opatření místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.
Doprava
Dne 7.4.2009 zjistili strážníci Městské policie Lovosice v ulici
Nádražní odstavené vozidlo značky Lada, u kterého
bylo zjištěno, že z prostoru kufru unikala na vozovku
neznámá kapalná látka černé barvy. Vozovka s látkou
byla ošetřena práškovým Vapexem. Hlídka po zadokumentování případ, podezření ze spáchání přestupku
proti veřejnému pořádku, oznámila k dalšímu opatření
místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.
18.4.2009 v 02:20 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost na silnici I/30 v Lovosicích poblíž kruhového objezdu u hypermarketu Lidl ve směru
na Třebenice. Při kontrole motorového vozidla Škoda
byla u řidiče provedena dechová zkouška na alkohol.
Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,08 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo předáno dle věcné a místní
příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
19.4.2009 v 02:14 hodin kontrolovala hlídka Městské policie
Lovosice v ulici Dlouhá řidiče motorového vozidla tov.
značky Citroen. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger
bylo u řidiče naměřeno 1,57 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.
25.4.2009 v 02:08 hodin kontrolovala hlídka Městské policie
Lovosice v ulici Teplická řidiče motorového vozidla tovární značky Peugeot. Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger bylo u řidiče naměřeno 1,06 promile alkoholu

v dechu. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky - řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu podle § 201
trestního zákona byla přivolána na místo hlídka Policie
ČR z obvodního oddělení Lovosice, která si případ
převzala k dalšímu opatření.
24.4.2009 dohlížela hlídka Městské policie Lovosice, jako
každý pracovní den, na přechody v ulicích Školní a 28.
října. V 7:52 hodin bylo strážníkům oznámeno řidičkou
tudy projíždějícího vozidla, že asi 50m od přechodu
v ulici 28. října ve směru k lávce došlo ke střetu jejího
osobního vozidla se školákem. Hlídka se ihned dostavila na místo střetu. Zde byla zastižena řidička, která
uvedla, že jí těsně před vozidlo vběhl školák, který vyběhl za jiným, zde již parkujícím vozidlem. Chlapec se
odrazil od pravé, přední části vozidla a upadl na zem.
Ihned po pádu se zvedl a odběhl do školy. Na místě byl
zjištěn svědek celé události. Hlídka strážníků vyhledala
ve škole chlapce, který vběhl pod auto. I když nejevil žádné známky viditelného zranění, byl přivolán vůz Rychlé
záchranné pomoci, který chlapce převezl k vyšetření do
MěN v Litoměřicích. Z předběžného šetření vyplývá, že
chlapec vlastní nepozorností před vozidlo vběhl sám
a řidička již střetu nemohla zabránit. Případ, který si
dále na místě převzala hlídka PČR DI Litoměřice opakovaně ukazuje na nutnost využívat k přecházení vozovky přechody pro chodce. Asi se shodneme na tom,
že je lepší přijít o něco později do školy, než strávit letní
prázdniny třeba v nemocnici.
Kontrola ubytoven a heren
24.4.2009 v době od 20 do 22 hodin provedla hlídka cizinecké policie za asistence strážníků Městské policie Lovosice kontrolu ubytoven na území města Lovosice
zaměřenou na výskyt osob bez platných povolení k pobytu. Po této akci proběhla kontrola heren, zda se v těchto provozovnách nenacházejí osoby mladší 18 let,
nekonzumují alkoholické nápoje a nehrají na výherních
automatech. Jednalo se celkem o 6 heren. Při akcích
nebylo zjištěno žádné porušení zákonných norem.
Bc. Jaroslav Janovský

již o komín druhý. Ten původní byl v r. 1987 vyřazen z provozu a posléze zdemolován pro nevyhovující stav z důvodu
dlouhodobého působení agresivních látek. Barva z tohoto komína vycházející byla bílá. Jednalo se vesměs o tzv. brýdové
páry z procesu sušení s obsahem fluorových, a také organických sloučenin z dovážené odpadní kyseliny sírové z ústecké Spolchemie při zpracování na práškový superfosfát.
Výroba na těchto uvedených výrobnách byla ukončena

ziko, že zub času a pozvolné chátrání, někdy způsobí samovolnou destrukci (i po částech) a může ohrozit především
pracovníky firmy, ale i její majetek. Takže, ve svých důsledcích finanční náklady vzniknou někdy taky. Byť momentální
efekt je, že to nestojí firmu dlouhodobě nic. A jestli to bude
za dalších 20, 30, 50 či více let? Kdo ví? A navíc. Když to
přímo nepřekáží, jak tomu bylo například při výstavbě nové
výrobny kyseliny dusičné před 8 lety tak to nikomu nevadí.
Tehdy byl odstřelem zdemolován
105 m vysoký betonový komín (nejvyšší v historii podniku) po někdejší
výrobně kontaktní kyseliny sírové.
Tato byla zrušena v r. 1991. A dovoluji
si tvrdit, že nebýt výstavby nové výrobny kyseliny dusičné, tak tam stojí,
s největší pravděpodobností, ještě
dnes.
Zcela jistě nepochybuji, že v Lovochemii mají technický stav těchto
komínů pod kontrolou, aby nedošlo
k výše uvedené třetí možnosti, tedy
samovolné destrukci. Tato firma má
jistě kompetentní pracovníky, kteří se
mohou, a budou-li mít zájem, na
stránkách tohoto periodika k celé této
záležitosti kvalifikovaně vyjádřit. Více
jak 15 let je, přes jiné a pochopitelné
priority podniku, ale dobou více než dlouhou. Aby tedy bylo
jasné co s těmito symboly minulosti dále.
V rámci doplnění objektivních informací je ještě nutno dodat toto. Ač to možná každý nepostřehl, tak přímo uprostřed
města v blízkosti kostela sv. Václava se nachází v objektu
někdejšího pivovaru cca 40 m vysoký cihlový a chátrající komín. Jeho vznik sahá do 19. století. Výroba v pivovaru byla
ukončena v r. 1950. Bohužel, díky „vztahu“ vlastníků ke
svému majetku, je celý objekt v zuboženém stavu. A že
tento komín lidské oko hned nepostřehne? Asi proto, že proti
zmíněným komínům v Lovochemii je trochu schovaný a také
to, že je ve srovnání, s nimi, tzv. „mrňous“.
-jv- (foto aut.)

v letech 1990 - 1995. Že tyto nevyužívané komíny kazí estetický pohled na firmu a neprospívá to i regionu z pohledu
návštěvníků a turistů jistě netřeba zdůrazňovat. Ještě markantněji je to patrné při pohledu třeba z Lovoše, kdy to je vidět jako na dlani. Zvláště s dalekohledem. Jak se s tím vypořádat? Možnosti se nabízejí tři.
Tou první je demolice, tou druhou je využití pro novou výrobnu, a tou poslední a nejhorší je, to ponechat jako historickou relikvii firmy. A tedy jakýsi skanzen. Jaké jsou ale nevýhody? V prvním případě je to přímá finanční náročnost
v řádech asi milionů, která nepřinese firmě nic. Ve druhém
je to vazba využití v investičním rozvoji firmy, který ale také
stojí nemalé finanční prostředky. A u třetí možnosti, je to ri-
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LANOVKA NA LOVOŠ PO ROCE
V loňském roce byl představen na stránkách tohoto měsíčníku záměr studie o relaxačním a sportovním areálu Píšťanského jezera jak jej prezentoval ing. Miroslav Cink, majitel zařízení Marina v Píšťanech. Název sportovní a relaxační
areál byl mezitím ale změněn na Centrum turistiky České
Středohoří.
Lovosické občany zajímají především záležitosti okolo Lovoše, ke kterému má řada Lovosičáků srdečný vztah. Je ale
nutné v úvodu opět připomenout, že vrchol Lovoše neleží na
katastrálním území Lovosic, ale Velemína, který bude mít významnou roli při v případném rozhodování. Jak to bude
s uvažovanou změnou objektu na Lovoši, lanovkou a sportovišti Lovosický dnešek požádal a oslovil otázkami, kromě
ing. Cinka jako navrhovatele podnikatelského záměru, také
tyto instituce: Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) České
Středohoří, obec Velemín, obec Malé Žernoseky, Ústecký
kraj. Tyto subjekty jsou, v celém procesu nezastupitelné. Zde
přinášíme jejich vyjádření formou odpovědí na otázky.
Ing. Miroslav Cink - jednatel zařízení Marina Labe
v Píšťanech
Koncem léta minulého roku Lovosický dnešek prezentoval lovosické veřejnosti Váš záměr vybudování
sportovně-relaxačního areálu. Můžete říci do jakých poloh se tento záměr podařilo posunout?
Předně bych chtěl říci toto. Myšlenka či záměr vybudování
lanové dráhy na Lovoš a vybudování objektu na jeho
vrcholku nejsou ukončenou záležitostí, jak by si možná
leckdo přál. Jedná se o část studie záměru komplexního řešení s novým názvem Centrum turistiky Českého Středohoří.
Ten zahrnuje vybudování cyklostezek v okolí Píštanského jezera, výstavbu cyklolávky přes Labe z Lovosic, kde je již souhlas příslušných orgánů, včetně CHKO, vydán. Vše souvisí
se zvyšujícím se zájmem turistů o tento region navázaným
na lodní osobní dopravu. Vlastní záměr je nyní v jakési poloze vyčkávání. Změnou politické garnitury po krajských
volbách se komunikace s vedením Ústeckého kraje dostala
do jakési nehybnosti. Zda to je způsobeno jinými prioritami
v rámci kraje, či je to pro nové vedení kraje příliš brzy nevím,
ani netuším. Zásadní je ovšem to, že kraj by se měl finančně podílet na této akci. Ekonomická krize ovšem vše
mohla zbrzdit. Dalším zásadním problémem je, či jsou,
změny územního rozhodnutí v rámci několika katastrálních
území, které by byly záměrem dotčeny. Tento proces v současné době je v řízení. Já doufám, že toto umožní posunout
tento záměr do tzv. vyšších pater.
Občany Lovosic nejvíce zajímá uvažovaná lanová
dráha na Lovoš, vybudování ubytovací kapacity na
vrcholku a příslušné objekty sportovišť . Co je v této záležitosti nového?
Co se týče sportovišť, tedy bobová dráha, sjezdovky,
vleky, lesopark atd. tak od těchto záležitostí bylo pro absolutní „neprůchodnost“ ze strany CHKO a podniku Lesy ČR,
upuštěno. Zbývá tedy vlastní lanová dráha a vybudování či
přestavba objektu na Lovoši. Co se týče lanovky, tak výchozí
stanice by byla v severozápadní části Píšťanského jezera
v blízkosti pláže, kde je budováno velké parkoviště. Jednalo
by se o kabinovou lanovku pro 8 lidí ( se zastávkou na Kybičce) s možností přepravy kol a tzv. vozíčkářů. Ohledně objektu na Lovoši mohu říci následující: Jednal jsem s vlastníkem stávající chaty a přilehlých pozemků a to s Klubem
českých turistů. Úloha této organizace v záměru je nezastupitelná, a investor s ní musí počítat. Shodli jsme se ponechat stávající chatu a provést velkou přístavbu s tím, aby
ubytovací kapacita byla tak 40-50 lůžek (kapacita autobusu)
se standartním vybavením a restauračním zařízením. Rekonstrukci objektu by předcházelo řešení dodávky vody,
nového přívodu el. energie a kanalizace, což jsou problémy
chaty v současnosti. Před svoji smrtí navštívil Lovoš i architekt Jan Kaplický, který projevil zájem se na této rekonstrukci podílet a doporučil stávající chatu zakomponovat do
nového objektu. Podílel se rovněž na architektonickém řešení lávky přes Labe. Součástí rekonstrukce by také bylo
zrekonstruování asi 500 m cesty před vrcholkem Lovoše, aby
cyklisté mohli bezpečně s kopce sjet. Na rekonstrukci objektu
na vrcholu by byla vypsána architektonická soutěž.
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Jaký předpokládáte další vývoj realizace tohoto záměru a v jakém časovém horizontu?
Vše se odvíjí od toho jak k tomu bude přistupovat vedení
Ústeckého kraje. To by se mělo vyjádřit do konce r. 2009. Pokud bude odpověď záporná, tak zkusím oslovit města Litoměřice a Lovosice. V případě že se kraj či města nebudou
v tom angažovat, tak by se záměr realizoval se soukromým
investorem, což má jeden velký problém. Důvodem je to, že
soukromý investor nemůže dostat z dotačních peněz tolik,
jako kraj či město.
Až bude toto vyřešeno, tak se obrátím na CHKO.
Mgr. Markéta Peřinová - vedoucí Správy CHKO České
středohoří Litoměřice
Ing. M. Cink má záměr vybudovat na Lovoši ubytovací
objekt, lanovou dráhu a sportoviště. Můžete nám sdělit
za jakých podmínek ze strany CHKO by bylo možné ho
realizovat?
Záměr považujeme za nereálný, není totiž v souladu s posláním CHKO, kterým je ochrana dochovaného vzhledu krajiny a přírodních hodnot, resp. jejich zlepšování. Odporuje zákonným normám i věcným požadavkům v péči o CHKO.
Lovoš je významnou a vzhled určující součástí unikátní
a ve střední Evropě neopakovatelné scenérie pásma vulkanických kopců - ta je ostatně primárním důvodem, proč
Středohoří bylo vyhlášeno za CHKO. Záměr se díky tomu,
že zásadním způsobem přispívá ke změně scenérie (změna
pokryvu Lovoše, nové dominantní stavby a technická zařízení apod.) dotýká podstaty zřízení CHKO.
Lovoš je ovšem také národní přírodní rezervací a místem,
které bylo zařazeno na seznam evropsky významných lokalit,
a to z důvodu existence vzácných teplomilných společenstev
s četnými a v ČR i v rámci EU chráněnými organismy, jejichž
výskyt striktně souvisí s dochovaným přírodním prostředím
kopce. Záměr představuje v podstatě likvidaci těchto společenstev v důsledku nevratných zásahů způsobených průseky v kvalitních lesních porostech, směřováním aktivit narušujících půdní povrch a vegetaci do stepí a sutí apod.
Ochrana přírodních hodnot Lovoše, zakotvená ostatně v zákoně o ochraně přírody a krajiny, přitom spočívá v absenci
stavebních aktivit, aktivit narušujících půdní povrch a intenzivnějších forem využívání.
Již ing. Cink s tímto záměrem - alespoň předběžně CHKO oslovil? Jakým procesem by tento byl posuzován
a v jakém časovém horizontu?
Správa CHKO České středohoří se záměrem nebyla dosud oficiálně seznámena. Pokud chce pan Cink záměr dál
sledovat, musí podstoupit komplikovaný a dlouhodobý (nejspíše několikaletý) proces vyhodnocení vlivu záměru na
přírodní a krajinné prostředí, získání potřebných výjimek, povolení apod., to vše s tím, že je více než reálné, že nedojde
kladného posouzení záměru a tudíž jeho povolení.
Můžete, prosím, říci svůj osobní názor na tento záměr
a jeho reálnost?
Záměr je mimořádně necitlivý a pokud jde o důsledky, je
nejtragičtějších z těch, které jsem měla možnost předběžně
posuzovat.

Ing. Jiří Skalický - starosta obce Velemín
Jistě jste informován o záměru vybudování lanové
dráhy, sportovišť a ubytovacího objektu na Lovoši v katastrálním území vaší obce. Stanovisko obce Velelmín
bude jedním z rozhodujících. Co k tomu můžete uvést?
Nebyl jsem zatím informován oficiálně o tomto záměru.
Dozvěděl jsem se to pouze z tisku. Protože jsme nebyli osloveni oficiálně, nemohu k tomu sdělit zatím nic bližšího, neboť
neznáme detailně, co vše by měl uvažovaný projekt zahrnovat. Zatím neznáme stanovisko ochránců přírody. Katastrálně
patří Velemínu vrcholek Lovoše a severozápadní strana tohoto kopce. Předpokládám, že rada obce se přikloní, až
bude toto na pořadu dne, k celkovému názoru. Nepovažuji
tento projekt z pohledu obce za klíčově důležitý. Priority
obce jsou trochu jiné, byť jsme neopomenutelný účastník řízení. Jinak pro vrcholek Lovoše platí to, že je tam územní plán
- co se tam dělat může a co nikoliv, a tomu se investor musí
podřídit. Hlavní prioritou obce je řešení dopravní situace
Nemýlím se, když řeknu, že tento záměr může mít pro
obec Velemín své plusy a mínusy? Na straně jedné to
bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos do obecní
kasy a tedy do rozvoje obce, a na druhou stranu i negativa zvýšeného turistického ruchu.
Nevidím to jako podstatný ekonomický přínos pro obec.
Naše filozofie je trochu v turistickém ruchu jiná, a to je nalákat návštěvníky na to, že Velemín je jakési centrum této
části Českého středohoří, odkud je možné vyrážet na přilehlé
vrcholky, tedy kromě Lovoše i na Mílešovku, Ostrý, Boreč
a další, odkud jsou - vedle přírodních krás - také nádherné
výhledy na České Středohoří. K tomu jsou nutné dostatečné ubytovací kapacity.
Hlavní ekonomický přínos vidím na jihovýchodní straně
a to při využívání Píšťanského jezera a tomu rozumím, ale
pro naši obec to velký dopad a přínos mít nebude. Jinak nevidím jako rozumné, aby do této části a na tak malé území
přicházely tisíce lidí. Došlo by k nezvratné devastaci přírody
Nedomníváte se, že by bylo vhodné i místní referendum, pokud by k tomu situace dospěla?
O této otázce je předčasné uvažovat. Nevím zatím, zda
ano, či ne, protože neznám rozsah či dopad návrhu. Zastupitelstvo je dostatečně kompetentní orgán zastupující občany
a to by mělo rozhodnout, zda otázka tohoto záměru je do místního referenda vhodná či nikoliv.
Ing. Petr Liška - starosta obce Malé Žernoseky
Jaké je Vaše stanovisko a tedy i obce, k záměru
ing. Cinka vybudovat lanovou dráhu na vrcholek Lovoše
a sportoviště na jeho úpatí z hlediska možné reálnosti?
Otázkou je, co je vůbec aktuálním celkovým záměrem
pana Cinka. Jeho aktivit týkajících se Mariny v Píšťanech si
vážím a vítám je. Moje vyjádření v tuto chvíli považujte
spíše za můj osobní názor, protože zastupitelstvo naší obce
zatím o záměru vážněji nejednalo.
Co se týká záměru představeného jako komplex výstavby
lanovky z Píšťan na Lovoš, totální přestavby historické turistické chaty na něm a vybudování sjezdovek a bobové dráhy
(Pokračování na další straně)

mosprávy, obce a jejich orgány, notáři
apod.,jsou povinny poskytovat exekutorovi údaje o majetku povinného,
které jsou jim známy z jejich úřední
činnosti. Exekutor má právo na informace z katastru nemovitostí, z registru motorových vozidel, na údaje o účtech povinného u peněžních ústavů,
na údaje týkající se užívání telefonních, dálnopisných a telefaxových stanic, na údaje o výplatách pojistných
plnění ve prospěch povinného. Exekutor má přístup do centrální evidence obyvatel, centrální evidence
stavebního spoření, centrální evidence penzijního připojištění.

Město bude vymáhat dluhy exekucí
Na svém jednání 21.4.2009 rada
města schválila usnesení o uzavření
rámcové smlouvy se soudním exekutorem o spolupráci při uplatňování
a vymáhání pohledávek. Tímto opatřením chce Městský úřad uplatnit
důraznější přístup k neplatícím občanům a efektivnějšímu vymáhání
dluhů. Hrozba exekuce a nuceného
vymáhání dluhů by měla vést dlužníky k tomu, aby včas a řádně plnili
dohodnuté povinnosti a platby a tak
se vyhnuli sankcím spojeným např.
se smluvní pokutou, poskytnutým ručením, uznáním dluhu, ztrátou výhody splátek apod. Protože jde
o choulostivý a v poslední době velice diskutovaný problém i v jiných
městech, zeptali jsme se tajemníka
MěÚ Ing. Martina Buriana na podrobnosti.
Pane tajemníku,
ekonomický odbor MěÚ Lovosice
má jistě podrobný přehled o všech
pohledávkách a dluzích občanů
vůči městu. Z této skutečnosti vyplývají hned dvě otázky: V jakých
skupinách plateb občané dluží
městu peníze? Jaké výše tyto dluhy
v roce 2008 dosáhly?
Pohledávky, které město spravuje
rozdělujeme do dvou základních skupin. Do první skupiny zařazujeme
dlužné nájemné z bytů a nebytových
prostor a do druhé pohledávky, které
vznikají při správě místních poplatků,
poplatků za odpad, pohledávky
vzniklé nezaplacením pokut, které
byly uloženy za porušení např. stavebního, živnostenského, silničního
zákona nebo zákona o přestupcích.
Spravujeme i pohledávky, které

městu vznikají na majetku v důsledku
trestné činnosti občanů.
Aktuální výše dlužného nájemného
z bytů a nebytových prostor činí 6,5
mil. Kč. Výše dluhů druhé skupiny
představuje částku 3,4 mil.Kč za pokuty uložené Odborem dopravy, 200
tis.Kč uložené Odborem životního prostředí, 40tis.Kč uložené Odborem živnostenským a další menší částky.
Nedoplatky za svoz odpadů činí cca
200 tis.Kč. Tato čísla nezahrnují úroky
případně poplatky z prodlení, které
často bývají vyšší než původní výše
dluhu.
Uzavření smlouvy města s exekutorem nutně vyvolává domněnku, že dosavadní způsoby
vymáhání dluhů od občanů selhalo. Kolik peněz bylo dosavadními metodami vybráno? Co nám
k tomu řeknete?
Nemyslím si, že dosavadní postup
při vymáhání pohledávek selhal nebo
že by město používalo nesprávné
prostředky při uplatňování pohledávek. Tak např. v uplynulých třech letech jsme vymohli od dlužníků více
jak 3 mil. Kč za dlužné nájemné a 2,4
mil. Kč za ostatní pohledávky. Vedení
města přistoupilo ke spolupráci s exekutorem, protože se ukázalo, že
výkon Rozhodnutí soudem, který
jsme dosud používali, je zdlouhavý
a méně účinný než exekuce prováděné exekutorem.
Dá se předpokládat, že se podepsáním smlouvy něco změní.
Jaký postup při vymáhání pohledávek bude vůči dlužníkům uplatněn Městským úřadem a jaký

LANOVKA NA LOVOŠ PO ROCE
z vrchu Lovoše do Opárenského údolí, jsem spíše skeptický
k tomu, zda sem vůbec takový záměr patří.
Nežijeme v Dubaji, kde v pustině zrealizujeme drahý
projekt pro movité, který dotujeme z prodeje vyčerpatelného zdroje momentálního bohatství, ale měli bychom
realizovat spíše projekty, které dokáží hodnoty, které nám
příroda dala, zdravě a udržitelně zhodnocovat. Záměr na
základě dosavadních informací a podkladů, které mám
k dispozici, považuji záměr jako s více zápory a otazníky,
než zřejmými klady. Jsme vinařským krajem s teplým klimatem, kde je přirozený sníh spíše vzácností a pominu-li
umístění takových aktivit do 1. a 2. zóny CHKO, tedy
velmi hodnotného území, neumím si představit na jaké
technologii je založen princip výroby sněhu, který v našem
klima zajistí smysluplný a ekonomický projekt bez negativního vlivu na přírodu. Projekt počítá s pohybem návštěvníků, kterých by rozhodně přibylo, nejčastěji přes
Opárenské údolí, které je již nyní pohybem velmi zatížené. Umím si představit, že dojde také k nárůstu dopravy návštěvníků navrženého areálu, ale infrastruktura na
to není stavěna. Představa, že všichni návštěvníci využijí
k přístupu do areálu jen lanovku je jen zbožným přáním.
Záměry navazující na lanovku považuji spíše za problémové a lanovku za zajímavý nápad, který bych v našem
regionu nepředpokládal a také nepředpokládám, že bez
ostatních aktivit bude lanovka smysluplnou investicí.
Co vše podle Vašeho názoru by projekt musel
splňovat, aby obec k němu vydala kladné stanovisko?
Rozhodně by klady projektu měly být v naprosté převaze a zápory by neměly být v oblasti negativního ovlivnění
kvalit životního prostředí, které je v našem kraji neocenitelnou hodnotou.

exekutorem? Dostanou dlužníci
ještě šanci své dluhy splatit?
Předpokládáme, že spolupráce
s exekutorem vyvolá především
změnu přístupu našich dlužníků ke
splácení jejich dluhů. Dlužníci, kteří
svoji povinnost nesplní dobrovolně,
musí nadále počítat s tím, že kromě
částky, kterou dluží městu, budou
muset zaplatit exekutorovi ještě jeho
odměnu a náhradu nákladů exekuce,
což značně zvýší jejich dluh. V posledních 10ti letech přijalo Zastupitelstvo města čtyři usnesení, kterými
schválilo prominutí poplatků z prodlení
při splacení dluhů k určitému datu.
Jaké má exekutor vůči dlužníkům pravomoci? Můžete vyjmenovat alespoň některé?
Exekutor má zákonem garantovaný přístup k informacím týkajícím
se majetku povinného.
Soudy, orgány státní správy a sa-

(Pokračování z předchozí strany)

Nedomníváte se, že pro závažnost záměru by se
mělo rozhodovat v obecním referendu a nenechat to
jen na zastupitelstvu?
Osobně si myslím, že takové záležitosti by mělo být
schopno funkční zastupitelstvo obce vyřešit v zájmu svých
občanů. Referendum je mimořádným prostředkem pro mimořádné situace, kam bych tento projekt nezařazoval.
Zastupitelský systém je dostatečným nástrojem pro takové situace a občané obce si volí své zástupce, protože
je považuje za moudré, odborně způsobilé a schopné vést
svoji obec k prosperitě. Věřte, že obce velmi často řeší
i mnohem problémovější situace, které jim život přináší
a musí je být schopno vyřešit a to se často jedná o záležitosti dotýkající se vůbec schopnosti vlastní existence,
skutečné samosprávnosti, životaschopnosti a nezbytného
rozvoje, což považuji v současných poměrech za záležitost
mnohem složitější.

Neuvažujete u neplatičů také
o exekuci sociálních dávek tak,
jako v Chomutově? Takovýto tvrdý
postup přijala už i další města jako
např. Litvínov, Louny, Děčín, Aš,
Třebíč a podle posledních zpráv se
přidají i další města.
O exekuci sociálních dávek, tak
jako v Chomutově, neuvažujeme.
Od kdy exekuce začnou být uplatňované? Budou probíhat nějaká jednání s dlužníky případně uplatněny
nějaké splátkové kalendáře?
V době, kdy odpovídám na tyto
otázky, je před námi květnové jednání
ZM. Zde předložím návrh, aby dlužníkům, kteří dosud nezaplatili svůj
dluh nebo neuzavřeli dohodu o splátkách a chtějí se vyhnout nepříjemnostem spojeným s nucenou exekucí,
byla dána možnost učinit tak do
konce června 2009. Po uplynutí této
lhůty začneme podávat návrhy soudům, aby nařídily exekuci a jejím provedením pověřily exekutorský úřad
v Děčíně, se kterým město uzavřelo
smlouvu o spolupráci.
Děkuji za odpovědi.
(hv)

NAVŠTIVTE VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ

Mgr. Veronika Kindlová - tisková mluvčí Krajského
úřadu v Ústí n.L.
KÚ je jistě informován předběžně o záměru výstavby lanovky, sportovišť a ubytovací kapacity na
vrcholku Lovoše v rámci sportovně-relaxačního
areálu píšťanského jezera. Jaké je současné stanovisko KÚ?
Podle našich informací je tento projekt pouze ve stavu
ideového záměru. Pokud by někdo tento záměr chtěl skutečně realizovat, Ústecký kraj by se k němu pravděpodobně vyjádřil především z pohledu zákona o vlivu na životní prostředí. Udělení stavebního a dalších povolení,
nutných k výstavbě by pak bylo na místně příslušných úřadech.
-jv-
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Doprava v Lovosicích od roku 1990 (I)
Tento článek je věnován Lovosicím která významně pomáhala železniční sta- Českých drah a.s., s názvem ČD Cargo
a změnám v železniční dopravě od roku nici Ústí n.L. zvládat požadavky, kladené a.s., do které byla převedena nákladní do1990 do roku 2009. Lovosicemi a změnami na přepravu nákladů na železnici z a do prava Českých drah a.s. A dnem 1. červ dopravě silniční a říční ve stejném ob- severozápadních Čech, zejména pak pře- vence 2008 byla činnost provozovatele
dráhy pro celostátní i regionální dráhy
dobí se bude zabývat další článek o měsíc pravu uhlí.
později.
V roce 1990 byla železniční stanice Lo- vlastněné státem převedena z Českých
Lovosice vznikly na místě, které bylo vosice provozní jednotkou státní organi- drah a.s. na SŽDC s.o. Zároveň přešlo
přinejmenším stejně vhodné pro dopravu sace Československé státní dráhy. k SŽDC s.o. asi 10 tisíc dosavadních zajako pro zemědělství. Od počátečních zmí- V Lovosicích bylo velké seřaďovací ná- městnanců ČD a.s. a movitý i nemovitý
nek o osadě Lovosice je zřejmé, že vzá- draží (denně zde bylo rozposunováno 600 majetek v hodnotě asi 12 mld.Kč.
K dokončení transformace české železjemná poloha a vhodný terén umožňovaly až 700 vozových jednotek), významné
přechod zboží mezi pozemní dopravou osobní nádraží (denně kolem stopadesáti nice nyní zbývá: (a) převést majetek, tvo(kupecké stezky) a dopravou říční (řeka vlaků), kontejnerové překladiště ČSKD-IN- řící „živou dopravní cestu“ (zejména
Labe). Výhodná dopravní poloha Lovosic TRANS, vozové depo a lokomotivní depo. výpravní budovy, telekomunikační zaříse potvrdila i v 19. století, při výstavbě že- Posunovaly zde čtyři „zálohy“, které kromě zení, pozemky pod dopravní cestou); (b)
lezničních tratí. Je samozřejmé, že „do- primárního řazení (1. záloha na svážném převést osobní dopravu do jedné nebo
pravní infrastruktura“, „dopravní pro- pahrbku a 3. záloha na bohušovickém více dceřiných společností (zatím je prostředky“ i „technologie dopravy a přepravy“ zhlaví) obsluhovaly také vlečky (zejména vozovatelem osobní dopravy „zbytková“
jednotlivých dopravních oborů (dopravy sil- Přístav Prosmyky, Čížkovickou cemen- ČD a.s.“); (c) převedení zbylého majetku
niční, říční i železniční) se v průběhu let tárnu, STZ Lovosice, Cukrovar Lovosice) a zaměstnanců z ČD a.s. do SŽDC s.o.
Zatím se bohužel zdá, že o transformaci
měnily, jejich úroveň i výkonnost se zvyšo- a komerční obvod (2. a 4. záloha). Českovala.
slovenské státní dráhy byly organisovány železnice již dvacet let rozhoduje příliš
Prvotní příčinou těch změn, které se tý- poměrně přehledně a i když organisační mnoho politických subjektů, počínaje odkají železniční, silniční i říční dopravy v Lo- změny byly četné, nepřevládal chaos. Ne- bory a konče různými „odborníky“ ze všech
vosicích v období od roku 1990 až do dostatkem železnice byl obecně špatný možných politických stran. Současný stav
dnešních dnů, byly celospolečenské změny, jejichž působení se projevilo v oblasti
politické i hospodářské. Po
čtyřech desetiletích relativního „klidu a nehybnosti“ jsme
najednou byli vystaveni bezprostřednímu
působení
„tržních sil“ i stále rychlejšího
rozvoje techniky. Nejvýraznějšími důsledky tohoto působení v oblasti dopravy byl
nejen náhlý pokles objemu
přepravy osob a zboží, ale
také rychlejší rozvoj techniky,
který vyžadoval (a umožňoval) změny přepravních technologií. A toto všechno se
stalo v době, která byla politicky proměnlivá, v době, kdy
bylo mnohdy nutné změnit dosavadní zvyklosti i kvůli možným přínosům nových
přepravních technologií. Bohužel v této tak složité době
způsobily mnohé aktivity poliTohle je současnost -Bohemiakombi. Jeřáb usazuje cisternu na nákladní vůz. Z dáli přihlíží Lovoš...
tické representace značné
stav tratí i techniky (lokomotivy, vozy, za- rozhodně neodpovídá ideovým záměrům
škody.
V devadesátých letech klesla přeprava bezpečovací zařízení a další), který často není důsledně oddělen provoz (lokomotivy
osob veřejnou dopravou o 50% (u MHD byl neumožňoval splnit všechny přepravní po- případně i vagony, lokomotivní čety a lopokles jen 13%). Železnicí cestovalo v roce žadavky (na přepravu osob i zboží) v po- komotivní a vozové opravárenství) od in1989 asi 277 mil.osob, v roce 1994 již jen žadovaných lhůtách a kvalitě. Po rozdělení frastruktury (koleje, budovy a zaměstnanci
asi 229 mil.osob, od roku 2000 cestuje že- Československa v roce 1992 vznikl dnem nezbytní pro tento provoz, tedy včetně výleznicí každoročně asi 185 mil.osob. Pře- 1. ledna 1993 nový státní podnik, zapsaný pravčích).
Z předešlého textu je zřejmé, že proprava zboží („nákladní doprava“) poklesla do obchodního rejstříku jako České dráhy,
ještě zřetelněji. Přepravní objem železniční státní organisace. Teprve nový zákon měnu nejen „železnice v Lovosicích“ ovlivdopravy se snížil z téměř 197 mil.tun v roce o dráhách s účinností od 1. ledna 1995 zru- nil v první řadě výrazný pokles přeprav,
1989 na asi 110 mil.tun v roce 1994 a dále šil postavení Českých drah jako monopol- způsobený jednak téměř okamžitou likvina asi 98 mil.tun v roce 2000. Tuto úroveň ního dopravce a umožnil i jiným dací českého těžebního, hutního, strojísi železnice udržuje i dnes. Důsledky tak dopravcům provozovat na železničních tra- renského a chemického průmyslu, jednak
výrazného poklesu přepravního objemu tích dopravu svými náležitostmi (lokomo- technický a technologický pokrok silniční
nákladní dopravy i poklesu přepravy osob tivy a lokomotivní a jízdní čety). Období od dopravy. Se změnami, způsobenými touto
hromadnou dopravou se projevily i v Lo- 1. ledna 1993 do 31. prosince 2002, kdy objektivní příčinou, se i železniční stanice
tato státní organisace zanikla, bylo plné Lovosice vyrovnávala v období 1990 až
vosicích.
2000. Jejím důsledkem bylo omezení
Železniční stanice Lovosice se během drobných interních organisačních změn.
K velké změně došlo 1. ledna 2003. počtu pracovníků z více než pěti set na asi
téměř 150 let staly významnou stanicí
nejen v osobní, ale i v nákladní dopravě. České dráhy, s.o., byly nahrazeny akcio- 350.
SCHZ n.p. a její nástupce Lovochemie
Křížily se tu železniční tratě Praha - Děčín vou společností České dráhy a.s. a státní
a Teplice - Česká Lípa, a z Lovosic vychá- organisací Správa železniční dopravní a.s. se počátkem devadesátých let ocitla
zely (v Lovosicích končily) tratě do/z Libo- cesty s.o. Po necelých pěti letech ale došlo v nedobré situaci. Tehdejší ministr průchovic a do/z Mostu. V 80. letech minulého postupně k dalším změnám. Dnem 1. pro- myslu Vrba byl velkým příznivcem mladostoletí byly Lovosice vlakotvornou stanicí, since 2007 vznikla dceřiná společnost boleslavské automobilky a velkým
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odpůrcem lovosické chemičky. Privatisace
Lovochemie skončila v roce 1996, kdy se
jejím většinovým vlastníkem stala (pravděpodobně účelově vzniklá) nymburská
firma Proferta s.r.o. V té době se projevila
technologická zaostalost dřívější SCHZ,
jejíž superfosfát byl náročný na přepravu
surovin i výrobků (fosfáty i superfosfát
tehdy představovaly asi 600 tis.tun hmoty
ročně, přičemž téměř výhradně se celé
toto množství přepravovalo po železnici).
A superfosfát přestal být téměř ze dne na
den žádaným zbožím. Přitom SCHZ byla
v 70. a 80. letech stále odsouvaná z investičního programu, protože tehdejší ministerstvo
chemického
průmyslu
preferovalo investice do petrochemie.
Když byla v roce 1988 po dvaceti letech
„neinvestování“ schválena ministerstvem
chemického průmyslu výstavba nové výrobny LAV, musela nakonec investici, dokončenou v roce 1991, zaplatit
Lovochemie (nástupce SCHZ, vznikla
v roce 1993) „ze svého“. Již v roce 1997
se ale Lovochemie stala členem skupiny
Agrofert a Unipetrol. Od tohoto roku se datuje opětovný
rozvoj a vzestup Lovochemie.
Od roku 2008 je jejím jediným
akcionářem DEZA a.s., a zmíněný rozvoj a vzestup Lovochemie se projevuje i růstem
nároků na přepravu surovin
a výrobků zejména železniční
dopravou.
Čížkovická cementárna se
úspěšnou privatisací změnila
na Lafarge Cement a.s. I tato
firma se rozvíjí a vzhledem ke
svým výrobkům (portlandské
cementy, maltoviny a vápenec
pro odsíření) je významným
zákazníkem železnice a partnerem železniční stanice Lovosice. Na dnes téměř
nevyužívaném kolejišti seřaďovacího nádraží má pronajaty koleje pro odstavení
svých vagonů.
Kontejnerové překladiště
ČSKD-Intrans bylo od počátku
devadesátých let téměř nevyužívané (firma zanikla v roce 2000), a proto
bylo na kolejích tohoto podnikatelského
subjektu Českých drah vybudováno překladiště RO-LA, na kterém se nakládaly a vykládaly ložené i prázdné kamiony na
speciální vagony, na kterých se přepravovaly do Drážďan a zpět. Tato přeprava byla
velmi úspěšná a udržela se deset let, až do
června 2004. Skončila asi pět týdnů po
vstupu Česka do EU, protože z průměrného
denního počtu devíti párů vlaků RO-LA
klesly „ze dne na den“ požadavky na tuto
kombinovanou dopravu prakticky na nulu.
Až do roku 1994 se podílela železniční
stanice Lovosice na kombinované přepravě (po železnici a vodě) energetického
uhlí pro elektrárnu Chvaletice. ČSD, která
v 70. letech minulého století vyloučila kvůli
nedostatečné kapacitě kolejí a vagonů
a lokomotiv možnost přepravy uhlí do
Chvaletic po kolejích, nabídla v roce 1993
pro rok 1994 a následující odběrateli ČEZ
mimořádně nízké přepravné, které zcela
vyřadilo plavbu. Ještě počátkem 90. let
(Dokončení na další straně)

(Dokončení z předchozí strany)
bylo železniční přepravné (na průměrnou vzdálenost 70
km) kolem 80 Kč/tunu, říční přepravné (na vzdálenost 150
km) včetně překladu bylo 145 Kč/tunu , a plavba nabízela
snížení až o 30 Kč/tunu. ČD ale prohlásila, že i kdyby
plavba přepravovala zadarmo, oni dají za přepravu do Lovosic takovou cenu, že bude vyšší, než přímá přeprava do
Chvaletic. A tak v květnu 1994 přepravy uhlí do Chvaletic
skončily. Pro železniční stanici se jenom změnil druh výkonu - denně místo čtyř až osmi párů vlaků uhlí/prázdné
uhláky jezdilo průměrně devět párů vlaků RO-LA.
V atrakčním obvodu lovosické stanice skončilo i několik menších podniků, například Fruta Sulejovice nebo cukrovar Lovosice, a podniky Deli Lovosice (nyní Opavia Lu)
a Olejna (nyní Aniweg) začaly více využívat k dopravě
svých surovin nebo výrobků silniční dopravu. Naštěstí neskončila kombinovaná doprava.
Při hledání možností „co udělat s prostorem bývalého
kontejnerového překladiště resp. překladiště ROLA“ se
znovu zjistilo, že Lovosice jsou z hlediska dopravy stále
velmi perspektivní a při hodnocení infrastruktury (železniční, silniční i vodní doprava) jsou ideální dopravní bod.
Proto se ČD rozhodly vybudovat logistické centrum, které
bude mít nejen terminál pro kombinovanou dopravu, ale
i skladové plochy s možností vykládky a nakládky zboží
z/na železniční vozy. Terminál již funguje, dva zapůjčené
kontejnerové překladače (stackery) byly doplněny koupí
vlastního, provozovatelem terminálu je ČD-DUSS Terminál a.s. (dceřiná společnost ČDCargo, strategickým partnerem je Deutsche Umschlaggesselschaft Schiene-Straße
mbH). Již v roce 2006 přijel do Lovosic první vlak z terminálu Hamburg-Billwerder (jediný v Hamburgu nemá přístup
na vodní dopravu). Od února 2007 jezdil jednou týdne kontejnerový vlak do Rotterdamu (operátorem bylo rejdařství
NYK - Nippon Yusen Kaisha). Operátor Bohemiakombi organisuje přímé vlaky kombinované dopravy z lovosického
terminálu do Hamburgu, Duisburgu, Amsterodamu, Antwerp, Zeebrugge a Terstu. Na sousedícím kontejnerovém
překladišti lovosické firmy Trans-Sped-Consult zpracovává
firma TSC pro operátora Bohemiakombi vlaky do Duisburgu. Operátor kombinované dopravy Boheimakombi také
v červenci 2008 uskutečnil první ukázkovou přepravu „silničního meganávěsu“ z Lovosic do Duisburgu a zpět. Díky
třem pravidelným odjezdům týdně může tento způsob přepravy umožnit tři celé obraty sedlového meganávěsu mezi
Českem a Německem, Belgií nebo Holandskem během
dvou týdnů. Na jaře 2009 začal operátor Bohemiakombi
spolupracovat s firmou UPLINE na přepravě banánů kombinovanou dopravou - v isotermických silničních návěsech,
které mohou být přepravovány v kapsových vozech. Pro-

jekt „Terminál kombinované
dopravy Lovosice“pokračuje
výstavbou skladových ploch
s kolejovým napojením.
Stejně jako první etapa je
i pokračování výstavby spolufinancováno z Operačního
programu Doprava.
V osobní dopravě zavedla
železnice některá zlepšení,
která jsme dříve znali jen
z odborné literatury. České
dráhy přešly na taktový provoz osobních vlaků, který již
dlouho (dvacet nebo třicet let)
využívají železniční správy
některých zemí v západní Evropě. Pro Lovosice, které jsou
v osobní dopravě přestupní
stanicí mezi hlavní tratí Praha
Děčín (a dále Drážďany)
a místními tratěmi ve směru
Přezdívka Šlechtična prozrazuje o lokomotivě řady 475 všechno... tady Šlechtična tančí
Louny a Česká Lípa, to znamená, že dnes jednou za dvě na točně dnes již zrušeného lovosického lokodepa.
hodiny (ve špičce i jednou za
hodinu) přijedou do Lovosic rychlíky z Prahy a z Děčína. Výsledkem modernisace je nejvyšší dovolená rychlost 150
Pět až deset minut před jejich příjezdem přijedou vlaky z Li- km/hod, pro soupravy s naklápěním 160 km/hod.
Po roce 2000, kdy už se objem přepravy téměř nemění,
toměřic (z České Lípy) a z Libochovic (z Loun). Pět až
deset minut po odjezdu rychlíků odjedou i tyto místní vlaky. dochází i ke změnám, které nejsou způsobeny objektivTakovouto návaznost vlaků v křižovací stanici včetně toho, ními příčinami, ale naplňováním subjektivních představ.
že v posledních letech jezdí čistší vlaky a zlepšila se i čis- A všechno stojí peníze, kterými se někdy trestuhodně
tota v prostorách pro cestující na lovosickém nádraží, po- mrhá. Jak jinak si vysvětlit „případ lovosického lokodepa“?
važuji za klad. Kvůli rozšíření individuální automobilové Výtopna (tehdy správný a logický název) v Lovosicích patdopravy bohužel nebylo možné udržet provoz na trati řila Ústecko-teplické dráze a byla dána do provozu v roce
z Čížkovic do Mostu. Stanice Lovosice, jejiž „nová“ budova 1897. V lovosickém lokodepu byla po roce 1945 dostavěna
je z konce 60. let minulého století, se dočkala rekonstrukce točna, která délkou svého mostu neměla v oblasti konkuprůčelí včetně opravy fasády. A stanice také přispěla ve renci, ještě v devadesátých letech byla provedena GO rospolupráci se Správou dopravní cesty Ústí n.L. ke zvýšení tundy, lokodepo má tankovačku PHM, je zcela oploceno,
čistoty a pořádku v podchodech mezi halou a nástupišti, jsou vyasfaltované příjezdní cesty, opraveny budovy, přea snaží se tuto čistotu a pořádek na nástupištích, v pod- stavěny šatny, umývárny i WC, vybudována kanalisace, …
chodech i v hale udržovat (jako pravidelný cestovatel vla- . Lokodepo, jehož úplná renovace byla dokončena v roce
1995, byl přesně deset let poté zavřeno. Naštěstí snad díky
kem si těchto věcí všímám).
Pro osobní dopravu je také přínosem rekonstrukce aktivitě městského úřadu a příznivců „přátel železnic“, snaa modernisace trati Praha - Děčín. Úsek Ústí n.L. - Lovo- žících se společně tuto pomětihodnou stavbu zachránit
sice byl optimalisován v období od prosince 1998 do a využít, zůstane v povědomí lovosických obyvatel nejen
března 2001. Směrové poměry a nedostatek místa k sou- jako pouhá vzpomínka.
Příběh železniční dopravy v Lovosicích končí mírně
běžnému vedení železnice a silnice neumožnily rekonstrukci, pouze modernisaci. Traťová rychlost 120 km/hod optimisticky. Příběh silniční a vodní dopravy v Lovosiv tomto úseku platí i pro soupravy s naklápěním. Úsek Lo- cích si budou moci čtenáři Lovosického dneška přečíst
FP
vosice - Hrobce byl modernisován v letech 2003 až 2004. za měsíc.

Maršálova neteř bydlí v Lovosicích
Skutečně: v malém panelákovém bytě
v Sadech pionýrů bydlí již několik let sama
paní Dagmar Švábová, neteř divizního generála českého letectva a vicemaršála Royal Air
Force Karla Janouška.
Generál ČSAL a vicemaršál RAF Karel Janoušek se narodil v Přerově 30.10.1893, zde
také vystudoval reálné gymnázium. Po maturitě odešel v 1. světové válce jako jednoroční
dobrovolník na východní frontu. Po zajetí se
přihlásil do legií, při jejichž jedné z akcí byl
raněn. Domů se vrátil až v roce 1920. V armádě zůstal a v roce 1923 se stal v leteckém
učilišti v Chebu instruktorem všeobecné taktiky. Při tom absolvoval výcvik pilota a pozorovatele. Postupoval na služebním žebříčku,
studoval přitom Vysokou válečnou školu a Fakultu meteorologie a geofyziky na Karlově univerzitě v Praze a v roce 1939 během jediného
roku ukončil úspěšně obě školy, univerzitu s titulem RNDr. a posléze byl jmenován velitelem
Československého zemského letectva.
Záhy - na podzim roku 1939 - odešel do
zahraničního odboje do Francie a po jejím
pádu do Anglie, kde z příkazu čs. emigrační
vlády formoval čs. jednotku v rámci RAF, stal

se jejím velitelem a postupně získal hodnost
Air Vice Marshall. Po válce přivedl čs. jednotku z Anglie do vlasti. Jeho zásluhy nebyly
doceněny tehdejším nejvyšším velením armády a byl přeřazen do Protiletecké obrany
státu. V roce 1948 po únoru byl v první skupině propuštěných generálů a krátce na to po
provokaci Hlavní správy obranného zpravodajství uvězněn a odsouzen k smrti. Později
mu byl zmírněn trest na doživotní vězení. Již
jako vězeň ve své vlasti byl anglickým králem
povýšen do hodnosti Air Marshall RAF. Po
amnestii v roce 1960 byl propuštěn, pracoval
pak na podřadném, špatně placeném místě.
Byl ještě jednou v Anglii na pozvání královny
na oslavy 25. výročí bitvy o Anglii. Zemřel tři
dny před 78. narozeninami v Praze. Plně rehabilitován byl až v roce 1992 a povýšen in
memoriam do hodnosti armádního generála.
Paní Švábová, tehdy ještě Dagmar Novotná, bydlela s rodinou nejprve v Radešíně,
později v Prackovicích, kde byl její otec ředitelem školy. Rodina byla spřízněna se zde
jmenovaným generálem Janouškem. Po jeho
odchodu do odboje pomáhala a starala se o
jeho ženu, paní Annu Janouškovou až do je-

jího zatčení Gestapem. Paní Janoušková bohužel - nepřežila nelidský režim koncentračního tábora v Osvětimi.
Generál Janoušek pátral po přeživších členech rodiny a přitom se setkal i s Novotnými.
Snad proto, že se svou ženou neměli děti, při-

lnul k tehdy (1945) desetileté neteři Dáše Novotné. Často rodinu Novotných navštěvoval
až do svého uvěznění. Nestačil již splnit slib
daný neteři, že ji umožní zdokonalení se v angličtině pobytem na ostrovech. Nakonec nedokončila ani studium, v šestnácti letech
zemřel pan ředitel Novotný, tatínek a Dáša
musela do zaměstnání. Nějaký čas dělala instrumentářku známému zubaři, MUDr. Švábovi, který jí byl velkou oporou. Později
pracovala v bance (dnešní Komerční banka
v ulici 8. května) a nakonec až do důchodu ve
Frutě v Sulejovicích. Její manžel, ekonomický
náměstek ředitele litoměřického Okresního
ústavu národního zdraví, zemřel v roce 1998.
Syn i snacha pracují oba rovněž ve zdravotnictví.
Tolik o dvou zajímavých propojených osudech, z nichž jeden je spjat s naším městem.
Děkujeme paní Švábové za vlídnou spolupráci na tomto článku, zapůjčenou fotografii
jejího strýce a svolení k otištění. Na fotografii
je pan divizní generál, Air ViceMarshall RAF
Karel Janoušek, v uniformě RAF s označením
hodnosti a pilotním odznakem nad řádovými
stužkami.
Zdeněk Najman
Redakce pak děkuje panu Zdeňkovi Najmanovi za zpracování do přehledné a čtivé
formy.
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ČARODĚJNICE LÉTALY NÍZKO, PŘESTO NEPRŠELO

Letošní májové oslavy byly zahájeny již v pátek 24. dubna „Jarní bálem“ Lovoši, na kterém zahrál k tanci
i poslechu Regius Band Jitky Dolejšové. Oslavy pak pokračovaly v sobotu 25. dubna již 30. ročníkem „Jarní
putování okolím Lovoše“ pořádaným každoročně od roku 1979 Klubem českých turistů v Lovosicích.Asi
nejočekávanější akcí byl „Čarodějnický slet“ v lesoparku Osmička, kterou pořádá každoročně Dům dětí
a mládeže Elko. Na letošní Filipojakubské noci jsme zaznamenali snad rekordní počet návštěvníků. Aby
shlédlo připravený program přišlo na Osmičku odhadem více než 2500 lidí. A to je dobře.

Děvčata ze zájmových kroužků aerobicu Domu dětí a mládeže Elko sklidila svým vystoupením
úspěch u diváků. Taneční soubor LAČHO AMICUS, který součástí tanečního kroužku volnočasového zařízení Amicus Farní charity Lovosice, sklízí od svého vzniku v roce 2007 stále větší úspěchy. Jeho vystoupení mělo u diváků velký ohlas.
I letos, v předvečer Filipojakubské noci, se konal slet čarodějnic a následující volba Miss Čarodějnice
2009. Porota měla těžký úkol, protože všechny byly krásné. Ze soutěžících osmi čarodějnic byly porotou vybrány tři nejlepší.
Tradičně také zpestřila program skupina historického šermu LEPUS, která po svém vystoupení také
zapálila hranici. Jako vždy bylo vystoupení skupiny šermířů a pálení čarodějnice vyvrcholením zábavy.
Závěr večera až do pozdních nočních hodin patřil hudebním skupinám NESTEL POSTEL a PARADOX.
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MÁJOVÉ OSLAVY V LOVOSICÍCH
TRADIČNÍ OBRAZOVÁ REPORTÁŽ
Z OSLAV 1. MÁJE A ČARODĚJNIC

V pátek 1. května májové oslavy v Lovosicích tradičně zahájil na stadionu kopané sváteční koncert Dechového orchestru Kulturního střediska Lovoš pod vedením dlouholetého
již legendárního dirigenta, pana Josefa Turka... nahoře
Nelze vynechat vynikající předvedení pohádky „Pod Řípem“ panem Janem Přeučilem
a Evou Hruškovou za pomoci jejich loutek a přizvaných dívek z publika. Pan Přeučil je v posledních letech častým hostem našich oslav....

Regionální country skupina bez kapelníka MARACAS hrála ve sportovním areálu k poslechu všem přítomným divákům. Moderátor a zpěvák Daniel Rakaczský organizoval také
zpěváckou soutěž dětí. S kulturními zážitky mohli ve sportovním areálu Lovosičané vychutnat
i sportovní akce. Na fotbalovém stadionu se konal okresní přebor mladších přípravek ve fotbalu, v hale zimního stadionu mistrovské zápasy 1. ligy in-line hokeje. Na prvomájové odpoledne zaplnili diváci Václavské náměstí. Probíhal zde hudební a soutěžní pořad „Kadeřnická show“ aneb „Květen v Egyptě“. Kadeřnická soutěž a módní přehlídka ve spolupráci
se střední školou Pohoda z Litoměřic byla zde již třetí rok. Program moderoval v Lovosicích
již dobře známý herec a pedagog Jan Přeučil. Hudebně doprovázela kapela REGIUS
BAND Jitky Dolejšové.
Profesionální kadeřnice a vizážistka byly během pořadu k dispozici nejen pro vybrané
účinkující, ale i pro diváky.

Již několikrát v Lovosicích vystupují na prvomájových oslavách absolventky Střední školy
Pohoda, s.r.o v Litoměřicích. Proto pár slov také o nich. Škola Pohoda má dvanáctiletou tradicí. Vyučuje obory kadeřnice, kosmetička, kuchař - číšník a cukrář, kuchařské práce a cukrářské práce. Kromě kosmetičky jsou to tříleté obory s výučním listem, obor kosmetička je
čtyřletý obor s maturitní zkouškou. Žáci školy se účastní soutěží nejen v okolí Litoměřic, ale
i mezinárodní soutěže v Lanškrouně, nejlepší potupují do Prahy na kadeřnicko kosmetickou soutěž Beauty. V současné době se kadeřnice a kosmetičky účastní soutěže na Zahradě
Čech na téma Antika. Přejeme mnoho úspěchů.

Dvoustranu o oslavách 1. máje v Lovosicích připravil a fotografoval Miroslav Hvorka
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V Doupovských horách
Víkend s lovosickým gymnáziem

Že nevíte, kde přesně Doupovské hory leží? Nebojte, já
to také nevěděl, dokud jsem se o prvním dubnovém víkendu nezúčastnil biologicko-geologicko-společenské exkurze, kterou pro studenty našeho ústavu připravil Mgr. Ondřej Bílý z Gymnázia Dobříš.
V pátek jsme se po příjezdu do Kadaně zabydleli v tělocvičně ZŠ a v zápětí jsme vyrazili na krátkou procházku, během které jsme se seznámili s historií města a také sami
mezi sebou. Na exkurzi se totiž setkali studenti ze tříd prima
až septima a během večeře v kadaňské pizzerii jsme měli
dost času se poznat. Kadaň a její historie je velice zajímavá.
Prošli jsme Katovou uličkou, která je nejúžší v ČR, a viděli
jsme sochu psa na radniční věži, ze které, podle staré pověsti, tento věrný pes skočil za svým pánem, nepoctivým výběrčím daní. Závěrem jsme vyšplhali na rozhlednu nad Kadaní a podívali se, kam v sobotu půjdeme. Ačkoliv většina
lidí tvrdí, že severozápadní Čechy jsou zničeny těžbou,
z pohledu přírodovědce se jedná o velice originální a specifické prostředí, které je vyhledáváno spoustou ojedinělých živočišných a rostlinných druhů.
Druhý den nás čekala trasa dlouhá kolem 30 km, takže
jsme museli vyrazit již v 7 hodin ráno. Přešli jsme řeku Ohři
a první vrchol, na který jsme se vydali byl Úhošť.Tento kopec sice vypadá jako zmenšená africká stolová hora, ale podobně jako vrcholy Českého středohoří je sopečného původu. Protože na něm až do 50. let minulého století byla
vesnice a obdělávaná políčka, vytvořil se nahoře jedinečný
stepní ekosystém, který je nyní uměle udržován kvůli
vzácné fauně a floře. Již při výstupu na Úhošť jsme se učili
poznávat ptáky podle zpěvu. Byli to jak zimující druhy, tak
už první navrátilci z jihu. Doupovské hory jsou, co se týče

LESNÍ PEDAGOGIKA V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti mají rády výlety do blízkého okolí. Často vyjíždíme do zajímavých lokalit. Každý výlet má svou náplň a je jinak tématicky zaměřen. Povídáme si o tom, co nás obklopuje - voda, vzduch, ticho,
hluk, místa, kde je uklizeno nebo nepořádek. Tomu všemu říkáme životní prostředí. Jak ho i my můžeme ovlivňovat jsme si ověřili v praxi.
Na začátku školního roku děti obdržely dopis od skřítka Mecháčka, který je pozval na návštěvu do Opárenského údolí. Měly za
úkol zjistit, jak si příroda poradí s odpadky. Pozvání jsme přijali a vezli
s sebou „poklad“ - odpady z MŠ. Zakopali jsme je v lese a čekali do
jara, co s nimi příroda udělá. Při kontrolním výletu na jaře děti místo
pokladu bezpečně objevily. Zjistily, že některé odpadky - ohryzek,
slupku od banánu, má příroda ráda, ale s konzervou od rybiček si neporadila.
Při zpáteční cestě na vlak jsme potkali lesníka pana Petra Bláhu
s otcem. Potvrdili nám pravidlo: „Co si do lesa přineseš, to si z lesa
odnes“. Neplánované setkání bylo příjemným zdrojem poučení, ve kterém se děti dozvěděly o ochraně lesa před škůdci, co je to návnada
na ně. Lesníci nás pochválili za pravidelné výlety do přírody a těší se
na další setkání s námi.
Renata Svojšová a Věra Sailerová, MŠ Terezínská

Čtvrťáci v lese
Žáci čtvrtých tříd ve čtvrtek 30.dubna prožili zajímavý
den s lesními pedagogy, zástupci lesů ČR ve Velemíně.
Ráno jsme jeli vláčkem do Opárna, odkud jsme se vydali rovnou na zříceninu hradu Opárno. Hned na začátku
jsme si řekli desatero chování v lese, a pak jsme si osa-

Zdvořilost? Na severu věc neznámá...

Zajel jsem k pumpě dotankovat benzin. Natural je
na prvním stojanu. Jen jsem odemkl nádrž, zastavil
těsně za mnou kamion. Tak jsem rychle natankoval
a proto, abych nezdržoval provoz, popojel jsem pár
metrů, abych uvolnil řidiči přístup k naftovému stojanu. Vystoupil jsem z auta a šel zaplatit. Na půli cesty
jsem potkal pumpaře. Ani ho nenapadlo říct: dobrý
den. Hned spustil bandurskou: něco o ujíždění
a o tom, že to tam je napsané a vůbec byl velmi nepříjemný. Vysvětlil jsem mu proč jsem popojel, na což
odpověděl: on (řidič kamionu) by se nepos... Hezký
vztah k zákazníkovi, ne? Myslím si, že třeba mohl mít
i obavu, že chci ujet, ale to je hloupost: kdybych
chtěl ujet, tak by nestačil ani doběhnout ke dveřím.
Padesát metrů ujedu podstatně rychleji, než on urazí
mezi prodejními vitrinami patnáct metrů od pokladny
ke dveřím...
Když viděl, že jsem zastavil za dalším odstaveným
kamionem a jdu směrem k pokladně už si mohl
všechny své řeči nechat pro sebe. To už snad i mé-

hali porfyr - kámen, který se vyskytuje jen v této oblasti
Českého Středohoří. A také jsme si řekli něco i o historii hradu.Lesní cestou jsme pokračovali Opárenským
údolím kolem starého mlýna až do Malých Žernosek.
Cestou děti poznávaly různé kvetoucí květiny
a stromy, hrály hry, určovaly výšku stromů, zdolávaly lanovou prolézačku, se zavázanýma očima určovaly

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je středně velký obojživelník
a nejrozšířenější evropský zástupce čeledi mlokovitých rozšířený v západní
Asii, jihozápadní Africe a zvláště v jižní a střední části Evropy v celkem 14
poddruzích lišících se velikostí, případně tvarem a barvou skvrn.
Porfyr je obecný výraz pro vyvřelé horniny obsahující velké krystaly, vyrostlice, nejběžněji živce, slídy nebo křemene. Označení se také používalo
pro vyvřelé červené horniny využívané pro dekorativní účely.
Příkladem takových hornin může být například porfyrická žula nebo andezit. Porfyr se dobýval v lomu KUBO v Malých Žernosekách. Někdy desková, někdy i sloupcová odlučnost. Barvy různé, od téměř bílé přes různě
šedé, hnědé, žluté a oranžové až po rudou a tmavě fialovou.
(pozn. redakce)
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počtu ptačích druhů, jednou z nejbohatších oblastí u nás.
Naše další kroky vedly na sousední kopec Nedíl. Protože
jsem se pohybovali ve vojenském prostoru, šlo se chvílemi
i obtížnějším terénem a my museli jednou brodit potok. Pár
studentů se sice namočilo, ale naštěstí nikdo neuplaval.
Výstup na Nedíl byl nejtěžší částí cesty. Na jeho úpatí jsme
mj. pozorovali ropuchu, krásně rozkvetlý lýkovec jedovatý
a hnízdo krkavců. V nedílských lesích nás čekalo překvapení. Za světel čelovek jsme se spustili do malé jeskyně,
o které mnoho lidí neví. Kdo dokázal překonat kombinaci
arachnofobie s klaustrofobií mohl uvnitř pozorovat malého
spícího vrápence.
Pod Nedílem jsme se rozdělili a jen nejotrleší studenti pokračovali s panem Bílým na Rašovické skály, kde se nacházejí zajímavé geologické útvary, tzv. Díry skřítků. Jedná
se o tunely, které vznikly při unikání plynů z tuhnoucí lávy
v době formování Doupovských hor. Závěrečný výstup na
zříceninu hradu Egerberg byl sice v porovnáním s předchozími kopci brnkačkou, ale přesto nám dal zabrat. Povečeřet
na hradu z dob Václava IV. se však často nepoštěstí, takže
to stálo za to. Do kadaňské tělocvičny a do vytoužených spacáků se šlo podél Ohře, tedy cestou více než snadnou.
Ačkoliv jsme byli z noclehu na žíněnkách rozlámaní, nedělní cesta domů proběhla v tradičním gymnaziálním duchu,
a ve vlaku tak panovala dobrá nálada. Závěrem bych za nás
studenty rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci
výletu - paním učitelkám Sitové, Řezníčkové a Štěrbové, Ondřeji Bílému a kadaňským ornitologům. Díky nim jsme si víkend pěkně užili a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
věcí o přírodě.
Lukáš Vlasák, Septima, Gymnázium Lovosice

něcennému by bylo jasné, že neujíždím... Takovouto,
nebo podobnou zkušenost už jistě muselo u této
pumpy udělat víc lidí. Dvacet tři let tankuji - s výjimkou dovolené - jen tady. Po tomto výstupu si to už rozmyslím... jsou tu jiní lidé. Zákazník tu není pán, zákazník je tu výhradně zdrojem příjmu.
Pumpař se kvůli tomu jistě nepos... a Benzinu to
nepoloží.
Jsou i jiné pumpy. Vzpomněl jsem si na adekvátní
situaci loni na dovolené v Jižních Čechách. Tankovali
jsme u ÖMV na odbočce z I./4 na I./39 do Lenory. Situace do jistého okamžiku jako podle kopíráku. Rozdíl byl v tom, že když jsme odstavili auto na přilehlém
parkovišti a přišli zaplatit, pokladní se na nás usmála,
přivítala nás: Dobrý den, poděkovala za to, že jsme
u nich tankovali, udělala nám výbornou kávu za
12 Kč (což mne v této oblasti velmi překvapilo) prostě chovala se k nám jako k zákazníkům.
Možná jen, že ÖMV zaměstnává lidi s lepším vychováním...
-jč-

stromy podle větviček… Opravdovým pokladem bylo
objevení mloka skvrnitého, kterého mnoho žáků vidělo
poprvé.
Celý den se všem moc líbil. Chceme tímto moc poděkovat pedagogům lesní pedagogiky, kteří si pro děti
připravily opravdu pěkný přírodovědný program.
žáci 4. tříd 1. ZŠ v Sadech pionýrů

Projekt „Street children Kalingalinga“

DEJME BRÝLE AFRICE

pomoc dětem v Zambii
Studentka Jihočeské univerzity, Pavlína Daňhelková
z Čížkovic, strávila v rámci zahraniční stáže tři měsíce v Zambii, kde se podílela na projektu Street children Kalingalinga
určenému dětem ulice, které jsou hlavními hrdiny jejích fotografií. Fotografka Pavlína uvádí:
Projektu se účastní děti z chudých rodin, pro něž samotný
papír, tužka či talíř s jídlem není samozřejmostí. Děti Zambie
jsou děti radostné, leč životem zkoušené, živé, leč často hladové, usměvavé, leč často bez rodičů, pohyblivé, leč často
i nemocné,…Právě s těmito dětmi jsme pracovali v rámci sociálního projektu. Kalingalinga je jedna z mnoha chudinských čtvrtí v Lusace, hlavním městě Zambie. Sociální projekt je realizován v současné době pod Univerzitou sv.
Alžběty v Bratislavě a mezinárodní klinikou v Lusace. V rámci
projektu se konají každodenně aktivity v edukačním centru,
kde probíhá ranní škola, doučování a odpolední volnočasové
programy pro místní „děti ulice“ ve spolupráci s placenými
místními dobrovolníky. Kromě volnočasových aktivit zde
funguje šicí dílna, truhlářská dílna, taneční a divadelní kroužek a fotbalové mužstvo. Děti baví vše, ale při tanci a zpěvu
se nechvěje pouze podlaha, ale i každý sval v jejich těle
z ohromného nadšení z pohybu, rytmu a při tom roztančení
vypadají jako nejšťastnější děti na světě.
Jejich fotografie byly ve dnech 7.3. – 30.4. vystaveny
v baru Sauna manželů Černohorských. Dne 1. května večer
se uskutečnilo slavnostní předávání fotografií pro ty, kteří si
fotografie zakoupili. Získané finanční prostředky budou předány realizátorům projektu, který běží v hlavním městě Zambie, Lusace, už od roku 2004. Budou použity na mimoškolní výuku dětí, například na pastelky, papíry, výtvarné
pomůcky, knížky do místní knihovničky apod. Autorce fotografií jsem položila několik otázek.
Hodláte se do Zambie v rámci studijního pobytu ještě
někdy vrátit?
Ráda bych se do Zambie nebo do jiného Afrického státu
vydala znovu, bohužel zatím přesnou vyhlídku nemám. Má
vize je ve fázi přání... Do Zambie jezdí studentky každé tři
měsíce. Ale máme různorodou nabídku i jiných zahraničních
stáží.
Jak jste spokojena s výsledkem akce?
K dnešnímu dni (1. května 2009) se již na děti formou zakoupení fotografií vybralo 11 000 korun, což je obrovský
úspěch, jsem za to hrozně ráda a všichni, kdo dětem přispěli,
si zaslouží mé obrovské DĚKUJI. Opravdu jsem takový zájem nečekala a popravdě jsou lidé z Lovosic a okolí vítězové ve sbírkách, které se na daný projekt uskutečnily.

aby mohla číst...

Je to prostě krásné, že se našlo tolik lidí ochotných nezištně pomoci!
Z čeho je Projekt „Street children Kalingalinga“ financován a jak probíhá?
Projekt je živ ze zisku mezinárodní kliniky, organizace prodeje výrobků dětí a malého občerstvení ve stánku na místním trhu. Dále se pořádá jednou ročně výstava, kde děti
vystoupí se svým programem a součástí je i prodej obrázků
a výtvorů ze šicí a truhlářské dílny. Klinika v rámci zdravotního projektu poskytuje lékařské vyšetření probíhající přímo
ve čtvrti Kalingalinga v edukačním centru. Kromě toho provozuje klinika další zdravotní projekty, jako jsou pravidelné
návštěvy a prohlídky v sirotčinci v Kasisi nebo v buši v oblasti Chiawa. Sociální projekt koordinuje a dohlíží na něj
česká sociální pracovnice v Zambii, která má též na starosti
důležitý projekt Adopce zambijských dětí na dálku.
Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
Zambie není stejná jako Česká republika, je jiná od základu.
Pokud však slovo „jiný“ pro Vás neznamená horší či lepší, ale
pokud ho berete jako synonymum slova „odlišný“, pak není
problém si místní kulturu zamilovat. Ještě jednou děkuji všem,
kteří pomohli dětem v Zambii a hlavně také paní a panu Černohorskému, kteří výstavu umožnili. Děkuji mnohokrát.
Slečně Pavlíně děkuji za rozhovor a přeji jí, aby se někdy
ještě do Zambie podívala.
Eva Hozmanová

Také se vám doma postupem času hromadí dioptrické brýle, které již nepoužíváte a je vám líto je vyhodit? Podpořte projekt
„Dejme brýle Africe“. Celý projekt vznikl na základě myšlenky, že pacienti oční kliniky po operaci často odkládají své brýle a již je nepotřebují.
Na druhé straně v zemích, jako je Keňa, mohou být právě brýle pro některé obyvatele nedosažitelně drahé. Podle slov bratra Phanuela Osweta - faráře Církve československé husitské,
který právě z Keni pochází, je v této části Afriky
mnoho obyvatel se špatným zrakem. Především
finanční nedostupnost vyšetření u odborného lékaře či případné pořízení brýlí je také překážkou
k sebevzdělávání. Kdo brýle používáte a někdy
se vám stane, že zrovna nejsou po ruce, když potřebujete něco přečíst, se jistě dokážete vžít do situace lidí, kteří by je zoufale potřebovali, ale jejich
získání je pro ně nemožné.
Církev československá husitská se stala největším partnerem tohoto projektu, jehož cílem je
usnadnit Keňanům přístup k četbě a vzdělání.
V celé České republice se do projektu již zapojilo
mnoho škol, obcí, firem i jednotlivců. První zásilka
s 1266 brýlemi dorazila do Keni letos v únoru,
díky dopravní společnosti Lagermax, která zajistila dopravu na místo určení zdarma.
Brýle jsou ještě na našem území čištěny, měřeny a baleny tak, aby v nemocnici společnosti
ADRA v Keni mohly být předány do užívání.
Pokud vám doma nějaké starší brýle přebývají a chtěli byste se do sbírky zapojit, můžete je přinést do prodejny mobilů k panu
Hofírkovi, v ulici Terezínská 49 /naproti supermarketu Billa/.
Hz

Den dětí se blíží

Velkou zábavnou show pod názvem „Letní sněhulák“
jsme připravili pro všechny děti na pátek 5.6.2009 ve 14.45
hod. Na pódiu přírodního areálu Osmička je zdarma připravena interaktivní zábava pro malé i velké děti a jejich rodiče,
soutěže se spoustou cen, dětská diskotéka a vystoupení
zpěváka Fešáka Pína s tanečnicemi.
Ještě bych se chtěla zmínit o naši největší akci - pálení
čarodějnic. Letos jsme poprvé po mnoha letech zažili „slušnou“ dešťovou přeháňku. Vůbec to neodradilo kolem 2 000
návštěvníků, kteří mohli shlédnout nejdříve odpolední program - hudební soubor učitelů a Enklávaband ZUŠ Lovosice,
potom vystoupení aerobiku ELKA a příspěvek farní charity
s vystoupením kankánu.9 soutěžících čarodějnic se představilo, zatančilo a při třetím úkole nakreslilo na nafukovací
balonek svoji podobiznu.
Ve večerním programu zaujala hlavně všechny děti skupina historického šermu Lepus. Ta slavnostně zapálila hranici s čarodějnicí ve chvíli, kdy se spustila dešťová přeháňka. Než se ale připravila skupina Nestel Postel bylo po
dešti . Do půlnoci pak hrála hudební skupina Paradox
Poděkování patří zejména pracovníkům technických
služeb MÚ, bez kterých by tato akce vůbec nemohla proběhnout .
Oznámení: Všechny kroužky v budově Elka končí
15.června.
Je poslední šance přihlásit své dítě na příměstský tábor v Elku. Nabízíme tyto termíny:
13.7.-17.7.2009 20.7.-24.7.2009 27.7.-31.7.2009
03.8.-07.8.2009 10.8.-14.8.2009
Hamerníková
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České republiky
Policie České republiky, obvodní oddělení v Lovosicích
ukončila v dubnu 2009 mimo jiné tyto případy překročení
zákonů:
2. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 tr. zákona podezřelé K. A. z Třebenicka, která v prosinci 2008 pozměnila údaje na
lékařském Potvrzení o pracovní neschopnosti, kdy si
prodloužila pobyt doma o 5 dní.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému V. K. z
Lovosicka, který téhož dne v obci Jenčice řídil vozidlo
Citroen AX, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
3. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému Z. R.
z Teplicka, který téhož dne v obci Velemín řídil vozidlo
Ford Transit, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
6. 4. - byl odložen případ trestných činů Řízení vozidla bez
řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření
výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1c) tr. zákona, kterého se dopustil podezřelý M. C. z Třebenicka, který koncem září roku 2008 na Třebenicku opakovaně řídil vozidlo Škoda 105, přestože mu byl
Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení
motorových vozidel a není tak držitelem řidičského
oprávnění. Vzhledem k tomu, že je podezřelý trestně
stíhán pro závažnější trestnou činnost, je jeho další stíhání za řízení vozidla bez oprávnění neúčelné.
8. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Ublížení na zdraví podle § 221
tr. zákona a Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému E. D. z Lovosic, který počátkem ledna v Lovosicích na veřejnosti fyzicky napadl 18 letého muže,
kterému způsobil zranění s léčbou delší jak 1 měsíc.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestných činů Krádež podle § 247 tr.
zákona, Neoprávněné držení platební karty podle §
249b tr. zákona a Neoprávněné užívání cizí věci podle
§ 249 tr. zákona podezřelému M. M. z Prahy, který kon-

cem února 2009 svému spícímu známému odcizil z pokoje ubytovny v Opárně platební kartu a klíče od vozidla
Škoda Favorit, s vozidlem odjel do Lovosic, kde z bankomatu vybral hotovost 9.000 Kč.
10. 4. - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle
§ 247 tr. zákona, Poškozování cizí věci podle § 257
a Neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr.
zákona podezřelému D. P. z Teplic, který
v polovině února 2009 se vloupal do prodejny potravin
v obci Lhotka
koncem února 2009 se vloupal do dvou vozidel v obci
Lhotka
koncem března 2009 v obci Litochovice se vloupal do
vozidla Seat Cordoba
koncem března v Lovosicích se pokusil vloupat do vozidla Volkswagen Sharan
- počátkem dubna 2009 se pokusil v obci Lhotka vloupat
do vozidla Škoda Octavia. Poškozeným tak způsobil
škodu ve výši 48.000 Kč.
16. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému R. D. z Lovosic, který týden předtím odcizil svému známému z kapsy peněženku s finanční
částkou 4.000 Kč.
19. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové
látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. P. z Dolánek, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Citroen
ZX, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,57 promile alkoholu v krvi.
20. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému K. D.
z Lovosicka, který téhož dne v Lukavci řídil vozidlo
Fiat Tipo, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
22. 4. - bylo sděleno obvinění z trestného činu Úvěrový
podvod podle § 250b tr. zákona podezřelé M. D. z Lovosic, která v listopadu 2007 v žádosti o poskytnutí
úvěru společnosti Citibank uvedla nepravdivé údaje
o svém zaměstnání. Úvěr ve výši 100.000 Kč jí byl poskytnut.
23. 4. - bylo sděleno obvinění z trestných činů Podvod podle § 250 tr. zákona, Zpronevěra podle § 248 tr. zákona
a Poškozování cizích práv podle § 209 tr. zákona podezřelému P. P. z Mostu, který jako pracovník společnosti Provident uzavíral smyšlené smlouvy o úvěru,
přičemž peníze inkasoval sám pro svou potřebu. Způsobil tak škodu ve výši nejméně 80.000 Kč.
24. 4. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
J. M. z Bohušovic, který od března 2003 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 107.300 Kč.

25. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona a Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému T. B. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil
vozidlo Ford Transit, přestože není držitelem řidičského
oprávnění. Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno 1,78 promile alkoholu v krvi.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému L. D. z Velemína, který
téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Peugeot, přestože
byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo
naměřeno 1,06 promile alkoholu v krvi.
27. 4. - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání
povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
P. H. z Lovosic, který od října 2007 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 32.600 Kč.
29. 4. - bylo sděleno obvinění z pokusu trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona podezřelému M. J. z Lovosic, který v červenci loňského roku
úmyslně nechal puštěný plyn v bytě, který byl nucen vystěhovat. V případě požáru či výbuchu by vznikla škoda
ve výši 414.000 Kč.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Ublížení na zdraví podle § 221 tr.
zákona a Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému J. H. z Třebenic, který počátkem března v Lovosicích na veřejnosti fyzicky napadl 30letého muže, kterému způsobil zranění s léčbou delší jak 6 týdnů..
30. 4. - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému P. M. z Lovosic, který se v polovině dubna
2009 vloupal do kabin fotbalistů ve sportovním areálu
v Lovosicích, kde odcizil teplákové bundy a sportovní
obuv v hodnotě 6.000 Kč.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému M. Ř.
z Třebívlic, který téhož dne mezi obcemi Chrášťany
a Dřemčice řídil vozidlo Daewoo Racer, přestože není
držitelem řidičského oprávnění.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu
úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému J. V. z Libochovic, který téhož dne v obci Keblice
řídil vozidlo Ford Escort, přestože mu byl Městským úřadem v Lovosicích vysloven zákaz řízení a není tak
držitelem řidičského oprávnění.
V průběhu měsíce dubna byly policisty OOP Lovosice zadrženy čtyři celostátně hledané osoby.
npor. Antonín Petržilka

Výpis ze zásahů Lovosické Záchranného hasičského sboru
s přechodným sídlem v Litoměřicích:
2.4. jednotka vyjížděla k požáru sena a kůlny k Siřejovicím, po uhašení byla jednotka odvolána k další události - k dohašení požáru stohu do obce Želechovice
týž den jednotka byla vyslána jako posila s výškovou technikou AP 27 k požáru sazí v komínu do Jezuitské ulice v Litoměřicích
4.4. jednotka hasila požár domovního odpadu ve Lhotce nad Labem.
6.4. hlášen požár travního porostu, jednotka však požár nenašla, jednalo se zřejmě o planý
poplach
7.4. jednotka vyjížděla k úniku provozních náplní z nákladního automobilu DAF ve Vrbičanech,
byl proveden úklid vozovky včetně zasypání a úklidu sorbentů
9.4. jednotka vyjížděla k vyproštění 4 osob ze zaseknutého výtahu v Dlouhé ulici v Lovosicích
12.4. likvidovali jsme následky dopravní nehody osobního vozu PEUGEOT 205 ve Velemíně,
vozidlo zde skončilo na střeše a vytekla část provozních náplní. Zasahující družstvo provedlo zasypání úniku provozních náplní a následný úklid. Naštěstí ke zranění osob nedošlo...
15.4. Naše jednotka vyjížděla k požáru osobního vozu Škoda Octavia na kruhovém objezdu u Lukavce ( obr. 1)
16.4. Hasili jsme požár včelínu na Mentaurově, posléze i část lesa; na místě zasahovaly : PS Litoměřice, PS Lovosice,JSDHo Litoměřice
17.4. jednotka vyjížděla k požáru do Slatiny, na místě bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení rostlinných odpadů.
25.4. Hasili jsme požár balíků slámy ve statku v Malých Žernosekách, na místě zasahovala jednotka PS Lovosice, PS Litoměřice, JSDHo Chotiměř a JSDHo Třebenice
27.4. Poskytnutí technické pomoci a to uřezání prasklé větve u dětského hřiště na Osmičce v Lovosicích.
nprap. Novotný Karel
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Písničkář Jaroslav Hutka poprvé v Lovosicích
dalo v roce 2008 knihu, básnické dílo z let 1965 až 1995
(Spisy Jaroslava Hutky, svazek 2). Jako první díl vyjdou
Písně, jako třetí díl Fejetony, celkem mají spisy obsahovat 8
svazků. Muzeum a archiv populární hudby připravily výstavu
folku pod názvem Omamné květiny pravdy v Kulturním centru U Kaštanu v Břevnově (výstava potrvá do konce září
2009). Jsou zde připomenuti hlavně písničkáři seskupení
do sdružení Šafrán.
V Lovosicích nám zpíval přes tři hodiny, skutečně jen
s malými přestávkami. Písně starší, legendární, Havlíčku,
Havle, Náměšť, songy z nového CD Koncert v barvách
Světlé (Böhmen und Mähren, Sudety – melodie jsou od
V. Veita) i další oblíbené – Haleluja, tramvaje, Hádala se duše
s tělem, Slunečnice..., také nové dětské z roku 2007 - Knedlík, Ještěr a kamion a Červený vozíček a mnoho jiných. Písničky prokládal průvodním slovem, například:
„Téma výslechu bylo: O kom je písnička Havlíčku, Havle?

Já poťouchle tvrdil, že o Havlíčku Borovském. A oni mi nedokázali, že to tak není. Takže, když mě potom propouštěli,
tak takový tlusťoch, který se představil jako šéf, mi na rozloučenou říkal: "Jste chytrej, ale uvědomte si, kdo chce psa
bíti, ten si hůl najde." No, pak jsem našel ve svém spise takovou příjemnou poznámku, že jsem příliš inteligentní na to,
aby se mi snadno dala prokázat protistátní činnost. To je téměř státní vyznamenání.
Také vyprávěl o tom, jak 15 let nepsal a že začal psát
písně znova až v roce 2006, ve Francii. Jednak jsou to
písně, kterým říká písničkář AKVARELY. Další písničky jsou
vlastně dětské a CD jmenuje se ZVÍŘÁTKA. Poslední cédéčko je z koncertu ve Světlé nad Sázavou z 29. ledna
2009. Přejme Jaroslavu Hutkovi ještě hodně inspirace pro
další skládání a věřme, že v Lovosicích nebyl naposledy.
Rozcházeli jsme se z koncertu až po 23. hodině, spokojeni
a plni námětů k přemýšlení.
Hz (foto hv)

V úterý 28. dubna přijel na pozvání občanského sdružení
Okrašlovací spolek Lovosicka do lovosické čajovny Bez Názvu
zpěvák Jaroslav Hutka. Skladatele a písničkáře Jaroslava
Hutku netřeba příliš dlouho představovat. Původně sice vystudoval pražskou uměleckoprůmyslovou školu, ale už od
konce šedesátých let začal vystupovat se svým vlastním hudebním programem, ve kterém popularizoval moravské lidové
písničky, a to zejména ze sbírek Františka Sušila a Františka
Bartoše. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán
(dalšími členy byli např. V. Merta, V. Třešňák, P. Lutka, D. Voňková aj.). Stal se signatářem Charty 77, měl zakázáno vystupovat a texty vydával pouze v samizdatu. Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci
v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 25. listopadu 1989 vrátil a zpíval na Letenské pláni Stůj, břízo zelená a legendární Náměšť; byl první, kdo se vrátil do Československa. Pak už natrvalo zůstal ve vlasti. Postupem času se z něho stal kritik české
politiky, se stavem české společnosti spokojen rozhodně není.
Svou tvorbu si od roku 2000 vydává sám. Vypaluje si CD
na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly
a sám je distribuuje, buď přes internet nebo na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na CD. Nakladatelství Galén mu vy-

OKRAŠLOVACÍ KROUŽEK LOVOSICKA

Výzva pro absolventy

Jak uvádí zakladatel Okrašlovacího kroužku Lovosicka Miroslav
Závada, hodlá občanské sdružení
věnovat velkou pozornost ochraně
životního prostředí a péči o krajinu
Lovosicka a Českého středohoří.
Spolek připravuje regeneraci několika naučných stezek. Členové by
chtěli výhledově upravit některá turistická odpočinková místa, jako
jsou lavičky podél oblíbených vycházkových tras v okolí města Lovosice.
„Jedna z prvních akcí Okrašlovacího kroužku o.s. byl koncert písničkáře Jaroslava Hutky, který se konal
28. dubna ve spřáteleném podniku
v Čajovně Bez názvu. Dále chystáme výstavu děčínské umělkyně,
která se věnuje fotografování skla.
Následovat bude povídání s promítáním o konfliktu Srbska a Kosova,
a to z pohledu Srbů. Naplánovaný je
také koncert evangelického faráře
a undergroundového písničkáře
Svatopluka Karáska.V letošním roce
uplyne 20 let od pádu totalitního re-

SPŠ Duchcov

Počátkem roku 2009 vzniklo v Lovosicích občanské sdružení Okrašlovací kroužek Lovosicka o.s.;
v dubnu bylo nové občanské sdružení zaregistrováno na Ministerstvu
vnitra České republiky. V současné
době má Okrašlovací kroužek o.s. 9
členů a dalších 16 osob jsou tzv.
přátelé Okrašlovacího kroužku o.s. ,
což je další forma členství.

žimu, což bychom rádi připomenuli
a také oslavili. Další činností budou
nekonformní kulturně společenské
aktivity.“ Tento program Kroužku
nám nastínil jeho předseda Miroslav
Závada; podle něho má být právě
pořádání hudebních koncertů a dalších kulturních akcí jednou ze stěžejních aktivit Okrašlovacího
kroužku.
Členové se v neposlední řadě budou věnovat okrašlování turistických
stezek a péči o objekty spojené s Lovosickem a jejich zachování pro
další generace. Rádi by rovněž spolupracovali se všemi občanskými
sdruženími nejen v Lovosicích
a v okolí, například s Okrašlovacím
spolkem Terezínska, ale i ostatními,
která vyvíjejí podobné aktivity. Cílem činnosti Okrašlovacího kroužku,
a tomu již napovídá i název
kroužku, je vnitřní i vnější okrášlení.
Přejme novému občanskému
sdružení, aby se jim práce dařila
a aby byla ku prospěchu všech občanů Lovosicka.
Hz, foto (hv)

Duchcovská SPŠ bude v letošním roce slavit 90. výročí svého trvání. Byla založena
1.12.1919 jako Státní odborná horní škola.
K tomuto výročí SPŠ chce vydat almanach.
Prosíme všechny bývalé absolventy, aby poskytli škole dobové dokumenty, které bychom
v Almanachu otiskli. Materiály zasílejte se zpáteční adresou, vše vrátíme nepoškozené zpět.
V průběhu měsíce září chceme uspořádat
společné setkání absolventů školy zakončené
přátelským posezením. Další upřesnění termínu setkání proběhne tiskem, sdělením na
webových stránkách školy nebo napište svůj
kontakt na adresu:
SPŠ Duchcov,
Duchcov, Kubicových
Kubicových 2,
2, 419
419 01
01 Duchcov
Duchcov
SPŠ
další informace www.spsduchcov.cz,
další informace
na tel: www.spsduchcov.cz,
417 835 336,
na tel:
417 835 336,
nebo email:
barova@spsduchcov.cz
nebo email: barova@spsduchcov.cz
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Nové sportovní hřiště v Třebívlicích - Na stránkách
časopisu Paája ZŠ Třebívlice je fotografie místních mladých čarodějek, které kouzelnickým rituálem zasvěcují
v předvečer filipojakubské noci nové multifunkční sportovní hřiště v obci. Při otevření sportovního areálu 30.
dubna vystoupil i kroužek country tanců třebívlické školy
pod vedením paní učitelky Tiché. Stavba hřiště přišla na
1,870 mil. Kč, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
činila 90%. V době školního vyučování od 8 do 15 hodin
bude hřiště sloužit žákům školy, po 15. hodině také ostatním zájemcům o sport a hry (odbíjená, košíková, tenis,
florbal aj.).
Nový server Deník politika - Pod webovou adresou
http://www.denikpolitika.cz najdete databázi politiků, stran,
obcí a krajů. Nový internetový portál nabízí seznam cca 63
tisíc českých politiků, 6538 obcí a 146 politických stran.
O některých politicích tu najdete mnoho informací včetně
třeba znalosti jazyků, někteří ještě své stránky nevyplnili. Uvidíme, zda budou potřebné informace doplněny. Nápad je to
ale dobrý, politikovi lze i napsat a přístup na portál je zdarma.
Z politiků okresu Litoměřice má vyplněný životopis např.
Bc. Jana Ryšánková, ale to asi jen díky tomu, že je v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, naše Bc. Lenka Tomanová
má uvedeny alespoň kontaktní údaje. Ostatní lovosičtí zastupitelé mají uvedeno jen jméno a politickou příslušnost.
Žernosecký přívoz začal převážet - Prvního května letošního roku opět vyplul přívoz spojující obce Malé a Velké
Žernoseky, loď jezdí už od září 1999. Turisté a cykloturisté
vzali přepravu mezi oběma obcemi útokem, o víkendu loď
přepravila stovky turistů. Převoznická loď Ludmila (nese
jméno po starostce Velkých Žernosek Ludmile Pafelové)
prošla během zimy a jara opravou, měnila se část opláštění.
Jízdní řád a ceny přívozu zůstaly pro letošek zachovány (děti
do 6 let zdarma, mládež do 18 let 10 a dospělí 15 korun, za
psa, kolo nebo dětský kočárek zaplatíte 5 korun. Loď by měla
převážet pasažéry sedm dní v týdnu a to od 7 do 19 hodin,
o prázdninách o víkendech do 21 hodin. O provoz se budou
starat dva převozníci, kteří jsou zaměstnáni na veřejně prospěšných pracích. Na převoz obec dostává dotaci z úřadu
práce, přívoz si na sebe nevydělá, i když ročně převeze přes
dvanáct tisíc cestujících. Nedaleké občerstvení U přívozu
prošlo mírnými úpravami a změnou provozovatele, kterým
je nyní Miroslav Bundavič.

Okupace Třebenic vojskem Sutomské svobodné super republiky (dále SSSR) - V pátek dopoledne na 1. máje
došlo k přepadení pokojného města Třebenice nájezdníky
SSSR; k vidění byla i historická vojenská technika. Radnice
byla donucena okupanty předat klíče od města a „kolaboranti“
nadšeně „osvoboditele“ objímali. Happening uspořádali obyvatelé Sutomi, městské časti Třebenic. V samotné obci Sutomi se už ráno před invazí uskutečnil opravdový prvomájový
průvod, ve kterém nechyběli ani svazáci s mávátky.
Kostel sv. Martina v Solanech se bude opravovat - Obec
Děčany získala od Státního zemědělského investičního fondu
dotační prostředky z Programu rozvoje venkova na akci „Obnova a revitalizace kulturní památky - kostel sv. Martina v Solanech“ ve výši 3 500 000 korun. Obec vypsala na provedení
stavby výběrové řízení. V nejbližší době čeká Solany na hřišti
v Solanech také fotbalový zápas a Dětský den - 27. června.
Příručka pro důchodce - Česká správa sociálního zabezpečení vydala publikaci „Příručka budoucího důchodce
v roce 2009; případným zájemcům je zdarma k dispozici v Litoměřicích na OSSZ, Seifertova 2063/3, 412 01 LitoměřicePředměstí. V publikaci se dozvíte všechny důležité informace, které potřebujete znát před odchodem do penze,
s praktickými příklady výpočtu důchodu, právními předpisy
a vhodnými kontakty.
Lovosické hráčky postoupily do ligy - Naše basketbalistky bojovaly ve dnech 25. a 26. dubna o právo zahrát si II.
ligu žen. Jelikož pražský zástupce se nepřihlásil, rozhodovalo
se tedy pouze mezi Lovosicemi a Tachovem - vítězem Západočeského přeboru. První utkání v sobotu se hrálo na palubovce Lovosic a skončilo 80:43. Odveta se v neděli hrála v Tachově a lovosické ženy prohrály o bod, 58:57. Děvčata ligu
vybojovala a udělala lovosickým fanouškům velkou radost.
Gratulujeme všem hráčkám k postupu do II. ligy!
Opilý politik dostal podmínku - Jistě se ještě pamatujete na případ arogantního zastupitele za ČSSD městské
části Praha-Radotín, který byl zadržen Policií ČR v Třebenicích, jak řídí v opilosti (nadýchal přes 2,5 promile). Po propuštění z lovosické služebny chtěl odjet autem, nakonec byl
dostižen a vsazen do cely. U soudu dostal 3 měsíce podmínečně na dobu 1 roku, pokutu 30 tisíc korun a zákaz řízení na 18 měsíců. Rozsudek už nabyl právní moci. Provinilec podal rovněž k 31.3.2009 rezignaci na funkci zastupitele
městské části Prahy 16.
Hz

Koncert pro záchranu kostela v Mukově 18.4.2009)

stryní Pavlou Linkovou. Sbor zazpíval několik latinských
písní (Cum Decore, Magnificat, Ecce panis), ukrajinskou a
moravskou píseň a tři spirituály. Přestože byla velká zima,
posluchačů přišlo a přijelo poměrně dost a náš sbor sklidil zasloužený potlesk. Od muzikantů i zpěváků je hezké,
že obětují svůj volný čas, aby napomohli opravě krásného, leč bohužel opravdu chátrajícího kostela. Křížová
cesta pravděpodobně pochází z 19. století, je ještě s německými nápisy. Kostel byl velikonočně vyzdoben, 12.
dubna se v něm konala mše za účasti bývalých rodáků
z celého světa. I ti přispívají na opravu kostela. Všem, kteří
podávají pomocnou ruku, je nutno poděkovat. A mezi ty patří i naši lovosičtí hudebníci.
Hz

Koncert národnostních menšin v Teplicích - Skupina 14
lovosických členů a sympatizantů Svazu Maďarů se zúčastnila "SLAVNOSTNÍHO HUDEBNÍHO VEČERA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN", který se uskutečnil 21. dubna v koncertním sále Lázeňského domu Beethoven v Teplicích.
Koncert pořádala Regionálna obec Slovákov v Teplicích, Židovská obec Teplice a Svaz Maďarů žijících v Českých zemích
Lovosice. V rámci programu byla zastoupena slovenská, maďarská, židovská a ruská kultura. Program uváděl Mgr. Pavel
Ryjáček, redaktor Českého rozhlasu v Praze. Koncertu byli
přítomní zástupci maďarského sdružení z Drážďan a ředitelka
konzulárního oddělení velvyslanectví Slovenské republiky
v ČR Jozefina Škorupová. Záštitu převzal PhDr. Václav Hofman, předseda výboru pro národnostní menšiny Ústeckého
kraje, který se také osobně večera zúčastnil.
S hebrejskými písněmi se představil dětský pěvecký sbor,
Slovensko zastupoval zpěvák Ján Kostelecký a slovenské
písně a árie zazpívala i Jana Červinková. Árie z několika ruských oper přednesl Nikolaj Někrasov. Příspěvkem lovosické
maďarské pobočky byl houslista Balázs Loboczky, který virtuózně zahrál několik tanců od Bély Bartóka a Uherské
tance č. I., V. a VI . J. Brahmse. Koncert korunovaly árie
z operet Imricha Kálmána - Čardášová princezna, Země úsměvů a Paganini v provedení zpěváků Evy Boháčkové
a Pavla Macháta - sólistů Severočeského divadla opery
a baletu Ústí nad Labem, za klavírních doprovodů Jřího
Pakandla, Jana Valty a Iriny Lorents. Hezký večer byl zakončen posezením v teplické maďarské kavárně Budapešť
při maďarských specialitách.
Havlíček na zámku v Libochovicích - Pro Českou televizi natáčí příběh posledních 11 let života českého novináře
a literáta Karla Havlíčka Borovského podle scenáře Martina
Šafránka režisér Dušan Klein. Film ponese název Zakázaný člověk a představitelem Karla Havlíčka je David Švehlík, v roli novinářova „přítele“ a později protivníka Wagnera
se představí Marek Taclík. Film byl natáčen v dubnu i na
zámku v Libochovicích, v Doksanech, Praze a dalších místech. Na obrazovkách ho uvidíme koncem roku.

Dobří lidé stále žijí

V malé, ale činorodé, vesničce Mukov u Bíliny pracuje
pro záchranu kostela sv. Prokopa místní občanské sdružení. Kostel sv. Prokopa v Mukově pochází z r. 1760 a stojí
na návrší obce. V minulém roce se událo mnohé: na počátku byla výstava fotografii o historii a současnosti obce
Mukov a jejího okolí. S výstavou, která zaznamenala rekordní počet návštěvníků přišly nejen první sponzorské
dary, ale také pozvání do Bavorska na setkání německého
spolku rodáků Bílinska v jejich partnerském městě Gerolzhofen. Pár dní po návratu z Gerolzhofen se podařilo za
podpory starostky obce Boženy Zemanové vyzdvihnout téměř 60 let pohřbenou sochu sv. Prokopa - patrona vesničky
Mukov. Jediným vodítkem k jeho nalezení byly výpovědi
pamětníků a dobová fotografie dovezená z Bavorska. Také
se povedlo opravit a naladit výborně zachovalé kostelní
varhany. Varhany pochází z roku 1903 a pořízeny byly na
náklad knížecího lobkovického patronátu. Oprava varhan
trvala půl roku a financována byla z příspěvku Severočeských dolů Chomutov a Obce Hrobčice. Po generálním
úklidu poprvé ožil i celý kostel sv. Prokopa v sobotu 20. prosince a to adventním koncertem, který pořádalo zřízení pro
jeho záchranu. Ve zcela zaplněné lodi kostela zazněly
koledy a pastorely v úžasném podání 14 členného
souboru lovosického gymnázia In flagranti (tak alespoň
píše Jana Syslová, předsedkyně Občanského sdružení na
záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově, v Teplickém deníku). Podávalo se svařené víno a domácí vánoční pečivo,
každý si také mohl odnést nově vydané pohlednice obce
a kostela. Závěrečný obrovský aplaus diváků potvrdil, že
si zde všichni přejí zachování kostela i místních tradic. Vysněný cíl "renovace kostela" je ale pořád v nedohlednu.
Stav střechy je havarijní a po rekonstrukci volá již
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dlouho. Vyžádá si ovšem investici ve výši přes jeden milion korun. Snahou sdružení je také nechat zrestaurovat sochu sv. Prokopa a do mukovského kostela vrátit starý
zvon. Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa
v Mukově má na Ústeckém kraji tři žádosti, první žádost o
dotace z kraje je zaměřena právě na opravu střechy kostela. Sbírky na opravu kostela se konají i při koncertech
vážné hudby. Zatím poslední koncert se konal v sobotu 18.
dubna.
V úvodu vystoupili s Jarním hudebně-poetickým pásmem žáci ze základní školy v Bílině pod vedením paní učitelky Moniky Kuncové. Asi dvacet dětí od 1. do 4. třídy zazpívalo několik národních písní (Červený šátečku, Když
jsem byl maličký pacholíček),
předneslo několik básní (Březen, Co všechno musí dělat
jaro) a zakončilo pásmo zpěvem písně Tři oříšky pro Popelku. Poté se představili lovosičtí umělci: Markéta Stará
(varhany) a Miroslav Zuziak
(housle) přednesli dvě skladby
A. Vivaldiho a Petra Kaciánová (varhany) a Ludmila Velemanová (příčná flétna)
skladby Andante cantabile V.
Blodka, Meditace z opery
Thais J.E.Masseneta a Koncert D dur - 1.věta J.A.Hasseho. Opět vystoupil i pěvecký
soubor lovosického gymnázia
In flagranti se svou sbormi-

Kostel sv. Prokopa v Mukově u Bíliny

LOVOŠ
Středa 3. června - PROMENÁDNÍ KONCERT. Hraje
orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef
Turek. Václavské náměstí, v 16,30 hodin.
Čtvrtek 4. - sobota 6. června - HAŠMAR COUNTRY
LOVOSICE. Areál „Osmička“, 14. ročník hudebního festivalu města Lovosice, Vstupné na
celý festival (čtvrtek - sobota) 140 Kč dospělí, 70
Kč důchodci
Čtvrtek 4. června - HAŠMAROVSKÁ HOSPODA Red Leaf, Kincl Creek, Petra Band, Lást Kafe,
Sebranci, Karavana - Od 17:30 hodin, vstup
volný
Pátek 5. června - HAŠMAR COUNTRY I - Kasperle
Band, Eliška Ptáčková, Pavel Bobek a DT,
Gruns and roses, Od 19 hodin, vstupné 100 Kč
dospělí, 50 Kč důchodci
Sobota 6. června - HAŠMAR COUNTRY II - Od
plotny skok, Burizon, Nová sekce, P.R.S.T, AG
Flek a další. Od 14 hodin, vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč důchodci
Pondělí 8. června - Geografická přednáška - NORSKO. Oslo, příroda Národních parků, polární
kruh, Lofoty, Nordkap aj. Beseduje a promítá

Koncerty
Základní umělecká škola Lovosice
3.6. Koncert komorní hudby, sál Bratrské jednoty baptistů od 18 hodin.
10.6. Promenádní koncert s mateřskými školami - populární hudba - Hudební skupina učitelů, Enkláva,
Václavské náměstí, začátek ve 15 hodin.
21.6. Evropský svátek hudby, populární hudba - Hudební skupina učitelů, Enkláva, Václavské nám., od
14 hodin.
2. koncert Třebenického hudebního léta
20.6. Trio Klavion: Jan Mach - klarinet, Petr Šporcl - violoncello, Miloslava Machová - klavír. Muzeum českého granátu v Třebenicích (od 18 hodin).
13.6. 45.ročník Festivalu L. van Beethovena - Škampovo kvarteto (Helena Jiřikovská, Daniela Součková - housle, Radim Sedmidubský - viola, Lukáš
Polák - violoncello) Bývalý jezuitský koncert Zvěstování P. Marie, Litoměřice, od 19 hodin.
Mezinárodní festival Litoměřické varhanní léto 2009
10.6. Michel Colin (Francie) - varhany
24.6. Raymond O'Donnell (Irsko) - varhany Oba koncerty
se konají v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od
19 hodin.
15.6. Ondřej RUML & BIG BAND CL (Swingový a jazzový
večer). Dům kultury Litoměřice
Výstavy
25.4.-31.8. Výstava fotografií „České středohoří Miroslava Hvorky“ (fotografie lze i zakoupit). Hotel LEV, Lovosice.
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti)
14.5.-31.8. Petr Kien - Autorská výstava z díla židovského malíře, spisovatele a dramatika, výstavní
prostory IV. dvora Malé pevnosti v Terezíně
24.4.-04.6. Adolf Born - grafiky a ilustrace
5.6-9.7.
Aleš Vondřich, Kateřina Dominová - obrazy,
plastiky a kachle. Obě výstavy se konají v Galérii U Brány, Úštěk, po-so 9-17, ne 13-17
6.-14.6.
Výstava kaktusů v zámeckých sklenících,
Státní zámek Libochovice

ČERVEN 2009

promítá odborný asistent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Ivan Farský,
CSc.- Klubovna KS v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Neděle 14. června - Divadlo Kašpar s představením na lodi TAJEMSTVÍ - ROZMARNÉ LÉTO.
Kotviště - areál TJ YACHT klub, vstupné 200 Kč.
Středa 17. června - PROMENÁDNÍ KONCERT.
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí
Josef Turek. Václavské náměstí, v 16,30 hodin.
Pátek 19. června - TŘI SESTRY, Gambrinus Tour
2009. Areál „Osmička“, v 17 hodin, vstupné 245
Kč. De Bill Heads, Doctor PP, E!E, Vynález
Zkázy... Předprodeje: KS Lovoš, Infocentrum,
Rock klub Gambrinus
Úterý 23. června - PROMENÁDNÍ KONCERT. Hraje
Dechová harmonie pod vedením MgA. Jiřího
Lhotského. Václavské náměstí, v 17 hodin.
Připravujene na červenec - FILMOVÉ LÉTO na „Osmičce“.
HB
Změna programu vyhrazena.
Kulturní středisko Lovoš připravuje na červenec

FILMOVÉ LÉTO na „Osmičce“
26.6.-31.7. Výstava obrazů Gennadije Avdějeva - Muzeum českého granátu Třebenice.
1.5.-14.6. Jiří Kubový - Obrazy travin a stromů. Synagoga Úštěk
30.4.-7.6. Jaroslav Hovadík - obrazy, kresby a plastiky
25.6.-27.9. Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění II. Obě výstavy se konají v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí, 9-12, 13-17 hodin.
Ve středu se až do odvolání neplatí vstupné!
23.4.-14.6. Monika Havlíčková - HIPPODROM (soubor
soch, doplněný o volný cyklus barevných expresivních kreseb)
23.4.-14.6. IVA MAŠÍNOVÁ - POTICHU. Obě výstavy se
konají v Galerii moderního umění, Roudnice
n./ L., denně 10-12, 13-17 mimo pondělí.
7.4.-28.6. Orchideje Českého středohoří - výstava ve
spolupráci s CHKO České středohoří a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n.L. Oblastní muzeum v Litoměřicích, denně mimo pondělí od
10 do 17 hodin.
15.5.-15.10. Výstava "Výtvarní umělci Českého středohoří" (obrazy, fotografie, grafika) Autoři žijí
a tvoří v tomto regionu nebo jsou Českým středohořím inspirováni. Vlastislav, galerie na zámku Skalka. Otevřeno Po-pá 10-15, so, ne,
svátky 10-16.
6.6.-31.8. Památné stromy na Roudnicku Podřipské
muzeum, Roudnice nad Labem. Otevřeno
denně mimo pondělí 10-12 hod. a 12:30-16
hod.
Divadlo Karla Hynka Máchy
3.6.
Noel Coward: Líbánky aneb Láska ať jde
k čertu (Komedie: Dvojice bývalých manželů
se po letech setkává v drahém francouzském
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými
novými a mladšími partnery. Opět se do sebe
zamilují. Hrají: Klára Issová, Jiří Langmajer,
Jan Teplý ml., Kristýna Frejová) Od 19 hodin.
19.6.-21.6. FESTIVAL LITOMĚŘICKÉ DIVADELNÍ TŘÍDENÍ - 4. ročník divadelního festivalu (přehlídka ochotnických souborů, jako host vystoupí Divadlo Vizita Jaroslava Duška
a jazzová kapela Face of Bass)
Dům kultury
3.6. FASHION WOMEN (show plná krásy, hudby a módy
nejen pro ženy)

Hrou proti AIDS
Takto se nazývá interaktivní projekt, který se
dne 24. 4. 2009 uskutečnil na naší škole (ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích).
Je zaměřen na primární prevenci AIDS/HIV a
jeho cílem je dát žákům netradičním způsobem, tj.
hrou, informace o této nemoci, o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcích. N 5 stanovištích 1-2 moderátoři předávali
žákům informace, které pak využily při svých aktivitách, při kterých museli přemýšlet o svých znalostech, postojích a především o chování v rizikových situacích. Jednotlivá stanoviště se zabývala
následujícími oblastmi:
1) cesty přenosu HIV;
2) láska, sexualita a ochrana před HIV;
3) sexualita řečí těla;
4) nechtěné těhotenství a přenosné infekce;
5) život s HIV/AIDS. Nejlepší skupina žáků,
která získala na každém stanovišti nejvíce
bodů, byla odměněna.
Žákům se tento projekt velmi líbil a doufáme, že
se s Ing. Regenou Pánkovou, která má projekt na
starost, opět uvidíme.
Mgr. Daniela Deusová,
ZŠ A. Baráka Lovosice
8.6.

Cestopisná beseda PAPUA - Nová Guinea S Tomášem Petrem uskutečníme návrat do doby kamenné ,
do papuánského pralesa, kde žijí potomci kanibalů.
Malý sál Domu kultury, 18 h.

Různé:
20.6

Budyňská koruna XIII. - Soutěž v historickém
a scénickém šermu na nádvoří Vodního hradu
v Budyni.
27.6.
Sutomská pouť - koncert souboru Hlásek v sutomském kostele.
1.6.
Prohlídky s princeznou na Státním zámku
Ploskovice (9 -13 hod.) 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
15.-19.6. Pojďte s námi do pohádky - POHÁDKA 0 ČERTOVĚ POKLADU - odehrávající se ve vybraných interiérech zámku v režii Marka Dobrodinského, Veroniky Dobrodinské a doprovodného
hereckého spolku MNS. Začátky představení
vždy v celou hodinu od 9 do 16 hodin. Délka
představení: cca 45 minut. Nutná rezervace na
tel. 416 749 092, 606 820 019
27.6.
Keramické trhy ( tradiční prodejní trhy, ukázky
originální autorské tvorby keramiků z celé ČR,
prodej pomůcek pro keramiky, doprovodný program) Čas konání: 9-16 hod., místo konání: areál
zámeckého parku
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburk je v červnu otevřeno od 9 do 18 hodin kromě pondělí,
na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v červnu otevřeno 9-18 h, poslední prohlídka v 17
h. Stálá expozice „Ulrika a Třebívlice“ v zámeckém parku
Třebívlice je přístupná v so a ne 9-11 a 14-16 hodin, jinak po
ohlášení. Muzeum českého granátu v Třebenicích je
v červnu otevřeno denně kromě pondělí, 9-17 h. Soboty ve
středohoří pokračují 30.5. exkurzí na kopci Oblík. Informace
- (www.sobotyvestredohori.webz.cz).
Pod názvem Sklíčka a kamínky vydal v dubnu 2009 Jaroslav
Čampulka (šéfredaktor našich novin) průřez svou tvorbou z let
2005-2008. Kniha je rozdělena do několika tématických celků
(Příroda začíná na zahradě, Přitiskni mi rty na čelo, Okýnka
a kukátka aj.). Některé básně jsou doprovázeny fotografiemi
nebo kresbami. Publikace není v prodeji, ale je zájemcům
k dispozici v Městské knihovně Lovosice nebo u autora. Hz
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Kultura 1989 - 2009: Lovosické galerie
Galerie Profil
V Lovosicích až do 90. let nikdy žádná výstavní galerie nebyla. Pokud se občas obrazy nebo fotografie regionálních umělců vystavovaly, dělo se tak v sále Sdruženého
klubu odborů, eventuálně v některé škole. V Kulturním
středisku Lovoš se větší výstavy (vloni např. výstava k 1.
zmínce o vsi Lovosice nebo výstava Lovosice 1938) konají dodnes, protože jiný vhodný výstavní prostor v Lovosicích není. Prvním a zároveň nadlouho posledním pokusem o zřízení stálé galerie v Lovosicích bylo otevření
prodejní Galerie PROFIL Lenky Zemanové.
Galerie byla otevřena 1. srpna 1991 v ulici Osvoboditelů 17, „v domě U Hroznu“ (dříve prodejna „Zlevněné
zboží“). Slavnostní otevření se konalo za přítomnosti skupiny severočeských umělců, kteří pomohli také s instalací
obrazů. Výstavu zahájil akademický malíř Pavel Berger, na
jeho vzletná slova navázal Antonín Barák, který „přivítal“
první galérii v historii města. K pohodě letního podvečera
přispělo vystoupení mladé flétnistky, konzervatoristky Jany
Kopecké, za varhanního doprovodu MUDr. Zdeňka Drašnara. Lenka Zemanová sama navštěvovala v letech 199091 Severočeskou lidovou konzervatoř v Ústí nad Labem
a Ateliér akademického malíře Pavla Bergra.
Majitelce s úpravou galérie pomohli rodiče a bratr. Prostory byly pro galerii přímo stvořené, výstavní síň měla překrásnou klenbu; vystaveny byly obrazy akademických
malířů Přemysla Straky, Ladislava Lapáčka, Jiřího Letáka, Jiřího Novosada a Pavla Bergra, dalších malířů
A. Baráka, A. Tůmové a J. Pavelky, fotografie Miroslava
Hvorky, litografie, plastiky z přírodního vápence, keramika a sklo. Všechna díla byla prodejná. K dispozici byly
i některé další služby - rámování obrazů, výroba rámů, paspartování a prodej výtvarnických potřeb.
Lenka Zemanová je členkou výtvarné skupiny ROLOUS (Roudnice, Lovosice, Ústí); z této skupiny působí

v Lovosicích ještě Petr Růžička. Trvalá expozice skupiny
je na zámku v Trmicích. Výtvarnice se svými pracemi
zúčastnila i Výstavy malířských a sochařských děl
„Česká imaginace II.“ ve Vídni, která trvala od 18.3. do
12.4.1995. Pořadatelem této expozice bylo ústecké Kulturní středisko Albis spolu s Velvyslanectvím ČR ve
Vídni. V Lovosicích však galerie bohužel neuspěla
a ukončila v roce 1995 svou činnost; paní Zemanová
dům prodala a dnes je tam mimo jiné Restaurace Hrozen a Herna.

Galerie "Porta Bohemica"
U zrodu myšlenky zřídit malou neziskovou a neobchodní galerii Českého středohoří v Lovosicích byli dva
členové Českého svazu ochránců přírody, a to Roderick
Slavík, předseda ZO ČSOP Lovoš a paní Jana Haasová,
malířka, básnířka a amatérská vulkanoložka. Po delších
úpravách se z bývalého tmavého krámku EKOpotravin vyloupla prostorná světlá místnost a dřevěné schody naznačovaly, že možná, někdy, bude zpřístupněno i další podlaží (stalo se tak v roce 2008). Vernisáž k otevření galérie
se konala 28. září 2007 v 16 hodin a přítomné přivítal Roderick Slavík, fotograf-výtvarník a velký ctitel krásné krajiny Českého středohoří. Paní Haasová pak přítomné seznámila s některými dávnými milovníky Středohoří,
cestovatelem von Humboldtem a Emilem Fillou a básní
pozdravila náš Lovoš. Galerie obsahuje obrazy a fotografie
známých i méně známých tvůrců, V.A. Šrůtka, Jany Haasové, Františka Hory, Petra Urbana, Milana Hladíka a dalších. V galerii jsou soustředěny i další předměty z oblasti
Středohoří, publikace, videa, časopisy a různé upomínkové předměty sloužící k propagaci krajiny. Vernisáž hudbou doprovodila studentka konzervatoře, kytaristka Lucie
Štavíková. Návštěvníci se rozcházeli až ve večerních hodinách.

V Lovosicích vládne swing
Lovosičtí ctitelé swingu se opět ve středu 6. května sešli
v sále Kulturního střediska Lovoš, aby si vyslechli své oblíbené melodie v podání mladých hudebníků. Představila se

chal Broft), bicí (Jan „Tschörw“ Červenka, zároveň moderátor pořadu), bass (Vladimír
Háp), piano (František Krtička). Jako sólista
vystoupil student Pražské konzervatoře, houslista Tomáš Kolařík. V kapele hrají studenti, muzikanti ze záliby i profesionální hudebníci a věkový průměr je opravdu nízký. Na po-

Galerie Porta Bohemica je umístěna v průchodu ulice
Osvoboditelů 936/b a nově opraveného vnitrobloku, poblíž
základní školy, která nese jméno malíře Antonína Baráka;
je v současnosti otevřena denně od pondělí do pátku od
10 do 12 hodin (bezplatně). V 1. patře galerie Porta Bohemica je od května 2008 stálá výstava obrazů čestného
občana Města Lovosice, bývalého ředitele 3. základní
školy a výtvarníka, pana Antonína Baráka (2.4.191715.8.1999). Obrazy zapůjčil pro výstavu jeho syn. Malířovy
obrazy jsou rovněž jako celá galerie věnovány krásám
Českého středohoří. Obrazy krajinu znázorňují ve všech
ročních dobách.
Posledním počinem v galerii byla výstava Vítejme jaro
s fotografiemi Květy Roznětínské. Vernisáž výstavy
proběhla 20. března 2009 a trvala do 30. dubna. Fotografie
Květy Roznětínské pocházejí rovněž z oblasti Českého
středohoří a zachycují převážně poetická zákoutí s chráněnou květenou a půvabné pohledy na krásy Českého
středohoří. V galerii se občas koná také autorské čtení. Od
roku 2009 přispívá Město Lovosice ročně na provoz galerie částkou ve výši 60 tisíc korun.
Hz
(V příštím pokračování seriálu o kultuře v posledním
dvacetiletí budou informace o Vysílání lovosického rozhlasu 1989-1996)

Paní Jana Haasová, jedna ze zakladatelů galerie.
neracemi rodiny Kopáčků - Jaroslavem Kopáčkem, jeho synem Tomášem a nyní s vnukem Jonášem. Hudebníci hráli
s chutí a při sólech je diváci odměňovali potleskem. Návštěvníci byli spokojeni, posluchači byli i na balkonu. S provedením koncertu byl určitě spokojen i jeho umělecký vedoucí, pan Jaroslav Kopáček. Mladí hudebníci Swingtetu, pro
které byl lovosický koncert jejich prvním společným vystoupením, se představil rovněž na „Swingových hodech“ 16.
května v Roudnici nad Labem.
Hz (foto hv)

Duben 2009 byl posledním měsícem v životě našich
spoluobčanů, s nimiž se jejich rodiny, přátelé a známí
rozloučili - bohužel navždy.

jim tentokrát devítičlenná kapela SWINGTET Roudnice nad
Labem, která vznikla teprve na jaře 2008 ze společné iniciativy jejich současných členů. Kapela zkouší v budově
Gymnázia Roudnice nad Labem. Od samého počátku založení kapely pomáhá hudebníkům s výběrem repertoáru a
s jeho nazkoušením pan Jaroslav Kopáček. Jak uvedl leader kapely Tomáš Hrádek, veškeré skladby, které posluchači na koncertě slyšeli, prošly jeho aranžérskou úpravou
tak, aby kapele „seděly“ přesně na tělo.
Nonet vystoupil ve složení 1. trumpeta (Jan „Krtek“ Hampejs) a 2. trumpeta (benjamínek kapely Jonáš Kopáček, 13
let), altsaxofon (Tomáš Hrádek, leader), tenorsaxofon (Jan
Vokráčka), barytonsaxofon (František Kolařík), trombon (Mi-
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zvání pana Jaroslava Kopáčka vystoupila s kapelou sólistka Swing bandu Ferdinanda Havlíka, zpěvačka Eva Emingerová-Dostálová.
Koncert kapela zahájila skladbou Say It with Music (česky
Řekni to hudbou) a pak následovaly další oblíbené skladby
známých autorů Counta Basieho, Georga Gershwina i dalších skladatelů zlaté éry swingu. Píseň Cheek to Cheek I.
Berlina si starší lidé pamatují ještě v podání Rudolfa Cortése
jako Duben, první duben. Kapela zahrála rovněž Misty, Love
Me or Leave me i další oblíbené kusy. Zazněla i Yesterday
od skupiny Beatles a zpěvačka Eva Emingerová přednesla
píseň Docela všední obyčejný den od Jana Hammera st.
Paní Eva se také zmínila o tom, že zpívala už se třemi ge-

Václav Bláha
Ladislav Sedláček
Stanislav Černý
Anna Marková
Václav Borovička
Květuše Sabitscherová
Jan Fleischmann
Václav Žižka
František Kmječ
Josef Hromada
Zdeněk Malíř
Vilam Gallo

1924
1931
1937
1921
1919
1923
1941
1934
1926
1947
1930
1948

Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lhotka n.L.
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Sulejovice
Lovosice

Vy, kteří jste je znali vzpomeňte na ně alespoň krátce
spolu s pozůstalými.

Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dnešku

TOP závodník Karel Schingler z Lovosic
Tradiční Májový pohár nadějí, pro začínající závodníky ve
sportovním karate, proběhl v lovosické sportovní hale Chemik o prvním májovém víkendu. Soutěže se zúčastnilo přes
170 závodníků věkových kategorií do 14ti let.
V disciplínách kata i kumite si to, leckdy začínající závodníci (i šestiletí), rozdali na svých prvních závodech, jako
při republikových šampionátech. V kata žáků do 8 let kraloval ústecký David Bázler a jeho cvičení sestav ho vyneslo nakonec na nejvyšší stupeň . Ve finále porazil klubového kolegu Petra Podrábského a bronz si odnesl , rovněž ústecký,
Vojtěch Rajchert.
Žáci i žákyně byli rozděleni do věkových i výkonnostních
skupin a tak měli šanci na medaile všichni malí závodníci.
Zlaté medaile: pořadatelského týmu Shotokan Klubu Rajchert Sport Union, středisek Ústí nad Labem a Lovosic:
David Bázler kata, Karel Schingler kumite.
Stříbrné medaile: P. Podrábský, J. Víšek, L. Kubín v kata
a J. Michalec, v kumite.
Bronzy: V. Rajchert, V. Tonár, J. Le Duth, J. Poslední, N.
Prosová, A. Mašek, O . Johanovský, K. Schingler, A. Orekhov v kata a v kumite L. Neumann, a A. Orekhov.
Ředitel soutěže J. Rajchert zastoupil omluveného garanta soutěže, starostu města Lovosic Jana Kulhánka a dekoroval zvláštními poháry Top závodníky v kata: Petra Podrábského (SKR Sport Union Ústí n.L.) a Barboru
Znamenáčkovou(Sport Relax Č.Lípa) , v kumite Tomáši Hanekovi (Kamura ryu Ústí n.L.) a dále předal největší pohár
Karlu Schinglerovi , z pořádajícího SKR Sport Union , pohár za všestranného závodníka , medailistu, v kata i kumite.
Víte, že v Lovosicích je velmi úspěšný oddíl kick- boxu?

Schejbalgym se představuje
Přestože Schejbalgym, sportovní oddíl zaměřující se na výuku bojových sportů, patří svými výsledky mezi nejlepší kluby
v republice, mé vlastní zkušenosti dokazují, že spousta obyvatel
Lovosic a okolí nemá o jeho existenci ani ponětí. Proto jsem se
rozhodla vyzpovídat jednoho z trenérů, pana Masopusta.
Jak dlouho už trénujete v tomto klubu?
Náš klub působí v Lovosicích v takové podobě jako je dnes
již od roku 2000. Jinak jsme v Lovosicích působili ještě několik let předtím, ale to nebyly tréninky otevřeny pro veřejnost.
Mohl byste nám klub představit a zároveň říci něco
z historie?
Náš klub se zabývá tréninkem bojových sportů boxu
a kickboxu. Nese hrdě jméno svého zakladatele a hlavního
trenéra Miloslava Schejbala, který se zabývá tréninkem bojových umění více než 30 let a patří mezi zakladatele kickboxu v ČR. Doposud jsme působili jako součást klubu Juda
pod TJ Lovochemie, ale Judo v Lovosicích zaniklo, tak jsme
se od letošního roku osamostatnili a nyní působíme jako samostatný subjekt.
Mohl by jste v kostce popsat bojové sporty, které vyučujete?
Myslím, že box nemusím nikomu představovat. Jedná se
o olympijský sport, při kterém dva zápasníci bojují pomocí
úderů rukou na horní polovinu těla. Kickbox je velmi podobný. Zjednodušeně řečeno, jedná se o sport, který je
kombinací klasického boxu, ze kterého používá boxerské
techniky, a karate, ze kterého užívá kopací techniky nohou.
Kickbox má několik stylů a forem od lehkých polo-kontaktních po nejtvrdší plno-kontaktní. Zápasy v polo-kontaktních
disciplínách jsou hodně podobné tradičnímu karate a můžou
v nich tedy zápasit i děti ve věku od 6-ti let.
Co obnáší trénink těchto bojových sportů?
Při tréninku těchto sportů si zaručeně zlepšíte svou fyzickou kondici. Zvýší se vám sebevědomí a nenaučíte se nejen útočit, ale hlavně bránit. V široké veřejnosti koluje spousta
mýtů a předsudků o těchto sportech. Sama na vlastní kůži
jsem poznala, že to není jen bezduché mlácení do soupeře
nebo do pytle.(pozn.red.) Přijďte si to vyzkoušet a uvidíte
sami. Trénink sám a sobě je velmi tvrdý a vyčerpávající, ale
začíná se systematicky od slabší zátěže, která se postupem
času zvětšuje. Začátečníci se tedy nemusí bát, že by je někdo hned na prvním tréninku sedřel nebo zmlátil. To u nás
neexistuje!!!

Jaké jsou vaše největší klubové úspěchy?
Tak naším bezesporu nejúspěšnějším členem je Luboš
„pitbul“ Šuda, který je trojnásobným profesionálním mistrem
světa v kickboxu v disciplíně fullcontact. V boxu je Interkontinentálním šampiónem IBF a v současné době drží 26
příčku profesionálních boxerských tabulek. Kdybych zde
uváděl jeho úspěchy, tak by to zabralo celý článek. Celkem
je držitelem 11 profesionálních pásů. Dalším úspěšným borcem je Jirka „řezník“ Bursa, který ve své amatérské kariéře
v ringu doposud ve své disciplíně kickbox lowkick nenašel
přemožitele. K jeho největším úspěchům patří čtyřnásobný
titul mistra ČR, dvakrát se stal amatérským mistrem světa
v letech 2003 a 2006, v roce 2005 se stal mistrem Evropy
a v roce 2006 se stal jako zatím jediný Čech profesionálním
mistrem světa v kickboxu asociace WKA v disciplíně kickbox
lowkick. Dále jsou tu Karel Růžička, který je mistrem Asie
z roku 2000 a mistrem Evropy z roku 2005, kubánský boxer,
dlouhodobě žijící v ČR Miguel Veloso, který je profesionálním mistrem ČR v boxu, Stanislav Godla, který je čtyřnásobným mistrem ČR a amatérským mistrem světa 2006
v kickboxu a spousta dalších mladých závodníků, kteří mají
velký potenciál dosáhnout neméně takových výsledků.
A co plány do budoucna?
V nejbližší době se připravujeme na květnové mistrovství republiky v kickboxu, kam pojede několik našich mla-

Ziskem dvaceti medailí se stal SKR Sport union středisek
Ústí nad Labem a Lovosice nejúspěšnějším týmem turnaje
a nechal za sebou druhý celek Sport Relax Děčín a Česká
Lípa (12) a třetí kluby SKM Bílina a Kamura ryu Ústí n. L.
(shodně 11 medailí).
RaJ

dých členů - Dan Novák (-75kg), Eliška Krumbholcová (65kg), Stanislav Godla (-91kg), Míra Kelleman (-81kg),
Jirka Bursa (-85kg). Dále se připravujeme na červnové mistrovství republiky v klasickém boxu, kam pojede David
Kroupa (-91kg), Václav Libiš (-75kg), Jirka Bursa (-81kg)
a Kateřina Ježková (-60kg), všichni mají medailové ambice, tak věřím, že se nám podaří uspět. Plánujeme také,
že od září 2009 rozjedeme také trénink nejmladších dětí
od 6-ti do 15-ti let, neboť do současné doby jsme se převážně věnovali tréninku dospělých, ale přes velký zájem
dětí jsme museli naše plány přehodnotit. K dlouhodobějším plánům bychom se chtěli pokusit s našimi boxery
o kvalifikaci na OH v Londýně.
Můžete poradit novým zájemcům, kde se zaregistrovat, popřípadě, co si přinést s sebou na první tréninky?
Pro nové zájemce máme stále otevřené dveře. Celoročně probíhá nábor nových členů. Každé pondělí nebo
středu od 17 hodin nás najdete v budově krytého bazénu
v Lovosicích v tělocvičně, která je v prvním patře. Vchod ze
zadní části od hřiště s umělým povrchem. Na první trénink
postačí sportovní oblečení, na boso nebo sálovou obuv,
ručník a mycí prostředky. Vše potřebné se dozvíte na prvním
tréninku. Můžete se také přijít pouze podívat a nebo si nezávazně vyzkoušet první trénink zdarma.
Helena Kožnarová

LOVOSICKÉ BASKETBALISTKY V DRUHÉ LIZE
Na začátku sezóny se v družstvu žen sešly bývalé ligové dorostenky a hráčky, které již soutěž žen hrály. Bylo
potřeba družstvo sehrát, dát dohromady zkušenosti a
mládí. Družstvo žen hrálo v uplynulé sezóně oblastní přebor středních Čech a soutěž byla kvalitně obsazena, tuto
soutěž hrálo celkem 13 celků. Pro lovosické ženy to byla
velká a cenná herní zkušenost, obsadily po pěkných výkonech 6 místo. Po předkole o postup do kvalifikace porazily Lovosice družstvo Loun a již jim nic nebránilo zúčastnit se kvalifikace o ligu. Za soupeřky měly družstvo žen z
Tachova. V prvním utkání se střetly oba celky v Lovosicích,
hráčky využily domácího prostředí a bojovným a kolektivním výkonem doslova převálcovaly soupeřky z Tachova. Již v první části hry byl rozdíl 17 bodů a domácí se
dostaly do herní pohody a svůj bodový náskok stále zvyšovaly. Celkové vítězství o 37 bodů byl velice slibný náskok před odvetou v Tachově. Tam jely lovosické hráčky

ihned druhý den, utkání bylo zpočátku velice opatrné, ale
domácí hráčky začaly dávat koše a hostům se moc nedařilo. Celé utkání bylo velice bojovné, domácí chtěli hostům postup co nejvíce znepříjemnit, ale Lovosice si již
účast v lize nenechali vzít a přes prohru o jeden bod nakonec postoupili.
Pod vedením trenérky Věry Lahovské hrála za družstvo
žen - Pišlová Veronika /287/, Miková Eliška /258/, Punčochářová Petra /231/, Mrvíková Michaela /210/, Lahovská Barbora /174/, Lukášová Blanka /98/, Šebová Hana
/85/, Janžurová Lucie /74/, Udatná Veronika /57/, Blašková
Martina /50/, Matulková Marie /37/ - v závorce počet bodů
v minulé sezóně.
LOVOSICKÝ DNEŠEK UPŘÍMNĚ GRATULUJE
A DĚKUJE ZA DOBROU REPREZENTACI MĚSTA.
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Pavel Novák o Pavlu Novákovi
Úterý 28. dubna Vzpomínkový pořad „Vyznání
Pavla Nováka" s jeho synem Pavlem Novákem
mladším a kapelou Family Pavla Nováka. V něm
Pavel mladší s kapelou vzpomíná na svého otce
nejen s úsměvem, ale i vážně. Byly slyšet
všechny nezapomenutelné hity – Pihovatá dívka,
Malinká, Nádherná láska, Vyznání, Chci zapomenout, Asi, Georgia, Podivný spáč a řadu dalších. V pořadu byly písničky proložené vzpomínkami, byly zde tlumočeny jeho životní postoje
a názory. Během představení byly na velkoplošné projekci promítány fotografie mapující život i hudební kariéru Pavla Nováka.
Zpěvák, textař a skladatel Pavel Novák - jedna
ze stálic naší hudební scény - nevybojovala prohrál svůj těžký boj se zákeřnou nemocí 11. února
2009.
(hv)

Zápis na plavání rodičů s dětmi
Informační schůzka a zápis na kurzy plavání rodičů
s dětmi od 18 měsíců do 4 let proběhne v DDM Elko
dne 5. 6. a 12. 6. 2009 od 9.30 do 11.30 hodin.
Seznámíme Vás s cílem a záměrem kurzu, metodikou výuky a Provozním řádem klubu Batolátka. Jste
srdečně zváni!
Místo v plaveckém kurzu je možné rezervovat SMS zprávou na tel.: 725092298
nebo mailem batolatka@seznam.cz (ve tvaru: Jméno dítěte, datum narození, jméno
kontakt. osoby, popř. pokročilost plavání).
Informujte se u své zdravotní pojišťovny o příspěvku na kurzy plavání.
Těšíme se na Vás! A nezapomeňte v září začínáme! Za klub Batolátka se na Vás
těší instruktorky Irena Tomášková a Alena Ptáčková
Další informace na www.batolatka.info

Nejúspěšnější český imitátor a komik se představil

IZER opět v Lovosicích

V Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích
vystoupili v úterý 21. dubna po dlouhé době
populární bavič a imitátor Zdeněk Izer a vynikající pianista Petr Freund v pořadu „Po
plastice pípl“. Naposledy byli u nás s pořadem „Dnes Vás baví holohlaví“ v roce 2006,
tehdy bylo úplně vyprodáno a diváci se ke
konci vyčerpáním už skoro ani nemohli smát.
Nyní přijeli protagonisté s novým zábavným
představením, ve kterém opět vynikl nezaměnitelný humor Zdeňka Izera. Bavič Izer je
jedním z neúspěšnějších dnešních komiků,
má za sebou několik samostatných televizních pořadů, vystupuje v reklamě, vydává
stále nová cédéčka a moderuje nerůznější
akce. Komik po listopadu 1989 začal jako
první s politickou satirou, v současnosti přešel ale na lehčí zábavná témata a paroduje
hlavně televizní pořady a celebrity. Hudební
doprovod na klávesy a spoluherce dělal Izerovi jeho kolega Petr Freund.
Imitátor se v této estrádní šou představil
ve více než 20 převlecích, střídal různé paruky, zábavné kostýmy i charaktery (kyta-

rista, reprezentant ve fotbale, dudák, nádražák, zpěvák-rocker, věštec a mnoho dalších).
Jeho imitace figur je brilantní, velkou odezvu
vzbudilo třeba napodobení prezidenta
Klause, ale i dalších osob. Na pódium nejprve vstoupil Petr Freund jako kapelník, hned
po něm Zdeněk Izer převlečený za zpěváka
Petra Jandu ze skupiny Olympic.
V průběhu téměř dvouhodinového pásma
skečů nechyběly parodie na další známé zpěváky, zazpíval i sir Elton John a mnozí další interpreti z celého světa. Vše probíhalo naživo,
a tak Izer přesvědčil diváky nejen o svém
spontánním skvělém humoru, ale i o tom, že
je výborným a všestranným zpěvákem. Plné
svérázného humoru byly rovněž parodie na televizní pořady jako Počasí, Na vlastní oči,
zprávy a Pošta pro tebe. Při show se diváci dočkali i plastické operace "v přímém přenosu".
Izer podle očekávání nezklamal, neboť po celou dobu se lidé v hledišti Kulturního střediska
Lovoš dobře bavili. Diváci odcházeli z představení s úsměvy na tvářích. Vyprodáno ale
tentokrát kupodivu nebylo.
Hz (foto hv)

Bleskurychlé převleky a mistrné převtělení herce a imitátora Izera do mnoha velmi odlišných rolí dosvědčí čtenářům montážní fotografie.
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Lovosický dnešek u Lafarge Cement, a. s. v Čížkovicích (1. část)

Výroba cementu a dalších stavebních hmot má v lovosickém regionu více jak stoletou tradici a je tedy zde historicky ukotvena. Protože se v minulosti o této firmě, která je
z Lovosic co by „kamenem dohodil“, psalo v tomto měsíčníku
pohříchu velmi málo, tak se Lovosický dnešek pokusil tento
dluh alespoň trochu napravit a firmu navštívil. Hlavní zaměření návštěvy byla problematika ekologie. Bez zmínky nezůstala historie a její milníky, výrobní program, lidé, kteří tam
pracují, a také vliv současné ekonomické krize a fungování
firmy v rámci Skupiny Lafarge. V úvodu chce LD poděkovat
řediteli akciové společnosti Dr. Ing. Janu Votavovi za poskytnutí rozhovoru k ekologii a situaci ve firmě v současném
krizovém období (2.část) a Mgr. Mileně Hucanové manažerce externí komunikace za zprostředkování návštěvy
a umožnění trochu detailnějšího pohledu do „kuchyně“ firmy,
která má historii zasahující do tří století, a je historicky jedním z průkopníků průmyslové výroby na Lovosicku.
I. Historie a současnost
Historie cementárny sahá do roku 1898, kdy v Drážďanech vznikla myšlenka vyrábět cement na území obcí Čížkovice a Sulejovice. Nacházelo se zde rozsáhlé ložisko surovin - druhohorní vápencové slíny, byla zde levná pracovní
síla a výhodou byla blízkost od německých hranic. V květnu
dva roky předtím, tedy 1896, po předchozí koupi zdejší vápenky, byl položen základní kámen výrobního závodu společnosti Sächsisch-Böhmische Portland Cement-Fabrik AG.
1899 - Dokončení výstavby cementárny a zahájení výroby.
1945 - Firma je znárodněna podle jednoho z dekretů prezidenta Beneše.
1946 - Přechází pod správu Českých cementáren a vápenic
Praha, a.s
1971 - 1975 Výstavba nového kombinátu s roční kapacitou
výroby 586 tisíc tun cementu a 102 tisíc tun hydraulického
vápna.
1991 - Založení akciové společnosti Čížkovická cementárna a vápenice; první vlna privatizace.
1992 - Na základě vládou schváleného privatizačního projektu 12,5 % akcií odkoupila mezinárodní společnost Lafarge Coppee (od roku 1995 jen Lafarge), která se postupně stala majoritním vlastníkem.
1993 - 1996 zahájení investičních aktivit a postupná rekonstrukce technologického výrobního zařízení novým vlastníkem
Akciová společnost Lafarge Cement je součástí Skupiny
Lafarge, nadnárodního koncernu a největšího výrobce stavebních materiálů na světě.
Mateřská společnost Lafarge byla založena ve čtyřicátých
letech 19. století ve Francii. Od té doby společnost expandovala do osmi desítek zemí světa a postupně se stala světovým
lídrem ve svém oboru, který v současnosti zaměstnává na devadesát tisíc osob. Lafarge se zabývá celosvětově výrobou cementů, betonů a kameniva, sádrokartonů. Podle jednotlivých
segmentů se dělí organizačně na tři divize.
Vstupem do finančně zabezpečené a silné Skupiny Lafarge se firmě otevřely brány v průniku hlavně na evropský
trh , dále k postupné modernizaci výrobní technologie včetně
technologií vázající se k ekologii. Bez nadsázky lze říci, že
díky vstupu zahraničního vlastníka se firma posunula v oboru
výroby stavebních hmot na přední místa nejen v Evropě, ale
i ve světě. Dlužno říci, že řada jiných podniků v republice takovéto, řekněme štěstí, či lépe předpoklady pro to, neměla.

II. Lidé a okolí
Lidé jsou největším bohatstvím Lafarge. Vztahy ve společnosti jsou nastaveny tak že vzájemná důvěra, respekt
a týmový duch jsou zásadními atributy společnosti. Firma
jistě uvítá ty pracovníky, kteří jsou ochotni a schopni vstřebávat nové informace, jsou komunikativní, dynamičtí s tvůrčím myšlením a to na všech pracovních pozicích. Samozřejmě že vzdělání a jazykové schopnosti jsou také, kromě
uvedených požadavků, důležitým faktorem.
Firma věnuje neustálou pozornost stabilizaci zaměstnanců
a péče o ně. Jedním z nástrojů k tomu určených je také bohatý sociální program. Do něj vkládá společnost každoročně
nemalé prostředky. Penzijní připojištění, kapitálové pojištění,
zdravotní, preventivní a rehabilitační péče, poskytování výhodných půjček, dotace dopravy do zaměstnání se staly samozřejmostí. Značné prostředky jsou věnovány také do pracovního prostředí a velké úsilí je směrováno do oblasti
bezpečnosti práce, jako jedné z hlavních priorit firmy. Výsledkem je spokojenost zaměstnanců a jejich pozitivní motivace nejen vlastního rozvoje, ale také společnosti.
Odměnou, kromě sociálního programu je jim mzdové finanční ohodnocení, které v rámci zdejšího regionu je nadprůměrné a navíc umocněné bonusy při dobrém hospodaření firmy.
- Několik personálních údajů o firmě:
- V čížkovické firmě Lafarge pracuje (k 31. 3. 2009) 184 kmenových zaměstnanců.
- Věkový průměr zaměstnanců činí 46 let.
- 20% ze zaměstnanců firmy jsou ženy
- Jedna čtvrtina z počtu zaměstnanců jsou obyvatelé Čížkovic
- Jedna třetina z celkového počtu zaměstnanců pracuje
v nepřetržitém směnovém cyklu
- Vzdělanostní struktura zaměstnanců: 21% vysokoškolské,
36% středoškolské s maturitou, 38% vyučen, 5% základní.
Firma Lafarge Cement, a.s. si je vědoma toho, že je součástí širšího systému vztahů a že její prosperita do značné
míry závisí na dobrých vztazích s okolím. Proto se zaměřuje
nejen na ekonomickou a environmentální oblast svého podnikání, ale i na činnost v sociální a společenské oblasti.
Firma podporuje sponzoringem hlavně oblast sociální
péče a životního prostředí, zdravotní, charitativní, kulturní oblasti a oblast vzdělávání. Usiluje především o partnerství na
projektech dlouhodobějšího charakteru, které mají vliv na region, ve kterém společnost sídlí a působí.
Mezi největší a dlouhodobě podporované projekty patří
projekt Občanského Sdružení Centrum pro rodinu Terezín,
jež provozuje poradnu pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné
péči v oblasti Ústeckého kraje, dále projekt Obecně prospěšné společnosti Milešovka s cílem revitalizace nejvyššího
vrcholu Českého Středohoří - Milešovky. A v neposlední
řadě Lafarge Cement, a.s. také pravidelně podporuje okolní
obce, které z daných prostředků pomáhají projektům místní
samosprávy a místních zájmových organizací.
III. Produkty firmy a její obchodní filozofie
Akciová společnost Lafarge Cement vyrábí a dodává
kvalitní volně ložené a balené cementy, maltovinové pojivo
a vápenec na odsíření (pro elektrárny). Svou kvalitní cementářskou produkcí se řadí mezi nejlepší výrobce střední
a východní Evropy.

K obchodní spolupráci s významnými odběrateli přispívá
zejména kvalita čížkovického cementu, který je znám především díky svým celkovým parametrům nepřetržitě sledovaných špičkovou, moderně vybavenou laboratoří.
V rámci zvyšování kvality služeb a uspokojování potřeb
zákazníků nezapomíná firma ani na rozšiřování výrobkového
portfolia. V dubnu 2008 bylo nahrazeno maltovinové pojivo
MULTIBAT, které si na českém trhu po dobu deseti let získalo nezastupitelné místo v oblasti zdění a omítání, inovovaným produktem MULTIBAT PLUS. Na trh jsou průběžně
uváděny stále kvalitnější druhy cementů splňující veškeré požadavky a nároky.
Takovým příkladem kvality může být třeba most přes
Labe v Ústí n.L. či nový stadion fotbalového klubu Slavia
Praha ve Vršovicích, kde byla firma hlavním dodavatelem tohoto stavebního materiálu. Za zmínku jistě stojí také lávka
pro cyklisty a pěší přes silnici I/30 zde v Lovosicích.
Hlavní krédo firmy a její filozofie je, že předpokladem spokojeného zákazníka je nejen dodání kvalitních výrobků odpovídajícími parametry ve správný čas, na správné místo
v odpovídajícím množství a kvalitě, ale také zajištění poprodejního servisu, technické podpory, nepřetržitého provozu, výkonnosti i operativnosti všech složek společnosti.
Jen tak může být firma úspěšná. Pro zákazníka chce firma
být vždy spolehlivým partnerem. Seriózní a vstřícné partnerství, kontinuální zdokonalování komplexního prodejního,
poprodejního systému i pružnou reakci na požadavky
a změny trhu si každý klient firmy zaslouží.
A nyní pár čísel. V České republice se ročně vyrobí 4,8 milionů tun cementu. V rámci EU to je 1,5 %. Spotřeba cementu
na jednoho obyvatele ČR je téměř 500 kg, což je dvojnásobek než ve Švédsku či Velké Británii. Největším výrobcem
v EU je Španělsko s 55 miliony tun. A jak je to ve světě? Třetím největším výrobcem cementu jsou USA - téměř 100 milionů tun. Druhým je Indie se 170 miliony. Jasným a nedostižitelným světovým lídrem je Čína, kde to je 1 miliarda a 350
milionů tun cementu. Uvedené údaje jsou vesměs z r. 2007.
Firma dodává výrobky tzv. volně ložené anebo balené.
Podíl baleného množství z celku byl v r. 2008 17%. A tedy
volně loženého materiálu bylo 83%.
Pro ilustraci a představivost čtenáře bylo vyrobeno
v r. 2008 takové množství cementu, že by se sestavil vlak
zhruba 205 km dlouhý z cisternových vagonů RAJ. Tedy
vzdálenost z Prahy do Brna.
Cementárna má, co se týče odběratelů přirozený trh
a tedy v okruhu 150 km. Vzhledem k zeměpisné poloze
zhruba 1/3 produkce jde na export.
Produkty jsou odváženy po silnici či po železnici. Pro flexibilnost a operativnost je preferována doprava silniční. Železniční
doprava je využívána do míst kde jsou dostatečné skladovací
kapacity a flexibilnost je tím kompenzována. Podíl železniční
dopravy na dopravě vůbec byl v r. 2008 necelých 8%.
Zajímavým příspěvkem firmy k celkové ochraně životního
prostředí je výroba vápence pro odsíření emisí z tepelných
elektráren a tepláren. Vápencové slíny jsou svoji reaktivní
schopností využívány pro tzv. fluidní spalování. Firma má
dlouhodobé smlouvy s elektrárnami a teplárnami a v r. 2008
jim dodala 120 tisíc tun tohoto výrobku. Z tohoto důvodu byla
nákladem 230 milionů Kč postavena výrobní linka na tento,
pro ekologii důležitý, produkt.
(Pokračování v příštím čísle)
-jv-
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