Z obsahu:

Číslo 7

Ročník 15

Dne 30. června 2009

Cena 10 Kč
















- Zprávy z radnice
- Stavíme ve městě
- Dálnice pokračuje
- Kolik je Lovosičanů
- Nové děti na radnici
- Kultura a sport
- Školy a školky
- Události ve městě
- Zajímavosti z okolí
- Poezie a povídky
- Policisté a hasiči
- Nezaměstnanost
- TRIS utlumuje výrobu
- Zahradnické okénko

Hlavně o ekologii s ředitelem Lafarge Cement
mg/Nm3. Emisní limit TOC je 50 mg/Nm3. Průměrná roční koncentrace těchto emisí činila v roce 2008 cca 28 mg/Nm3.
S cílem dosáhnout co nejnižších hodnot emisí investuje
firma do nejrůznějších zařízení. V posledních letech to byly
investice např. do dávkování vápenného hydrátu do vstupní
suroviny nebo zařízení na snižování emisí NOx.
Občas je vidět kouřová vlečka vycházející z komína.
Čím je tvořena?
Kouřová vlečka je častým předmětem diskusí s občany.
Cementárna pracuje ve dvou režimech. V prvním režimu
jsou kouřové plyny vedeny přes surovinovou mlýnici, kde se
ochladí a následně jdou přes elektroodlučovač do komína.
Kouřová vlečka je zde minimální. Výstupní koncentrace prachu se pohybuje okolo 10 mg/Nm3.
V momentě, kdy je vidět na komíně vlečka, nejedná se o
prach, ale o páru. To souvisí s druhým technologickým režimem, kdy jsou kouřové plyny vedeny do stabilizátoru, kde se
zchlazují rozprášením vody (cca 10 m3/h vody). Takto vychlazený plyn pohlcuje vodu a na komíně se poté objeví
vlečka ve formě páry. Paradoxně jsou emise prachu v tomto
režimu nižší, než při provozu přes surovinovou mlýnici.

Při návštěvě Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích poskytl
Lovosickému dnešku rozhovor i ředitel této firmy Dr. Ing. Jan
Votava. Rozhovor navazuje na článek z minulého vydání a
týká se zejména ekologických záležitosti. Padla také zmínka
o současné ekonomické krizi a také o fungování firmy v rámci
nadnárodního uskupení Lafarge.
Popište, prosím, jaké emise do ovzduší unikají při
výrobě cementu.
Nejsledovanějšími emisemi v cementárnách jsou tuhé
znečišťující látky - prach. V současné době je emisní limit těchto látek na výstupu z rotační pece 30 mg/Nm3. Technologickými úpravami se v naší cementárně podařilo v posledních
3 letech snížit emise prachu na hodnoty okolo 10 mg/Nm3,
což je jedna třetina limitu.
Emise základních znečišťujících látek jsou nepřetržitě monitorovány a v půlhodinových intervalech vyhodnocovány.
Kromě prachu se to týká i plynných emisí, a to oxidů dusíku
(NOx), oxidů síry (SO2) a organických látek (TOC). Emisní limit oxidů síry je 400 mg/Nm3. Naše průměrná roční koncentrace SO2 byla v roce 2008 58 mg/Nm3. Pro emise oxidů dusíku je stanoven emisní limit 800 mg/Nm3, přičemž naše
průměrná roční koncentrace NOx se pohybovala okolo 570

V cementárně se spalují také odpady. Můžete to, prosím, upřesnit?
Spalování odpadů v cementárnách má po celém světě
mnohaletou tradici (zhruba 40 let). Hovoříme zde o tzv. energetickém a materiálovém využití odpadů, kdy je energie vznikající spalováním odpadu využita pro výpal slínku v cementářské peci. V této peci se pohybuje teplota okolo 1300 stupňů
Celsia, což je teplota zaručující dokonalé spálení odpadu. Při
spalování odpadu nevzniká pevný odpad, vše je vázáno do
slínku. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii.
V naší firmě činí náhrada primárních paliv odpady cca
50%. Dalších 50% představují paliva fosilní, a to uhelný
prach a těžký topný olej (mazut). Lze říci, že za měsíc je v cementárně energeticky využito okolo 5 000 tun odpadu. Je
nutné si však uvědomit, že cementárna není spalovnou odpadu. Pro cementárny jsou vhodné pouze vybrané druhy odpadů, které musí být schváleny Krajským úřadem a Českou
inspekcí životního prostředí.
Naše cementárna byla jednou z prvních v ČR, která začala spalovat opotřebované pneumatiky, v současnosti spalujeme pneumatiky drcené, popř. pryž. Dalšími druhy odpadů či sekundárních paliv jsou např. odpadní oleje, ředidla,
glyceriny, ale i masokostní moučka, dále pak drcené plasty,
papír, textil a v neposlední řadě patřičně upravené odpady
z petrochemického průmyslu.
Jak je firma zainteresována v režimu emisních povolenek?
Každá firma podléhající obchodování s povolenkami obdrží

od státu pro každý rok pětiletého obchodovacího období určité množství povolenek (dnes se obchodování vztahuje
pouze na oxid uhličitý), které je mezi jednotlivými roky převoditelné. To odpovídá tunám emisí CO2 (1 povolenka = 1 tuna
emisí CO2), které může firma během roku vyprodukovat.
V případě nedostatku povolenek je firma povinna chybějící povolenky dokoupit od jiného subjektu za aktuální tržní cenu.
Naše firma se první rok nynějšího obchodovacího období
pohybovala nad povolenou výší emisí CO2, ale letos víme, že
z důvodu nižší výroby v důsledku krize přidělené povolenky
pokryjí naši potřebu. Cena povolenky za jednu emitovanou
tunu se v současnosti pohybuje okolo cca 15 euro, avšak
vzhledem k ekonomické krizi dochází k jejímu výraznému snižování. Celý tento uvedený systém vychází z Kjótského protokolu, kdy se státy světa zavázaly snížit emise tzv. skleníkových plynů, které mají vliv na změnu podnebí planety.
Co byste mohl uvést k problematice hlučnosti a jak se
s tím podnik vyrovnává?
V roce 2006 měla firma vážné problémy s hlukem. Docházelo k překračování limitů hluku a řešili jsme stížnosti
z okolních obcí. Limit hlukové zátěže pro noční dobu (tj. od 22
h do 6 h) je stanoven na 40 decibelů a pro denní dobu (tj. od
6 h do 22 h) 50 db. V průběhu roku 2006 byla prováděna řada
měření a někdy bylo paradoxně zjištěno, že nejhlučnější zařízení nezpůsobuje ten největší hluk v okolních obcích. Na základě akustické studie jsme postupně realizovali protihluková
opatření (např. zakrytování zařízení, instalace tlumičů apod.).
Těmito opatřeními firma zajistila snížení hlukové zátěže pod
limit pro denní dobu. S limitem pro noční dobu jsme tzv. na
hraně, občas dochází k překračování platného limitu cca o 1015%. V současné době máme Krajskou hygienickou stanicí
udělenu časově omezenou výjimku pro limit pro noční dobu
s tím, že i nadále průběžně realizujeme protihluková opatření
s cílem zajistit dodržování standardního limitu.
Jak je řešena problematika odpadních vod?
Problematika odpadních vod je v naší firmě řešena v souladu s platnou legislativou. Na výpusti veškerých odpadních
vod z našeho areálu do vodoteče Modly sledujeme množství
a kvalitu vypouštěných vod (alkalita či kyselost - tzv. pH,
ropné látky, nerozpuštěné látky). Počátkem letošního roku
firma uvedla do zkušebního provozu novou biologicko-mechanickou čistírnu odpadních vod, která splňuje přísná kritéria. Vzhledem k tomu, že se v naší firmě nepracuje s chemikáliemi, riziko znečištění odpadních vod je zde podstatně
menší, než je tomu např. v chemických podnicích na Labi.
Jak firma nakládá s odpadem?
Cementárna vyprodukuje ročně cca 1000 tun odpadu
z údržby zařízení. Jedná se zhruba ze tří čtvrtin o odpadní
(Pokračování na další straně)

Exekutor a exekuce
Exekutor a exekuce jsou často
skloňované pojmy spojované
s chomutovskou radnicí a paní primátorkou. Také s tím, že se chce
zviditelnit před volbami. To
všechno je pravda. Je však nutné
připomenout skutečnost, že dobýváním pohledávek se ve zvýšené
míře zabývá většina měst. Nebude
to jen a pouze tím, že se vedení
měst probudilo, že nevymožené
pohledávky narůstají do neúnosné
výše. Je to hlavně tím, že soudy
a exekutoři začali pracovat jinak. Rychleji a důrazněji.
Opozice tak, jak je její povinností, přispěchala s otázkou,
proč se stejně důrazně a důsledně nepostupovalo dříve.
V Lovosicích jsme upomínali dlužníky, máme několik let
smlouvu se subjektem, který se vymáháním dluhů zabývá.
To vše je málo účinné. Dnes, kdy jsme zahájili spolupráci
s exekutorem, přicházejí dlužníci a včas žádají o splátkový
kalendář a odpuštění penále. Nejsme ti necitelní, ale není
možné, aby platil své dluhy jen někdo. Domnívám se, že
situace spojená s neplacením a žití na úkor ostatních, je
vodou na mlýn sílícímu extrémistickému hnutí. Chtěl bych
upozornit každého, koho trápí nějaký dluh vůči městu, aby
včas řešil problém.
Rychle něco příjemnějšího. Město zakoupilo 2 defibrilátory. Toto zařízení významně zkvalitňuje resuscitaci. Při
infarktech a zástavách srdce, v rozhodující době do příjezdu rychlé záchranné služby, dokáže výrazně zmírnit následky zdravotní příhody. Také vede poskytovatele první
pomoci tím nejsprávnější a nejproduktivnějším směrem.
Jeden přístroj vozí stále v autě Městská policie a jeden je
v recepci radnice. Uvažujeme o koupi dalších přístrojů na
místa, kde se shromažďuje více lidí a to na sportoviště. Je
to další příspěvek bezpečnosti ve městě.
Píši tento příspěvek před jednáním zastupitelstva
města, kde s konečnou platností budeme rozhodovat
o ukončení činnosti APP, ambulantní první pomoci. Tato
služba je v Lovosicích minimálně využívaná. Stoupající náklady na provoz a stále větší problémy se zajišťováním lékařů a sester pro tuto službu ukazují na nutnost ukončit
službu APP a finanční prostředky využít ve zdravotnictví
efektivněji. Za 11 hodin navštíví pohotovost v průměru 1,7
pacienta. Jistě má svůj vliv i regulační poplatek 9O Kč
a blízkost litoměřické nemocnice.
Přihlásili jsme dvě lovosické stavby do soutěže „Dopravní stavba roku 2008“. Předpokládal jsem, že si lépe,
než podchod u Besedy, povede lávka u DPS. Opak je
pravdou a v úzkém finále je v tuto dobu podchod u Besedy.
Jsme zvědaví na výsledek...
Dovolím si upozornit na webové stránky města a konkrétně na „Zprávu o hospodaření města v roce 2008“.
Každý si jistě udělá svůj obrázek a bude k tomu mít více
pravdivých informací.
Jak ukončit červnové slovo starosty než přáním hezké
a nezapomenutelné dovolené a krásných prázdnin.
Jan Kulhánek

Změny na radnici
K 1. květnu 2009 zrušila Rada města Lovosice odbor
školství, kultury a památkové péče a pracovnice školství
přechází pod odbor ekonomický. Městská knihovna Lovosice, která byla od 1. ledna 2003 (po zrušení okresních
úřadů a zřízením obcí s rozšířenou pravomocí) zbavena samostatnosti a převedena do gesce tohoto odboru, byla přeřazena zatím do odboru vnitřních věcí. Referent památkové
péče Robert Paťcha přechází z odboru školství, kultury a památkové péče pod rozšířený a přejmenovaný odbor sta-
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Nezaměstnanost v květnu
V měsíci květnu 2009 míra nezaměstnanosti v okrese
Litoměřice klesla o 0,03 %, tj. z 9,18% na 9,15%. Celkově
bylo v okrese 5 730 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o
34 UOZ méně, než v měsíci dubnu 2009. Porovnáme-li
stejné období roku 2008 je počet UOZ o 1 340 více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc květen
509, tj. o 29 VPM méně než v předešlém měsíci a podíváme-li se na stejné období loňského roku máme o 460
VPM méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 31.05.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci
APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1 396 osob. Z toho
např. SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 94 osob
a rekvalifikovalo se 69 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM
podle vzdělání pro:
základní vzdělání nekvalifikované pracovní síly
v zemědělství, šičky,
vyučení v oboru stavební dělníky, zedníky,
kuchaře a číšníky,
středoškolské vzdělání - zprostředkovatelé pojištění
u pojišťovacích agentur,
zdravotní sestry,
vysokoškolské vzdělání - lékaře, učitele.
Vzhledem k ročnímu období se dá předpokládat, že
vzrostou pracovní nabídky v zemědělství na začínající
sklizně (hrášku, jahod, višní, aj.). Předpokládá se také zvýšení počtu absolventů v evidenci nezaměstnaných. I když

Rozhovor měsíce

(Dokončení ze strany 1)

stavební materiál, tedy spíše suť z každoročních zimních
oprav vyzdívek cementářské pece, končící na řízených skládkách odpadu.
Jaká je spolupráce v oblasti ekologie se státními orgány, tedy s odborem ŽP KÚ v Ústí n. L., MÚ Lovosice a
Inspekcí životního prostředí? Podnik dostal téměř milionovou pokutu...
Spolupráce s příslušnými správními orgány je velmi úzká.
Vzhledem ke skutečnosti, že zajišťujeme energetické využívání odpadů, jsme v zorném úhlu těchto institucí. To se projevuje jak v kontrolní činnosti, tak zejména v časté spolupráci
- např. při změně paliva, kdy bez rozhodnutí těchto orgánů nelze nové palivo používat. Uvedené správní orgány se standardně vyjadřují k naší činnosti.
A nyní ke zmiňované pokutě. Vše vzniklo v roce 2007.
Předcházelo tomu vynaložení velkých prostředků na nákup
nového měřicího zařízení (analyzátoru) pro kontinuální monitorování emisí znečišťujících látek do ovzduší na podzim
roku 2005. Zařízení bylo nové a bylo tedy v tzv. záruce. Během roku 2007 došlo k poruše tohoto drahého zařízení a záruční oprava trvala neúměrně dlouho (oprava na etapy - cca
3 měsíce) a tím byla překročena doba, po kterou může být
monitorovací zařízení mimo provoz. Uvedenou skutečnost
jsme příslušným orgánům řádně nahlásili.
Pokutu jsme tedy dostali nikoliv za překračování emisních
limitů, ale za překročení povolené doby nefunkčnosti měření.
vebního úřadu a územního plánování, ale najdete ho v 2.
patře staré budovy MěÚ Lovosice na místě bývalého stavebního úřadu, nikoli v 1. patře Infocentra Lovosice. Rovněž
dosavadní referenti úřadu územního plánování z odboru
regionálního rozvoje a správy města Martin Jaroš a Stanislav
Zapletal budou nyní sídlit ve druhém patře staré budovy
městského úřadu (bývalý stavební úřad).
K další změně dochází v odboru vnitřních věcí. Rada
města jmenovala s účinností od 1. června 2009 paní
Zdeňku Černou do funkce vedoucí Městské knihovny Lovosice. Ze zrušeného odboru školství a kultury přechází
do městské knihovny paní Marcela Malecká. Dosavadní
vedoucí knihovny, paní Vlasta Rybínová, která nastoupila
do starobního důchodu, bude v knihovně dále působit na
zkrácený úvazek.
Hz

největší nápor bývá v září, kdy absolventům škol a učilišť
končí 31.8. statut studenta.
Závažnou zprávou je, že Úřad práce v Litoměřicích má
k dnešnímu dni (9.6.2009) ohlášené hromadné propouštění 17ti zaměstnanců u firmy TRIS Czech, s.r.o. v Lovosicích k 1.8.2009. Podrobnosti přinášíme na jiném místě
těchto novin. Další propouštění hlásí Měřičský ústav Litoměřice k 1.10.2009, a to 5 osob.
Míra nezaměstnanosti:
05/09 04/09 rozdíl 05/08 rozdíl
Okres Litoměřice 9,15

9,18 -0,03 6,94

2,21

Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu
Litoměřice
k 31.5.09

Mikroregion

EAO

UOZ

Dosažitelní

%

Litoměřicko

21 631

1 550

1 501

6,94

Roudnicko

13 141

1 171

1 132

8,61

Lovosicko

10 174

999

942

9,26

Libochovicko

5 455

686

671

12,30

Štětsko

5 994

844

813

13,56

Úštěcko

2 356

391

381

16,17

Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)
Jak byste charakterizoval investice do ekologie a jejich výši?
Vstup Lafarge v 90. letech do naší cementárny se pozitivně projevil zejména v tom, že s sebou přinesl i moderní cementárenské technologie, které zohledňují ekologické
aspekty. Za těch uplynulých cca 17 let bylo v naší společnosti
investováno do modernizace technologie a do ekologizace
podniku přes 1 miliardu Kč, abychom splňovali stále se zpřísňující legislativní požadavky. V posledních letech se jednalo
např. o zařízení pro dávkování vápenného hydrátu či dávkování močoviny do spalin.
Rok 2009 je rokem ekonomické krize. Jak se jí podnik
snaží čelit a jaký předpokládáte výsledek r. 2009?
Ekonomické výsledky byly v letech 2007 a 2008 nadstandardní. Dosáhli jsme vysokého využití výrobního zařízení.
Tomu je ale letos jinak. Alfou a omegou zvládnutí krize je
schopnost poradit si s náklady a jejich výší. Důležitým nástrojem je snížení množství práce zadávané externím firmám
a využití vlastních zaměstnanců zejména při odstávkách výroby pro čistící, úklidové a údržbářské práce.
A jaký lze předpokládat výsledek roku 2009? Když se
podíváme zpětně na sestavování plánu pro letošní rok, vidíme, že byl nadhodnocen a je nutné jej korigovat. Dá se
stručně říci, že situace ve firmě kopíruje i situaci ve státě
při této ekonomické recesi a určit další vývoj vyžaduje
značnou flexibilitu.
Jste součástí nadnárodní společnosti Lafarge.
V čem spočívají výhody a jak jste v rozhodování samostatní?
Lafarge se člení na tři divize - cement, sádra, kamenivo
& beton, přičemž cementářská divize je největší, a zahrnuje
cca 150 výrobních podniků cementu po celém světě. Jsme
členy této divize v rámci organizačního regionu střední a východní Evropy. Sídlo vedení mateřské společnosti LAFARGE
je v Paříži, sídlo technického centra našeho regionu je ve
Vídni. Velkou výhodou členství v daném uskupení je přístup
k moderním technologiím a tedy know-how, což by při úplné
samostatnosti nebylo možné. Další výhodou je také minimalizace „zranitelnosti“ podniku. Co se týká menších investic, zde máme volnou ruku. Větší investice podléhají schválení ve Vídni, případně v Paříži. V současnosti jsme jedinou
cementárnou Skupiny Lafarge na území České republiky.
Děkuji, pane řediteli, za odpovědi.
Ptal se a odpovědi zaznamenal Jiří Veleman

Městská policie
NAPADENÍ STRÁŽNÍKA
Dne 1. 5. 2009 ve 20:15 hodin prováděla hlídka Městské
policie Lovosice kontrolu v ulici Osvoboditelů, kde byla kontaktována ženou, která oznámila, že jí byl jí známou osobou
v parku odcizen mobilní telefon. Při příchodu na místo se
v parku nacházela skupina sedmi osob, k hlídce přistoupil
muž, který podal oznamovatelce telefon s tím, že si ho zapomněla na lavičce. Skupina osob konzumovala alkoholické nápoje, hlídka provedla kontrolu dokladů. Při této činnosti jeden z mužů začal utíkat. Strážník ho začal
pronásledovat. Při dostižení muže došlo k fyzickému napadení strážníka. Útočníkovi byla nasazena služební pouta
a pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele byla přivolána hlídka PČR Lovosice, která si
útočníka převzala k dalšímu šetření.
STRÁŽNÍCI ZADRŽELI ŘIDIČE S ALKOHOLEM V DECHU
Dne 9. 5. 2009 v 0:45 hodin procházela hlídka Městské
policie Zámeckou ulicí. Při kontrole řidiče motorového vozidla
Opel byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška
byla pozitivní, bylo naměřeno 0,20 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 šetření.
PŘEVOZ PSA DO ÚTULKU
Dne 12. 5. 2009 v 17 hodin byl strážníkům předán zatoulaný pes, ke kterému se nikdo nehlásil. Pes, kříženec,
dlouhosrstý, černobílé barvy, byl nalezen v Školní ulici.
Strážníci psa převezli do útulku v Řepnici.

ASISTENCE U NÁHLÉHO ÚMRTÍ
Dne 18. 5. 2009 v 9:25 hodin byla požádána hlídka Městské policie Lovosice dozorčí službou OO PČR Lovosice, aby
provedla asistenci posádce vozidla rychlé záchranné služby
v ulici 8. května, kde se měla nacházet ležící osoba. Hlídka
se na místo dostavila v 9:27 hodin, kde se kontaktovala se
zasahujícím lékařem. Lékař konstatoval smrt osoby v důsledku zástavy srdce. Hlídka městské policie využila svého
oprávnění, zakázala vstup dalších osob do prostoru, kde se
nacházela zemřelá osoba. O této skutečnosti byla informována PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.
ZADRŽENÍ OSOBY PODEZŘELÉ ZE SPÁCHÁNÍ
TRESTNÝCH ČINŮ
Dne 21. 5. 2009 v 13:17 hodin byla na služebně Městské
policie Lovosice zachycena za pomoci kamer městského kamerového dohlížecího systému osoba, která nasedala v ulici
Wolkerova do vozidla Peugeot a o níž bylo známo, že jí by
mohl být vysloven zákaz řízení motorových vozidel. O této
skutečnosti byla okamžitě vyrozuměna mobilní hlídka Městské policie, která vozidlo zastavila na silnici I/30 směrem ke
kruhovému objezdu u marketu Lidl. Řidič nepředložil řidičský
průkaz. Následnou lustrací bylo potvrzeno, že řidič má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Pro důvodné podezření z naplnění skutkových podstat trestných činů maření
výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona a jízdy
bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona byl řidič podle § 76 odst. 2 tr. řádu omezen na osobní svobodě a následně předán k dalšímu opatření hlídce Policie ČR.
PROPADNUTÍ VOZOVKY
Dne 21. 5. 2009 v 17:55 hodin zjistila hlídka Městské policie Lovosice, že v ulici Zámecká u odbočky k odboru dopravy došlo k propadnutí vozovky. Vznikl kráter o průměru
3 m, hluboký asi 2,5 m. Hlídka místo neprodleně označila
a využila svého oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii a ulici Zámeckou uzavřela a to od ulice Přívozní po odbočku k hypermarketu Penny. Propadem vo-

zovky došlo k obnažení plynového potrubí. Z tohoto důvodu byl na místo přivolán technik společnosti RWE, který
provedl kontrolu plynového potrubí, včetně měření. Po této
kontrole, kdy bylo zjištěno, že potrubí nebylo narušeno, byla
správcem komunikace za pomoci dopravního označení provedena uzávěra komunikace. (Následující den byla pak vozovka opravena - pozn. redakce).
ODCIZENÍ ZBOŽÍ V HYPERMARKETU BILLA
Dne 22. 5. 2009 v 8:10 hodin bylo oznámeno dozorčí
službou OO PČR Lovosice na služebnu Městské policie
Lovosice, že v hypermarketu Billa došlo k zadržení osoby podezřelé z krádeže zboží. Hlídka Městské policie Lovosice se
dostavila na místo a po řádném zjištění stavu věci udělila pachateli přestupku proti majetku blokovou pokutu.
RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Dne 23. 5. 2009 v 0:30 hodin bylo na služebně Městské
policie Lovosice přijato oznámení o rušení nočního klidu
v ulici Krátká.Strážníci se dostavili na místo a zjistili, že
v bytě je štěkající pes. Podle informace sousedů byl v jedné
z restaurací vyhledán majitel a ten si po upozornění odjel do
místa bydliště psa zajistit.
RVAČKA V BARU
Dne 24. 5. 2009 v 02:58 hodin oznámila dozorčí služba
OO PČR Lovosice na služebnu Městské policie Lovosice, že
v jednom z barů došlo ke rvačce. Strážníci se ihned dostavili na místo, zajistili lékařské ošetření a osoby, které se zde
nacházely. Případ byl předán hlídce OO PČR Lovosice,
která se také na místo dostavila.
PŘEDÁNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ
Dne 25. 5. 2009 v 8:51 hodin byla předána na služebnu
Městské policie Lovosice krátká střelná zbraň neurčeného
výrobce, ráže 6,35 mm. Ke zbrani bylo předáno pouzdro
a zásobník se šesti náboji. Nález byl předán na příslušnou
službu Policie ČR v Litoměřicích. Bc. Jaroslav Janovský

Defibrilátor ve vybavení
městské policie
RM souhlasí
- se záměrem prodeje čistírny odpadních vod Biofluid E60
na pozemku p.č. 2924 v k.ú. Lovosice spoluvlastníkům nemovitosti v ul. Terezínská čp. 489, vlastníkovi nemovitosti
čp. 638 a budoucím spoluvlastníkům nemovitosti čp. 485
za cenu stanovenou znaleckým posudkem o výši
396.590 Kč.
- s uhrazením nedoplatku ve výši 19.506 Kč za pronájem
nebytového prostoru Lovosice, dle smlouvy uzavřené dne
28.4.2004 od nájemce Jana Čepičky z důvodu chybného
měření nebytových prostor.
- se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č. 2883
a parc.č.2885 o výměře 580 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita
u Modly za bývalým učilištěm SCHZ).
- se zveřejněním pronájmu pozemku parc. č. 1730 o výměře
832 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita zahrádkářská kolonie pod
Lovošem).
- se záměrem zveřejnění pronájmu nebytového prostoru
v domě č.p. 477, ulice Žižkova, Lovosice, přízemí, místnost
- chodba o velikosti 10,78 m2. Cena za pronájem – nebytového prostoru (chodba) je 307 Kč/m2/rok.
- se zrušením nájemní smlouvy ze dne 20.04.1993 uzavřenou s Tomášem Kaiserem k nebytovým prostorům v ul.
Obchodní 891 a souhlasí se zněním nové smlouvy
o nájmu nebytových prostor. RM pověřuje pana starostu
jejím podpisem.
- s ukončením pronájmu sklepních prostor o velikosti
55,42 m2 ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v ulici Obchodní 891, Lovosice, dle smlouvy uzavřené
dne 20.4.1993. a s uhrazením přeplatku ve výši
55.094 Kč.
- s odpisem nevymahatelných pohledávek ve výši
2.739.487,50 Kč po bývalých nájemnících bytových jednotek podle předloženého seznamu a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení.

Ve středu 10.6.2009 se uskutečnilo školení příslušníků Městské policie a některých zaměstnanců Městského úřadu v použití automatizovaného externího defibrilátoru. Tento přístroj slouží k poskytnutí první pomoci
občanům, kteří byli postiženi náhlou srdeční zástavou. Defibrilátory byly Městským úřadem zakoupeny dva. Jeden
přístroj bude ve vybavení městských strážníků a druhý
- se zrušením smlouvy o příspěvku na provoz a údržbu veřejného osvětlení v ul. Terezínská uzavřenou dne 8.3.1995
se společností Lovochemie, a.s. dle článku č. 3 Smlouvy
o příspěvku.
- s prominutím poplatku z prodlení (pohledávky) ke dni
7.4.2009 ve výši 80% z částky 37.956 Kč tj. 30.365 Kč,
který vznikl Věře Lendelové, a to z dlužné částky za nájem
a služby k bytové jednotce RM doporučuje prominutí poplatku z prodlení Zastupitelstvu města ke schválení.
- se zástavou nemovitostí Školní 41/1, 407/2, 406/4, Osvoboditelů 50, Přívozní 1036, 28. října 474, 475, sportovní
hala Chemik a krytý plavecký bazén na pozemku parc.č.
974/3 o celkové účetní hodnotě 76.822.000 Kč pro zajištění úvěru ve výši 70 mil. Kč za účelem realizace stavby
„Tepelné rozvody města Lovosice“.
- s částečným dotováním mzdy správce školního hřiště
v areálu ZŠ Sady pionýrů 355/2, Lovosice a finanční pro-

bude k použití v budově Městského úřadu. Zde jsou k poskytnutí první pomoci vyškoleni dva pracovníci odboru
vnitřních věcí Jaroslav Starý a Alena Karlíková a pracovnice podatelny úřadu Tereza Chvalová. Přístroje jsou sestaveny pro snadné použití i laikem - prvním svědkem příhody nebo jakoukoliv osobou, která se nachází v blízkosti
postiženého má přístup k přístroji.
(hv)
středky ve výši 43.160 Kč doporučuje zařadit do 1. rozpočtové změny r. 2009.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
oddílu atletiky TJ Lovochemie Lovosice na pořádání 3. ročníku mezinárodního Vrhačského a skokanského mítinku
a Velké ceny ve vrhačském trojboji, který proběhne dne
16.05.2009 na atletickém stadionu v Lovosicích.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
Basketbalovému klubu TJ Lovochemie Lovosice na zajištění Mistrovství České republiky v kategorii starších minižáků, které tento klub v Lovosicích pořádá ve dnech 15. 17. 5. 2009.
- s pořádáním koncertu skupiny Tři sestry, včetně předkapel v areálu Osmičky v Lovosicích dne 19.06.2009. Hlavním pořadatelem je KS Lovoš ve spolupráci s občanským
sdružením Békadilkoš a agenturou Rocky Music.
Podle webové strany MěÚ Lovosice -jč-
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Nudista
s rukama v kapsách se toulal po městě. Ne po místním boulevardu, co
tam? lidi, nuda... ne za městem - co tam ? pole, stromy, kopce, nějaký
blbý lodyhy - nuda....
Zamíří do parku - čert ví proč : co je tam ? stromy, keře, tráva... nuda...
nějaký dvě holky a šeptají si .. kvičivě se smějí .. nuda !
Lavička - pro masňáky... nuda...
Sednul si na odpadkový koš. Něco ho píchlo do sedacího orgánu - do
pytle (no, jo on to řek‘ jinak) ...
pomnul si poraněnou část a jeho vztek se obrátil proti koši. Zvednul ho
a vší silou s ním praštil o chodník. Úctyhodný výkon, ne proto, že nesmyslně... ale ten koš byl z betonové směsi a měl skoro sedmdesát kilo...
v posilovně by dokázal leccos, jenže posilovna : činky, péra, lavičky, různá
mučidla... nuda.
Z parku dál, podél školy a tovární zdi k trati. Přece nepůjde po cestě ...
nuda! Napříč neupraveným
kdysitrávníkem, ták... Nevšiml si plechovky, vlastně dvou plechovek. Po
té první uklouzl a seknul sebou do bodláků, pcháčů a lopuchů. Vyskočil a rozlícen - to je dneska den! - kopnul do té druhé plechovky, protože
tu správnou pořád nezaregistroval.
Chyba! Ta nakopnutá byla plná ztvrdlé malty....
oldjerry, Písmák

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ
Někdy je člověk rád,
že noc už končí.
Ránem
jdu městem ještě v limbu jsoucím...
Jen lidí pár,
těch, jak jsem já.
Z noční...
Koukám se kolem :
Květiny...
Jsou krásné - červené, žluté i vysoké,
růže i pampelišky
I zelené - ty nekvetoucí
No jo a jdu dál...
Z okna je slyšet dětský pláč Děti jsou krásné : vlastní
...a pak i jejich děti
...a děti těch druhých...

Digitální grafika

Kdysi jsem se najezdil vlakem - no - do
zblbnutí. Služebně, porůznu. Třeba taky
do Nymburka. Jednou jsem tam potkal
Frantu Ziku, s kterým jsem rok bojoval ve
vojenské kuchyni. Sloužili jsme tehdy v malém okresním a zároveň posádkovém
městě. S námi i hejno dalších švarných junáků stále toužících po hejnu stejně švarných dívek. Projíždím, povídá Ferko, mám
hoďku. Máš čas na dva kousky ? Měl
jsem…

a mláďata vůbec
Radio z auta,
co jede kolem kupodivu menuet.
Umění je fajn :
hudba a zpěv,
dramata i básně
a obrazy...
a sochy...
a ...
Z autobusu vystoupil pár
políbili se...
každý jinam.
Láska je krásná : i sex - ale i láska k městu,
láska ke psovi,
ba i k práci.
Dokonce i k ...
Květiny, děti...
umění, láska - všecko je to tak krásné,
ale nejkrásnější dnes je
pořádně se vyspat
oldjerry
(ze sbírky Klíčovou dírkou)

Zamyšlení
Trápí mne desetiletí
(dvě) otázka utkvělá:
Proč ten blbej čas tak letí?
Vždyť si něco udělá....
Sumus - Blbůstky

Dvě haiku
Walzovým krokem
se starou popelnicí
tam a zas zpátky
Na kopci s křížem
vítr za vlasy tahá
obzor za oči
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Měsíční březnová noc v Tovární ulici.

Pár vzpomínek (pamatuješ, jak jsme…
víš, která to byla) a tak… Pak najednou
jako když mu zapálí doutnák pod zadkem,
poposedl a vyrazil: Hele, pamatuješ Karla
Slámu vod nás, z erbézetky? Jo? Včera
jsem ho potkal tak jako tebe, jenže v Liberci. Tak jsem si vzpomněl na prima fór.
A začal vyprávět:
To máš jistě ještě v řípě, jak jsme pořád
sháněli nějaký holky. Karel Sláma ale ne,
ne jak my ostatní. Karel měl… svou…
kočku a ne jen tak nějakou posádkovou
dívku, on měl … no dneska už to můžu říct
měl za milenku přímo manželku našeho
kapitána, velitele roty, Hořickýho. Když nám
bylo těch dvacet, tak paní kapitánové Hořické bylo o pět let víc.
Napil se a pokračoval: Náš „starej“ byl
voják jak řemen, nebyl pes, ale náročnej
byl, to jo. Kasárna znal daleko lépe, než
svůj byt a vojáky asi líp, než svou ženu.
V kasárnách byl skoro pořád. Někdy tam
i spal, na stole v kanceláři. Nějak jsme se
dovtípili, že do kasáren utíkal na věčné
kontroly a služby jak jen mohl - z jediného
důvodu : aby nemusel spát s manželkou.
Pro nás, mladé kluky věčně zmítané touhou, to bylo nepochopitelné, ale nepředbíhejme. K našemu dovtípení přispěl právě
Karel, který s mladou paní bleskově navázal vztah při příležitosti, kdy k našemu „starému“ (bylo mu dvaatřicet let) jako spojka
velitele přišel - spíš přiběhl - oznámit vyhlášení bojového poplachu.
Otevřela mladá paní a po zjištění, jak se
věci mají, pohlédla vzhůru a vzdychla:

Co bylo,
bylo…
…zase budu celou noc sama! a Bůhví
jestli ne dýl… Karel byl tehdy s námi ve
zpětném oddíle. Za necelou půlhodinu prapor vyrazil do prostoru soustředění a Karel
vyrazil za mladou paní. Přišel ve dvě, ani
on, ani nikdo jiný totiž nevěděl, kdy se útvar
vrátí… bacil sebou na kavalec a zapálil si.
Ty vole, zdus to žváro, než ti ho urazím od čumáku ! tady se chrápe! ozvalo
se z kavalce pode mnou. Poslechl, kupodivu… a já se probral na tolik, že jsem se
stačil ještě zeptat : tak jak bylo ? a dostalo
se mi odpovědi: ty vole ! už chápu, proč
náš starej prchá z domova. To se každou noc nedá vydržet…
Takhle šel život dál a dál, já jsem si našel dívku a měl jsem dost starostí s tím,
abych ji viděl - a nejen viděl - dostatečně
často. Ti dva to stejným způsobem vedli
pořád; jak to dělali - čert ví. Kromě mne to
nikdo nevěděl. Byli jsme si tím jisti… Tuhle
jistotu nám naboural sám Hořický. Zavolal
si totiž Karla jednou do své kanceláře a bez
přípravy povídá : Podívejte, Sláma. Večer
přijdete k nám - tak v devět - a řeknete,
že je vyhlášený poplach na divizi. Nikomu jinému ani slovo, jasné? Později
ještě párkrát požádal Karla, aby jako spojka
přišel tu a jindy ohlásit poplach, který vůbec
nebyl. To jsme už spekulovali, jestli o tom
neví. Nikdy jsme se to nedozvěděli ... povídá a zase upil z půllitru.
Za pár měsíců skončila vojna a rozjeli
jsme se - já do Kladna k rodičům, Karel do
Liberce. V místě mé vojančiny jsem nechal tu holku, se kterou jsem poslední půlrok vojančiny chodil. Asi za dva měsíce po

odchodu do civilu mi napsala, abych přijel,
aniž uvedla důvod. Myslel jsem si, že beze
mne nemůže být, žádnou kost jsem tehdy
neměl a tak jsem dál nepřemýšlel. Tři dny
jsem se těšil a v sobotu pak vyrazil na stokilometrovou cestu…
Překvapení se konalo : Dostal jsem zpět
čtyři půjčené knížky (stejně nebyly moje),
rukavice (vojenské) uzoučký zlatý prstýnek, který jsem jí koupil po prvním milování
a zapalovač (taky nebyl můj)… a po zapalovači sdělení : Podrž se dveří! Budu se
vdávat, jsem s tebou ve třetím měsíci…
Páni : ve mně by se krve nedořezal, nedopíchal, nedo… asi to na mně bylo znát,
protože se dala do smíchu : Ale ne, s tebou se nevdám ! Mám teď kluka ze
Lhoty, jeho táta tam má hospodu. Holt
budu mít sedmiměsíční mimčo, no! Nebudu první… Ta úleva!
Nenechala mne ani vydechnout a povídá: Pamatuješ Hořickou? Byl jsem rád,
že změnila směr hovoru: Jasně, vždyť víš
proč… no jó, vykecal jsem jí to tenkrát
věděla to o Karlovi a Hořické ode mne.
V tom jsem prve nelhal, spíš zapomněl.
Naštěstí nebyla tak užvaněná, jako já…
Pokračovala : Tak ta je taky v jináči, ale
o měsíc víc, než já. Nevíš, kde je teď Karel? Nebyla sice ukecaná, ale raději jsem
koktnul: Někde u Olomouce - co já vím.
Je z nějaké prdelky…
Usmála se chápavě a vědoucně: To je
stejně jedno, já jen, že bys mu to napsal… Stoupla na špičky, dala mi pusu na
tvář a řekla : Tak už běž, vlak ti jede v půl
a pět...
Potkal jsem ji po čtyřech letech v Praze
u Masaryčky. Stal se z ní fakt! kus. Krásná,
klenutá, štíhlá, no… Na pohled studená jak
psí čumák, ale já věděl, co je za tím chladem…
Nešel jsem k ní, neoslovil jsem ji.
Co bylo, bylo…
jč - Povídky khaki

PREOL zahajuje provoz
Ve druhé polovině června 2009 - tedy v uplynulých dnech
- byla slavnostně dokončena a předána investice firmy Preol
a.s., a to výrobna FAME, pro veřejnost známou pod názvem
bionafta. Jedná se o methylester řepkového oleje, který se
přidává do motorové nafty.
Firma Preol a.s. je dceřinou společností velkého zemědělského a potravinářsko - chemického holdingu Agrofert a.s.
Sídlí v areálu Lovochemie a.s., se kterou je velice úzce propojena.
O této investici, jejímž realizátorem byla firma Chemoprojekt, téměř za 1 a půl miliardy Kč, již Lovosický dnešek

podrobně a dostatečně v předstihu informoval v č. 1 a č.
4/2009.
V původních termínech sice došlo k několika týdennímu
skluzu, ale podle slov generálního ředitele Preol a.s. ing.
Petra Voborníka je to zanedbatelné a nyní probíhá v těchto
týdnech testování technologických uzlů a vlastní výroba pro
trh by měla začít v průběhu měsíce července.
Předpokládáme, že po nějaké době, například po uplynutí
zkušebního provozu, se k této problematice vrátíme a pro
naše čtenáře na stránkách Lovosického dnešku přineseme
další informace.
-jv-

DÁLNIČNÍ MOST PŘES OPÁRENSKÉ ÚDOLÍ
spojení oblouku mostu již koncem června

Zajímavý snímek přinášíme ze stavby dálničního
mostu v Oparenském údolí. Podle informace zástupce investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dr. Pavla Lány je
k dnešnímu dni (4.6.2009) na obou stranách mostu již vybetonováno dvanáct lamel (částí oblouků) z celkového
počtu čtrnácti. Zbývá tedy vybetonovat ještě dvě lamely.
Počítá se, že do konce června bude mostní oblouk spojen. Souběžně s tím, že se betonují lamely na levém oblouku (ve směru od Prahy), betonují se i lamely na pra-

vém oblouku. Jsou také vybetonované dva tzv. zárodky
na obou obloucích na pravém mostě. Po ukončení betonáže oblouků se vozíky přesunou na zárodky a začnou se
betonovat pilíře. Jakmile bude levý oblouk schopen přenášet zatížení, vybetonují se na něm pilíře, které ponesou
mostovku. Dobetonování oblouku se předpokládá na
konci června a začátkem července. V roce 2010 se předpokládá zpojízdnění levé části mostu pro převážení materiálů z obalovny.
(hv)

Hasičský záchranný sbor
v Lovosicích
Požární stanice ztratila při povodních v roce 2002
své prostory. Lovosičtí hasiči našli poté dočasný asyl
v Lovochemii, kde pobývali až do 30. června 2004. Jednotka lovosických hasičů (15 členů s 5 vozidly) se od
1.7.2004 přemístila do areálu nové litoměřické zbrojnice
- důvody pro stěhování byly dva: jednak vyšší nájem
v Lovochemii, zadruhé areál Lovochemie se nachází
také v zátopové oblasti. V současnosti sídlí společně
s Požární stanicí Litoměřice dočasně na adrese Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01. V Litoměřicích
měli lovosičtí hasiči setrvat až do doby výstavby nové
zbrojnice v Lovosicích - začátek výstavby byl ale původně plánován na rok 2005. Příprava stavby nového
útočiště hasičů v Lovosicích trvá už dost dlouho, ale
snad se konečně schyluje k začátku výstavby. Sídlo
hasičů v Lovosicích postaví Ředitelství silnic a dálnic
přímo jako součást servisního areálu při D8.
V únoru 2008 byla podepsána darovací smlouva
na pozemek města pro výstavbu nové Požární stanice
Hasičského záchranného sboru mezi Městem Lovosice
a Ministerstvem vnitra ČR. Pozemek pro budoucí zbrojnici se nachází v objektu bývalého cukrovaru. Za Lovosice podepsal smlouvu starosta Jan Kulhánek, za Hasičský záchranný sbor Ing. Jaroslav Novotný, ředitel
Krajského HZS v Ústí nad Labem. Oba při podpisu
smlouvy doufali, že nová stanice začne fungovat v polovině roku 2009.
Pozemek byl už v roce 2007 vybaven infrastrukturou
v hodnotě asi 7 milionů (plynová přípojka, přípojky
pitné vody a kanalizační přípojky). Bylo ještě nutno
provést elektropřipojení a zkolaudovat ho. Stavba budovy měla být zahájena v roce 2008; bohužel k tomu
nedošlo. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo stavebním
úřadem Městského úřadu Lovosice vydáno 2. prosince
2008 a nabylo právní moci 6.1.2009. Pro povolení
stavby lapolů vydal stavební úřad pro odbor životního
prostředí souhlas podle § 15 a pro vydání stavebního
povolení byl vydán souhlas dle § 15 dne 6.4.2009. Odbor životního prostředí se vyjádřil ke stavbě a dokumentaci předal k vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Lovosice. Vyjádření, resp.
stanoviska, budou podkladem pro vydání stavebního
povolení speciálním stavební úřadem, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky.
Popis stavby: Požární stanice bude umístěna v oploceném areálu. Stavba je složena ze dvou objektů nestejné výšky. V přízemí hlavní budovy budou umístěny
technologické provozy, sklady, garáž pro osobní automobily, rozvodna, kotelna apod. V prvním patře budou
umístěny kanceláře, šatny, služebny, ložnice. Ve druhé
budově budou umístěny garáže pro zásahovou techniku,
prostor pro údržbu vozidel a sušící věž. Bude provedena
nová vodovodní a kanalizační přípojka, domovní rozvody
NN, plynu, slaboproudé telekomunikační domovní rozvody, domovní rozvod vody a kanalizace a areálová
dešťová kanalizace. V areálu stanice budou provedeny
parkovací stání, manipulační plocha, sadové úpravy,
sportovní louka včetně rozběhové dráhy a oplocení.
Stavba by měla být postavena podle nejnovějších požadavků hasičů a energeticky co nejméně náročná.
Z hlediska hasičského provozu by tam měly být veškeré prostory, které potřebují hasiči pro svou činnost,
tzn. nejen garážové a skladové prostory, ale i místa pro
školení, výcvik a další aktivity, které souvisí s činností
moderní hasičské jednotky. Podle veřejné zakázky pro
rok 2008 by měla stanice stát 40 milionů korun a má jít
o sdruženou investici. Výstavba hasičské stanice v Lovosicích je jednou z podmínek ukončení výstavby dálnice D8. K datu ukončení stavby a předání D8 v oblasti
Lovosic do užívání musí být ukončená i stavba požární stanice a hasiči budou sloužit zde v Lovosicích.
Doufejme, že alespoň v roce 2009 bude výstavba Požární stanice v Lovosicích zahájena.
Za poskytnuté informace děkuji Ing. Petru Soldonovi,
vedoucímu stavebního úřadu MěÚ Lovosice.
Hz
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Exkurze do Městského muzea v Kadani

Členové o.s. Muzeum Lovosicka připravují materiály pro budoucí expozice lovosického
muzea a jejich uspořádání a proto hodlají postupně navštívit některá muzea v Ústeckém
a Středočeském kraji. V sobotu 23. května se uskutečnila jedna z exkurzí, a to dobrovolná
pracovní návštěva Městského muzea v Kadani, zúčastnilo se jí sedm členů. Městské muzeum se nachází v historických prostorách Františkánského kláštera v Kadani, jehož zakladateli byli Lobkovicové. Před areálem je umístěn elektronický informátor, na stejný jsme
později narazili i na kadaňském náměstí. Muzeum má 3 stálé okruhy. I. okruhem je Mineralogie. V roce 1999 byla v historických sklepích zpřístupněna expozice věnovaná mineralogii, geologii, archeologii a dějinám hornictví v regionu. Tento okruh jsme neprošli, některé exponáty z této expozice jsou umístěny v zahradě kláštera.
II. okruh zahrnuje Život v klášteře. V květnu 2004 došlo k otevření další expozice Městského muzea. Vznikla v součinnosti Města Kadaně, Ústeckého kraje, Biskupství litoměřického,
Oblastního muzea v Chomutově, Státního okresního archivu v Kadani a dalších institucí. Je
umístěna v přízemí kláštera, který sám o sobě tvoří významný "exponát". Součástí je i prohlídka gotického klášterního kostela s barokním mobiliářem. Spolu s kostelem jsme si prohlédli
zákristii s ukázkou bohoslužebných potřeb, pece na hostie a kleští na pečení hostií. Křížovou
chodbou jsme došli ke kapli sv. Kateřiny, kde jsme se seznámili s dějinami kultu Čtrnácti sv.
Pomocníků, patronů kláštera, a s některými obrazy a uměleckými předměty, které v souvislosti
s ním vznikly - překrásný je rokokový oltář. Tento okruh je považován za nejvýznamnější a jak
opravdu vstřícná průvodkyně uvedla, den ode je krásnější. Nástěnné malby jsou průběžně restaurovány. Expozice je chráněna výstražným zařízením, bohužel sošky Čtrnácti sv. pomocníků byly ukradeny již při vystavení v Oblastním muzeu v Chomutově v roce 1992.
Trasa nás zavedla k rajskému dvoru s restaurovanou pozdně gotickou fasádou z roku
1500 (je zde umístěn zvláštní kamenný betlém) a také do klášterní kuchyně a jídelny. Právě
v předsíni jídelny je možno se blíže seznámit se vznikem františkánského řádu a životy významných světců řádu. Všude jsou umístěny podrobné informace. Je zde k vidění i typické
františkánské řeholní roucho (dar skutečného řeholníka z roku 1948), jídelna s barokním zařízením a komora s vchodem do původně zásobárenského sklepa. V jedné cele je umístěn hodinový stroj z 18. století.
Konečně III. okruh zahrnuje Pohledy do minulosti Kadaně (Pravěká Kadaň - archeologické nálezy, Královská Kadaň - archivní dokumenty, pečetidlo, Cechy a řemesla - umělecko-řemeslné artefakty atd.) a historických i novodobých modelů klíčových lokalit a budov.
Expozice zahrnuje období mezi koncem 12. a počátkem 20. století. Okruh poskytuje přehled o vývoji města a životě v něm; lze nahlédnout např. i do staré školní třídy či měšťanského pokoje z 19. století. Tomuto okruhu byla z naší strany věnována zvláštní pozornost
a paní průvodkyně, jak uvedla, vlastně naše kolegyně, nás na okruh pustila zdarma. Zde
jsme obdivovali hlavně makety radnice, měšťanského domu i areálu kláštera. Vitríny byly
moderní, ale zabezpečeny nijak mimořádně nebyly. Okruh byl otevřen v roce 2005.
Muzeum si nemůže stěžovat na nepřízeň osudu. Areál patří Biskupství litoměřickému,
které vyhovělo zájmu Města Kadaně o využití objektu a roku 1995 s ním uzavřelo dlouhodobou nájemní smlouvu, na jejímž základě došlo ke generální rekonstrukci areálu (1995 2003). Ministerstvo kultury zařadilo tento projekt obnovy, jenž byl majoritně financován
z městského a státního rozpočtu, do Programu záchrany architektonického dědictví České
republiky. Vládním usnesením došlo k prohlášení klášterního areálu za národní kulturní památku. Poutní kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků se ve stejné
době - na podzim 1995 - dočkal svého znovuvysvěcení a obnovení bohoslužeb.
V areálu kláštera probíhá od 21. června do 28. září 2009 Františkánské léto. Soboty

jsou věnovány hudební produkci různého žánru. Dramaturgie je nastavena pro všechny věkové skupiny. Neděle jsou věnovány dětem formou divadelních představení (dětské soubory, loutkové soubory). Město věnuje akcím v muzeu velkou pozornost, konají se zde různé
výstavy (při naší návštěvě Smrt v pravěku a ve středověku), Den památek 18. dubna 2009
a Den muzeí 2009 16. května 2009.
Pracovní zájezd jsme zakončili v centru Kadaně, na náměstí, kde je i vyhlídková věž a Informační středisko. Chtěli jsme si tu zakoupit Kadaňské noviny (čtrnáctideník pro občany
Kadaně a spádových obcí), bohužel Informační středisko mělo právě polední přestávku. Noviny vycházejí 2x měsíčně v obvyklém rozsahu 8 stran a stojí 5,- Kč. Mají také internetovou přílohu, ve které najdete aktuality, rozšířené zpravodajství a obrazové přílohy. V novinových stáncích se objevují nejpozději v pátek, v den vydání. Předplatné (zatím pouze
v Kadani) je možné objednat v Informačním centru na Mírovém náměstí.
Celé náměstí bylo velmi pěkně upraveno - historické jádro Kadaně bylo v roce 1978 prohlášeno za památkovou rezervaci. Ze středověku se na Mírovém náměstí dochovaly nejvýznamnější památky - stojí zde gotická radnice ze 14.-15. století s výstavnou kaplí a vysokou věží. Náměstí dále zdobí barokní fasády starší zástavby, barokní morový sloup
a děkanský chrám Povýšení sv. Kříže. Město je skutečné krásné a prázdninový výlet do Kadaně lze jen doporučit. My jsme alespoň byli s exkurzí spokojeni a jen tiše záviděli.
Na okraj : Muzeum je přístupno ve všedních dnech (út-pá) v 14.30 a 16.00, v sobotu v 11.00, 13.00, 14.30 a 16.00 a v neděli ve 14.30 a 16.00 (v červenci a srpnu
je kromě pondělí otevřeno denně jako v sobotu). Návštěva muzea stojí zato
a o prázdninách to může být pěkný rodinný výlet.
Hz

Co se do minulého čísla nevešlo:
V úterý 28. dubna se na prvním letošním promenádním koncertu na Václavském náměstí lovosickým občanům představil orchestr Dechová harmonie pod taktovkou MgA.
Jiřího Lhotského.

V Lovochemii se
setkání důchodců
vydařilo
Tradiční setkání bývalých zaměstnanců-důchodců
Lovochemie, a.s., dříve Sechezy n.p., se letos konalo ve
čtvrtek 21. května na sále Lovochemie, a.s., od 14 do
pozdních večerních hodin. Sváteční náladu již z počátku navodily děti ze sboru Skřítci z MŠ Sady pionýrů
svým roztomilým vystoupením a přednesem mnoha dětských písniček (Nechoď tam, prší tam aj.). Všechny přítomné přivítala předsedkyně odborů Věra Hozáková
a generální ředitel Richard Vrabec informoval o dění
v Lovochemii, a.s. a výstavbě nového závodu PREOL
v areálu společnosti.
Hodiny rychle utíkaly ve společnosti bývalých kolegyň
a kolegů, vzpomínalo se i tančilo, hodovalo a dobrou vůli
spolu mělo. K hudbě i tanci hrála celé odpoledne hudební skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové. Na chodbě
byla výstavka fotografií z minulého setkání a téměř každý
z návštěvníků u ní zvědavě postál, zda se také nenajde.
Řízek byl jako obvykle grandiózní a i ostatní občerstvení
hostům přišlo vhod. Děkujeme za pozvání, na shledanou
příští rok!
Hz, Foto Eva Živná
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Opět je nás méně než 9000
Stav k 1. 1.

Narození

Zemřelí

Přistě-hovalí

Vystě-hovalí

Migrační
přírůstek

Celkový
přírůstek

Stav k 31. 12.

Evidence ČSÚ pro Lovosice za rok 2007 a 2008 je v následující tabulce.

ČSÚ 2007

8 905

104

92

571

459

112

124

9 029

ČSÚ 2008

9 029

113

108

236

344

-108

-103

8 970

Evidence

O 103 osob nás bylo, podle statistiky Českého statistického úřadu, v Lovosicích v roce 2008
méně. Proti stavu k 1.1.2008, kdy byl počet občanů 9029, se stav k 1.1.2009 snížil na 8970.
Ale, již druhým rokem se narodilo více dětí než byl přirozený úbytek občanů úmrtím, Lovosice
již druhým rokem, po 15ti letech, přestaly vymírat. Velký pohyb je každoročně v migraci obyvatel. Podstatnou roli v migraci obyvatel hraje i pohyb cizinců. Z 236 přistěhovalích do Lovosic
bylo v roce 2008 107 cizinců. Přesněji, 41 cizinců se přistěhovalo z ČR a 68 cizinců ze zahraV souvislosti s nabytím účinnosti
novely zákona o cestovních dokladech k 25. dubna 2008 (zákon
č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů) dochází k některým změnám. Od 1. dubna 2009 se začaly vydávat
nové cestovní pasy, které už obsahují dva biometrické
údaje. Kromě obrazu obličeje obsahují nyní i otisky prstů.
Pasy s biometrickými údaji mají zabránit zneužívání dokladů. Opatření je zaváděno ve všech státech EU, Švýcarsku a Norsku a na Islandu od 29. června 2009 (hlavním důvodem opatření je teroristický útok 11. září 2001
v New Yorku; efektivita tohoto opatření zjistit nežádoucí
osoby a zabránit falšování nových dokumentů je prý vysoká. Prakticky se tak vylučuje možnost zneužití e-pasu
při ztrátě nebo odcizení.).
Jak tedy nyní žádat o pas? Lovosický občan si o nový
pas žádá na Městském úřadu Lovosice (v přízemí nové
radnice); musí mít v Lovosicích trvalý pobyt. Potřebuje
k tomu občanský průkaz, žádný formulář se nevyplňuje.
Po ověření údajů Vám úřednice sejme biometrický obraz
obličeje a pak následují otisky prstů, nejprve ukazováček
pravé a pak levé ruky. (Někdy se to nepovede a pak se
musí procedura opakovat, někdy je dokonce nutno použít
otisk palce.) Otisky prstů se pořizují na čtecím zařízení,

ničí. V roce 2008, z celkového počtu vystěhovalích, bylo cizinců 99, z toho pouze 1 do zahraničí, ostatní jinam do ČR. Ostatní byli občané ČR a stěhovali se jen v rámci naší republiky.
Jak jsme již psali v loňském roce, počet obyvatel podle evidence ČSÚ je pro obce důležitý proto, že podle tohoto počtu získávají finanční prostředky do příjmové části svých rozpočtů ze státní pokladny ve formě podílu na sdílených daních. Důležitá pro obce je změna
v metodice výpočtu podílu jednotlivých obcí na sdílených daních od roku 2008. Dříve existovaly skokové přechody mezi velikostními kategoriemi obcí, kdy při přechodu do vyšší velikostní kategorie se výrazně u některých kategorií zvyšovaly daňové příjmy na jednoho obyvatele. Do konce roku 2007 byl podíl každé obce na sílených daních dán poměrem násobku
počtu obyvatel k 1. lednu běžného roku a koeficientem velikostní kategorie obce k součtu
těchto násobků všech obcí v České republice. Od 1.1. 2008 bylo kritérium (počet obyvatel
upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) doplněno o nová kriteria a to o celkovou
výměru obce (váha 3%), prostý počet obyvatel obce (váha 3%) a počet obyvatel obce upravený koeficienty velikostních kategorií obcí (váha 94%).
Od roku 2008 se tedy zvýšil podíl obcí na sdílených daních na 21,4%. V úhrnu jde o více
jak 4,5 mld. Kč. Pro Město Lovosice na základě nového kriteria to znamená polepšení na
daňových příjmech oproti dřívější metodice rozdělování o cca 6,6 mil. Kč, což představuje
pro rok 2008 zhruba 2,35% z celkových rozpočtových příjmů města.
(hv)
U dětí do 15 let zástupce přiloží
jejich rodný list. Děti ve věku 0 - 15
let mohou být držiteli biometrických
pasu s platností 5 let. Doba platnosti
biometrického pasu pro dospělé občany je 10 let. Cestovní doklady vydané podle předchozí právní
úpravy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou
byly vydány. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze
prodloužit.
V současnosti se vydávají dva druhy cestovních pasů:
cestovní doklad s biometrickými údaji dětem 0-15 let
za 100 Kč a platí 5 let, občanům nad 15 let za 600 Kč
a platí 10 let. Kromě toho se vydávají tzv. rychlopasy,
které mají platnost půl roku a stojí 1.000 Kč pro děti 0-15
let a 1.500 Kč pro občany 15 a více let. O biometrické
pasy je velký zájem, od 1.4. do 31.5.2009 bylo v Lovosicích zažádáno celkem o 269 pasů.
K zavedení druhé plánované novinky (měla původně
proběhnout počátkem května), ohledně přístupů do informačních systémů veřejné správy, zatím nedošlo a není
známo, kdy se tak stane. Změna by se měla výhledově
týkat registrů veřejné správy a to jsou: evidence vozidel,
evidence obyvatel, evidence OP a evidence CD.
Za poskytnuté informace děkuji vedoucí odboru správního, paní Zdence Flekové.
Hz

E-pasy - novinka správního odboru
které čte otisky pomocí optických technologií. Pak je vytištěna žádost a vy ji podepíšete. Celá procedura trvá asi
15 minut. Podpis se pak digitalizuje a přenese do pasu.
Po finální kontrole všech údajů na žádosti a jejím podpisu
žadatelem se veškerá data zapsaná do žádosti odesílají
kryptovaně přes interní síť Ministerstva vnitra ČR do centrálního systému ke zpracování. Vyrobený a personalizovaný cestovní doklad si žadatel vyzvedává na stejném místě, kde o něj žádal, o několik dní později,
maximálně v zákonné lhůtě 30 dní (většinou ale mnohem
dříve).
Od 1. dubna 2009 se tedy používá další biometrický
údaj a to otisk prstu (snímá se všem od 6 let věku).
Otisky prstů však nebudou vedeny v evidenci. Po vyrobení cestovního dokladu a uplynutí reklamační lhůty (60
dní) jsou záznamy o otiscích prstů zničeny. Snímač otisků
dodalo Městskému úřadu Lovosice Ministerstvo vnitra
ČR. Otisk prstu je zatím u cestovních dokladů poslední
změnou. V Německu se údajně začalo uvažovat i o třetím biometrickém prvku - oční duhovce. Ale to je skutečně
otázka velmi vzdálené budoucnosti.

Úklid ulic v Lovosicích za asistence strážníků
V ulicích Vančurova, Hluboká, Labská a Příčná prováděli
pracovníci komunálních služeb úklid 14.5.2009. K tomu,
aby úklid mohl být proveden až do kraje vozovky, byl úsek
silnice týden předem označen dopravními značkami „Zákaz
zastavení“ s vyznačením doby úklidu. Přesně tak, jak je to
u podobných akcí ve všech městech zvykem a jak to naři-

zuje vyhláška. Doba úklidu byla vymezena v době od 7 do
14 hodin. Ze strany komunálních služeb bylo vše připravené
a přesně v danou hodinu zahájení čistících prací byli tři zametací stroje na místě. Tentokrát však byla celé akci přítomná i Městská policie. Zaznamenala auta neukázněných
řidičů a tento záznam předala k dalšímu řízení na odbor do-

pravy MěÚ. V tomto se bude pokračovat i nadále. Jak nám
řekl ředitel Městské policie Bc. Jaroslav Janovský, chystá při
čištění ulic i odtahování vozidel. V mnoha městech se již při
takovýchto akcích už běžně odtah aut provádí, samozřejmě
na náklady řidičů. A není to laciná záležitost. Na přiložených
snímcích strážníci Ivo Černý a Pavel Job dokumentují auta
neukázněných řidičů. Je zajímavé, že tři řidiči po zjištění, že
jejich auta strážníci zapisují, urychleně svá vozidla přeparkovali. Čistící vozy se pak na uvolněná místa musely vracet.
Text a foto (hv)
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Doprava v Lovosicích od roku 1990 (II)
Tento článek je věnován Lovosicím a silniční a říční dopravě v období od roku 1990 do roku 2009.
Již v prvním článku o změnách v železniční dopravě
v Lovosicích jsem uvedl, že Lovosice vznikly na místě, které
bylo svoji polohou vhodné pro dopravu snad ještě více než
úrodnou půdou pro zemědělství a ovocnářství. Od počátečních zmínek o osadě Lovosice je zřejmé, že jejich poloha
a vhodný terén umožňovaly snadný přechod zboží z pozemní dopravy (kupecké stezky) na dopravu říční (řeka
Labe) a naopak.
Prvotní příčinou změn, které se týkají i silniční a říční dopravy v Lovosicích v období od roku 1990 až do dnešních
dnů, byly celospolečenské proměny, jejichž působení se
projevilo v oblasti politické i hospodářské. Nejvýraznějšími
důsledky tohoto působení v oblasti dopravy byl nejen náhlý
pokles objemu přepravy osob a zboží, ale i rozvoj techniky,
který umožňoval změny přepravních technologií.
Lovosice dnes mají nejen dobré napojení na železnici, ale
i výhodnou polohu z pohledu silniční dopravy. Silnice I. třídy
č. 8 (E55) je nyní silnicí 608 - její úlohu převzala dálnice D8.
První úsek dálnice mezi Prahou a Lovosicemi (Zdiby - Úžice)
byl otevřen 23. 7. 1993. Následoval 18. 10. 1996 úsek Úžice
- Nová Ves s mostem přes Vltavu, a 26. 10. 1998 úsek Doksany - Lovosice s dálničním mostem přes Ohři. Celý úsek
dálnice mezi Prahou a Lovosicemi byl zprovozněn 18. 6.
2001, kdy byl zprovozněn úsek Nová Ves - Doksany. Rozestavěný je úsek z Lovosic do Trmic, jehož výstavbu stále
zdržují a výrazně prodražují ekologisté svými protesty a žalobami. A jen malé připomenutí - na rok 1995 jsme si mohli
poprvé koupit dálniční známku, která tehdy stála 400 Kč.
Druhou význačnou silnicí I. třídy je silnice č. 15 z Mostu
přes Třebenice, Lovosice a Litoměřice do Zahrádek u České
Lípy. Vzhledem k silnému místnímu provozu mezi Lovosicemi a Litoměřicemi má velký význam budovaný most přes
Labe mezi Mlékojedy a Žalhosticemi. Třetí významnou silnicí I. třídy v Lovosicích je silnice č. 30, resp. hlavně její úsek
z Lovosic do Ústí nad Labem. Intensita provozu zde přesahuje 5 tisíc vozidel za den.
V devadesátých letech klesla přeprava osob veřejnou silniční dopravou o 50% (u MHD byl pokles jen 13%). V pravidelné autobusové dopravě byl zaznamenán pokles počtu
cestujících z asi 664 mil.osob v roce 1994 na asi 439
mil.osob v roce 2000. Počet přepravených osob dále mírně
klesal a v roce 2007 statistika zaznamenala již jen asi 375
mil.osob. Podle údajů ministerstva dopravy začali po roce
1990 cestující místo veřejné silniční (a železniční) dopravy
osob využívat individuální automobilovou dopravu.
Od roku 1963 až do počátku 90. let zajišťovaly autobusovou dopravu v celém Československu jednotlivé podniky
ČSAD n.p. V každém kraji byl krajsky příslušný národní
podnik řízen KNV. Krajské ČSAD n.p. měly dvou až trojstupňové řízení - podnikové ředitelství, závod, provozovna.
ČSAD n.p. Ústí n.L. mělo deset závodů (pouze závod 401,
Ústí nad Labem, neměl provozovnu). Závod 407, Lovosice,
měl provozovny tři - Litoměřice, Roudnice n.L. a Libochovice.
V první polovině 90.let došlo k postupné privatisaci a trans-
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formaci státních podniků ČSAD, což vedlo k zániku většiny
bývalých dopravních závodů. Došlo k výraznému omezení
autobusových linek a k nárůstu jízdného.
V polovině 90. let přenesl stát část nákladů na obce přijetím zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Definice dopravní obslužnosti však byla velmi obecná a financování autobusové dopravy se stalo předmětem sporů mezi státem
reprezentovaným okresními úřady a obcemi, zejména venkovskými, které nebyly schopny finančně se podílet na
úhradě ztrát dopravců.
Konkurenční boj, soupeření o autobusové linky a absence státní dopravní politiky způsobila, že se postupem
času vytvořily v jednotlivých okresech velmi rozmanité systémy organizace a financování dopravní obslužnosti.
Zřejmě nejvýznamnějším dopadem chybějící koncepce
byl fakt, že se stát počal těmto "okresním systémům" přizpůsobovat, zejména při stanovování výše dotace pro
jednotlivé okresní úřady (do
roku 2000 sloužící k posílení
vlastních rozpočtů OkÚ). Pro
stanovení výše státního příspěvku neexistovala jednotná metodika a kritérium
počtu obyvatel okresu nebylo
u tohoto druhu účelové dotace použitelné. Objektivnější ukazatel (počet dotovaných kilometrů) byl sice
sledován, ovšem opět
nejednotným způsobem.
Okresní úřady tak zpravidla
nárokovaly finanční prostředky ze státního rozpočtu
podle objemu ztrát vykazovaných dopravci. Systém financování tak vznikal na základě silných subjektivních vlivů
a schopností jednotlivých okresů.
Ve státním rozpočtu na rok 2003 došlo k absolutnímu navýšení státního příspěvku na autobusovou dopravu o 438,8
mil. Kč (18,7 %). Nové rozpočtové určení výnosu některých
daní (platí od roku 2004) by mělo krajům zabezpečit stabilní
příjmy pro úhradu jejich základních funkcí včetně dopravní
obslužnosti. Krajský úřad z tohoto „státního příspěvku na dopravní obslužnost“ musí uhradit železničním i silničním dopravcům v dopravě osob zvýšené náklady na zajištění oné
„dopravní obslužnosti“, kterou si kraj od železničních nebo
silničních dopravců objednal.
Od roku 2005 byl systém železniční i silniční osobní dopravy začleněn do oblasti veřejných zakázek, zajišťovaných
v samostatné působnosti krajů. Na provozování jednotlivých autobusových linek a vlakových osobních spojů krajský
úřad vypisuje řádná výběrová řízení a na základě jejich výsledků uzavírány smlouvy mezi kraji a dopravci.
V Lovosicích jsou dnes nejvýraznějšími provozovateli
autobusové dopravy ICOM transport a.s. (resp. jeho dceřiná
společnost ČSAD Slaný),
a ČSAD Semily a.s.
28. 1. 2008 zahájila v Lovosicích zkušební provoz
linka MHD. Výběrové řízení
vyhrála ČSAD Semily a.s.
Od 1. 7. 2008 byl zkušební
provoz vyhlášen jako pravidelný s tím, že po vyhodnocení nákladů a využití této
linky v roce 2008 rozhodne
zastupitelstvo města buď
o jejím zrušení nebo zachování. Na jaře 2009 zastupitelé schválili další provoz
MHD až do 30. 12. 2010. Výběrové řízení pro toto období
vyhrála společnost ČSAD
Česká Lípa.
Přeprava zboží („nákladní
doprava“) klesala ještě zře-

telněji. Přepravní objem silniční dopravy klesl z asi 683
mil.tun, přepravených v roce 1994, na asi 415 mil.tun, přepravených v roce 2000. V letech 2006 a 2007 statistika
uvádí roční přepravní objem silniční dopravy asi 450 mil.tun.
Silniční doprava nákladů, která se v roce 1989 podílela
na celkovém přepravním objemu asi 78%, zajišťuje po dvaceti letech asi 82% celkového přepravního objemu. S rostoucím podílem přepravy zboží v kontejnerech je ale značná
část vykázaného přepravního objemu přepravena po železnici i po silnici.
Význam silniční dopravy pro Lovosice včetně aktivit snižujících nepříznivé vlivy silného provozu posiluje i stále se
rozvíjející kontejnerová doprava resp. zejména přeprava
tankových kontejnerů, výměnných nástaveb a sedlových
návěsů.
Vnitrozemská vodní doprava ztratila po roce 1994 ukon-

čením přepravy energetického uhlí do Chvaletic asi 3 mil.tun
za rok. Důsledky tak výrazného poklesu přepravního objemu
nákladní dopravy i poklesu přepravy osob hromadnou dopravou se projevily i v Lovosicích.
Přístav Lovosice-Prosmyky byl pro obor vnitrozemské
vodní dopravy kolem roku 1990 jedním z klíčových. V letech
1990 až 1995 v něm bylo přeloženo celkem 17,4 mil.tun
zboží z vagonů do plavidel, z toho bylo 16,3 mil.tun uhlí pro
chvaletickou elektrárnu. Překlad tzv. energetického uhlí
skončil v květnu 1996. V tomto roce bylo přeloženo celkem
915 tis.tun, z toho 832 tis.tun uhlí bylo přepraveno do Chvaletic.
V roce 1997 byl na nově vybudované nábřežní hraně
s vlečkovou kolejí v přístavu postaven portálový přístavní jeřáb o nosnosti 8 tun a vyložení 22 m. Byla zde pro něj také
postavena jeřábová kolej a vybudována zpevněná plocha (2
tis.m2) s násypkou pro nakládku zboží z lodí do aut a s vrátkem pro posun vagonů. Koncem roku 1998 byla také uvedena do provozu překladní poloha těžkých kusů, vybavená
kolejovým jeřábem EDK 2000 (nosnost až 500 tun).
Na pozemcích přístavu je nyní v provozu sklad posypové
soli (skladovací kapacita až 40 tis,tun) a soustava ocelových
skladových sil podniku ZZN Děčín. Oba tyto skladové provozy využívají k přepravě do skladu resp. do sil železniční,
silniční i vodní dopravu.
Rozvíjí se rekreační osobní lodní doprava, což je více než
potěšující.
Ekologistům se podařilo znesnadnit stavbu dálnice, ale
naštěstí jí nedokázali zabránit. Bohužel se jim zatím stále
daří bránit kanalisování posledního regulovaného čtyřicetikilometrového úseku Labe mezi Střekovem a Hřenskem
a úpravě plavební komory v Přelouči. Rozsáhlejší využití
možností zřetelně levnější přepravy zboží do severomořských přístavů i do Německa a zemí Beneluxu tak omezují
nejisté plavební podmínky. O opravdovosti a čistotě úmyslů
ekologistů svědčí to, že jakýmkoliv stavbám na střední
a horní Vltavě a na řece Moravě, které mají sloužit pro rekreační plavbu, ekologisté nebrání, ačkoliv je vliv těchto
staveb na životní prostředí přinejmenším stejný jako vliv
pro ně nepřijatelných stavebních úprav na dolním českém
Labi nebo u Přelouče.
FP

V Lovosicích byl expremiér Miloš Zeman
Bývalý premiér Miloš Zeman byl v Lovosicích naposledy před senátními volbami v roce
2006, kdy podporoval starostu Podsedic Roberta Kopeckého. V posledních letech žije
v obci Nové Veselí na Vysočině. Do vysoké
politiky se vrátil načas v květnu 2009, protože
fandí Straně důstojného života (SDŽ). Z tohoto důvodu přijel do našeho města v sobotu
30. května, aby na volebním mítinku SDŽ
Jany Volfové podpořil. Volební setkání s kandidáty probíhalo od 10 hodin na Václavském
náměstí v Lovosicích a to za účasti lídra kandidátky Stanislava Jaše, Jany Volfové,
Zdeňka Vybírala a dalších kandidátů.
V našem městě se ale Zeman mihnul už
v pátek, kdy mu stomatoložka MUDr. Růžena
Stáňová ošetřila drobnou závadu. V sobotu
jsem chtěla s patronem SDŽ udělat krátký
rozhovor. Ing. Zemanovi mě představil kandidát do Europarlamentu Ing. Zdeněk Vybíral. Po krátké diskusi o knihách (expremiér je
znám jako vášnivý čtenář) jsme se dohodli,
že převezmu některé otázky a odpovědi,
které padnou při mítinku, protože na rozhovor bylo málo času. Mítink zahájila Jana Volfová, předsedkyně Strany důstojného života
a hned předala slovo hlavní hvězdě setkání,
bývalému přednímu sociálnímu demokratu
Miloši Zemanovi.
Bývalý předseda vlády a šéf ČSSD málem
nestačil odpovědět na řadu otázek, které mu
přítomní kladli. Přišlo jich určitě přes sto padesát, i když bylo věru nevlídné počasí. Diskuse se točila kolem případné změny
volebního zákona, hospodářské krize i vajíčkové aféry. Jména diskutujících neuvádím,
většinou se ani nepředstavili.
Jaký je Váš názor na Lisabonskou
smlouvu?
Především doporučuji, aby si ji každý, který
ji hodnotí, přečetl. Lisabonská smlouva má
řadu kladů, záporem je hlavně, že snižuje hlasovací právo ČR asi o třetinu (v bývalé

smlouvě z Nice získaly přistupující země, mezi nimi ČR, nadproporcionální práva). Výhodou
je společná zahraniční a obranná politika EU. Jsem pro referendum - já bych hlasoval
PRO, byť s výhradami.
Jeden z diskutujících se zeptal, jaký je názor expremiéra na
krizi - tázající se domníval, že
u nás žádná není (před odpovědí odešel). Ing. Zeman se nad
jeho odchodem mírně pozastavil, ale odpověděl.
S názorem toho pána nesouhlasím. Za 1. čtvrtletí 2009 poklesl objem výroby v ČR o 23
procent. Podle mého odhadu
bude krize trvat nejméně čtyři
roky. Nepomůže šrotovné, ani
snížení daní podnikatelům či zvyšování důchodů nebo sociálních
dávek, ale investice. Není vhodné
podporovat spotřebu, ale investice, třeba do dopravy, do opravy památek, výstavby domů pro seniory a podobných akcí.
Proč nepodporujete sociální demokracii, ale Stranu důstojného života?
Byl jsem v Ústeckém kraji na podzim minulého roku, abych podpořil Jaroslava Foldynu, tehdejšího lídra ČSSD. Přestože získal
tisíce preferenčních hlasů a já ho pokládám
ho za dobrého sociálního demokrata, byl po
volbách odstaven. Byl to podvod na voličích.
Strana důstojného života je neparlamentní
nová strana, která chce změnu volebního zákona: Snížení preferencí na 3 procenta, aby
se do parlamentu dostalo více stran, zvýšit
počet volebních krajů na 35, aby své kandidáty lidé skutečně znali. A také PANAŠOVÁNÍ. To je způsob volby, při kterém můžete
vybírat z kandidátek více politických stran jed-

notlivé osobnosti, nemusíte volit jenom jednotlivé strany.
Jaký máte důchod? Zeman bez mrknutí
oka odpověděl: Třináct tisíc šest set.
Jak se Vám žije na Vysočině?
Jsem spokojen. Vyjádřil to přesně opat
strahovských premonstrátů Pojezdný: „Vysočina je nejkrásnější místo na světě. Pán Bůh
ji asi stvořil v sobotu, aby se v neděli měl kde
procházet.
Já osobně jsem mu položila tři otázky, a to,
jaký je jeho názor na pád vlády, zda po
něm někdo někdy házel vajíčky a co naposledy četl.
Bývalý šéf ČSSD Miloš Zeman vidí pád
vlády v době předsednictví EU jako chybu,

která měla za následek velikou ostudu pro
Českou republiku. Topolánkově vládě sice příliš nefandil, ale v předsednictví Evropské unie
si vedla dobře. Proč byla svržena vláda v polovině evropského předsednictví, Zeman nepochopil a nesouhlasil s tím.
Co se týče obnovené módy házet vajíčky
po politicích, nelíbí se mu. Vajíčky hází jen
primitivové, házet se má myšlenkami. Sám
se setkal s vajíčkovým problémem při volební
kampani v roce 1996 v Kravařích na Opavsku,
kde si na něj připravil hospodský celé plato.
Nakonec to vyřešil jeho kamarád Pavel Dostál (pozdější ministr kultury), který od hospodského vajíčkovou munici vykoupil.
Na mítinku se představili někteří kandidáti
SDŽ, jednička SDŽ Stanislav Jaš (umí 11 jazyků
včetně finštiny, je pro zachování produktivního
zemědělství, energetickou bezpečnost a lepší
využívání strukturálních fondů), Mgr. Jana Volfová, JUDr. Miroslav Jindrák, Ing. Zdeněk Vybíral (od nás) a další. K dispozici byly volební
materiály SDŽ, dárkové medy s obrázkem lídra
a pro zájemce párky.
Hz
Pozn.: Je po volbách a SDŽ získala jen
0.72 %. Myslím, že kdyby byl expremiér čestným předsedou SDŽ, strana by zajisté získala hlasů více a domnívám se, že mladý
„důchodce z Vysočiny“ (65) se do vysoké politiky určitě vrátí.
Jako četbu mi „důchodce z Vysočiny“ doporučil bestseller Laskavé bohyně od spisovatele
Jonathana Litella, který za knihu dostal francouzskou Goncourtovu cenu. Vypravěčem
a hlavním hrdinou je přesvědčený nacista Maximilien Aue, napůl Němec a po matce Francouz, vzdělaný intelektuál, který vystudoval
v Paříži práva. Když jsem mu namítla, že kniha
je údajně (podle recenze) nadmíru krutá, poradil mi, abych ji nečetla najednou (má 900 stran),
ale že je opravdu fantasticky napsaná a zahrnuje dlouhý časový úsek 20. století. Když mi
ji doporučil opravdu sečtělý Zeman, určitě si
knihu v Litoměřicích půjčím a doporučuji to i ostatním knihomolům (lovosická knihovna ji nevlastní).

PŘIJELI MODŘÍ LÍDŘI ODS V ÚSTECKÉM KRAJI A TÝDEN PO NICH I SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE I S ŠÉFEM
Prostě před volbami se o nás ví. Jinak jsme jen „lid této země...“ jak s oblibou říkají všichni místo správného „lid naší země.“
Mítink ODS - Severočeští kandidáti ODS do Evropského parlamentu se 18. května představili litoměřickému regionu. S myšlenkami, se nimiž vstupují do voleb, nejprve seznámili
obyvatele Roudnice nad Labem, následně Litoměřic a poslední mítink se uskutečnil na Václavském náměstí v Lovosicích. Podpořit Miroslava Ouzkého a Jana Zahradila přišli místní
politici ODS, stejně jako senátor Alexandr Vondra. Kromě volebních materiálů se rozdávaly
i modré a bílé balonky.
Hz

Mítink ČSSD v Lovosicích začal 25.5.2009 v 12.45 na Václavském náměstí; úvodní projev
pronesl předseda strany Jiří Paroubek. Představen byl Richard FALBR, kandidát ČSSD do
Europarlamentu; na závěr mítinku Paroubek i Falbr podepisovali fotografie, rozdávaly se oranžové růže, balonky dětem a volební materiály. Svita měla oranžová trika. Na náměstí bylo
mírně přes 100 lidí, hlavně starších a starých, a pár maminek s dětmi; byl pracovní den. Počasí bylo krásné, svítilo slunce. Mítink na rozdíl od Litoměřic proběhl bez konfliktů.
Hz
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DVACET DEVĚT
Právě tolik bylo dětí, které se nedávno narodily lovosickým rodičům. Na obrázcích jich však najdete jen dvacet pět. Třináct pánů, dvanáct slečen...
No jo - začínají dovolené. Z těch dvaceti devíti pozvaných dětí se nám čtyři děti
nedobatolily... Já vím, že to není žádná tragedie, je na tisíc dobrých důvodů, proč
rodiče nemohli podporovat batolení svých ratolístek do obřadní místnosti Městského
úřadu, kde děti dostávají oficiálně punc rodilého Lovosičana.
Těm ostatním to naštěstí nijak na výjimečnosti chvíle neubralo. Maminky a tatínkové, jakož i ostatní příbuzní (najmě babičky) se tvářily přiměřeně slavnostně,
zatímco jejich špuntíkům a špuntičkám to zjevně bylo zcela volné....

Je to radost - takový přírůstek dětí do města, které pro různé společenské změny
přišlo asi o dva tisíce obyvatel. Nic na tom nemění pravděpodobnost, že až dospějí,
část se jich odstěhuje jinam. Za ně však přijdou dorostlé děti z jiných míst - aspoň
bych to městu přál. Vždyť Lovosice jsou dobré místo pro život.
Hle: máme tu hory, které nám začínají za humny. Máme tu řeku - třista kilometrů k prameni, osmset šedesát kilometrů k moři. Jezero - ač umělé - na dosah. Úrodnou rovinu na opačné straně. Silnice a železnice všemi směry... Lesy a zahrady.

Obřad je pro maminky... Všimněte si: Terezka již kouká po Honzíkovi...
Vinice. Chmelnice! - Pro každého něco...
Děti se narodily na dobrém místě. Je na nás, abychom to vše pro ně ještě vylepšili a předali jim životní prostor důstojný moderního člověka - ochránce, hospodáře a zvelebitele.

Tady panuje kázeň, dokonce tu máme u Anetky jedno Přímo hleď!

28. 5. 2009 Květnové vítání nových lovosických občánků
1. skupina vpravo nahoře - zleva: Darjan Oliver Kovařík, Vladimír Vláčilík, Nela
Schillhabelová, Jana Pincová.
2. skupina vlevo nahoře zleva: Monika Rákocziová, Adéla Cívková, Tereza Borutová, Jan Kaiser

...tady nahoře zas Honzíček Kulichů asi už vyhlíží nějakou pro život...
zatímco vpravo Nelynka kouká, co to ta Karin dostává ? Já chci taky...
3. skupina - to je ta vpravo prostřední - zleva: David Procházka, Aneta Bendová,
Marek Novák, Kateřina Hellerová.
4. skupina spodní vlevo zleva: Karina Lucová, Lukáš Chlupsa, Jan Kulich, Barbora Červenková.

11. 6. 2009 Červnové vítání nových občánků - Lovosičánků
5. skupina zleva: Nela Matyášová, Karin Kohoutková, David Kunovjánek. Čvrtí
pozvaní se nedostavili.
6. skupina zleva: Alexandr Kodýtek, Tomáš Novák.
7. skupina: Ze čtyř pozvaných se dostavili pouze manželé Stánští se synem Viktorem. Takže jak zleva, tak zprava...
8. skupina zleva: Martin Dobřemysl, Matěj Nezbeda, Eliška Bezpalcová.

10

Za geotermálem do zahraničí
Ve dnech 26.4 až 30.4.2009 zástupci lovosické a litoměřické radnice, na pozvání Slovensko-německé obchodné
a priemyselné komory, uskutečnili exkurzi po geotermálních vrtech, elektrárnách a podnicích zabývajících se výrobou a technologiemi souvisejícími s geotermální energií
v Německu a Francii. Za Lovosice se exkurze účastnili
místostarosta Lovosic Jan Jakub a vedoucí odboru rozvoje
a správy města Ing. Martin Dlouhý. Smyslem čtyřdenní exkurze bylo nasbírat kromě zkušeností i kontakty na firmy,
které již mají v této oblasti bohaté zkušenosti.
V Německu navštívili místa, kde stavba geotermální elektrárny finišuje, ale i města, kde již úspěšně funguje. Například
v Erdingu je geotermální elektrárnou vytápěno sedm tisíc domácností. Je zde vybudováno i největší balneologické zařízení v Evropě Therme Erding Vital. Dva vrty, jeden injekční
a druhý čerpací, dosahují hloubky 2200 metrů, což je zhruba
stejné jako již vyhloubený průzkumný vrt v Litoměřicích.
Vlastníkem geotermální elektrárny v Erdingu, jejíž obrat dosahuje tří milionů eur ročně, je město. Dále navštívili geotermální elektrárny v Unterhachingu a Landau, hybridní
elektrárnu v Neuiredu, kde je budoucím záměrem kombinace
geotermální energie s bioplynem.
Ve Francii pak následovala prohlídka vědeckého projektu geotermálních vrtů ve městě Soultz. Zde po realizaci
vrtů hlubokých 5,5 km provádí umělou cílenou aktivaci spodního „pukliště“, čímž dochází k otevření nových trhlin, které
rozšiřují spodní zásobník, ale také přivádí termální vodu.
Projekt geotermální elektrárny, jehož realizací se zabývají
Litoměřice a pomalými kroky v závěsu také Lovosice, by měl
přinést stálé a relativně levné teplo pro občany, ale také ekologicky čistou a z hlediska dodávky spolehlivou výrobu zelené elektřiny. Litoměřičtí na něm začali pracovat již před
sedmi lety. Projekt je v České republice unikátní a svého
druhu pilotní. Stále existuje možnost, že by mohl být projekt
částečně dotován z některého programu EU. V tomto případě se nabízí využití Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie,
který spravuje Státní fond životního prostředí, spadající do
gesce a působnosti Ministerstva životního prostředí. Na
tento druh projektů je prozatím možné získat dotaci do výše
40% způsobilých (uznatelných) výdajů, maximálně však

Geotermální elektrárna v Unterhahchingu.
100 mil. Kč. Náklady na teplárnu a elektrárnu jsou odhadovány na 1,1 mld. Kč.
„Pro nás bylo důležité si ověřit, zda tato technologie výroby elektrické energie někde skutečně reálně funguje, protože víme, že spousta Lovosičanů, a jsou mezi nimi i někteří
zastupitelé, stále tvrdí, že je to pouze jakási vize budoucnosti
či záležitost sci-fi. Díky exkurzi jsme si ověřili, že pár kilometrů od českých hranic jsou tyto projekty uskutečňovány a realizovány, že některé z nich již delší čas fungují a to v různých
hloubkách, o různých teplotách a různých systémech“. „Celý
projekt kombinované výroby elektřiny a tepla z geotermální
energie je v podmínkách ČR omezen pouze na metodu HDR
(hot dry rock), protože využívání geotermálních pramenů, tak
jak je známe ze zahraničí je podmíněno relativně vysokou teplotou a vydatností geotermálních vod. Mezi základní a hlavní
výhody systému využívání geotermální energie patří zejména: značný a stálý potenciál energie, neexistující negativní
vliv na životní prostředí (na rozdíl od většiny ostatních způsobů), možnost regulace odběru energie podle potřeb, není
závislá na klimatických podmínkách, je dostupná na velké
části území a také fakt, že její využití zvyšuje spolehlivost

a bezpečnost v zásobování místního území energií“ řekl
nám místostarosta Jan Jakub. A Ing. Martin Dlouhý dodal: „Já
bych řekl to, že určitě víme, že nechceme bioplynovou stanici v kombinaci geotermiky a bioplynu. Ověřili jsme si jak
vlastní fungování výroby elektrické energie tak i sólovýroby
tepelné energie nebo obojího. Jsou to ověřené technologie
a je jen otázka, kterou cestou jít“.
Místostarosta Jan Jakub náš rozhovor uzavřel: „Dnes
jsme ve stavu, kdy bychom měli MŽP doložit jakousi Zprávuinformaci k zamýšlenému projektu, a to z důvodu posouzení
záměru z hlediska veřejné podpory a případné změny Implementačního dokumentu OP Životní prostředí 2007 - 2013
ve vztahu k výši možné dotace. Trvá usnesení rady připravit podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V horizontu prázdnin by mohla být dokumentace pro EIA k dispozici. Záměr
města Lovosice dát se cestou geotermální energie vnímám
jako pozitivní a správný a věřím, že Město Lovosice bude
v tomto projektu pokračovat a ve střednědobém horizontu
bude i úspěšné“.
Připravil (hv), foto Jakub

Tak posledních šest... posledních, ale stejně důležitých,
jako jsou ti na protější stránce. Vlevo nahoře se zjevně
Saša i Tomík starají o své prckovské věci a samotný obřad
je nijak nedojímá. To maminkám je asi jinak... Viktorkovi zatím zřejmě vůbec nevadí sólo. Zkoumá, jak je tady vlastně
udělané to osvětlení, že to nedráždí očička. Na posledním
snímku - zatímco si Martínek i Elinka hoví na mámině klíně
- malý Matěj se otočil a spí na mámině srdci.
Jojo - takhle vznikají vazby...

Je to paráda - tolik pohody za pár desítek minut na poměrně malém prostoru... Přejeme všem dětem, maminkám,
tatínkům a všem lidem okolo nich, aby měli z dětí radost a
aby z nich vychovali dobré a pracovité občany. Víme všichni,
jak právě takové potřebuje náš stát, město, svět... Přejeme
zdraví a bezproblémový život, aby úsměv z vašich tváří
nikdy nezmizel.
Redakce Lovosického dnešku.
Fotografoval a jména ověřil (hv), komentář -jč-
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Turisté oslavili padesátku na lodi
Odbor turistiky TJ Secheza byl založen na Lovoši dne 15.května 1959 a iniciátorem byl
tehdy učitel Jaroslav Hyngár; na počátku měl oddíl 28 členů. Členská základna se rychle
rozšiřovala a byly pořádány mnohé rozmanité výlety do okolí. Během dlouhých let existence
docházelo k různým peripetiím v životě oddílu - nejvýznamnějším mezníkem bylo osamostatnění od TJ Secheza Lovosice v roce 1990 a obnovení Klubu českých turistů
12.9.1990 pod evidenčním číslem 37002. Za ta léta prošli členové Klubu mnoho tisíc kilometrů, ke slovu přišla cykloturistika, vysokohorská turistika i vodní turistika, zájezdy za sněhem a Novoroční výstupy na Lovoš. V dubnu 2009 pořádal Klub jubilejní, už 30. putování
okolím Lovoše (431 osob, nejstarší účastník 85 let, nejmladší 1 rok). Takže bylo opravdu
co slavit. Výbor Klubu měl vynikající nápad a uspořádal pro všechny své členy a pozvané
hosty slavnostní projížďku lodí po Labi s občerstvením a hudbou.
Slavnostní jízda po Labi se uskutečnila v sobotu 23. května v podvečerních hodinách.
Počasí výletu přálo, sluníčko svítilo a bylo hezky. „Turisticky obtížnostní prvky“ mělo už nastupování, ale s pomocí námořníků to zvládli i nešikové /patřila jsem mezi ně/; nastupovalo
se na molu u sila. Loď Porta Bohemica 1 plula směrem k místu, po kterém byla pojmenována, zpátky jsme se vraceli kolem Kalvárie, obepluli Píšťanské jezero a pomalu se vraceli
do Lovosic; někteří se plavili až do Litoměřic. Během cesty dostali návštěvníci porci lahodného guláše, kávu a koláče (ty pro turisty gratis připravili lodníci). Zvláštní prémií plavby byla
kouzelná přírodní scenerie. Na oslavu 50. let turistiky v Lovosicích přispělo finančně i Město
Lovosice. V podpalubí hrála hudba pro pamětníky, na palubě zněly moderní písně.
Součástí oslav bylo ocenění dlouholetých členů klubu: Rostislav Letoš patří k zakladatelům odboru, Jan Schejbal - dlouhodobé vedení oddílu TOM, Václav Linek, Alois Pleskot,
Eva Kubátová, Ondřej Hriň, Čestmír Janata, Miroslav Radoň, Jaroslav Rössler, Ivo Mareš

- budování chaty v 80. letech a více než 10 let zajišťování provozu o víkendech na chatě
na Lovoši v 90 letech. Doba se změnila, ale turistika žije. Účast na pěších výletech vykazují senioři, daří se lyžařské turistice, líbí se také zájezdy autobusem s dlouhodobými pobyty. Snahou všech členů klubu a jeho vedení je zajišťování činnosti ve všech směrech
(vlastní turistika i klubový společenský život) tak, aby lovosický KČT přispěl k rozvoji turistiky v našem regionu a aby za dalších padesát let bylo opět co slavit.
Hz

Za měsíc
LOVOSIČTÍ SENIOŘI NA KONOPIŠTI cipem.
po atentátu vyhlásil

Město Lovosice pořádá každoročně
pro své seniory dvakrát do roka jednodenní výlet na některou z mnohých památek naší vlasti. Tentokrát padla volba na proslulý zámek Konopiště, jeden z nejnavštěvovanějších v Čechách. Současnou podobu dostal
zámek na přelomu 19. a 20. století, kdy zámek vlastnil František Ferdinand d’Este, následník rakouského trůnu. Autobus
pana Adámky s výletníky odstartoval od Domu s pečovatelskou
službou 12. května v 7.30. Po ránu se počasí příliš nevyznamenalo a ještě, když jsme dorazili do podzámčí Konopiště, bylo
chladno. Výletním vláčkem jsme vyjeli nahoru na zámek a prohlédli si v zámku I. prohlídkový okruh v jižním křídle zámku.

Prohlídka začala v lovecké chodbě s trofejemi zvěře, ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem (bylo jich tam
vystaveno přes 800 kusů, s rokem ulovení celkem prý zastřelil následník přes 300 tisíc kusů). Prohlédli jsme si rovněž reprezentační a hostinské pokoje, umístěné v 1. patře
jižního křídla zámku, ve kterých je instalováno množství dobového nábytku, historických obrazů a porcelánu. Pro budoucí návštěvníky uvádím, že doplňkovým okruhem
k I. okruhu je návštěva Muzea sv. Jiří, které je umístěno
v bývalé barokní oranžérii - to jsme ale předem nevěděli
a proto dovnitř nešli (vstup je s lístkem
z I. okruhu za pouhých 10 korun). Svatojiřská
sbírka je jedinou sbírkou, kterou arcivévoda
vybudoval od základu sám. V zámku je
možno navštívit ještě II. okruh - salony severního křídla a III. okruh - soukromé pokoje
Františka Ferdinanda.
Po asi hodinové prohlídce zámku jsem
s kolegyní ještě navštívila vynikající výstavu
OD SARAJEVA K VELKÉ VÁLCE (19141918); vstupné za hubičku - 15 korun. František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne
28. června 1914 se stal spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí atentátu, spáchaného srbským anarchistou Gavrilem Prin-

Jak vznikaly místopisné názvy
Většina občanů Lovosic jistě zná názvy
jako Holoubkov, Sarajevo, Osmička, Nové
Klapý, které jsou zde často používané. Otázkou však zůstává, zda stejný počet občanů ví,
jak a z čeho tyto místní názvy vznikly.
První dva souvisí s investiční výstavbou
v Lovosicích v 70. a 80. letech minulého století. Tuto výstavbu provázela i umělecká díla,
ze kterých byly výše zmíněné názvy odvozeny.
V r. 1974 byla dokončena výstavba malého
panelového sídliště v západní části města.
Společně s ním vzniklo také umělecké dílo,
které bylo umístěno uprostřed tohoto sídliště.
Zhruba na 3metrovém podstavci byla jako
symbol umístěna holubice míru. Z tohoto důvodu vzešel z řad veřejnosti název Holoubkov. Toto označení se vžilo natolik, že je
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dodnes běžně užíváno. Název Holoubkov je
však chybně vztahován i na navazující čtvrť,
stávající z původní zástavby rodinných
domků. Tato část města vznikala o zhruba 50
let dříve a měla příznačný místní název Čtvrť
u hřbitova a nemá tedy s Holoubkovem nic
společného. Čtvrť vznikla ve 20. letech minulého století, kdy, v souvislosti s rozvojem průmyslu, do Lovosic přicházeli obyvatelé jiných
částí republiky, aby se zde usadili. Protože
střed města byl z velké části osídlen starousedlíky německé národnosti, nově příchozí
obyvatelé se usídlili právě zde, ve Čtvrti u hřbitova.
Vznik názvu Sarajevo má lehce humorný
podtext. V roce 1984 byla zakončena výstavba obchodního bloku Centrum, restauračním zařízením s názvem Máj, který byl

rakouský císař František Josef I. Srbsku válku.
Výstava byla uspořádána vynikajícím způsobem, se zvláštním zřetelem na habsburskou genealogii, atentát, vznik legií a osobnosti vzniku Československé republiky. Nechyběly
uniformy, zbraně ani mapy. Mezi unikátní exponáty patří restaurovaný ručník a košile, kterou měl František Ferdinand
na sobě v den atentátu, invalidní vozík z 1. světové války, kasička ve tvaru bomby na dobrovolné příspěvky Červenému
kříži pro vdovy po obětech a invalidům. Výstava potrvá do
30. září 2009.
Na prohlídku zámeckého parku, Růžové zahrady a skleníků nám bohužel nezbyl čas, i když po 12. hodině už bylo
krásné počasí. Krátce po 16. hodině už nás přivítaly Lovosice. Další výlet pro seniory připravuje odbor sociálních věcí
a zdravotnictví ován na září, pravděpodobně do Kadaně (zde
lze navštívit Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků
s muzeem, děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, kadaňský
hrad, městské opevnění, radnice aj.).
Výlet na Konopiště rodinám s dětmi o prázdninách
vřele doporučuji, zámek je krásný a skýtá mnoho možností
(konají se i večerní prohlídky v dobových kostýmech,
různé historické přednášky aj.). Prohlídkové okruhy začínají o prázdninách v 9 hodin, otevřeno je denně kromě
pondělí. Na výlet si ale rezervujte dost času, abyste se
mohli projít i parkem s pěknými sochami a Růžovou zahradou.
Hz

v tehdejší době v Československu často používán. Před vchodem do tohoto objektu byla
umístěna plastika květu lotosu se sedmi tyčinkami zakončenými sedmi šroubovacími
mosaznými koulemi. V souvislosti s Haškovými Osudy dobrého vojáka Švejka a výrokem
„Sedm kulí jako v Sarajevu“ pak z řad veřejnosti vzešlo označení Sarajevo. Název Sarajevo se do podvědomí lidí vžil neobyčejně
rychle. Původní název Máj – ač k nelibosti
místní politické garnitury – postupně odešel
do zapomnění. Koule na této plastice
a i vlastní samotné dílo se stávaly terčem nenechavců a vandalů, a tak v r. 1990 nechal
ještě tehdejší MěNV tuto plastiku odstranit.
Název Sarajevo pak restaurační zařízení získalo oficiálně v r. 1992 – paradoxně právě
v době, kdy se samotné bosenské Sarajevo
stalo terčem útoku a dělostřeleckého bombardování při občanské válce v někdejší Jugoslávii.

Osmička, označení pro prostranství na
břehu Labe, vzniklo před více než 100 lety.
Z historických pramenů lze vyčíst, že v r. 1905
byl na této louce sehrán první fotbalový zápas
nově vzniklého lovosického fotbalového klubu
proti hráčům z nedalekého Mostu. Protože
hřiště bylo malé, byl zápas odehrán pouze
s osmi hráči na každé straně – odtud název
Osmička.
Poslední výše zmíněný název Nové Klapý
vznikl pro označení čtvrti rodinných domků za
železniční tratí resp. za nádražím. Důvody,
proč tato čtvrť vznikla, byly stejné jako u čtvrti
U hřbitova. Čtvrť vznikala ve dvacátých letech
minulého století podle plánů stavitelů bratří
Pořtů z nedaleké obce Klapý pod Hazmburkem – odtud pak název Nové Klapý.
Město Lovosice má samozřejmě i další,
byť méně frekventovaná místopisná označení, která zdomácněla a lidé je přijali za své.
O těch snad někdy příště.
-jv-

ATLETI V ÚSPĚŠNÉ PŘÍPRAVĚ
Cechlová a Melich splnili limit pro Mistrovství světa,
Jakub Živec se nominoval na Mistrovství Evropy

Diskařka Věra Cechlová hodila na sobotním vrhačském
a skokanském mítinku v Lovosicích 62,25 m a o čtvrt metru
tak překonala A limit IAAF pro MS. Obdobný kousek se
podařil kladiváři Lukáši Melichovi, který výkonem 78.14 m
předčil A kritérium o více než půl metru.
První závod v sezoně absolvovala Věra Cechlová z plné
přípravy. "Forma ještě není vyladěná. V Lovosicích navíc před
závody lehce pršelo a byl mokrý kruh. Také vůbec nefoukalo.
Zkrátka je tam hodně faktorů, které by mohly být lepší, takže
věřím, že tam je docela velký prostor pro zlepšení," prohlásila pátá žena z loňské olympiády poté, co se zařadila na soupisku pro srpnový světový šampionát v Berlíně. "Hlavně se

Ukazováček
Atletika, když se dělá poctivě, je pěkná
makačka. To, co vidíme na obrazovce vypadá elegantní a snadné. Není to snadné,
snad jen elegantní. Ta elegance je ovšem,
jak jsem už naznačil, zaplacena hektolitry
potu. Není potom divu, že po pořádné
dávce posilovacích cviků, po treningu jsme
se uvolňovali - mezi jinými metodami také
fotbálkem s obyčejným gumovým míčem,
do branek udělaných z čepic, tašek, bot
a podobných pro trening nezbytných rekvizit. Hrávali jsme ho v prostoru za brankami,

mi ale konečně povedlo zůstat celou přípravu zdravá a cítím
se dobře," prohlásila svěřenkyně trenéra Šilhavého.
Mítink v Lovosicích si pro svůj vstup do sezony nevybrala
náhodně. "Začínala jsem tu a je to tu pro mě taková srdeční
záležitost. Chtěla jsem se zase potkat se všemi těmi lidmi,
kteří mi pomáhali," řekla Cechlová, která upřednostnila
české závody před vrhačským seriálem v Brazílii. "Je sice zajímavý, ale já nechtěla riskovat, že zničím něco ze své přípravy náročným cestováním. Vloni jsem byla v americkém
Eugene a moc mi to nesedlo. A tohle je ještě dál. Já přitom
chci všechno směřovat především na MS," doplnila 30letá
diskařka, jejíž největším dosavadním úspěchem je bronz ze
světového šampionátu v Helsinkách 2005.
Cechlová není sama, kdo má po Lovosicích splněno.
Těšit na MS se může i její kolega z kladivářského sektoru Lukáš Melich, který své náčiní poslal do vzdálenosti 78.14 m.
Limit IAAF je přitom o 64 cm mírnější.
V Lovosicích byly k vidění ale také kvalitní výškařské výkony. V ženách zvítězila Jitka Moudrá s výkonem 178cm
před domácí Magdou Novou(175cm). V mužích zvítězil lovosický Jan Sommerschuh, když jen lehce shazoval laťku ve
výšce 215cm. Soutěž vyhrál výkonem 210cm před brněnským Ondřejen Stolínem.
Spokojený nejen s výkony svých svěřenců, ale také s průběhem celého mítinku může být předseda oddílu Miroslav
Pavlík. "Dva splněné limity a skvělé letošní výkony předních
českých atletů je pro náš mítink velký úspěch. Jsem rád, že
se umoudřilo i počasí a atleti tak měli téměř ideální podmínky
pro závodění. Všem gratuluji a doufám, že i při dalším ročníku přivítáme velký počet závodníků. Snad se nám podaří
sehnat i více sponzorů. Letos nás podpořilo město Lovosice,
za což děkujeme," zhodnotil závody Miroslav Pavlík.

fotbalovými brankami, kde byla tráva vyšší,
měkčí a kde - když upadnete - jste sice zelení, ale neodření. Stalo se nezřídka, že se
na mne, tak jako včera, už nedostalo místo
ani v jednom družstvu minikopané a tak
jsem odešel domů. Dnes jsem potkal Rudu
s pravou nohou v "kipsu", nebo snad
"kypsu"? asi kypsu, byl tvrdý - a ihned projevuji zdvořilý zájem: co? Ále, povídá kamarád, včera jsem se přiloudal ze šatny, to
už byls' pryč. Na našem plácku už se hrála
"čunča" (fotbálek dvou proti dvěma,
v našem pojetí vlastně další treningová
dávka). Jdu trochu zamyšlen koumaje, kte-

MLADÍ KARATISTÉ V TŘEBIVLICÍCH
Hezký Dětský den v obci Třebívlice, která byla vyhlášena díky svým aktivitám jako 3. Vesnice roku v ČR , prožili i malí karatisté Shotokan Klubu Rajchert Sport Union z Lovosic a
Ústí nad Labem.

Nahoře Mgr. Josef Rajchert se svými svěřenci, vpravo střelec - nevíme kam míří, zda trefí,
ale můžeme si být jisti podle výrazu v obličeji, že střelba není žádná sranda...

Velice úspěšný byl nedělní start Jakuba Živce na mítinku Chodovská tretra. Lovosický běžec a svěřenec Drahomíra Venclíčka na západě Čech nastoupil na pětikilometrovou trať a závod s přehledem vyhrál. Jakub Živec si
počínal velice suverénně, na pětce zatočil s limitem s téměř
15vteřinovou rezervou. Jeho čas 14:30.69 je vylepšením loňského maxima o sedm vteřin. Jakub Živec se může plně soustředit na přípravu na juniorský šampionát Evropy, který se
uskuteční v červenci ve srbském Novém Sadu.v"S výkonem
a nominací na ME jsem velice spokojen. Rádi bychom ještě
zkusili zaútočit na limit na 1500 m," neskrýval vyšší cíle trenér Venclíček.vPrvní pokus bude mít Jakub v neděli 6.
června, kdy bude startovat v dresu pražské Slavie na II. kole
extraligy.
Autor: JD/AP

rak některého z hráčů obratně vypuditi
a jeho místo ruče zaujmouti. V tom zaslechnu : přihrej to sem! a ani nepochybuji,
že to patří mně, protože před sebou v trávě
vidím cosi kulatého, lesklého a vůbec si nepřipustím, že by to mohlo být něco jiného
než míč. Kopnu ... a zařvu! Nebyl to malý
míč, ale velká koule, kterou tam lajdáci koulaři zapomněli, nebo úmyslně nechali pro
trenera, který po nás hřiště "zametal". Kluci
se mohli strhat smíchy, ale smích je přešel,
když jsem při zouvání tenisky střídavě řval
bolestí a klel a sliboval hroznou pomstu
všem koulařům na světě. No dneska už to

jde, ale ... zajímavý je, že mám zlomený dva
prsty - prostřední to přežil jen se zhmožděninou, ale ukazováček a prsteníček na
pravé noze mám nadvakrát! Teď jsem zase
smíchy řval já.
Ty vole, povídá Ruda, co se chechtáš?
Umíš si představit tu bolest? Ty vole, povídám se smiřovací intonací, já se nesměju,
žes' nakop' kouli, to už mám taky za sebou,
ale tomu, že máš na nohách ukazováčky
a prsteníčky... To mi musíš, až ti sundají tu
sádru, ukázat jak tím ukazováčkem ukazuješ a jaký prsten nosíš na tom prsteníku...
chachachacha ....
-jč-

Na pozvání starosty obce Ing.Josefa Seiferta přijelo na dvacet malých sportovců nejen
soutěžit v rámci dětského dne o zajímavé
ceny , ale také předvést veřejnosti něco ze
svého bojového umění.
Na zahájení dne se děti pasivně účastnily závodního rybolovu u místního rybníku a po té vyrazily na turistickou trať „Ulričiny stezky“. Po absolvování 10 km dlouhé stezky, mezi obcemi
Leská a Dřemčice , dorazily k cílovému občerstvení na Rybářské baště v Třebívlicích.
Zde jim byly zváženy i jejich rýžovací výtěžky českých granátů z dřemčického potoka.
Ve čtrnáct hodin starosta obce oficiálně zahájil
Dětský den ve sportovním areálu a soutěže
mohly začít. Krom přítomných, přes 200 návštěvníků, se ale bohužel dostavil i déšť, který
ztížil nejen sportovní výkony na jednotlivých
stanovištích, ale zamezil i provedení demonstrační ukázky karate malých závodníků.
Pro zajištění bezpečnosti, kdy kluzký povrch tatami, zkropeného deštěm, skýtal nebezpečí nekontrolovatelných pádů a možných zranění , bylo od ukázky upuštěno.
Nicméně šéftrenér mladých karatistů Josef Rajchert přislíbil provedení ukázky v nejbližším možném termínu, kterým budou patrně Slavnosti vína po prázdninách.
I tak se ale dětem v Třebívlicích líbilo a odnesli si řadu cen za své výkony v dětských soutěžích a to bylo hlavní.
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Agrofert Holding koupil společnost Agropol Group
Dne 2. dubna 2009 došlo k fúzi jedničky a dvojky českého
potravinářství. Podle odborníků bude vytvořena protiváha
nadnárodním obchodním řetězcům, přesto byly podmínky
pro sloučení dané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dost tvrdé. Majitelem zemědělsko-potravinářského holdingu Agrofert je Andrej Babiš, majitelem firmy AGROPOL
GROUP byl Jiří Malúš.
Pochod a cyklojízda za Přemyslem Oráčem - Klub
českých turistů lokomotiva Most uspořádal v sobotu 16.
května 2009 Pochod a cyklojízdu z Oparna za Přemyslem
Oráčem. Start byl na zřícenině hradu Oparno v době mezi
8 - 10.15 a některé účastníky vypravovala za Přemyslem
sama Libuše. Pěší trasy byly 5, 15, 17 a 20 km, cyklotrasy
20 a 50 km. Cíl byl též v Oparenském údolí, účastníci obdrželi diplom, keramiku a občerstvení. Akce se uskutečnila
pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.
V ulici Zámecká se propadl kus silnice - Dne 21.
května večer po 18. hodině se propadla vozovka v ulici Zámecká u Penny marketu přímo před zraky lovosické městské policie; díra to byla hrůzostrašná o průměru asi 2 m a odkryto bylo rovněž plynové potrubí. Naštěstí nebyl nikdo
zraněn. Ulice byla až do poledne 22.5. uzavřena a místo prohlížel i technik společnosti RWE Transgas. Opravu zajišťovala firma KBO s.r.o. Litoměřice, která díru zasypala a upravila okolí. Pravděpodobným důvodem propadu silnice bylo
zřícení dřívější odpadní šachty.
Po Labi jezdí další osobní loď Porta Bohemica - Loď
Ivana Juláka pro 250 osob brázdila hladinu Labe na svých
pravidelných cestách mezi Ústím nad Labem, Velkými Žernoseky, Píšťany, Lovosicemi, Litoměřicemi a Roudnicí nad
Labem už v loňském roce. Letos vyjíždí z Ústí nad Labem
v 9.00, staví ve Velkých Žernosekách a Píšťanech (Lovosice
11.45, Litoměřice 12.00) a do Roudnice dorazí ve 14.00. Pak
se vrací zpět a do Lovosic dorazí v 16.30, do Ústí-Vaňova

v 18.45. V červenci a srpnu jezdí loď v této době každý den
mimo pondělí, v září pojede jen ve dnech čtvrtek až neděle.
Na lodi je k dispozici restaurace, mimo hlavní sezónu restaurace nabízí rychlé občerstvení. Loď přepravuje též cyklisty. Děti do 6 let se plaví zdarma, školní skupina má slevu
20% a děti do 15 let v doprovodu rodičů 50%. Další informace najdete na webové stránce www.osobnilod-portabohemica.cz.
Loď Tramín začala převážet - Lovosický přívoz v červnu
zahájil svoji sezonu. Tramín jezdí každý den od 8 do 20 hodin po půlhodinách od lovosického zámečku přes Labe
k obci Píšťany. Převozník Stanislav Svoboda bude s lodí pro
12 osob jezdit pravděpodobně do konce září, protože doba
přívozu je závislá na počasí. Nejčastěji je loď využívána
lidmi, kteří se jedou na jezero do Píšťan koupat nebo cyklisty.
Cena za přívoz činí pro dospělé 15 a pro děti 10 korun, za
kolo 5 korun.
PREOL zahájil zkušební provoz v areálu Lovochemie
Lovosice - Závod na zpracování řepkového semene a produkci metylesteru řepkového oleje bude zaměstnávat přes
sto zaměstnanců. Továrnu v Lovosicích společnost Agrofert
postavila přibližně za 1,6 miliardy korun. Firma bude zpracovávat řepku už ze sklizně roku 2009. Slavnostní otevření
výrobního závodu společnosti PREOL, a.s., v Lovosicích proběhlo 23. června 2009 za účasti zástupců holdingu AGROFERT a dceřiných společností, včetně významných partnerů
a zástupců státní správy. Součástí akce byla kromě přestřižení pásky rovněž prohlídka nové výrobní jednotky a další
doprovodný program.
Firma Šrot Wetzel s.r.o. dostala od kraje zelenou - Ač
jsou občané všech okolních obcí, a to Mlékojed, Žalhostic
i Lovosic proti záměru firmy Šrot Wetzel s.r.o. provozovat výkup, zpracování kovového šrotu v areálu Uhelných skladů
v Lovosicích, firmě nic nebrání v provozování. Lidé budou
muset snášet hluk i zvýšenou prašnost. Podle stanoviska
kraje je ale vše v pořádku, Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 4.5.2009 na základě oznámení, dokumentace, posudku,
veřejného projednávání a vyjádření k nim, souhlasné stanovisko k realizaci záměru „Areál výkupu a zpracování kovových odpadů - Šrot Wetzel s.r.o.“ pro posuzovanou
variantu.

Červenec na zahradě
Červenec je dobou květu velkokvětých
odrůd plaménků, které se s oblibou používají k popnutí drobnějších konstrukcí v zahradě. Vykvétají až 15 cm velkými,
jednoduchými i plnými květy v mnoha barvách. Délka kvetení je závislá na průběhu
počasí. Ve velmi teplých létech květy záhy
odkvétají, ale na rostlině po té zůstávají
velmi dekorativní plodenství tvořená souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše
nejznámější šplhající letnička poslouží
nejen k pokrytí plůtků a zídek, ale můžeme ji vysévat také do truhlíků nebo na
obruby záhonů. Znáte ji v několika odstínech žluté a oranžové barvy a nově se
prodává odrůda Peach Melba. Je atraktivní díky broskvově zbarvenému květu a
jasně oranžovým středem. Velmi rychle
roste, vysévá se přímo do půdy a květy
jsou léčivé - díky obsahu baktericidních
látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových cest a ledvin, a zvyšují
celkovou obranyschopnost organismu.
Lichořeřišnice vyžadují chudší propustnou půdu a slunné stanoviště, kde
dlouho a bohatě kvetou.
Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny,
ale také mezi záhonové trvalky. Rostlina
kvete opakovaně téměř během celého
léta. Abychom ji v tom podpořili, odstraňujeme staré úbory v době, kdy zasychají jazykovité květy po obvodu úboru. Řez
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vedeme hluboko po první rozvětvení, kde
většinou již prorůstají další stonky nesoucí
poupata. Pokud je celý stonek již odkvetlý
a žádná poupata se netvoří, odstraníme ho
až u země nad listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po
první dobře vyvinutý pětičetný list, u mnohokvětých odstraňujeme celá květenství.
Jen tak rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé letorosty silně přerůstají výšku rostliny, ty je vhodné
zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají
zpravidla značnou růstovou intenzitu. Vždyť
neporušená kořenová soustava zásobuje
minerálními látkami rozpuštěnými ve vodě
korunu stromů redukovanou hlubokým
zmlazovacím řezem. Kromě včasného vylamování letorostů - vlků vyrůstajících na
větvích původní odrůdy je třeba také postupně odstraňovat konkurenční letorosty
na roubech nové odrůdy - zpravidla v červenci. Tím zajistíme správný vývin prodlužujících letorostů jako základ budoucích
hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme
ovocné dřeviny, hlavně mělce kořenící
keře nebo stromky rybízu, angreštu, dále
nízkokmeny jabloní na zakrslých podnodžích a broskvoňě, které na zvýšenou
spotřebu vody reagují výrazně vyššími
výnosy. Platí, ze vždy jsou lepší větší
dávky vody najednou, než časté, ale po-

Nové činy o.s. Český granát - Občanské sdružení
Český granát na začátku měsíce května podniklo několik
opravdu užitečných akcí. 2. května uklízeli jeho členové
pod hradem Košťálov; akce měla název „Zelenější příroda“
a vůdcem byl Jan Zalabák. Po celodenní usilovné práci naplnili dobrovolní uklízeči celý valník, který k akci poskytnul
Městský úřad Třebenice. Když si cestu uklidili, podnikli 3.
května biologickou výpravu. Bylo příjemné slunné počasí,
když poutníky uvítal hrad Košťálov. Pod zříceninou, němým
svědkem historie, se na čedičových terasách nachází unikátní lokalita. Roste zde kosatec bezlistý, malá rostlina
s modrofialovými květy. O.s. Český granát se stalo také
sponzorem a darovalo peněžní dar 10 tisíc korun na opravu
oken kapličky v Teplé. Práce členů o.s. Český granát je určitě záslužná. Pokud vás činnost Sdružení zaujala, přijďte
mezi členy. Všichni Vás rádi uvidí, protože ve více lidech se
to přece lépe táhne. Organizace sídlí v Třebenicích, Paříkovo
náměstí 1.
Na geografické přednášky slíbil Ing. Líska kosmonauta Remka a herce Sobotu - V pondělí 8.6. pokračoval
v cyklu přednášek o Norsku odborný asistent Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Ivan Farský, CSc.;
v únoru představil Norsko jižní včetně hlavního města Osla,
tentokrát poutavě vyprávěl o Národních parcích, souostroví
Lofoty a Nordkapu. Na diapozitivech jsme viděli nejen překrásnou norskou přírodu, ledovce, vodopády a řeky, ale
také gotickou katedrálu v nejstarším hlavním městě Norska
Nidarosu, město A, zvláštní ovoce morušky nebo trávu na
střeše norských tradičních domků. Dozvěděli jsme se, že Laponci nemají vlastní stát, ale kočují po Norsku, Švédsku,
Rusku a Finsku a nikdo jim v tom nebrání. Je to svébytná
menšina a v současnosti mají dokonce vlastní parlament.
Putování jsme zakončili na Nordkapu, dozvěděli se, že je tam
vstup 300 norských korun (pro cizince je v Norsku opravdu
draho) a že stát staví nové mosty a silnice a dbá, aby se přírodní zdroje šetřily. Scenérie byla občas doplněna figurami
trollů, to jsou norské bájné bytosti. Moc se nám Norsko
v přednesu Ivana Farského líbilo. Závěrem jsme se dozvěděli, že pro nás v budoucnu Ing. Líska připravuje besedu
s kosmonautem(a opětně Europoslancem) Remkem a Ivetou Toušlovou z Toulavé kamery. Na příští přednáškový rok
se opravdu můžeme těšit.
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vrchové kropení, které nepronikne ke kořenům stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti čili fyziologické skvrnitosti plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord Lambourne,
Vanda, Goldstar, Topaz a jiné) ošetříme
přípravkem Kalkosol 0,5 až 1% na list. Jde
o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem,
který má vápník ve formě nepřijatelné pro
stromy.
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme nebo vyvážeme,
aby se nezlomily.

Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní můžeme prořezat třešně, pokud
jsme tak neučinili již dříve, v době kvetení.
Řezné rány hned po řezu ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem
nebo latexovou barvou s přídavkem Kuprikolu nebo Championu.
Zaštípneme letorosty aktinidie za pátým
až šestým listem od posledního plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin ve druhé míze.
Známkou dostatečné mízy je intenzivní
růst podnoží a snadné odchlípnutí kůry při
řezu do tvaru písmene T.
Petr Kumšta

10 let tanečních večerů pro seniory

Zadáno pro dobrou náladu
Rok 1999 vyhlásilo Valné shromáždění OSN za Mezinárodní rok starších lidí.
Bylo tehdy řečeno, že být starý neznamená být nemocný
a bezmocný. Pro fyzickou stránku člověka platí pravidlo, že
tělo se nejlépe chrání před ochabnutím tak, že se používá.
Průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důležitou roli hraje
styk s okolím a společnost druhých lidí. Proto tenkrát v Lovosicích v rámci Mezinárodního roku starších lidí proběhly
dva podvečery pro seniory „Zadáno pro dobrou náladu“. První z nich se konal 30. září 1999 a byl připraven ve
spolupráci sociálního odboru MěÚ, Domu pečovatelské
služby a Kulturního střediska Lovoš. Malý dechový orchestr
spolu se dvěma zpěváky pod taktovkou nestárnoucího pana
Turka dodal asi stovce návštěvníků příjemnou náladu. Došlo i na tanec a malé občerstvení v podobě koláče s kávou.
Druhý podvečer s hudbou a tancem se uskutečnil ve stejném
roce 15. prosince.
Protože byl ze strany veřejnosti o podvečery s hudbou zájem, pokračovaly taneční podvečery i v dalších letech. Z počátku pravidelně přicházívalo přes 50 lidí, jednou jich přišla
celá stovka. V roce 2001 bylo připraveno již 9 (!) tanečních večerů „Zadáno pro dobrou náladu“. Taneční repertoár orchestru
obsahuje hudbu 60. let a lidovky. Lidé si na pravidelnou akci
zvykli a vždy se těší na další. Vstupné bylo vskutku lidové; za

Pro dospělé:
Cílek, Roman
Ehrhard, Ute
Francis, Dick
Klaus, Václav
Moos, Lisa
Nečas, Luboš
Pokorný, Vít
Prokšová, Jitka
Rankin, Ian
Říčan, Pavel
Small, Bertrice
Šanda, Michal
Vokolek, Václav
Vondruška, Vlastimil
Čampulka, Jaroslav
Austen, P.
Braun, L.
Brown, S.
Dezortová, V.
Koláček, L.Y.
Lindsey, J.
Pytlík, R.
Toufar, P.
Zemanová, Z.
Cartland, B
King, S.
Nesvadbová, B.
Plaidy, J.
Clarke, S.
Bucay, J.
Pro děti:
Clarke, Phillip
Curley, Marianne
Disney, Walt
Meyer, Kai
Müller, Karin
Němeček, Jaroslav
Pešková, Miriam
Raková, Milena
Stalarz, L. F.
Erben, K. J.
Peroutková, I.
Steele, P.
Disney, W.
Lobel, A.
Lobel, A.
Fibigerová, L.
Jaskolka, A.
Bellmann, H.

Smrt muže s koňskou hlavou
Hodné holky se dostanou do nebe,
Talár a dres
Modrá, nikoli zelená planeta
Poprvé a pak pořád znovu
ZNÁMÉ TVáře bez svatozáře
Ahoj mami
Zbytky iluzí
Jména mrtvých
Psychologie
Okouzlené srdce
Merekvice
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko,
Jménem krále
Sklíčka a kamínky
Muž ve tmě
Kočka, která rozmlouvala s krocany
Dům s minulostí
Karel Hála. Mistr swingu
Utajený následník
Chci jen tebe
Záhady literárního světa
Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové
Když vločky pláčou …
Srdce v sázce
Cujo
Brusinky
Kladivo na Skoty
Celkem jde o Merde
Milujte se s otevřenýma očima
Stromy
Strážci času. 3. Klíč
Auta
Vodní královna
Noční jezdec
4 tajemství Čtyřlístku
Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí?
Zpíváme a nasloucháme hudbě
Modrá je barva nočních děsů
Zlatá kniha pohádek
Denisa mezi skleněnými střepy
Rytíři
Aristokočky
Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Pan Sova
Slabikář magie
Cesta do říše snů
Velká kniha o zvířatech
Z. Černá

30,- Kč panovala na sále až do konce vždy dobrá nálada.
Páteční podvečery pro starší generaci Zadáno pro dobrou náladu s průměrnou účastí 60-80 osob se konají až do
současnosti; k tanci a poslechu hraje stále třináctičlenný
Orchestr Kulturního střediska řízený panem Josefem Turkem, vstupné se opravdu jen mírně zvýšilo na 40,- Kč a proto
jsou večery hojně navštěvovány i tancechtivými z Litoměřic
a okolí, dokonce až z Roudnice a Nelahozevsi. Taneční
podvečer pro starší generaci probíhá každý měsíc kromě
prázdnin, obvykle 9x do roka. V dubnu 2007 byla pro 100 návštěvníků atmosféra přímo rodinná, akce byla spojena s oslavou narozenin a svátků některých pravidelných účastníků.
Dne 13.3.2009 byl překročen dosavadní rekord v počtu zájemců o zábavu a tanec. Je vidět, že výběr hudby, čas a do-

konce i vstupné jsou přizpůsobeny možnostem starších,
ale stále zdatných tanečníků.
Oslavy 10. jubilea konání tanečních podvečerů „Zadáno
pro dobrou náladu“ se uskutečnily v pátek 15. května 2009.
Na nově potaženém pódiu s novými závěsy se představil
orchestr Kulturního střediska ve zbrusu nových vestách a
znělkou Solitude od Ellingtona byl zahájen jubilejní večer. Ředitel Kulturního střediska Bc. Martin Kohl poděkoval kapelníkovi Josefu Turkovi za desetileté působení v čele orchestru
při tanečních podvečerech a předal mu velkou kytici. Dárkem
pro přítomné byla doba trvání, šlo o jakousi „Prodlouženou“, večer skončil až ve 22 hodin. Nedočkaví tanečníci se
dali do tance hned při první skladbě; byla to polka „Za rok,
za dvě léta“. Pořad moderoval Kamil Kříž a se zpěvačkou Jitkou Dolejšovou tradičně doprovázeli melodie slovy. V blocích
se střídaly skladby tanečního charakteru (foxtrot, jive, waltz)
s oblíbenými lidovkami. Jubilejní večer se vydařil a navštívilo ho sto deset zájemců, kteří byli s hudbou víc než spokojeni. Vzhůru do dalších deseti let!
Hz

Šíp a Náhlovský
v Lovosicích podruhé
Kulturním středisku Lovoš se ve středu 20. května diváci bavili na zábavném pořadu Blázinec s Karlem Šípem
a Josefem Aloisem Náhlovským. Podobně jako vloni
v lednu při komorním muzikálu Sanatorium s nimi vystoupila zpěvačka a herečka Dagmar Zázvůrková, která
si zahrála i ve většině scének. Pro oba tyto pořady jsou
užívány i jiné výrazy jako crazy komedie, anti-muzikál,
talkshow, estráda. To není podstatné. Důležité je, že se
diváci s chutí zasmáli. Kabaret je postaven především na
slovním humoru, někdy až poněkud černém, jako například ve scénce „Na hřbitově“, kde jako duchové vzpomínají na své minulé životy. Na jejich výkonu je vidět, že jsou
sehranou dvojicí. Karel Šíp a Josef A. Náhlovský spolu vystupují už celou řadu let a velmi dobře se znají, proto jejich dialogy plynou v rychlém sledu a jsou doplněny řadou
převleků. S naprostou suverenitou navazují kontakt s diváky a doslova si herecké etudy vychutnávají. Zpěvačka
Dagmar Zázvorková svým zpěvem propojuje jednotlivé
scénky. Dá se říci, že komedie Sanatorium a Blázinec na
sebe podobností scény navazují.
(hv)

Co řek by mi Houston

Začátkem června se konal už 14. ročník country a folk festivalu
HAŠMAR. Zahájila ho již tradičně ve čtvrtek 4. června Hašmarovská
hospoda, ve které vystupují kapely z okolí - Karavana, Sebranci,
Lást Kafe a další. V pátek se všichni těšili na legendu - zpěváka a architekta Pavla Bobka, který přijel na HAŠMAR jako host kapely Druhá
tráva Roberta Křesťana, skladatele, textaře, básníka a zpěváka, ale
také hráče na banjo, kytaru a mandolínu.
Večerní program zahájil Kasperle Band a následovalo vystoupení
Elišky Ptáčkové se skupinou; ta byla na HAŠMARu sice poprvé, ale
měla úspěch. Druhá tráva začala hrát až mírně po 21. hodině, ale už
vystoupení zpěváka Křesťana vyvolalo nadšení mnoha trampů, táborníků a dalších milovníků country; přítomna byla převážně starší generace, ale vyskytli se i mladší. Areál Osmičky byl plně obsazen, přestože počasí lákalo spíše ke kamnům.
A pak přišel. Návštěvníci ho přivítali bouřlivým aplausem a výkřiky.
Pavel Bobek, host Druhé trávy a festivalu HAŠMAR. Ten, kdo má na
jeho vystoupení zásluhu (asi Robert Křesťan), by měl být nejen pochválen, ale také odměněn. Zpěvák začal písní Má dívka N a v rychlém sledu se střídaly všechny oblíbené songy jeden za druhým - Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát (s textem Jiřího Grossmanna), Veď mě dál, cesto má (i s Křesťanem), Houston, Nedělní ráno, Pojď stoupat jak dým, Dálniční hlídka, Muž, který
nikdy nebyl in, Můj rodný dům a konečně Lásko, mně ubývá sil. Pamětníci šíleli, „Boby, jsi král“ a Pavel Bobek se usmíval a pravil: „Roberte, do Lovosic jsme nepřijeli zbytečně!“. Ještě se zmínil, že Druhá tráva vydala Dylanovky, zazpívali společně Ještě není tma, ale stmívá se a Dívku ze severu. A odešli z pódia, lidé tleskali, pískali, křičeli, ale už byl konec...
Pozn. : Všechny ty písně pamatuji (kromě těch dvou posledních) ze Semaforu, později i z koncertů v Litoměřicích, ale
tentokrát jsem je prožívala nějak silněji, asi proto, že i ostatní posluchači měli k písním hlubší vztah. Pavel Bobek je od roku
1980 je držitelem Zlaté Porty za zásluhy a rozvoj country music. Nakladatelství XYZ nedávno vydalo knížku "Pavel Bobek - Půlstoletí na pódiu" od autora Jaroslava Kříženeckého.
Hz, foto P. Živný
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České republiky
1. 5. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Útok na
veřejného činitele podle §155 tr. zákona podezřelému
R. D. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích fyzicky napadl strážníka MP Lovosice.
6. 5. 2009 - 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. B. z Neratovic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Felicia, přestože mu byl Okresním soudem
v Berouně vysloven zákaz řízení a není tak držitelem řidičského oprávnění.
9. 5. 2009 - bylo sděleno obvinění z pokusu trestného činu
Ublížení na zdraví podle § 222 tr. zákona a a z tr. činu
Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému J. K. z
Třebenicka, který téhož dne v Dlažkovicích po předchozí
slovní rozepři bodl nožem do břicha 44tiletého muže.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Neoprávněné užívání
cizí věci podle § 249 tr. zákona podezřelému D. S. z Třebenicka, který téhož dne mezi obcemi Třebenice a Podsedice řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože není držitelem řidičského oprávnění. Navíc se vozidla zmocnil bez
vědomí majitele.

16. 5. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. Zákona, Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171/1 tr. zákona a Ohrožení pod
vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. K. z Mšené - Lázně, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože není držitelem
řidičského oprávnění, neboť mu byl Okresním soudem
v Kutné Hoře uložen zákaz řízení motorových vozidel.
Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno 2,11 promile alkoholu v krvi.
17. 5. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. M. z Chomutova, který od října 2002 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 66.500 Kč.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona, maření výkonu úředního
rozhodnutí podle § 171/1 tr. zákona a Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému M. R. z Litoměřic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Felicia, přestože není držitelem
řidičského oprávnění, neboť mu byl Okresním soudem
v Litoměřicích uložen zákaz řízení motorových vozidel.
Dechovou zkouškou mu navíc bylo naměřeno 1,79 promile alkoholu v krvi.
21. 5. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému V. Č. z Lovosic, který od ledna 2005 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 31.500 Kč.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému V. Ch.
z Lovosic, který od prosince 2005 řádně neplatil výživné na svého syna a dluží tak částku 30.000 Kč.

- 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. G. z
Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Peugeot, přestože mu byl Městským úřadem v Lovosicích
vysloven zákaz řízení a není tak držitelem řidičského
oprávnění.
22. 5. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému T. J. z Děčína, který v dubnu v herně
Kniha fyzicky napadl 40tiletou ženu a jejího přítele.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému
I. S. z Čížkovic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo BMW, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,31 promile alkoholu v krvi.
27. 5. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému J. M. z Ústí nad Labem, který týž den
v marketu Penny odcizil zboží v hodnotě 356 Kč. Vzhledem k tomu, že byl za obdobný skutek v posledních
třech letech trestán, jedná se o trestný čin.
29. 5. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 tr. zákona a z trestného činu Porušování domovní svobody podle § 238 tr. zákona podezřelé R. F.
z Ústí nad Labem, která v dubnu v domě s pečovatelskou
službo vnikla do bytu, kde odcizila potraviny a hotovost,
čímž uživateli bytu způsobila škodu ve výši 4300 Kč.
V průběhu měsíce května byly policisty OOP Lovosice zadrženy čtyři celostátně hledané osoby.
npor. Antonín Petržilka

dálnice u Prackovic. Jednotka zajistila vozidlo proti
úniku provozních náplní (obr. 1)
jednotka byla vyslána k asistenci - likvidaci možného
úniku provozních náplní při vyprošťování MIXU u
Prackovic.
likvidovali jsme následky dopravní nehody čtyř osobních aut u Velemína, jednotka uklidila vozovku po
dopravní nehodě.
likvidace dopravní nehody Škody Felicie na D8 ve
směru na Prahu, dvě osoby zraněny
dopravní nehoda motocyklu a cyklisty za benzinkou
PAP OIL u Lukavce, cyklista usmrcen a motocyklista
těžce zraněn.
Další dopravní nehoda u Podsedic dodávky VW transporter, jedna osoba zraněna
jednotka vyjížděla k úniku provozních náplní z traktoru, který nad Velemínem sekal trávy okolo silnice,
jednotka zasypala uniklé oleje s naftou asi na 100 m
vozovky, spolupráce na likvidaci úniku s jednotkou
SDHo Chotiměř a SÚS
proběhlo TAaktické cvičení na téma: požár jatek Slávia v Libochovicích

21.5. jednotka vyjížděla k požáru chmýří z topolů do loděnice v Lovosicích, požár se podařilo uhasit před příjezdem jednotky
22.5. přivolali nás k úniku nebezpečné látky (asi 30 l HCL),
k němuž došlo ve skladu firmy FLEXFIL v Lovosicích
22.5. došlo k požáru statku v Chotěšově, na místě kromě
jednotky PS Lovosice zasahovaly PS Litoměřice,
SDHo Brozany, SDHo Budyně
24.5. během dopoledne ještě probíhalo dohašování požáru statku v Chotěšově (obr. 2)
25.5. jednotka likvidovala únik benzinu z osobní vozu Škoda
Felicie v Lovosicích v ulici Krátké
29.5. dopravní nehoda na dálnici D8 a to na 41. km směrem
na Prahu, to jest poblíže Rochova, kde došlo ke
srážce kamionu s chodcem
30.5. jednotka PS Lovosice v dopoledních hodinách prováděla ukázku požární techniky na Dnu dětí v Malých
Žernosekách a odpoledne se přesunula do Chotiměře na ukázku požární techniky, odtud byla jednotka vyslána KOPISem k požáru stromu na hřbitově
v Lovosicích.
nprap. Novotný Karel

12.5.

Jak šly hasičské a záchranářské
události v květnu 2009:
4. 5. jednotka vyjížděla k likvidaci úniku provozních náplní
z dodávky, která skončila na střeše po dopravní nehodě na dálnici D8 a to na 33km směrem na Prahu t.j.
přibližně u Dušníků.
8. 5. byl nahlášen požár osobního automobilu u Velemína,
požár byl uhašen před příjezdem jednotky místními
obyvateli.
9.5. hasili jsme požár lesního porostu u Poplz, požár byl
uhašen jednotkou SDHo Budyně ještě před příjezdem
jednotky PS Lovosice
10. 5. opět jsme hasili požár tentokrát komunálního odpadu
v ulici u Výtopny v Lovosicích
11.5. jednotka byla vyslána KOPISem na výpomoc k nehodě MIXU s betonem, který se převrátil na stavbě
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13.5.

16.5.
17.5.

20.5.
21.5.

21.5.

V úterý 26. května se studenti septimy Gymnázia Lovosice zúčastnili soutěže Simulace politického jednání, aneb Staň se na den europoslancem. Tým tvořili a soutěžní role
si studenti rozdělili takto: Ondřej Fibigr - poslanec, Martin Schmiedl - lobbista, Lukáš Vlasák - asistent. Projekt pořádá již druhým rokem Eurocentrum Ústí nad Labem. Do soutěže
se zapojily střední i vyšší odborné školy z celého Ústeckého kraje, ale jen 10 z nich bylo
komisí vybráno do úterního soutěžního klání v simulaci plenárního zasedání Evropského
parlamentu. Finalisté byli vybráni na základě elektronického kvízu a zaslané eseje. Jelikož
naši studenti měli zkušenosti z minulého ročníku projektu a podnikli náležitou domácí přípravu, byli dobře seznámeni s hlavním tématem zasedání, kterým byla Lisabonská smlouva.
Díky tomu obsadili v soutěži skvělé druhé místo.
Nebyl to rozhodně jednoduchý úkol. Při zasedání reprezentovali lovosičtí evropskou frakci
EPP-ED, a proto museli doma důkladně prostudovat její program a porovnat ho s Lisabonskou smlouvou. Poslanci nejprve prezentovali své názory v tříminutovém projevu a poté
museli okamžitě reagovat na projev jiné frakce. A většinou to byly právě frakce se zcela odlišnými názory a postoji vůči Lisabonské smlouvě. Tvrdou konkurenci tvořili studenti středních škol například ze Štětí, Loun nebo Rumburku, zastupující frakce jako Nezávislost / Demokracie, Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice či Unie pro Evropu národů.
Naši hoši uspěli především díky kultivovanosti svých projevů, odborné připravenosti a schopnosti prosadit své požadavky dobře vedeným lobbingem a skončili na druhém místě.
Závěrem celého projektu hlasovali všichni přítomní o tom, zda by přijali Lisabonskou
smlouvu. Situace dopadla patově: 13 pro, 13 proti a 1 se zdržel hlasování, takže Lisabonská smlouva by ve studentské soutěži Simulace politického jednání, aneb Staň se

Studenti lovosického gymnázia druzí v kraji

na den europoslancem, přijata nebyla. Doufáme, že se i v příštích letech naše Gymnázium do projektu zapojí, neboť je to vynikající příležitost k procvičení řečnických dovedností a schopnosti hledat a nacházet kompromisy.
Lukáš Vlasák - septima, Gymnázium Lovosice

Předání maturitních vysvědčení

Dne 22. 5. 2009 se v obřadní síni
Městského úřadu v Lovosicích uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Střední odborné školy technické a zahradnické
v Lovosicích, oboru vzdělání aplikovaná chemie, se zaměřením na analytickou chemii a farmaceutické substance. Vysvědčení předávala ředitelka Mgr. Jaromíra
Venclíčková, třídní učitelka Ing. Iva Šafratová, za Školskou
radu Milan Šramota, za Lovochemii, a.s. Ing. Vladislav
Smrž. Za Městský úřad v Lovosicích se předávání vysvědčení účastnil místostarosta Jan Jakub a
matrikářka Anna Suchá.
Maturantů bylo 19, s vyznamenáním 4. Neuspělo 7 absolventů, kteří budou opakovat
zkoušky na podzim. S vyznamenáním uspěli Martin Vilím, Daniel Stříbrný, Tereza Štulnerová, Zdeněk Škola. Vyznamenaní Vilím a Stříbrný se účastnili v rámci středoškolské odborné činnosti
soutěže a se svojí prací na téma „Elektrochemické zdroje“ postoupili do celostátního kola.
Ing. Iva Šafratová, třídní učitelka oboru aplikovaná chemie krátce zhodnotila uplynulý rok:
„Rok byl pestrý. Učení je těžké a ne pro všechny
lehce stravitelné. Absolventi nejsou jen přímo
z Lovosic, jsou také z Loun, Mostu a Roudnice
nad Labem. Uplatnění maturantů je v Lovochemii nebo v Ústí nad Labem v chemickém průmyslu“. Personální manažer Lovochemie, a.s.
Lovosice Ing. Vladislav Smrž nám k tomu řekl:
„Lovochemie dlouhodobě spolupracovala s chemickou průmyslovkou v Lovosicích. Po sloučení průmyslovky s ostatními školami v Lovosicích se snažíme v tom pokračovat.
Zaměřujeme se zejména na chemiky, ale nejen na ně.
Máme zájem na tom, aby v Lovosicích zůstala průmyslovka
zachována a vycházeli z ní chemičtí absolventi, protože my

potřebujeme tyto lidi do výroby. Vazba mezi školou a Lovochemií je naprosto logická“.
Ve stejný den, jen o chvíli později, byly předány maturitní
vysvědčení i letošním absolventům dvou tříd lovosického
gymnázia. Vysvědčení předávali ředitel gymnázia Miloš
Štyks a třídní učitel Jaromír Slad.
K letošním maturitám přišlo ve čtyřletém studiu (třída
4.A) 27 žáků, 3 prospěli s vyznamenáním, 5 neprospělo. Os-

mileté studium (třída oktáva) maturovalo 17 žáků, 9 prospělo
s vyznamenáním, 1 neprospěl.
Hlavním uplatněním absolventů gymnázia je další studium a to zejména na vysokých školách. Ředitel gymnázia
Miloš Štyks maturity zhodnotil: „Pokud jde o uplynulý školní
rok, myslím, že byl pro gymnázium velmi úspěšný. Pokra-

čovala výuka podle nového školního
vzdělávacího programu v osmiletém
studiu a zároveň učitelé svědomitě vymýšleli vzdělávací
program pro studium čtyřleté. Že se odpovědný přístup ke
vzdělávání vyplatí nám potvrdila i Česká školní inspekce,
která letos provedla hodnocení školy. Náš školní vzdělávací
program byl označen za jeden z nejlepších, který inspekce
měla možnost posuzovat. Zároveň ve většině oblastí byla
škola hodnocena jako vynikající.
Dalším mimořádným úspěchem je ocenění naší mezinárodní spolupráce. Projekt paní profesorky Prášilové „Mýty, legendy a pohádky jako prostředek
obohacení jazyka mladých“, na kterém pracovala společně se školou z Rumunska, získal 1.
místo v celoevropské soutěži eTwinningu. Díky
tomu je naše škola velmi respektována národní
agenturou a jsme zváni na různé mezinárodní
přehlídky. V rámci mezinárodní spolupráce jsme
letos také dokončili projekt programu Comenius
věnovaný satelitnímu snímkování zemského povrchu. Účastí na tomto projektu měli naši studenti
možnost spolupracovat se školami v 9 evropských zemích - od Portugalska, Španělska a
Francie až po Turecko. Pro příští rok je již připravený nový projekt spolupráce s Portugalskem,
zatím v rámci eTwinningu, ale věříme, že získá i
finanční podporu programu Comenius“. Ředitel
gymnázia Štyks nám dále řekl: „Byli bychom rádi,
kdyby se o podobných úspěších více vědělo,
rádi bychom totiž zaevidovali větší zájem o studium na našem gymnáziu. I když letos si nemůžeme na nezájem stěžovat, přes velký úbytek absolventů ZŠ se nám podařilo naplnit obě třídy (čtyřleté i osmileté studium), což se tentokrát
nepodařilo ani celé řadě gymnázií z větších měst“.
Připravil a foto (hv)

ÚRAZ NENÍ NÁHODA

V rámci projektu „Úraz není náhoda“ prožily děti
v Mateřské škole, Sady pionýrů s rodinou Neplechových celý týden. Pozorovaly obrázky s příběhy o rodině Neplechových a vyprávěly si, jak se
Neplechovi chovají doma, ve městě, na výletě,
v létě u vody nebo v zimě. Zjistily, že ne všechna
legrace a neplecha končí dobře, že na nás může
číhat úraz, nebezpečí nebo se můžeme dostat do
nebezpečné situace. S rodiči si mohly děti své poznatky zopakovat a zasoutěžit si během výstavky
Úraz není náhoda v hale naší MŠ. Dnes už si děti
určitě ví rady a umí se chránit.
Jak vypadá vybavení sanitky rychlé záchranné
služby si děti mohly prohlédnout v areálu u Osmičky. Vyzkoušely si nafukovací dlahy na zlomeniny, měření tlaku nebo EKG. Na školní zahradě
si ve hře Na záchranáře děti zkoušely obvazovat

„zranění“ a poskytovat první pomoc. Velmi se jim
to líbilo. Poděkování patří panu Vaňkovi ze ZS,
který se o nás po celou dobu výborně staral.
Součástí projektu bylo i seznámení dětí s výcvikem psů a ukázka, jak se chránit před útokem
psa. Děti už také vědí, jak pejsci umí pomáhat
hendikepovaným dětem v rámci canisterapie.
Jsme zdraví, ale o své zdraví musíme stále pečovat, tedy i o své zoubky, jak nám ukázaly studentky SPgŠ Litoměřice, které dětem ukázaly, jak
se správně o zoubky starat. Děti si domů odnesly
krásné zubní kartáčky.
Každoročně se velké množství dětí zraní nebo
dokonce i zemře následkem úrazu. Proto přemýšlejme a vytvářejme pro děti bezpečné prostředí,
protože ÚRAZ NENÍ NÁHODA!
J.Cimrová, uč. MŠ sady pionýrů
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Stavba Rezidence Orbis pokračuje

Bytový dům Rezidence Orbis vedle lovosického zámku je
v zorném úhlu pozornosti obyvatel Lovosic. Dne 20. 4. 2009
byla stavba bytového domu pozastavena. Podle informace,
kterou nám poskytl zástupce investora Ing. František Rudl
situace vznikla nedodržením smlouvy ze strany nejmenované banky, která příslib poskytnutí úvěru na výstavbu, v důsledku krize, odmítla. Světová ekonomická krize se projevila
i na této stavbě.
„Usilovně pracujeme na pokračování výstavby a hledáme
nejvhodnější řešení celé situace. Je nám to velice nepříjemné, protože jsme městu slíbili výstavbu bez komplikací.
Bohužel jsme tuto situaci nepředpokládali a myslíme si, že ani
nikdo z nás toto neočekával. Počítá se s tím, že firma Rekont
započne v nejbližší době s pokračováním stavby. Doufáme,
že tímto sdělením jsme poskytli chybějící informace, které nebyly v poslední době poskytovány. Nechtěli jsme poskytovat
žádné podrobnosti, dokud jsme neměli vyřešeno a zajištěno
další financování projektu. Bohužel byly o nás bez nás, a nejen o nás, poskytovány veřejnosti prapodivné historky, které

se v žádném případě nezakládaly na pravdě,“ řekl nám
Ing. Rudl. Počítá se s tím, že
firma Rekont započne nejpozději do konce měsíce června
opět stavět. V současné době
dochází k odstraňování bednění spodních zakládajících pilotů a základní stavební desky.
Odvážejí se jednotlivé díly betonážních přípravků, které již
nebudou potřeba a likvidaci
materiálu, který nebude v důsledku změny stavby nutný.
Rovněž tak dojde v nejbližší
době k demontáži vadného jeřábu a montáži nového. Instalace nového jeřábu záleží na
tom, jak rychle se podaří obstarat nový jeřáb odpovídajících kvalit.
Důležitá informace pro zájemce je, že na základě uvedeného průzkumu potřeby bytů, došlo k přepracování vnitřního uspořádání bytů a jejich velikostí, v návaznosti na
již stávající projekt. Tím dojde ke snížení ceny bytových

VÝZVA ČTENÁŘŮM:
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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 Lovosicích a okolí k období od 17. listopadu 1989 do
30.6.1990. Zvláště nás zajímají zvukové nahrávky z manifestací na Václavském náměstí v Lovosicích (tehdy Rudé armády) a z besed (ustavení OF v Besedě, mítink v Sarajevu, besedy v kině Mír), kopie nebo fotografie Informací OF
Lovosice (zbyly jen některé) a podobně. Všechny materiály v pořádku vrátíme.
Kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové adrese robert.patcha@meulovo.cz, případně telefonicky na čísle 416 571 223
či osobně na Městském úřadu Lovosice, 1. patro, kancelář pana Roberta Paťchy.

Japonský investor TRIS Czech utlumuje výrobu
Podle sdělení manažera personálního oddělení Yoshifumi Kawabaty , kterého jsme v této souvislosti oslovili, jde
jen o dočasné zastavení výroby. „Je to zejména vlivem
světové hospodářské krize. V současné době mnoho továren končí výrobu nebo dočasně výrobu přerušuje. My
jsme jednou z nich. Tato krize tvrdě zasáhla automobilový
průmysl. Z tohoto důvodu je potřeba, aby skupina Tris soustředila svojí výrobu do továren v Japonsku nebo Číně.
Většina výroby v Lovosicích musí být dočasně ukončená.
To neznamená, že zastavíme továrnu definitivně. Znamená to, že se budeme snažit výrobu v Lovosicích obnovit. Musíme udržovat úsilí v našich prodejních aktivitách a
snažit se o zvýšení našeho prodeje. Poprosili jsme několik lidí, aby zůstali v továrně a pomohli nám“.
Společnost Tris Czech, s.r.o. byla první japonskou firmou, která koupila pozemky ve 4. zóně Průmyslového a
logistického centra Lovosice. Smlouva byla podepsána
1.11.2001 na veřejné schůzi Zastupitelstva starostou Janem Kulhánkem a tehdejším prezidentem české dceřiné
společnosti Tris Czech, s.r.o. Mikio Hayashibarou. Japonci
zahájili výstavbu na ploše 2,6 ha začátkem roku 2002.
Celková investice firmy v Lovosicích je asi zhruba 100 mil
Kč. Stavba i s montáží technologie byla dokončená v polovině ledna 2003. Na začátku roku 2003 japonská společnost Tris Czech s.r.o. zahájila zkušební výrobu a první
dodávka výrobku zákazníkovi v Lounech se uskutečnila
v polovině září 2003.
Tris se zabývá výrobou uhlíkových kartáčů. Ty jsou
velmi důležitou součástí motorů a generátorů. Největšími zákazníky společnosti jsou automobilky. Jejich výrobky se montují do startérů, alternátorů, palivových čerpadel, stěračů, motorů do větráků, ventilátorů a mnoha
dalších menších motorů v automobilu. Celkový počet za-

jednotek a nebude nic ubráno z kvality provedení výstavby daného projektu Rezidence Orbis.
Vnější podoba stavby zůstává z architektonického hlediska zcela zachována. Z původních pěti vchodů došlo ke
spojení dvou vchodů, takže jsou nyní vchody čtyři, včetně výtahů. Místo původně plánovaných 46 bytových jednotek se
v současné době počítá s následujícím: v přízemí zůstávají
nebytové prostory o celkové rozloze zhruba 620 m2. Druhé
až páté nadzemní patro bude obsazeno takto: v sekci A věž
tři byty 1+kk, 1 byt 2+kk a 1 byt 3+kk a to je celkem 20 bytů,
sekce B až sekce D je řešena tak, že v každé sekci jsou na
patře tři byty 1+kk, 2+kk a 3+kk, to je celkem 36 bytů. Počet tím vzrostl na 56 bytových jednotek. Velikost bytů se pohybuje od 37,1 do 72,6 m2. Jak bylo i v původním projektu,
existuje i nyní možnost jednotlivé byty libovolně spojovat,
popř. lze byt na přání zákazníka vybavit dle jeho požadavků.
Novinkou v projektu je, že každý byt bude mít svou vlastní
terasu o rozloze cca 10 m2 směrem do parku. V důsledku
změny projektu došlo k rapidnímu snížení cen bytových
jednotek, o jejichž konečném vybavení se ještě jedná.
„Doufáme, že tímto sdělením jsme poskytli chybějící informace, které byly poslední dobou zpochybňovány. Každé
úterý až do obnovení stavby se budou v Lovosicích konat
konzultace o stavu projektu. Aktuální rozvržení bytů je k nahlédnutí každý den v úředních hodinách v naší kanceláři.
Veřejnost, městská rada, DZCL a.s. a všichni zájemci
budou i nadále informováni o celé situaci“, ještě dodal
Ing. Rudl.
(hv)

městnanců v Japonsku je jen 300 a ve světě 500 a více.
Počet výrobků je ovšem obrovský, okolo 600 miliónů
kusů každý rok v Japonsku a ve světě dosáhne, včetně
České republiky, v blízké budoucnosti čísla 1 miliarda. Tris
Japan sídlí ve městě Macusaka, které má 200 tisíc obyvatel a leží 100 km jižně od města Nagoja, které je třetím
největším městem v Japonsku. V Japonsku máme dva
závody a čtyři jsou v zahraničí, a to v USA, Číně, Thajsku
a na Tchaj-wanu. Továrna zde v Lovosicích je pátá v zámoří.
Kawabata dále pokračoval: „Umístění továrny v Čechách má velký význam pro celou skupinu Tris. V Japonsku má skupina velmi dobré vztahy s velkým zákazníkem DENSO, který je druhým největším výrobcem
součástek pro automobilový průmysl. V Evropě je
největším výrobcem součástek pro automobilový
průmysl firma BOSCH.
Proto, abychom s tímto výrobcem mohli obchodovat,
musíme mít továrnu umístěnou v její blízkosti“.
Na začátku roku 2007
měl Tris 127 zaměstnanců.
Stav se postupně snižoval
a v současnosti je v Trisu
31 zaměstnanců, z toho 2
Japonci. Záměr je ponechat v Trisu 5 zaměstnanců
včetně 1 Japonce. Někteří
již byli propuštěni koncem
května, zbytek bude pro-

puštěn koncem července. Rozvázání pracovního poměru
bylo podle ustanovení Zákoníku práce. Společnost chce
dodržet i ustanovení o odstupném.
„Určitě víte, že jsme byli první zahraniční továrna,
která zde v Lovosicích byla. Je pro nás těžké, že se zde
končí s výrobou a musí odejít spousta zaměstnanců. Japonské firmy se snaží o své zaměstnance starat více, než
je obvyklé. I pan prezident Ikeda bere zaměstnance skoro
jako členy rodiny. Protože smýšlíme tímto způsobem, je
pro nás velmi zlé to, co se děje. Za vzniklou situaci si nemůžeme stěžovat někomu jinému. To, co se budeme
snažit udělat do budoucna je zvýšit prodej na evropském
trhu a obnovit naší výrobu dříve, než skončí hospodářská
krize“, uvedl v závěru rozhovoru Yoshifumi Kawabata.
Za překlad děkuji vedoucímu výroby Ing. Zdeňkovi
Růžičkovi.
(hv)

LOVOŠ
Sobota 4. července – VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Historický šerm, kejklíř, sokolník, střelci, dobová hudba,
ukázka hist. řemesel, soutěže pro děti, dobová krčma,
ohnivá show, hist. vojenský tábor aj.
Areál „Osmička“ od 13 do 22 hodin.
Sobota 11. července – ALTROS – rockový festival
Beruška, Scelet, Nestel Postel, Mr.Pig, Existence, Krleš
Areál „Osmička“ od 15 hodin.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Areál „Osmička“ vždy od 22 hodin.
Pondělí 27. července – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje
pohádku O Červené Karkulce, má starostlivé rodiče, ve
školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla
žít šťastně až do smrti, kdybychom se nepohybovali v
realitě. Najednou Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama, maminka a postupně všichni dospělí v jejím
okolí se začínají chovat divně a jediný, kdo jí dokáže
poradit, je kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno. Maminku Terezce vyměnili mimozemšťané. Stačí jedno
píchnutí vidličkou, rána, která se okamžitě zacelí, a důkaz bude na světě. Terezku tak čeká veliké dobrodružství. Ve snaze zachránit pravou maminku bude čelit mnohým nebezpečím a možná i hladovému vlkovi.
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, David Švehlík, Marek Taclík, Jana Pehrová -

Koncerty
4.-5.7. Litoměřický kořen (Music festival) Letní kino, Střelecký ostrov, Litoměřice (podrobnosti viz www.modryznebe.cz)
12.7. IYASA ZIMBABWE AFRICA (jihoafrická hudební a taneční skupina), Koncert se koná od 18 hod. na I. pláži
jezera Chmelař (Úštěk)
25.7. Večer hippies (vzpomínání hudbou i slovem na kopretinové děti). Koncert se koná od 19h. na I. pláži jezera
Chmelař (Úštěk)
Mezinárodní festival Litoměřické varhanní léto 2009
29.7. Konrad KATA (Německo) - varhany. Koncert se koná
v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 19 hodin.
11.7. Keltský kruh (přehlídka keltské, irské a alternativní
hudby, tance a kultury) na nádvoří Vodního hradu v Budyni
nad Ohří, začátek festivalu ve 13 hodin, konec cca 0.30
31.7.-2.8. Budyňský poutník (festival folk a country) na nádvoří Vodního hradu v Budyni nad Ohří (podrobnosti viz
http://www.budynskypoutnik.cz/)
Výstavy
25.4.-31.8. Výstava fotografií „České středohoří Miroslava
Hvorky“ (fotografie lze i zakoupit). Hotel LEV, Lovosice.
4.-6.7. Výstava exotického ptactva
4.-6.7. Prohlídky zámeckých skleníků
4.-12.7. Výstava bonsají (Tradiční výstava na nádvoří zámku.) Všechny tři akce se konají na Státním zámku Libochovice, 9-18 hodin..
1.7.-31.8. Výstava obrazů - pořádá Sdružení nezávislých
výtvarníků Litoměřicka. II. patro zámku Ploskovice, součást prohlídkové trasy (9:00 - 18:00, každý den kromě
pondělí, poslední prohlídka v 17 hod)
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti), denně 8-18
14.5.-31.8. Petr Kien - Autorská výstava z díla židovského
malíře, spisovatele a dramatika, výstavní prostory IV.
dvora Malé pevnosti v Terezíně, denně 8-18 h.
1.7.-31.12. Knihovna zachráněných vzpomínek (dokumentární výstava), osudy českých židovských rodin před
a v době II. světové války, předsálí kinosálu Muzea
ghetta, denně 9-18

LÉTO NA „OSMIČCE“ BEZ VSTUPNÉHO
Krausová, Martin Hofmann, Vlastimil Třešňák, Eva Leimbergerová, Marie Boková, Matouš Kratina Režie:
Maria Procházková
Úterý 28. července – KOZÍ PŘÍBĚH
Komediální animovaný příběh o přátelství mezi vesnickým mládencem Kubou a jeho neustále žvanící Kozou se odehrává na pozadí starých pražských pověstí,
mezi nimiž nechybí stavba Karlova mostu, pověst o
mistru Hanušovi a stavbě orloje, legenda o Faustově
domu, nebo kat Mydlář.
Hrají: Matěj Hádek, Jiří Lábus, Mahulena Bočanová,
Michal Dlouhý, Petr Pelzer, Jan Přeučil, Viktor Preiss,
Miroslav Táborský, Karel Heřmánek, Petr Nárožný,
Dalimil Klapka, Pavel Rímský, Ota Jirák
Režie: Jan Tománek
Středa 29. července – TOBRUK
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a
Italy obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi
jsou odveleni vojáci 11. východního československého
praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho
naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou
syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké
pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou daň –
postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy. Odvaha je
síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme. Poslední rozkaz pak může být pří5.6-9.7. Aleš Vondřich, Kateřina Dominová - obrazy, plastiky a kachle
10.7.-20.8. Jiří Ryvola - obrazy a grafiky známého litoměřického výtvarníka
Obě výstavy se konají v Galérii U Brány, Úštěk,
po-so 9-17, ne 13-17
26.6.-31.7. Výstava obrazů Gennadije Avdějeva - Muzeum českého granátu Třebenice., denně kromě pondělí, 9-17
24.6.-31.7. Eva Brodská „O křídlech“ - gobeliny, kresby.
Synagoga Úštěk, 13-17
25.6.-27.9. Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění II. Výstava se koná v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí,
9 -12, 13-17 hodin. Ve středu se až do odvolání neplatí
vstupné!
25.6.-13.9. SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKÝCH - Výstava se koná v Galerii moderního
umění, Roudnice, denně mimo po 10-12, 13-17.
9.7.-28.9. Vinařství na Litoměřicku - historie a současnost
zdejšího vinařství. 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 1015, so, ne, svátky 10-16.
6.6.-31.8. Památné stromy na Roudnicku. Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem. Otevřeno denně mimo
pondělí 10 - 12 a 12,30 - 16 hodin

Jízda lokálkou po Švestkové dráze
O letošních prázdninách bude provoz na Švestkové dráze
rozšířen na celé prázdninové víkendy; na trať mezi Mostem
a Lovosicemi vyjedou od 27.6. do 30.8. každou sobotu
a neděli a o státním svátku 6. července 2 páry osobních
vlaků. Časy odjezdů jsou podobné jako loni a lze si je prohlédnout na internetových stránkách Švestkové dráhy
(www.svestkovadraha.cz). Další novinkou je možnost využití jízdenky Švestkové dráhy i mimo vlastní vlak; jde
o slevy na vstupném do obou muzeí na dráze, tedy do Muzea českého granátu v Třebenicích a Muzea Ulriky von Levetzow v Třebívlicích. Turisty bude do obcí vozit historický motorový vláček „Hurvínek“ ze Zubrnické muzeální
železnice provozovaný Jindřichohradeckými místními dráhami. Ve vlacích se bude podávat občerstvení, průvodčí

kazem k výplatě z konta, které se blíží nule. Hrají: Jan
Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný, Radim Fiala,
Matěj Hádek, Andrej Polák, Petr Stach, Petr Lněnička,
Martin Fratrič, Matúš Krátky, Petr Halberstadt, Jaromír
Meduna.
Režie: Václav Marhoul
Čtvrtek 30. července – BATHORY
Film je příběhem o Alžbětě a její nenaplněné lásce k
slavnému italskému malíři Caravaggiovi, o manželském poutu nejmocnějších uherských rodů Báthory a
Nádašdy a o intrikách palatína Juraje Thurza.
Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson,
Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová, Michaela Drotárová, René Štúr, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Bolek Polívka, Jiří Korn, Monika
Hilmerová, Jaromír Nosek, Táňa Radeva, Eva Elsnerová, Zdeněk Podhůrský, Marek Vašut, Karel Dobrý,
Petr Jákl ml., Marek Majeský, Beata Greneche, Ladislav Ondřej, Jan Vlasák, Rudolf Stärz, Sandra Pogodová, Hana Vagnerová, Ilona Svobodová, Vladimír T.
Gottwald, Jiří Krytinář, Jiří Maria Sieber, Jan Unger, Anthony Byrne, Václav Upír Krejčí, Kristýna Maléřová,
Taťjana Medvecká, Marian Roden, Marie Viková, Karel Bělohradský, Zuzana Stivínová ml., Jiří Pomeje, Jan
Dolanský, Jaromír Meduna.
Režie: Juraj Jakubisko

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
budou cestujícím „cvakat“ pamětní lepenkové jízdenky.
Historický motoráček uspokojí nejen pěší ale i cykloturisty, budou zde totiž vyhrazená místa pro kola (podle internetu, zkráceno).
Různé:
18.-19.7. Dobývání jezera piráty - 11. ročník na I. pláži jezera Chmelař (Úštěk), dvoudenní program, pirátská loď,
pirátské bitvy na suchu i ve vodě, přístavní městečko
s tržištěm, večerní bitva s ohni, anglická skupina REPLAY, ohňostroj.
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburk je v červenci otevřeno od 9 do 18 hodin kromě pondělí,
na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v červenci 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 červenci otevřeno denně kromě pondělí, 9-17 h.
Hz

Posledním měsícem, kdy ještě byli se svou rodinou byl
květen 2009. Teď už můžeme jen vzpomínat na naše
spoluobčany, kteří odešli bez možnosti návratu. Byli to:
Marie Nestávalová
Jana Svobodová
Jaroslava Arazimová
Anna Vondrová
Antonín Pruksch
Lino Furini
Josef Paclt

1927
1936
1919
1929
1951
1930
1938

Malé Žernoseky
Lovosice
Lovosice
Lukavec
Lovosice
Lovosice
Lovosice

Pokud jste je znali, věnujte jim aspoň krátkou vzpomínku...

Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dnešku
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Výstava obrazů Ivy Zuchové na městském úřadu
V obřadní síni Městského úřadu Lovosice se ve středu 3.
června zaplnila všechna sedadla. Sešli se přátelé a příbuzní nadané malířky, pedagogové všech lovosických škol
a členové kulturních zařízení i někteří členové SONS z okolí.
Od 14 hodin se zde konala slavnostní vernisáž obrazů lovosické občanky, nevidomé Ivy Zuchové. Výstavu zahájil starosta města Jan Kulhánek a po něm krátce o významu této
výstavy promluvil místostarosta Jan Jakub. Slova se pak
ujala Zuzana Kopečná, ředitelky Nadace Artevide, která
uvedla, že výstava v Lovosicích zahajuje projekt výstav
všech nevidomých malířů v České republice. Poděkovala Lovosicím za skutečně krásné výstavní prostředí obřadní síně,
Lovosice nastavily laťku pro projekt vysoko. Zmínila se také
o úspěších „svých“ nevidomých malířů.
V mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti - Cesty
objevů a dobrodružství - byli nevidomí malíři úspěšní. Ze
3000 došlých prací se jich do finále probojovalo okolo dvou
set a mezi nimi jsou i práce nevidomých malířek Kateřiny
Svobodové (Pravěk a objev, Cesta do ráje), Ivy Zuchové
(Stroj na peníze, Vánoční strom), Lucie Letovancové a dalších.
Vernisáži byli přítomni hosté z Prahy, kromě ředitelky Kopečné ještě ředitelka kanceláře nadace Eva Hieke, finanční
ředitelka nadace Lucie Čedíková, malíř Dino Čečo (vynálezce
haptické Čečovy metody), pedagog a arteterapeut PaedDr.
Evžen Perout, nevidomá malířka Kateřina Svobodová, nevidomí zpěváci z Prahy a další hosté. V kulturním programu vystoupili žáci lovosické ZUŠ Karolína Ocetníková a Rudolf Zuziak s doprovodem Petry Kaciánové, pěvecký soubor
Školáček při ZŠ Všehrdova (tuto školu Iva v Lovosicích navštěvovala) a nevidomý zpěvák Radek Žalud z Konzervatoře
Jana Deyla. Iva dostala mnoho květin a od své školy dokonce
i tričko s plasticky vytvořeným jménem.
Dvaadvacetiletá Iva Zuchová studuje na Konzervatoři
Jana Deyla v Praze, obor ladění klavíru. Malířské tvorbě se
Iva věnuje od roku 2007 v rámci Nadace Artevide; v Galerii
Artevide také loni poprvé své obrazy vystavovala; nyní se uskutečnila její první samostatná výstava. Iva je opravdu na-

Turnaj
policistů
ve florbalu

daná, což mohli návštěvníci vidět asi na desítce obrazů
(Vlastní podobizna, Já a moje láska, Já a klavír, Vánoční
strom...). V budoucnu by také chtěla sama v galerii pracovat. Nadace Artevide byla založena v roce 2007 s cílem všestranně podporovat umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí a mládeže. Iva i další nevidomí malíři malují
patentovanou „Čečovou“ metodou.
Malíř Dino Čečo vystavuje v předních českých galeriích
i galeriích v Německu. Kromě vlastní tvorby učí malovat nevidomé. „Čečova metoda“ vyžaduje speciální přístup k pří-

Dne 31.5.2009 jsme pořádali 1. ročník florbalového turnaje,
kterého se zúčastnilo 8 týmů. Utkání se odehrávala v hale Chemik.
Vítězem se stalo mužstvo Města Lovosice, druhé místo obsadilo
mužstvo Policie ČR DI Litoměřice, třetí místo obsadilo mužstvo pořádající Městské policie Lovosice. Protože se turnaj vydařil, chtěli
bychom příští rok uspořádat 2. ročník.
Jaroslav Janovský

pravě plátna. Pod ním je černá magmatická barva, která se
na bílém plátně objeví v okamžiku doteku nevidomého malíře. Kresba je moderní technikou přenesena do reliéfní podoby, v níž jednotlivé tahy vystoupí tak, že si je nevidomý
může osahat a tím pozná, co vlastně nakreslil. Výroba reliéfu
je bohužel velmi drahá, stojí 15 tisíc korun. Obrazy nevidomých jsou vystaveny v Galerii nevidomých v Praze na Malé
straně na Valdštejnském náměstí. Obrazy najdete na webové stránce www.artevide.cz.
Výstava v obřadní síni městského řadu trvala od 3. do 10.
června a zhlédlo ji přes 300 zájemců.
Hz, foto (hv)
Nevidomým umělcům lze přispět na číslo účtu Nadace
ARTEVIDE 35-9404030207/0100.

KDE ZPÍVAJÍ KOŤATA

Už tu máme prázdniny…
Všem dětem přejeme hezké prázdniny prožité bez úrazu, hodně sluníčka, spoustu nových kamarádů a zážitků. Na letošních oslavách Dne dětí se děti bavily na velké zábavné show pod názvem Letní Sněhulák, kde pro ně byla připravena interaktivní zábava, soutěže s cenami, dětská
diskotéka a vystoupení zpěváka Fešáka Pína s tanečnicemi. Měli jsme radost nejen z počasí, ale
i z povedeného programu a spokojených usmívajících se dětských tváří.
Na prázdniny jsme pro děti připravili pět týdnů příměstského tábora na téma cesta kolem světa.
Děti se seznámí se spoustou zajímavých informací, poznají způsob života a zvyky v dané zemi.
Vydáme se na cestu do Brazílie, Itálie, Japonska, Francie a samozřejmě po Čechách.
Podnikneme spoustu vycházek do okolí, celodenních výletů a koupání.
Hamerníková
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Ve středu 29.dubna 2009 se konal již 9. Jarní koncert pěveckého sboru Koťata s
jeho milými hosty. Jako první se představili nejmenší zpěváčci, žáci prvních tříd - Koťátka. Po nich vystoupili naši milí dlouholetí hosté, děti z pěveckého sboru při Dětském domově v Dlažkovicích a jako třetí se představila Koťata. Vystoupení všech
sborů sklidila zasloužený potlesk a všem se moc líbila. V závěru koncertu si zazpívaly všechny sbory najednou (i s publikem) píseň Sladké mámení. Diváci i účinkující odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Jitka Kočišová

Ptají se vás děti, co bude,
až vyrostou? Nejste sami,
kdo hledá odpověď.

Ústecký kraj

V Litoměřicích podporujeme
výstavbu obnovitelných zdrojů energie.
Ty představují jednu z možností, jak se v budoucnosti vypořádat
s ubýváním fosilních paliv. Součástí naší podpory je také výstavba
solárního ohřevu pro Hospic sv. Štěpána.
SKUPINA ČEZ
L
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www.cez.cz/regionum
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DEN RODINY VE VŠEHRDOVĚ ULICI V LOVOSICÍCH
V r.1994 vyhlásila Organizace spojených národů
15. květen jako Mezinárodní den rodiny. Důvodem
bylo posílení vědomí rodinné problematiky a podnícení
institucionální schopnosti národů postavit se se svou
všestrannou politikou k vážným otázkám souvisejících
s rodinou.
Rodina je základem lidského bytí. V rodině se člověk učí základním dovednostem, sociálním rolím, učí
se přijímat zodpovědnost za své činy. Ne nadarmo se
říká, že dítě je vždy obrazem své rodiny. Bohužel
v posledních letech tento model prochází krizí, její důsledky se projevují ve výchově, v následném chování
dětí - nejviditelněji ve škole. O příčinách tohoto problému by se dalo diskutovat hodiny a názory by se jistě
lišily. Co jsme vlastně chtěli nastínit?
Základní škola ve Všehrdově ulici v Lovosicích
se letos poprvé připojila k oslavám tohoto význam-

ného dne. Chtěli jsme poukázat na to, že bez spolupráce rodiny a školy, jednotnosti v náhledu na problém,
se v úspěšnosti vzdělávání a výchovy dětí neobejdeme. Právě spolupráci, komunikaci a vztahy uvnitř
školy i navenek s rodiči a veřejností považujeme za
jednu z klíčových priorit naší práce.
15. května 2009 se proto v odpoledních hodinách sešly ve škole nejen děti, ale i jejich rodiny. Z tělocvičny školy
se po úvodním slově a vystoupení pěveckého souboru
Školáček rozešly do tříd, kde si pro své blízké připravily
děti se svou paní učitelkou zajímavý program. Někde se
soutěžilo, někde zpívalo, někde tančilo...v některých třídách se objevilo i občerstvení, které připravily děti a maminky. Atmosféra byla přátelská, radostná a uvolněná.
Vyvrcholením dne byl zábavný program na školním
hřišti v režii Krejčíka Honzy, který škola pro rodiny
s dětmi objednala.
Kolektiv ZŠ ve Všehrdově ulici

Ozdravný pobyt dětí
Ve dnech 2. - 9. 5. 2009 jsme uspořádali pro děti naší MŠ
další ozdravný pobyt v penzionu Fania v Albrechticích v Jizerských horách. Pobytu se zúčastnilo 31 4-6letých dětí,
které týden v přírodě zvládly na výbornou. Vydržet týden bez
maminky a tatínka vyžaduje velkou dávku odvahy stejně jako
samostatně zvládat různé situace pouze s pomocí kamarádů
a p.učitelek. Týden na horách nás sice trochu potrápil svými
rozmary počasí, ale překonali jsme ho odvahou šlapat kilometry na čerstvém vzduchu někdy i v dešti a zimě. Děti během pobytu poznaly dokonale " na vlastní nohy" blízké
okolí, vyšli jsme na Mariánskou horu i na Tanvaldský Špičák.
Úžasný rozhled po krásné jarní krajině nám dodával stále
nové síly. Děti denně zkoumaly a pozorovaly lesní ekosystém, poznávaly stromy a rostliny, zvířata i ptactvo. Zdolávaly
různé přírodní překážky, upevňovaly si znalosti o správném
chování v přírodě a dýchaly svěží horský vzduch. Užili jsme
si též legraci při karnevalu v maskách se správně opečenými
buřtíky nebo při dovádění na nafukovacím hradu se skluzavkou, který jsme dětem vezli s sebou. Při pátrací hře za
pokladem skřítka Jizerky jsme zažívali chvíle napětí i osobní
statečnosti při plnění skřítkových úkolů, ale závěr stál za to,
našli jsme truhlu plnou sladkých odměn, které jsme si společně rozdělili. Děti si zaznamenávaly své denní zážitky do
vlastních deníčků krásnými obrázky a paní učitelky je doplňovaly slovním popisem, co jsme který den zvládli. Na památku jsme si přivezli také velké barevné výkresy dětí, na
kterých děti vyjádřily své postřehy z různých výletů a spoustu
fotodokumentace, kterou je možno shlédnout ve fototogalerii
na webových stránkách MŠ. Děti si přivezly kromě nepře-

berného množství zážitků a nových poznatků balíček sladkostí, opravdové hodinky, diplom a malé plyšové zvířátko
Velká pochvala patří všem zúčastněným dětem i za to, jak
dobře a s chutí se pouštěly po náročných činnostech do
všech pokrmů, které nám v místní kuchyni pan kuchař připravil. Chuť k jídlu a časté přídavky dětí svědčily o tom, jak
dětem pobyt na horském vzduchu prospívá. Večerníček,
pohled s pozdravem z domova, příjemná sprcha, pomazlení a pusinky na dobrou noc od paní učitelky završily náš

Země, kde téměř nejsou cizinci
V pondělí 20. dubna se v klubovně Kulturního střediska
Lovoš uskutečnila další z cyklu geografických přednášek. Etnoložka a geografka Ing. Mgr. Jana Štefaniková
z přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem poutavě vyprávěla o zemi královny
ze Sáby - Jemenu a své vystoupení doprovodila rovněž
diapozitivy. Přednášející působí rovněž v oblasti cestovního ruchu v Litoměřicích a fotografuje rovněž krajinu
a hlavně architekturu Českého středohoří.
I její fotografie ze Saná, hlavního města Jemenu, obsahovaly převážně prazvláštní hnědé domy s jakoby krajkovými bílými ozdobami, které se podobným způsobem
staví snad opravdu od doby proslulé královny ze Sáby. Při
toulání centrem narazíte i na stará řemesla - výroba tradičních džambií (dýka, kterou nosí každý jemenský muž),
lisování sezamového oleje pomocí velbloudů, výroba či

každý činorodý den.Týden uplynul jako voda, vrátili jsme se
obohaceni o další příjemnou životní zkušenost, kterou jsme
zvládli ve zdraví a se stále dobrou náladou. Velké poděkování patří p. učitelkám, které se týden staraly každá o pět
dětí, připravovaly pro ně veškeré akce, nahrazovaly jim dočasně maminky a vlastními silami zvládaly nosit těžké kufry
a všechno vybavení, které jsme si přivezli z MŠ. Děkujeme
též panu Voříškovi, který nám na cestu zajistil bohatý sponzorský dar ve formě sladkostí pro všechny děti. Díky všem,
zvládli jsme to, u maminky je vždy nejlépe, ale za rok pojedeme určitě znovu.
H.B., MŠ Sady pionýrů
oprava vodních dýmek. Většina mužů žvýká tzv. kát, což
je lehce omamná droga, která se pěstuje všude, kde je
úrodná půda a dostatek vláhy. Dlouhou tradici má i pěstování kávy.
Do Jemenu se běžný cizinec jen tak nedostane, musí
buď s cestovní kanceláří nebo s ozbrojeným doprovodem
(každý druhý muž má samopal). I když je přes 50% obyvatel negramotných, je rozšířeno používání mobilů, v Saná
jezdí mnoho aut (ale nejsou tu dopravní značky) a místo
Národního divadla zde mají Národní kino. Mimo hlavní
cesty se nacházejí opevněné vesnice - každá je dokonale
pitoreskním architektonickým skvostem. Rostou zde také
opuncie, mango, česnek a místní med je prý nejlepší na
světě. Myslím ale, že většina z posluchačů byla ráda, že
například živé trhy sleduje jen na plátně a ne ve skutečnosti. Pro návštěvu Jemenu jsou asi potřeba dobrodružné
sklony, i když místní lidé jsou prý velice pohostinní. Ale zajímavá přednáška to určitě byla!
Hz

Prima měsíc na základní škole A. Baráka

Ahoj vážení čtenáři a kamarádi !
Rádi bychom se s Vámi podělili o naše
zážitky z konce letošního roku. Vše začalo výjezdem celého prvního stupně na
ozdravný pobyt do Poslova mlýna u Doks.
Zde jsme zažili spoustu dobrodružství,
vzpomněli jsme si na film Piráti z Karibiku
při plavbě parníkem po Máchově jezeře.
Byli jsme udatní rytíři při výstupu na tajemný hrad Bezděz, kde jsme se dozvěděli zajímavé příběhy z historie hradu.
Statečnost jsme si pak vyzkoušeli při
opravdu strašidelné stezce odvahy. Na
závěr jsme své získané vědomosti uplatnili v bojové hře.Domů se nám ani nechtělo.

Měsíc květen byl také ve znamení sportovních soutěží. V lehké atletice a kopané
jsme se probojovali až do okresního kola.
Naše kamarádka Klárka Lípová získala
v trojboji stříbrnou medaili. Opravdu pěkný
měsíc jsme zakončili Dětským dnem. Počasí nám přálo a tak se i tento den plný
soutěží a her velmi vydařil. Závodili jsme
v jízdě na koloběžkách, v hodu šiškami, ve
střelbě na bránu, v nošení knihy na hlavě,
míčku na pálce atd. Na závěr nás čekala
sladká odměna.
Doufáme, že stejně zábavný bude i poslední školní měsíc. Na rozloučenou máme
naplánované školní výlety.
žáci I. st. ZŠ A. Baráka
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