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Proměna Labe - největšího vodního toku v Čechách
Labe je největší česká řeka, která je od nepaměti součástí
tohoto regionu. Obyvatelé města mají k ní vztah, byť tu a tam
při povodni ukáže svoji odvrácenou tvář. Prošla a ještě prochází v posledních letech velkou „očistou“. Na dlouhodobém
projektu, řekněme generální obnovy čistoty Labe, se významně podílí i Ing. Václav Jirásek, ředitel pro Správu dolního Labe státního podniku Povodí Labe se sídlem v Hradci
Králové. Není to první rozhovor, který poskytl Lovosickému
dnešku. Ten předchozí se v loňském roce týkal protipovodňových opatření. Tato opatření se budou týkat zejména Lovochemie a. s. a Glanztoff - Bohemia s. r. o. Jmenované firmy
se na realizaci těchto opatření spolupodílí svými financemi.
Prosím, pane řediteli, přibližte prosím čtenářům jaký
byl stav Labe zhruba před 20 lety a v čem byly hlavní příčiny tehdejšího stavu?
Kvalita vody Labe se po druhé světové válce výrazně
zhoršovala především v důsledku industrializace, intenzifikace zemědělské výroby a rozvoje měst bez náležitého čištění odpadních vod. Zejména v 80. letech bylo Labe téměř od
pramene velmi silně znečištěno vypouštěním koncentrovaných odpadních vod z papírny a celulózky v Hostinném.
Toto znečištění bylo pozorováno i na dolním Labi až po hranice s Německem. Po roce 1990 se jakost vody, nejen Labe,
ale i na přítocích výrazně zlepšila. Znečištění organickými látkami pokleslo zhruba na polovinu. Došlo k omezení či zrušení
některých výrob s nadměrným poškozováním životního prostředí. Opatřeními u rozhodujících zdrojů znečištění vod,
kterými jsou Synthesia Pardubice-Semtín, Draslovka Kolín,
Spolana Neratovice, Papírny Štětí, Lovochemie Lovosice,
Spolchemie Ústí n.L. se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení jakosti Labe v ukazatelích specifického organického
znečištění. Nelze opomenout výrazné posílení investic do výstavby rozhodujících čistíren městských odpadních vod a dalších prostředků na intenzifikaci stávajících čistíren.
Upřesněte prosím, jak jsou vodní toky kategorizovány
podle míry jejich znečištění.
Jakost tekoucích povrchových vod se hodnotí dle příslušné normy platné z r. 1998. Tekoucí povrchové vody se zařazují do 5 tříd jakosti : I. neznečištěná voda, II. mírně znečištěná voda, III. znečištěná voda, IV. silně znečištěná voda
a V. velmi silně znečištěná voda...
Jakost vody se klasifikuje pro každý jednotlivý ukazatel
zvlášť. Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů.
Co se týče Lovosicka, tak před 20 lety vykazovalo Labe
IV. třídu jakosti, tzn. voda silně znečištěná. V současné době
Labe splňuje v některých ukazatelích třídu I. a celkově ho lze
zařadit do II. až III. třídy.
Začátkem 90. let vznikl projekt obnovy čistoty Labe.
V čem všem tento projekt, na kterém se podílíte, spočívá?

inspirací k podobným aktivitám i v povodí Labe. Největšími
znečišťovateli na Labi (nelze je označit za hříšníky) jsou
tedy hlavně chemické podniky a významné městské aglomerace. Provedená opatření u nich mají největší dopad na
zlepšení kvality vody v Labi.

Vláda SRN, ČSFR, a EHS (Evropské hospodářské společenství - předchůdce dnešní EU - pozn. red.) ustanovily
v říjnu 1990 v tzv. „Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu
Labe“ (déle MKOL) hlavní cíle vedoucí ke zřetelnému zlepšení jakosti v povodí Labe a postavily základy pro společné
řešení ekologického znečištění v povodí Labe. Tyto cíle zahrnují umožnění užívání vody pro zásobování pitnou vodou
z břehových infiltrací, komerční rybolov, zemědělské využívání vody a dosažení takového ekosystému, který bude co
nejbližší přírodnímu stavu. Vedle toho je evropskou prioritou
trvalé snížení znečišťování Severního moře a tedy i toho,
které pochází z oblasti povodí Labe. Dosažení těchto cílů je
uskutečňováno pomocí dílčích kroků opatření a formulovaných v „Akčním programu Labe“. Je pravdou, že zásobováni
Drážďan pitnou vodou je zčásti vázáno na odběry vody
z břehových infiltrací. Mezinárodní komise na ochranu Labe
nevznikla pod tlakem německé strany. Česká republika po
r. 1989 hledala způsob jak řešit obecně špatný stav životního
prostředí u nás a podle vzoru existující mezinárodní rýnské
komise byl dohodnut vznik MKOL.
Kde se autoři projektu inspirovali? Můžete říci, kteří
byli a ještě jsou největší „hříšníci“?
Labe patřilo počátkem 90. let k nejvíce znečištěným toků
v Evropě. Jakost jeho vody se přibližně rovnala jakosti vody
Rýna v době jeho maximálního znečištění počátkem 70.
tých let. Zkušenosti s opatřeními provedených na Rýnu byly

Jistě se uplatňuje metoda postupných kroků, neboť
jde o dlouhodobý projekt. Jaký je jeho cíl, v které fázi se
nachází a co vlastně ještě zbývá k jeho naplnění?
Na základě vzájemné spolupráce je připravován mezinárodní plán oblastí povodí Labe, který zahrnuje výsledky analýzy vlivů a dopadů lidské činnosti na stav vod, monitorovací
programy, vyhodnocení stavu vodních útvarů a dále významné problémy nakládání s vodami a enviromentální cíle.
Koncem dubna 2009 se konalo v Ústí n.L. Mezinárodní labské fórum, na kterém byl uvedený mezinárodní plán představen a diskutován.
Cílovým záměrem je dosáhnout dobrého chemického
a ekologického stavu vodních útvarů. Zlepšení chemického
stavu vod je markantní. V budoucnu se bude nutno zaměřit
na deriváty léčiv, zejména hormonálních přípravků. V oblasti
ekologického stavu vod bude nutno zprůchodnit příčné překážky na Labi a umožnit migraci ryb i do labských přítoků, vytvořit v příbřežních zónách řeky biotopy vhodné pro rozvoj živočichů a zaměřit se na odbourávání živin fosforu a dusíku
v čistírnách odpadních vod.
Jistě jde o finančně dosti náročný projekt, kde asi miliarda není žádnou mírou. Můžete říci z jakých zdrojů je
tento projekt pokrýván? Má do realizace projektu dopad
i ekonomická krize?
Náklady jsou pokrývány v současné době národními dotačními programy. V ČR jde např. o „Operační program životní
prostředí“ s finanční spoluúčastí investorů jednotlivých opatření. V případě, že jde o opatření ve výrobním procesu, nesou náklady sami investoři. Dopad ekonomické krize v současné době nemohu komentovat - jinak se projeví v oblasti
dotačních podpor, jinak u plánovaných aktivit investorů. Očekávám, že naši zástupci v Evropském parlamentu budou
schopni prosadit vypsání Evropského dotačního programu,
zaměřeného na financování Programu opatření, které budou
vymezeny v jednotlivých plánech oblastí povodí.
Jakým organizačním systémem projektový tým pracuje a jaké má ČR v něm zastoupení a s kterými hlavními
institucemi a organizacemi komunikuje a spolupracuje?
Jde skoro po 20 letech provést jisté dílčí zhodnocení?
Mezinárodní komise je řízena prezidentem MKOL. Pravidelně po dvou letech se v této funkci střídají zástupci smluvních stran. Hlavním výkonným orgánem je skupina ICG, ve
které jsou zastoupeni vedoucí delegací jednotlivých zemí.
V rámci MKOL jsou pokryty tyto oblasti: Koordinace Evrop(Pokračování na další straně)

Adresa jako hlavolam?
Nejprve si neodpustím vrátit se
k události, kterou bylo významné
ocenění stavby „Podchodu u Besedy“.
Cenu a ocenění za 1.místo
v kategorii dopravních staveb převzal místostarosta Jan Jakub z rukou premiéra vlády ČR Jana Fischera v Betlémské kapli. Vítězům
blahopřál i ministr dopravy Gustáv Slamečka. Předsedou hodnotitelské komise a soutěžní poroty
byl pan Petr Moose, který i celým
večerem přítomné provázel.
Výběr místa i výčet přítomných osobností jistě podtrhuje význam i kvalitu celé soutěže. Město vyřešením bezbariérového podchodu, prosklením vstupů a překrásnou
zahradní úpravou získalo nový, hezký prostor, který sem
i dokonale urbanisticky zapadl. Elegantní lávka přes komunikaci I/30 a obě okružní křižovatky ozdobené zelení
v jeho těsné blízkosti jistě nikoho nezarmoutí.
Ve městě máme směrovkami označené některé místní
cíle. Jsou to hnědé směrovky například k odboru dopravy,
bazénu a podobně. Chceme toto značení zkvalitnit a přidat směrovky do jednotlivých ulic. Při té příležitosti jsem
si uvědomil, jak podivné máme adresy a jak málo komunikují s názvy ulic.
Například - já mám adresu v ulici 28.října, ale vchod
domu ústí do ulice Komenského. Pokud projdu celou ulici
28.října, náš dům v ní nenajdu. Rohový dům na konci ulice
má dvě červené tabule - Komenského (u školní jídelny)
a Palackého (od podchodu ke školám) - ale adresu zde
mají ulice 28.října. Problematická je i ulice Terezínská
a Sady pionýrů – ulice Tovární. Domy podél podniku Aniveg (Olejna) jsou v Tovární, ale adresu používají Sady pionýrů. Takových případů se najde víc...
Vím, město se rozvíjelo, měnilo a vycházelo se vstříc
občanům. Městský úřad nechtěl neobtěžovat změnou dokladů. Pošta tyto záludnosti zná a kdo hledá, najde. Kdybychom to chtěli napravit, asi bychom velice komplikovali
život nám všem. Uvádím to teď pouze pro zajímavost a informaci, ale nejen : budeme hledat schůdné řešení, nápravu, která bude nejméně obtěžující pro občany a zatěžující pro všechny dotčené instituce.
Nově zavedenou kulturní akcí v Lovosicích byly po
prvé konané Valdštejnské slavnosti. Ostatně o nich je
dále dvojstránka od redaktorů Lovosického dneška,
ing. Hozmanové a pana Miroslava Hvorky. Premiéra měla
smůlu stejně, jako oslava Dne mužů. Počasí jim nepřálo
a obě slavnosti tak doslova propršely. Je to škoda, ale počasí zkrátka neporučíme, leda v nějakém sloganu.
Tak alespoň pořadatelům, kteří připravili akce velice
pečlivě, patří moje poděkování za dobře odvedenou práci.
Všem Vám přeji hezké počasí v druhé polovině prázdnin.
Jan Kulhánek

Rozhovor měsíce

(Dokončení ze strany 1)

ské směrnice o vodní politice, povodňová ochrana, havarijní
znečištění vod. V rámci první oblasti jsou to samostatné
skupiny expertů pracující ve skupinách, a to pro řešení problematiky povrchových vod, podzemních vod, ekonomických
vazeb a managmentu dat a informací. Veškeré výsledky,
hodnocení, zprávy, publikace a články jsou zveřejňovány na
internetových stránkách.
Na Lovosicku jsou v běhu přípravné práce protipovodňových opatření, jejichž investorem a realizátorem je
Povodí Labe. Je tento záměr navázán také na projekt
ozdravení Labe?
Vazba mezi povodňovou ochranou a čistou Labe je
jako dvě spojité nádoby. Příčinou znečištění labské vody je
vypouštění odpadních vod, provozní havárie (např. únik
kyanidů v Kolíně začátkem roku 2006), nebo povodňové
události (viz. r. 2002). Tyto povodňové události jsou o to nepříjemnější, že se kontaminovaná voda dostane v šířce rozlití do krajiny a v případě dolního úseku Labe i do Ně-
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Zpráva ze 4.řádného zasedání
Zastupitelstva města Lovosice
Toto zasedání bylo poslední před prázdninami, ale vy se
o něm dovídáte až v jejich průběhu. Takže zase jen na připomenutí. Konšelé se sešli v počtu 22 dne 18.června
a hned po zahájení projednali žádost o dotaci z „Fondu malých projektů - program Cíl 3“ zaměřeném na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko v létech 2007 - 2013. V rámci tohoto programu se jedná o předfinancování projektu „Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice - Coswig
s předpokládanými náklady 407 000 Kč. ZM souhlasí
s podáním této žádosti.
Organizační záležitosti
ZM vzalo na vědomí zprávu tajemníka o plnění usnesení
i zápisy č. 4 z finančního i kontrolního výboru. Přitom ale proběhla vzrušená debata o práci kontrolního výboru a především jeho předsedkyně, kde bylo navrhováno její odvolání.
Tento návrh ale nezískal dostatečnou podporu a poměr hlasování 11/7/4 nechal tuto situaci neřešenou.
Prodej a koupě nemovitostí
Nejprve bylo projednáno 5 případů drobnějších prodejů
a koupí pozemků. ZM pak souhlasilo se snížením poplatku
z prodlení z částky 130 224 Kč na 26 045 Kč (20%) pokud paní
Lenka Drapáková uhradí dluh na nájemném a službách ve výši
41 032 Kč do 3.7. 2009. Naopak nesouhlasilo s odpuštěním
celého poplatku z prodlení ve výši 22 478 Kč paní Gabriele
Forchtnerové i když uhradí podobný dluh 14 193 Kč, ale jako
v předchozím případě promine z poplatku také jen 80%.
Dále ZM neschválilo prodej tří pozemků (190, 190, 159
m2) a schválilo prodej neobsazené bytové jednotky 1+1 Žižkova čp 453 panu Michaelu Rycheckému z Liberce za 236
627 Kč dle výsledku výběrového řízeni.

Finance
Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu k datu
31. 05. 2009 a schválilo 2.rozpočtovou změnu kromě akce
„Dostavba chodníku v Ústecké ulici“ (za 500 000 Kč). Schválilo i závěrečný účet města za rok 2008 a vzalo na vědomí
zprávu nezávislého auditora.
ZM nesouhlasí s prominutím dluhu ve výši 97 380 Kč
obci Prackovice za neinvestiční náklady tj za docházku jejich žáků do našich škol.
Opět nedošlo ke schválení vyhlášky, která měla stanovit
koeficient 2 pro výpočet daně z nemovitostí. Poměr hlasů byl
10/6/4/2.
Byl přijat návrh na podání žádosti o dotaci z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na akci „Lovosice dešťová kanalizace“ a dán souhlas se zařazením finanční spoluúčasti
města ve výši 24 mil Kč do změny rozpočtu na letošní rok.
Různé
ZM vydává změnu č. 6 ÚPN SÚ Lovosice, Lhotka nad
Labem a Lukavec pro město Lovosice. V této souvislosti zamítlo žádost o změnu územně plánovací dokumentace od
společnosti EUROSUP s.r.o. Kladno.
Zastupitelstvo souhlasilo s ukončením provozu „Ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti Lovosice“ ke dni
30. 6. 2009 z důvodu podání žádosti Podřipské nemocnice
s poliklinikou Roudnice n.L. s.r.o. o výpověď z pronájmu nebytových prostor v ulici Přívozní čp 1036/9. Příčinou je nedostatek zdravotnického personálu, značně ztrátový provoz a podstatně nízké využití poskytované zdravotní péče.
ZM schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě
a realizaci projektu „Zásobování města Lovosice teplem ve
formě horké vody“ mezi městem Lovosice a Lovochemií
a.s. Pan starosta je pověřen podpisem smlouvy pro získání
úvěru na stavbu.
Nakonec ZM nesouhlasilo s investováním dalších finančních prostředků do pozemku pro výstavbu hasičské
zbrojnice HZS Ústeckého kraje. Pověřilo starostu jednáním
s HZS Ústeckého kraje, ŘSD ČR (ředitelství silnic a dálnic)
a Krajským úřadem o dalším postupu ve věci výstavby hasičské zbrojnice v Lovosicích.
JiH/PaF

Půl milionu na činnost
Program podpory sportovních a zájmových aktivit
2009 na území města Lovosice vyhodnocen
Rada města Lovosice schválila na své schůzi dne 10.
3. 2009 usnesením č 127/2009 podmínky pro přidělování
dotace pro rok 2009 na podporu zájmových a sportovních
aktivit mládeže na území Lovosic. Dotace jsou určeny na
projekty podporující aktivní činnost především mládeže.
Předmětem podpory je rozvoj činnosti zájmových a sportovních organizací pracující s mládeží, uspořádání sportovních soutěží a uskutečnění letních táborů v roce 2009.
Přihlášky byly přijímány odborem školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Lovosice do 31. 5. 2009. Usnesením RM č.
432/2009 ze dne 23. 6. 2009 byly schváleny finanční příspěvky a to takto: hokejový klub TJ Lovochemie 27 619
Kč, oddíl atletiky TJ Lovochemie 42 857 Kč, oddíl volej-

mecka. Z tohoto důvodu je pro nás jako správce povodí
Labe realizace protipovodňové ochrany průmyslové zóny
Lovosic jednou z priorit.
V současné době je zpracovávána jak dokumentace ke
stavebnímu povolení, tak zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby. Jsou vydána všechna stavební a vodoprávní povolení. K vydanému povolení ke kácení stavbou dotčené zeleně, bylo podáno odvolání „Společnosti ochránců životního prostředí Litoměřice“. Doufáme, že nalezneme
v dalším jednání kompromis, protože umístění a rozsah
a technické řešení stavby již nelze měnit.
Správce programu či projektu, tedy Ministerstvo zemědělství již vydalo souhlas s vypsáním výběrového řízení,
které pro nás zajišťuje firma ROPRO a. s. Ústí nad Labem.
Vzhledem k tomu, že se jedná finančně o nadlimitní akci,
musí být všechny kroky schváleny také ministerstvem financí. Podle harmonogramu všech potřebných kroků, které
bude nutno v předepsaných správních lhůtách ještě zajistit,
předpokládáme zahájení vlastní stavby v prosinci letošního
roku a to předáním staveniště s jeho technickou přípravou.

balu TJ Lovochemie 22 857 Kč, oddíl tenisu TJ Lovochemie 20 000 Kč, oddíl krasobruslení TJ Lovochemie
7 619 Kč, Basketbalový klub TJ Lovochemie 58 095 Kč,
Oddíl fotbalu TJ Lovochemie 92 381 Kč, SK boxu a kickboxu při TJ Lovochemie 29 524 Kč, Sport union - sportovní karate 79 048 Kč, Svaz vodáků - klub Deli 20 000
Kč, Turistický oddíl mládeže 20 952 Kč, Kynologická organizace Lovosice 2 857 Kč, Junák středisko Lovosice
43 810 Kč, Český svaz ochránců přírody 20 952 Kč,
Český svaz včelařů 11 429 Kč... Celkem 500 000 Kč na
sportovní a volnočasovou činnost.
Některé oddíly použijí přidělené prostředky na uspořádání letních táborů, další na sportovní soustředění nebo
na pořádání různých sportovních soutěží pro děti a mládež.
Hz

Poslední otázka míří na celoroční splavnost dolního
Labe. Řešení se vleče řadu let a zdá se být v nedohlednu. Existuje vůbec řešení?
Tato otázka je složitá a míří spíše do politiky. Evropským
zájmem je ochrana Labe, tak rozvoj vnitrozemských cest.
V České republice nejsme schopni ani po více než 10 letech
příprav realizovat zlepšení plavebních podmínek na úseku
Ústí n.L./Střekov - státní hranice se SRN tak, aby bylo možno
provozovat plavbu celoročně a s „jízdním řádem“ z důvodu
ochrany přírody a krajiny. Každá z dosud předkládaných variant byla Ministerstvem životního prostředí zamítnuta z důvodu tzv. nevratných negativních dopadů. Osobně mohu
k tomu uvést, že Labe je naší spojnicí s Evropou (a prostřednictvím přístavu v Hamburku i s celým světem), po
které dopravujeme zboží zadarmo bez poplatků. Jako dopravní konkurent je významným cenovým regulátorem pro
paralelní přepravy českého zboží po německé železnici.
Doufám proto, že v ČR bude nalezena cesta, která nám tyto
nesporné výhody zachová i v budoucnu.
Děkuji Vám za zajímavé odpovědi -jv-

strace v evidenci hledaných a pohřešovaných osob s pozitivním výsledkem. Poté, co se prokázalo, že se jedná o hledanou osobu bylo rozhodnuto o jejím předvedení na služebnu OO PČR Lovosice, kde byla předána k dalšímu
opatření.

Zásahy Městské policie
Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu,
osoba v pátrání Interpolu
Dne 7.6.2009 v 1:50 hodin kontrolovala hlídka Městské
policie Lovosice v ulici Zámecká řidiče motorového vozidla
tov. značky Citroen. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger bylo u řidiče naměřeno 1,03 promile alkoholu v dechu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona byla přivolána na místo hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření. Dále bylo zjištěno, že na řidiče slovenské národnosti
je vyhlášeno pátrání mezinárodní organizací kriminální policie Interpolem.
Zadržení osoby v celostátním pátrání
Dne 8.6.2009 v 11:55 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice hlídkovou činnost v ulici Obchodní. Zde zahlédla muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Muž byl
vyzván k prokázání totožnosti a následně byla provedena lu-

Strážníci Městské policie Lovosice převáželi psa do
útulku
Dne 8.6.2009 byl strážníkům předán opuštěný pes.
Jednalo se o křížence, bez tetování a identifikační známky.
Strážníci psa převezli do útulku v Řepnici.
Kontroly heren
Dne 8.6.2009 v době od 16:30 do 18 hodin byly strážníky
Městské policie Lovosice provedeny kontroly 7 heren z hlediska dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k
ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Strážníci se zaměřili
zejména na možnou přítomnost osob mladších 18 let a jejich konzumaci alkoholických nápojů. Během této kontrolní
akce bylo v jedné z provozoven zjištěno porušení zákona
prodáním alkoholického nápoje mladistvé osobě. Přestupek
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
byl strážníky vyřešen na místě udělením blokové pokuty ve
výši 1000 Kč.
Také 25.6.2009 v době od 14:20 do 17:20 hodin byly strážníky Městské policie Lovosice provedeny kontroly 9 heren
z hlediska dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních

k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. Strážníci se zaměřili zejména na možnou přítomnost osob mladších 18. let a
jejich konzumaci alkoholických nápojů a hraní na automatech. Během této kontrolní akce nebylo zjištěno porušení
právních norem.
Předvedení osoby
Dne 13.6.2009 v 4:18 hodin přijala hlídka Městské policie Lovosice oznámení, že v hale ČD se nachází na
zemi muž, který nereaguje. Hlídka se na místo dostavila
v 4:20 hodin. Na zemi ležel mladý muž, ze kterého byl
silně cítit alkohol. Muž byl kontaktován a vyzván k prokázání totožnosti. Na výzvu odmítl předložit doklad totožnosti ani sdělit údaje potřebné ke zjištění totožnosti, následně strážníky začal urážet. Strážníci přistoupili k
předvedení muže na oddělení PČR v Lovosicích, kde byl
předán dozorčí službě k dalšímu opatření. I na oddělení
PČR předvedený odmítal policistům sdělit údaje ke své
osobě a pokračoval v urážkách.
Likvidace roje vos
Dne 18.6.2009 v 11 hodin procházela hlídka Městské policie Lovosice v ulici 8. května. Zde hlídka zjistila, že před
vjezdem do bývalé olejny na zídce domu patřícího k tomuto
objektu se nachází větší roj vos. Z bezpečnostních důvodů
byli na místo přivoláni příslušníci Hasičského záchranného
sboru, kteří roj odstranili.
Bc. Jaromír Janovský

-

Výběr ze zasedání Rady města:

KDO NÁM KRADE ZÁMECKOU?
11. června vyfotil pan Hvorka díru ve vozovce Zámecké ulice u odbočky na parkoviště dopravního odboru MěÚ. Díra byla brzy vyspravena, ale ejhle! jedu Zámeckou ulicí 8.7. a díra se na mne šklebí znova!
Malý Fiat by se tam možná vešel...
-jč-

Novinky z odboru správního

e-pasy (doplnění)
V posledním čísle měsíčníku Lovosický dnešek je na
straně 7 článek Novinky z odboru správního - e-pasy.
Doplňujeme, že požádat o vydání cestovního dokladu
(pasu) na Městském úřadu v Lovosicích musí všichni občané žijící ve správním obvodu Lovosice, tedy i občané
např. Libochovic, Třebenic, Třebívlic, Velemína atd., nejen
občané lovosičtí.
Co se týče otisků dětských, došlo ode dne 25.6.2009 ke
změně. Od tohoto data se nabírají otisky prstů dětem až od
12 let; před tím to bylo od 6 let. Čtenář promine a údaj si
opraví sám, článek byl psán před 10. červnem.
Hz

RM schvaluje
- nová pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Lovosicích s účinností od 1.6.2009.
- předložení přihlášky staveb "Lávka pro pěší a cyklisty
přes komunikaci I/30 v Lovosicích" a "Úprava podchodu u
Besedy Lovosice" do celostátní soutěže o nejlepší dopravní stavby roku 2008 a zaplacení prezentačního poplatku ve výši 40.000 Kč.
- smlouvu mezi Městem Lovosice a Sborem dobrovolných
hasičů, obce Chotiměř a souhlasí s finančním příspěvkem
ve výši 50.000 Kč. Pověřuje pana starostu podpisem
smlouvy.
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zateplení
střechy na centrální školní jídelně v Lovosicích: ISOPUR
s.r.o., Jiráskova 100, Hostivice, Josef Adam s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, Třebíč a PUR-IZOLACE s.r.o., Křižíkova 3, Litoměřice
- vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele na
dešťovou stoku A v Lovosicích firmu PROVOD-inženýrská
společnost, s.r.o. Ústí n.L., dále navrhuje částku 37.860 Kč
zařadit do návrhu II. rozpočtové změny a pověřuje pana
starostu podpisem této smlouvy.
- znělku města Lovosice vybranou z návrhů MgA. Jiřího
Lhotského - variantu č. 4 a schvaluje nahrání znělky komorním souborem.
- 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.
- 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“.
- předložený návrh zápisu do kroniky za rok 1989 a 1990,
zpracovaný kronikářkou Ing. Evou Hozmanovou a souhlasí
s jeho plným zněním bez připomínek.
- darovací smlouvu o zajištění provozu MHD ve Městě Lovosice uzavřené se spol. Glanzstoff-Bohemia, s. r. o.,
Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- darovací smlouvu o zajištění provozu MHD ve Městě Lo-

-

-

-

-

vosice uzavřené se spol. PREOL, a.s., Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
darovací smlouvu o zajištění provozu MHD ve Městě Lovosice uzavřené se spol. LIDL Česká republika, v.o.s.,
Praha a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
smlouvu o reklamě na autobusu městské hromadné dopravy v Lovosicích uzavřené se spol. Lovochemie, a.s., Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
vítěze výběrového řízení na rekonstrukci topení v MŠ
Sady pionýrů firmu Lubomír Žikovský a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.
vítěze výběrového řízení na rekonstrukci topení v MŠ Terezínská firmu Lubomír Žikovský a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.
vítěze výběrového řízení na akci: "Rekonstrukce střechy
na budově basketbalové haly v ulici Přívozní v Lovosicích"
firmu WINAL Plzeň s.r.o. a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.

RM souhlasí s obesláním poptávky dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách s přímým oslovením 5 firem
na výběrové řízení na akci "Rekonstrukce ulic Nové Klapý
v Lovosicích" na tyto firmy: SWIETELSKI spol. s r. o.,
Plzeň, oblast západ, INSKY spol. s r. o., Ústí nad Labem,
N+N spol. s r. o., Litoměřice, Congeo spol. s r. o., Ústí nad
Labem, SaM Děčín spol. s r. o., Děčín
MRM zrušuje výběrové řízeni podle usn. RM č. 389/2009)
na rekonstrukci střechy basketbalové haly v Přívozní ulici
v Lovosicích a schvaluje seznam firem pro vypsání nového výběrového řízení: Kingspan, a.s., Vážní 465, Hradec Králové, Zeman PEM, s.r.o. Michelská 12a, Praha 4,
HT STEEL ADVERTISING, s.r.o. Ríšova 251/2, Brno a
WINAL s.r.o. Brojova 16, Plzeň
RM jmenuje podle ust. § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
s účinností od 1.6.2009 paní Zdeňku Černou do funkce
vedoucí Městské knihovny Lovosice.

Omluva čtenářům
V minulém čísle Lovosického dneška se mi do
článku „Je nás opět méně než 9000“ vloudila chyba.
Z tabulky o počtu obyvatel od ČSÚ jsem špatně
odečetl konečný počet obyvatel k 31.12.2008. Uvedený počet obyvatel 8970 je počet z poloviny roku
tzn. k 31.7.2008. Bohužel, na konci roku nás bylo
v Lovosicích ještě méně. K 31.12.2008 bylo jen 8926
obyvatel. Celkový úbytek oproti roku 2007 je 103
osob. Za tuto nepřesnost se omlouvám.
Miroslav Hvorka.
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Pstřeň
Já si to věřím...
Teploměr
jakoby chtěl vyskočit
vrchem pouzdra
tak si maluju
sníh.
Sníh
pod kterým jenom tuším
keř a pařez,
ulomenou větev či co
a cestičku myší.
Na plátně bílá
(bez té to nejde)
světlounce modrá
vedle jen šmouhu žlutou
naznačím růžovou
(tři jahody do litru mlíka).
Ták ! a aby bylo vidět
že slunce jenom nízko stojí
dám tmavší modrou stín !
Snad trochu kobaltu ?
Zima z toho čiší.

Šikmé paprsky ranního slunce tlumené
potrhaným závojem mlžného oparu mne
provázejí dubinou pod Opárenským hradem.
Oči mám na jak stopkách a pátrám jimi po
neobyčejně žádoucí, sličné a velice chutné
houbě, jíž mykologové spílají Boletus reticulatus, praktičtí houbaři, mezi které se počítám i já velice prostě a přesně pravej dubák a moje manželka, která si s názvoslovím
hub nedělá starosti ji nazývá - jako mnoho jiných - jétenjekrásnej! Stoupám opatrně, aby
ani větévka nezachroustla, aby ani štovík nezakyselil, tiše, tiše, abych snad toho dubáka
nepoplašil - však i vy jistě víte, jak zlomyslně
a dobře se umějí skrývat! No a při tom pátrání, jen tak bokem, v koutku oka, jen na pokraji zorného pole, najednou registruji něco
nepatřičného, anomálii, překvapení: namísto
tmavého, až do černa zabarveného klobouku mladého dubáka jsem zachytil na sítnici velkou, cihlově červenou skvrnu, krčící
se u paty mohutného dubu. Krčící se jo - vedle toho dubu to byl ratlík, ale ve skutečnosti
velký, trofejní březový křemenáč. Nedůvěřivě - kde by se v dubině vzal křemenáč,
i když... obíhám neschůdný dolík s velkými

kameny, blížím se k houbě každým metrem
nedočkavější, a už jsem u něj a už rukou pod
a už vím, že to není křemenáč, ani nějaká
z mnoha mutací této houby s velkým H! Klobouk rezavě plavý, ve středu až cihlově červený, na něm svrchu asi centimetrová tuhá
rosolovitá hmota připomínající huspeninu,
výtrusové rourky skoro bílé, jen trochu dorůžova, při každém neopatrném dotyku se
tvořící rýhy záhy rudnou a roní kapičky červenavé tekutiny, jako by houba krvácela.
Svým vlastním očím nevěřím! Rozkrajuji
houbu takřka ideálně vejpůl. V mase je
houba skoro bílá, na kraji řezu zarůžovělá,
na vzduchu však rychle rudne a ta rudá plocha je zdobena podivuhodnými kresbami
tmavorudé barvy ve stylu Alfonse Muchy.
Není pochyby ! Držím v ruce pstřen dubový,
druhý v životě! Mám z nálezu velkou radost,
zkalenou jen vědomím, že tato houba umí
vytvářet plodnice i desetkrát těžší (no, dobře
- hmotnější), než je ta, kterou jsem našel já
- a ta má jistě čtyřicet deka! Houba je mírně
nakyslá, což způsobuje, že její praktické použití je dost omezené. Já podle jednoho
pána, který je vedle velkého houbaře i špičkovým kuchařem, ze pstřeně dělám výhradně guláš, ale to je PAN GULÁŠ napro-

sto neopakovatelné, nenapodobitelné chuti.
Na havlíčkobrodsku tomuto pstřeni říkají jelení jazyk. Už jste jedli guláš z jeleního jazyka? Že byl vynikající? Jasně - a to ještě
pořád není ono.
Od té doby jsem našel pstřeňů několik,
ale až loni jsem našel více, jak čtyřkilovou
plodnici. Bohužel - už byla tak daleko na
cestě ke svým houbovým předkům, že byla
nepoužitelná. A já na to místo chodím dvakrát týdně. Co kdyby - a víra - a naděje ...
Až potkáte v lese hlemýždě tak metrosmdesátosm, stodvacet kilo, bez ulity, tak
ho nezabíjejte. Není to hlemýžd.
To dělají jen ty oči…
jč - »Povídky z mechu a podhoubí«

Brr !
kdepak mám rukavice ?
... a čaj ...
oldjerry

Houbařská
ONA
Zdálo se mi o houbách
les voněl
a vykukovaly křemenáče
posadila jsem se vedle břízky
a dívala se
Bylo mi svátečně

ON
To bych nevydržel...
Pokleknul bych vedle křemenáče
a prsty opatrně pátral, kde končí.
Něžně vytáhl ze země...
Pak bych mu očistil nohu
jak Ježíši
a nesl celou cestu až domů
aby se neunavil...
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SOLITÉR

Z dálnice odbočujeme na Roudnici
okolo letiště esem do údolíčka a pak již do
mírného kopce, na křižovatce doprava.
V Krabčicích odbočujeme doprava a zastavujeme asi po dvou minutách jízdy na odbočce k Řípu u značky
Zákaz vjezdu. Rádi poslechneme - bez kusu chůze by to nebyl výlet. Blížíme se cestou mezi poli a lukami, jíž dominuje osamělý čedičový kopec na dohled z podhůří Českého středohoří. Říp. Hora,
vysoká jen 300 m nad zvlněným výběžkem severovýchodního
cípu kladensko-slánské tabule, sama na rovině, ozdobená pověstí
o praotci Čechovi a jeho družinně, se stala symbolem českého národa. Pod dojmem starých dob se při pohledu na Říp tají dech
i nám. Krajina připomíná paletu zelených tónů, tu a tam proložených plochami polí s načervenalou zemí, která je charakteristická
pro její permsko-karbonský původ. Zahlédneme cestou i několik
zajíců, srnek a bažantů, které jsme vyrušili a tak se uchylují před
vetřelci do bezpečí křovisek a remízků. Je dobře i lidem, kde je
dobře zvěři. Svěže zelený Říp je porostlý listnatými stromy. Byl zalesněn historicky nedávno, před tím byl bezlesý podobně jako
lounské kopce. Cesta se dělí, vlevo se nám zdá kratší, ale jak později zjišťujeme zašli jsme si až skoro ke Ctiněvsi.
Počasí je sice na koukání nevalné, ale zase se lépe šlape, než
pod červnovým sluncem. Jdeme alejí starých stromů a pokračujeme na úpatí samotné hory. Sluníčko několika mezerami v mracích prosvěcuje a na obloze můžeme pozorovat zajímavou oblačnost od vatově bílé do hluboké šedi obvyklé před bouřkou. Nad
polem krouží dravec. Mé znalosti nestačí na to ho určit. Vzápětí
se přidává druhý... odkud se vzal - nevíme. Oba zřetelně stoupají
a mizí nám z očí. Na okolních loukách i po kraji cesty roste pestrá
směs bylin, květin a trav. Poznávám jen jitrocel, vikev, rozrazil
a žlutý květ kozí brady. Hojně tu kvete pryšec - žlutavý pryšec
chvojka a až na samém úpatí hory nacházíme rostlinu s nápadně žlutými květy, domnívám se, že je to starček. Vstupujeme
do převážně dubového lesa. U cesty, kterou pokračujeme, nacházíme další a další druhy rostlin. Tady by si botanik zařádil... usměju se při pomyšlení na svého přítele botanika Karla Kubáta,
dnes ústeckého docenta. Stoupáme mírně doleva po úzké ka-

menité cestě. Už máme k vrcholu jen nějakých půl kilometru 500 m a stoupání je
zřetelně namáhavější. Čedič, z něhož je
Říp tvořen, obsahuje více magnetovce,
který způsobuje odchýlení střelky kompasu. Ten náš to ale vychýlit
nemůže, nechali jsme ho doma.
Značka nás dovedla, řekl bych, na nejkrásnější místo na Řípu
- těsně pod vrcholem. Po obou stranách stezky jsou skalky s kvetoucí šalvějí, mateřídouškou, které znám a další žlutě kvetoucí bylinou. Léta se ozývají. Usedáme na kameny u cesty a těšíme se
prohlížením okolí. Někde nedaleko klepe datel, malé tmavé včely
a naopak velcí čmeláci si nás nevšímají - mají jiné starosti. Kolem poletují motýli, které vídávám i na zahradě, takže jsem tu rázem jako doma. Pak se v poměrném tichu, rušeném jen ptačími
hlasy, ozve bručivý zvuk, který nás znepokojil. Byl to však jen překrásný velký brouk, zespodu měděný, svrchu »zelená metalíza«
- tesařík zlatohlávek. Vzácný pohled, naposledy jsem ho viděl asi
před deseti léty. Je zvláštní pocit dívat se opačným směrem k našim horám a odhadovat, kde leží naše milovaná zahrada. Jak jsme
po cestě měli klid, tak na vrcholu je několik desítek turistů, kteří
asi přišli jinou cestou a také zřejmě dřív. Hlad nemáme, ale napití
se v místní restauraci nás občerství. Opuková rotunda svatého Jiří
na sluníčku, které na chvilku vysvitlo, zrovna září. Obejdeme
celý vrchol. Prohlédneme si místo, odkud byl vylomen základní kámen Národního divadla a jdeme se ještě potěšit na vyhlídky
k Mělníku a k Praze.
Vzhledem k našemu omylu jsme zvolili pro návrat pohodlnější
panelovou cestu, vedoucí zpátky ke Krábčicím. I u ní jsme se setkali s krásnými skalkami a s koberci mnoha kvetoucích bylin.
U auta jsme pochopitelně byli mnohem rychleji, než nahoře.
Ještě jedno ohlédnutí na proslulou horu a její okolí a už nám zbývá
jen rozloučení. Snad, aby nám nebylo tak smutno, přiletěli se
s námi rozloučit i oba dravci. Chceme věřit, že to byli titíž, které
jsme viděli při cestě opačným směrem.
Bylo nám všelijak - slavnostně, ale stín smutku clonil tu prima
náladu. Kdoví, zda ještě budeme schopni někdy vyšlapat nahoru
- a nejen na Říp.
-ínža-

Firma před tím nabídla městu Lovosice
drůbežárnu k odkoupení a využití pro
jiné účely. Pro údajné překážky ze
strany tvorby krajiny k tomu nedošlo.
Nadále však je připravena aktivně
spolupracovat s MěÚ při využití prostoru drůbežárny k vhodnějším účelům, při splnění ekonomických podmínek. Nyní při dlouhodobém
kontraktu a nynějších investicích do
technologie bude situace podstatně
složitější.
Jinak majitel ing. Scháno trochu
přiblížil svoji firmu. Maximální kapacita
drůbežárny je postavena, na asi 200
tisíc kuřat na jeden zástav. Roční kapacita při 8 těchto zástavech je 1,6 milionů kusů kuřat a tedy roční produkce
je tedy (při váze 2 kg) maximálně
3 200 tun živé váhy kuřat. Ve vlastní
výrobě pracují 4 kmenoví zaměstnanci. Kdysi jich bylo 15. Nárazové
akce, jako vyskladňování či naskladňování, jsou zajišťovány externě, třeba
jen na několik dní. Zajímavé jistě je to,
že téměř 100% produkce v posledním období je vyváženo
do Německa. Je to zapříčiněno situací v zemědělství ČR.
Tedy legislativou a předpisy na straně jedné a třeba platební
morálkou na straně druhé.
Ještě malá poznámka na závěr. Dle sdělení Odboru životního prostředí Městského úřadu Lovosice byla situace
u firmy Komaspol prověřována Inspekcí životního prostředí,
Ministerstvem životního prostředí i Krajským úřadem bylo
zjištěno, že technologie výkrmu kuřat probíhá ve smyslu
platné legislativy a nebyly porušeny žádné zákony.
-jv-

Proč vzniká zápach v areálu firmy Komaspol
Komaspol s. r. o. je oficiální název
nám dobře známé drůbežárny
u Vchynic...
V průběhu roku několikrát občané
Lovosic, hlavně v severozápadní části
města, pociťují obtížně snesitelný zápach linoucí se z prostoru Vchynic
a drůbežárny pod Lovošem. Tento zápach sice není zdraví škodlivý, ale pro
jeho typický organický „odér“ je velmi
nepříjemný, takže nelze téměř větrat.
Občané si samozřejmě stěžují. Lovosický dnešek požádal vlastníka a provozovatele drůbežárny firmu Komaspol s. r. o. o vysvětlení proč k tomuto
jevu dochází a jaké kroky jsou podnikány k eliminaci tohoto problému. Většinovým vlastníkem firmy je Ing. Zdeněk Scháno a zde přinášíme
zpracované jeho vyjádření.
Zemědělská živočišná výroba je
provázena zpracováváním výkalů do formy hnoje. Nejinak je
tomu i v Komaspolu. Proto tedy tento typický zápach, který
zesiluje při manipulaci s tímto materiálem. Tomu nelze zabránit, a tedy je to průvodní jev. Zápach, či pro někoho
vůně hnoje, vzniká při tzv. vyskladňování kuřat. Termín vyskladňování je, když kuřata jsou vykrmena na požadovanou
váhu a to je pro německý trh 1.5 kg, a pro tuzemsko 2,1 kg.
Po jejich odvozu je podestýlka z jednotlivých hal vyhrnuta
ven a hnůj musí být vykydán. Vyskladnění je otázkou 1-2 dnů
v jedné polovině areálu. Zhruba za týden se provádí v druhé
polovině areálu. Dá se říci, že při vlastním vyskladnění zápach cítit není, ale až při manipulaci a odvozu, kde hraje roli
také počasí. Po té je navezena podestýlka nová (sláma) pro
další chov. Jedná se o opakující činnost 6x - 8x do roka.
Vzhledem k tomu, že Německo si žádá kuřata o nižší hmotnosti, je proces vyskladňování častější, neb doba výkrmu kuřat se snížila o 11 dní. Po vyhrnutí a vykydání hnoje jsou dvě
možnosti dalšího využití. Ta první je odvoz do regulérní výrobny kompostů, což by firma uvítala, ale bohužel v blízkém
okolí nic takového neexistuje. To by zápach skutečně omezilo na minimální dobu. Protože firma má rostlinnou výrobu,
je hnůj vyvážen na svoje pole, a jsou zakládána tzv. polní
hnojiště, jejichž „budování“ jsou v souladu s legislativou. Z těchto, je hnůj po žních rozvážen a zaoráván. Veškerá produkce hnoje je využita na hnojení cca 100 ha polí nacháze-

jící se velmi zhruba v trojúhelníku Lovosice, Vchynice, Sulejovice. Při tomto hnojení je nutno dbát i na počasí. Může
se jistě stát, že při zaorávání a podle směru větru může být
zápach hnoje v té či oné lokalitě cítit. Samozřejmě že ve využívání tohoto hnoje hraje zásadní roli i ekonomika a tedy náklady. V současné době firma dostává okolo 20 Kč za kilo
živé váhy kuřete a to nutí firmu jít co nejúspornější cestou.
Proto třeba silážní jámy či bioplynová stanice, kde by hnůj
byl zpracováván, jsou nesplnitelným přáním. Neexistuje
v současnosti jiná varianta zpracováni tohoto hnoje, než vyvezení na pole. V minulém roce byl hnůj odvážen do silážní
jámy v Režném Újezdě, ale po zvýšení nájmu za tuto jámu
jejím majitelem bylo od dalšího využívání upuštěno. Díky
tomu, že firma má i výrobu rostlinnou, tak to eliminuje nevýhodnost z výroby živočišné. Protože v sousední Německo
nabízí lepší ceny, než domácí trh, tak i vzhledem ke kurzu Kč
euro se firma zaměřila na trh německý, který je pružnější.
Roli hraje i vzdálenost.
Co do budoucna? Nevyšly pokusy o odstěhování drůbežárny a využití objektu pro potřeby tzv. solárních technologií, což „neposvětilo“ zastupitelstvo Vchynic. Firma Komaspol
tedy uzavřela 5 letou fixně stanovenou smlouvu s obchodním partnerem o dalším využití provozovny. Před podpisem smlouvy byl upozorněn Městský úřad Lovosice s tím, že
po uvedenou dobu se nebude moci s drůbežárnou dělat nic.

Město pro byznys 2009
Zveřejnění žebříčku je součástí druhého ročníku celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, ve
kterém se hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností. V Ústeckém kraji bylo hodnoceno 16 měst, která byla srovnávána
na základě padesáti kritérií rozdělených do 6 oblastí, a to dle
podnikatelského prostředí, kvality lokality, kvality veřejné
správy, situace na pracovním trhu, cenových podmínek a telefonického průzkumu mezi podnikateli. Průzkum provedla
společnost Factum Invenio (FI). Vítězným městem regionálního kola průzkumu Město pro byznys 2009 se stal opět
Děčín, který uspěl především v kategoriích podnikatelského
prostředí, pracovního trhu a kvality lokality. Na druhé pozici
je Rumburk a třetí místo obsadily Teplice. Litoměřice se
umístily na čtvrté příčce, loni byly osmé; Lovosice jsou letos osmé (loni třinácté) a Roudnice nad Labem skončila až
na 15. místě (vloni 10. místo). Proti loňsku jsme si tedy o 5
míst polepšili, přesto ale máme podle průzkumu rezervy.
Jak Lovosice v některých ukazatelích skončily:
Podnikatelé a živnostníci hodnotili přístup radnic k jejich
potřebám. Nejlépe v jejich očích dopadly úřady v Lovosicích,
Litoměřicích a Mostě, na rozdíl od Podbořan a Varnsdorfu.
Z průzkumu zaměřeného na přístup úřadů k podnikatelům a občanům si po sečtení „bodů“ ve všech disciplínách
nejlépe vedl lounský městský úřad, kde na radnici sedí
méně úředníků, než je v kraji obvyklé. Samospráva a administrativa naopak bují v Ústí, Roudnici a Lovosicích, kde je
nejvyšší počet úředníků na tisíc obyvatel.

V soutěži Ústeckého kraje
jsou Lovosice osmé

Jedničkou v získávání evropských dotací je Žatec, na
opačném konci pořadí jsou Teplice, Roudnice, Lovosice,
Litvínov a Rumburk.
V ukazatelích podnikatelského prostředí obsadily Lovosice 6.-7. místo, podle kritérií z oblasti kvality lokality
skončily Lovosice dokonce na 5. místě. Co se týče hodnocení pracovního trhu, umístily se Lovosice až třinácté,
ukazatel nám kazí Věk nezaměstnaných (15.), Průměrný
plat (14,5.) a Pracovní neschopnost (14,5.). Podle ukazatelů přístupu veřejné správy se Lovosice dělí s Varnsdorfem o 13. a 14. místo - kazí nám to Podíl kapitálových výdajů obce (13.), Podpora webových stránek (15,5.), Počet
úředníků (14.) a Finance získané z EU (14.). Při hodnocení
cenových podmínek skončily Lovosice šesté - sledované
položky byly např. cena vodného a stočného (8,5.), ceny
stavebních pozemků (2.), ceny bytů (15.) a cena odvozu za
odpad (14.). Podle průzkumu mezi podnikateli obsadily Lovosice 5. místo (společnost Factum Invenio uskutečnila výzkum mezi padesáti podnikateli v každém městě). Podle
nich byl přístup městského úřadu k potřebám podnikatelů
hodnocen nejlépe, ale třeba kvalita pracovních sil na místě
desátém.
Celkové pořadí v České republice vyhlásí pořadatelé
průzkumu na podzim. Zdůrazňují ale, že nejde o soutěž, ale
o průzkum.
Hz
(Zpracováno podle webových stránek
http://www.mestoprobyznys.cz/ustecky_kraj/.)

Oprava komína
bývalého pivovaru
V minulém čísle Lovosického dneška psal autor
-jv- o osiřelých symbolech minulosti v Lovosicích,
kterými jsou nepoužívané komíny. Byl zde zmíněn i
komín bývalého lovosického pivovaru, který již byl
dlouhou dobu v nebezpečném stavu. Nezávisle na
tomto článku dal v květnu vlastník pozemku a komína provést úpravu narušeného věnce tak, aby
dále neohrožoval majitele garáží pod komínem. Po
sejmutí věnce a zpevnění horní části zůstane zatím
komín v této podobě zdobit naše město i nadále.
Úpravu komína provedla odborná firma Alpinservis, která se výškovými pracemi zabývá.
(hv)
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Kultura 1989 - 2009
Historie a současnost lovosického tisku
1. část Městské noviny
Úplně první lovosické noviny vyšly 14. července 1877; byl
to týdeník Lobositzer Anzeiger, od roku 1878 do roku 1930
vycházel pod názvem Lobositzer Zeitung. V roce 1877 měly
Lovosice cca 4 500 obyvatel, pravda je, že tehdy nebyla televize a lidé ještě rádi četli; vycházely tam tehdy i povídky na
pokračování (důvodem také mohlo být zvýšení prestiže
města). V letech 1931 až 1938 vycházel týdeník Lobositzer
Nachrichten. Pro okres Lovosice vycházel v letech 19511960 týdeník „Za lepší život“ (2 nebo 4 listy). Následovala
dlouhá časová prodleva, kdy kromě podnikových zpravodajů
(např. Hedvábníček) a informačních materiálů pro členy
MNV a politické aktivisty (např. „Lovosice 1958“) nevycházelo nic, pouze občas nějaké Kulturní zpravodaje.
Dne 20. září 1991 nastal historický okamžik - vyšlo
nulté číslo měsíčníku Lovosické listy, prvních českých
lovosických městských novin. Myšlenka vydávat městské noviny vyšla z programu bývalého lovosického Občanského fóra, které vyhrálo v r. 1990 komunální volby.
Protože tehdejší městský úřad se k plnění tohoto bodu programu OF příliš neměl, ujal se nezáviděníhodného úkolu
Ing. Miroslav Hart, který byl do městského zastupitelstva
zvolen jako nezávislý kandidát - a rok nesl na svých bedrech veškeré riziko s vydáváním spojené. Budiž mu za to
vysloven dík - bez něj by asi české noviny v Lovosicích nebyly vyšly nikdy. Šéfredaktorem byl Roderick Slavík. Redakční rada se scházela 2x měsíčně (členy byli Ing. Hart,
šéfredaktor Slavík, J. Čampulka, paní profesorky Malá
a Bulirschová, paní učitelky Charvátová a Pelikánová, E.
Hozmanová, J. Skalský ml., P. Šafránek), aby články vybrala z došlých příspěvků, zadala další na aktuální témata
a aby posoudila ohlas na prodané číslo. Noviny stály 2 koruny a měly dvanáct stran.
Obsah nezávislého měsíčníku byl pestrý; městské aktuality (malá privatizace - aukce, plenární zasedání aj.,

Kácení stromů na Osmičce
Město Lovosice zajistilo ve dnech 2.7. a 3.7.2009
likvidaci několika nebezpečných topolů, rostoucích
v lokalitě „Osmička“, v k.ú. Lovosice. Tyto topoly posoudila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky z Ústí n.L., která konstatovala,že se jedná
o poškozené, odumírající dřeviny se sníženou vitalitou, u kterých hrozilo statické selhání. Proto agentura
doporučila jejich pokácení a provedení adekvátní náhradní výsadby. Že hrozilo skutečně nebezpečí dokazuje i náš snímek.
(hv)

zprávy ze života škol, církví a jiných důležitých institucí),
rozhovor měsíce, kulturní a sportovní informace, články
z historie města a okolí, kritika nešvarů, ekologie - nechyběla ani křížovka. Noviny tiskla INVA (slabinou byl občas
nevýrazný tisk) a byly prodávány u soukromých podnikatelů Lovosic. Poslední číslo vyšlo přesně za rok 20. září
1992, stejně jak číslo nulté - ZDARMA. V té době jsme měli
dopisovatele z Milešova, Ústí nad Labem, a příspěvek dokonce i z Prahy.
V září 1992 skončily své působení Lovosické listy a v říjnu
již vyšlo první číslo Lovosických novin; počet stránek se snížil na osm. Jako vydavatel byla v tiráži uvedena TP - spol.
s r.o. s přispěním cukrárny John, Camex spol. s r.o. a železářství Vintrich, tisk Helioprint Lovosice. Šéfredaktorem byl
opět Roderick Slavík. Obsahovou stránku měsíčníku vytvářel v podstatě okruh stejných lidí, který byl u vzniku prvních
novin, přispívali, stejně jako do prvního listu i další občané,
např. Petr Jaškov. Noviny vycházely krátce - skončily šestým
číslem 21. července 1993. I tyto noviny stály 2 koruny.
Pak byla dlouhá pauza do dubna 1995. Dne 6. dubna
1995 měli lovosičtí občané v rukou nulté číslo měsíčníku Lovosický dnešek, který vychází až do současnosti, a to konečně jako noviny městské, placené z rozpočtu Města Lovosice. Vydavatelem bylo a dosud je Kulturní středisko
Lovoš, které noviny i rozšiřuje; v současnosti je tiskne Jiří
Bartoš - SLON, spol. s r.o., Ústí nad Labem. Do 31.12.1996
stály noviny 2.50. Šéfredaktorem byl v roce 1995 jmenován
Ing. Jiří Hrdina, který funkci zastával do 31.12.2001. V redakční radě v té době byli šéfredaktor Hrdina, M. Šanda, E.
Hozmanová, J. Čampulka, M. Hvorka a rovněž Miroslav
Nesvarba a Ing. Drahoň Kučera - oba dva již bohužel odešli
tam, odkud není návratu.
Nové noviny si pomalu hledaly svou tvář: některé rubriky
zůstaly - Rozhovor měsíce na titulní straně, Z historie města,
Tělovýchova a sport, Kultura, a postupně byly zavedeny také
mnohé nové stálé rubriky, např. Slovo starosty, DDM ELKO,
Hasičský záchranný sbor nebo Policie České republiky. Od
1.1.1997 do 31.12.1998 stál Lovosický dnešek 3 koruny, měl
12 stran a vycházel v nákladu 1000 výtisků. V roce 1999 byla
cena zvýšena na 5 korun. V červnu 2000 bylo vydáno dokonce zvláštní barevné číslo k lovosickým oslavám.
Když jsem v roce 2001 psala článek k desetiletí městských novin, zakončila jsem ho slovy - Říká se: "Do třetice
všeho dobrého", doufejme tedy, že třetí pokus o vydávání lo-

Nezaměstnanost v červnu 2009
v mikroregionech bývalého litoměřického okresu
V měsíci červnu 2009 míra nezaměstnanosti v okrese
Litoměřice stoupla o 0,22 %, tj. z 9,15% na 9,37 %. Ve
stejném období loňského roku byla míra nezaměstnanosti na okrese jen 6,92 %.
Celkově bylo v červnu v okrese Litoměřice 5.875 uchazečů o zaměstnání (UOZ), tj. o 145 UOZ více, než v měsíci
květnu 2009. Porovnáme-li stejné období roku 2008 je počet UOZ o 1 531 více. Počet volných pracovních míst (VPM)
je pro měsíc červen 408 tj. o 101 VPM méně než v předešlém měsíci. Ve stejném období loňského roku máme letos
o 527 VPM méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle
stavu k 30.06.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti 1 412 osob. Z toho např. společensky
účelná pracovní místa 93 osob a rekvalifikovalo se 70 osob.
Podle statistiky úřadu práce k 30.06.2009 nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM pro uchazeče:
Pro základní vzdělání 40 lesních dělníků, nekvalifikované pracovní síly v zemědělství a šičky. Vyučené v oboru
stavební a provozní elektrikáře a řidiče s řidičským oprávněním skupiny C a E.
Pro středoškolské vzdělání zprostředkovatelé pojištění
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vosického tisku bude již trvalý. A budou-li Lovosice obcí
s pověřením III. stupně, věřím, že noviny budou vycházet ve
větším rozsahu anebo dvakrát v měsíci, a to i s informacemi
o celé spádové oblasti Lovosicko.
Obcí s rozšířenou pravomocí jsme od 1.1.2003 a já jsem
se strefila alespoň v tom, že vycházíme ve větším rozsahu,
většinou má číslo 20, výjimečně pak 22 stran. Od 1.1.2002
byl jmenován šéfredaktorem měsíčníku Lovosický dnešek
Jaroslav Čampulka, Ing. Hrdina v redakční radě zůstal. Redakční radu rozšířili načas R. Slavík, Frant. Hrůza, Anna
Stará, dlouhodobou dopisovatelkou byla paní Jana Haasová z Prahy; všichni ale bohužel už psát přestali. Až do září
2002 vycházely noviny o 12 str., pak několikrát o 14 str.
a číslo 3/2003 poprvé o 18 stranách a to za 8 korun (poté už
vyšlo jen několik čísel o nejméně 16 str.). 30.6.2004 měly noviny poprvé 20 stran. Pod dohledem M. Hvorky se zlepšil tisk
fotografií.
Novým členem redakční rady se stal v roce 2007 nový ředitel Kulturního střediska Lovoš Bc. Martin Kohl (nahradil Miroslava Šandu) v roce 2008 pak přistoupil Jiří Veleman. Občasnými dopisovateli jsou učitelky a učitelé všech stupňů
lovosických škol, někteří sportovci, skauti, pan Zdeněk Najman, Martin Brůža z Lukavce a někteří další. Bez jejich
podpory by noviny nemohly existovat, byly by nezajímavé
a nečtivé. Všem přispěvatelům, ať už těm pravidelným (policie, hasiči, DDM aj.) nebo občasným, děkujeme, a těšíme
se, že jich časem přibude (třeba z řad těch mladých - začal
přispívat L. Vlasák). Přispěvatelé jsou totiž hledáni po celou
dobu existence městských novin. Měsíčník Lovosický dnešek je nyní ke koupi za 10,- korun, a to na několika místech
u podnikatelů v Lovosicích a také v Informačním středisku
v ulici Osvoboditelů.
Lovosický patriot Jaromír Kozlík napsal v roce 1992 ve
své knize Pohlednice z Lovosicka: „K životu se hlásí místní
noviny Lovosické listy, budou snad na rozdíl od dávných německých novin Lobositzer Nachrichten (pozn.: mnohá čísla
nejsou ani v Archivu) soustředěny v místopisném oddělení
městské knihovny“. Zatím jsou čísla posledních novin, tj. Lovosického dnešku, uchovávána v redakci, v Kulturním středisku Lovoš, a výtisky od roku 2000 jsou k dispozici i na internetu s vyhledávačem. Nejstarší noviny v okolí stejného
typu jako lovosické jsou Libochovické noviny, které vycházely v letech 1968-1972, poté existovaly jen jako nástěnné
noviny a od roku 1990 vycházejí jako měsíčník až dosud (vydává ho MěÚ Libochovice, šéfredaktorem je ředitel ZŠ J.E.
Purkyně Mgr. Krob). Zda budou naše městské noviny vycházet i nadále, rozhodne zářijové zasedání Zastupitelstva
města.
Hz
(Příští pokračování seriálu o kultuře v posledním dvacetiletí - Další místní tiskoviny po roce 1989, Vysílání lovosického rozhlasu 1989-1996)

u pojišťovacích agentur, zdravotní sestry a účetní. Pro vysokoškolské vzdělaní lékaře a učitele.
Vzhledem k ročnímu období se dá na trhu práce předpokládat, že evidovaní uchazeči o zaměstnání budou i nadále nastupovat na sezónní práce, např. práce v zemědělství. Předpokládá se zvýšení počtu absolventů v evidenci
nezaměstnaných. I když největší nápor bývá v září, kdy absolventům škol a učilišť končí k 31.8. statut studenta.
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V MIKROREGIONECH
OKRESU LITOMĚŘICE
Mikroregion

EAO

Litoměřicko

k 30.6.2009
UOZ

Dosažitelní

%

21 631

1 603

1 551

7,17

Roudnicko

13 141

1 203

1 159

8,82

Lovosicko

10 174

1 018

966

9,49

Libochovicko

5 455

695

681

12,48

Štětsko

5 994

868

830

13,85

Úštěcko

2 356

393

383

16,26

Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)

Ocenění dárcům krve

Mimořádně oceněný dárce Libor Procházka za 100 odběrů krve
Tvrzení, že lidská krev je
tou nejcennější tekutinou, je
jistě mimo veškeré pochyby.
Jelikož se jedná o důležité
zdravotnické téma pro každého čtenáře či jedince, dovolil si Lovosický dnešek požádat hematoložku MUDr
Moniku Záhorovou o rozhovor. Paní doktorka se ve
svých odpovědích pokusila
tento zdravotnický obor
a jeho problematiku pro širokou laickou veřejnost, i přes
složitost oboru, alespoň trochu srozumitelně přiblížit.
Můžete, prosím, v první odpovědi přiblížit tento obor
a roli krve v lidském organismu vůbec?
Hematologie je vědní obor, jenž se zabývá studiem krve
a všemi jejími složkami. Studuje zejména buňky krve ( červené , bílé krvinky a krevní destičky) z hlediska jejich morfologie, kvantity a funkce. V druhé řadě se zabývá srážlivostí
krve a všemi faktory, které se na srážení podílejí. Studuje
mechanismy srážení. Krev je nezbytná pro fungování organismu. U průměrného člověka koluje v těle zhruba 5 litrů krve. Ztráta do 500 ml krve je u zdravého člověka tolerována celkem bez obtíží. Krev není jednolitý celek, ale
skládá se z plasmy a krevních elementů, které plní různou
funkci. Červené krvinky přenášejí kyslík, bílé krvinky se
starají o obranyschopnost organismu a destičky se podílejí
na zástavě krvácení.
Jaké jsou nejčastější choroby krve, kromě obávané
leukémie o které se zmíníme dále?
Hematologie léčí nezhoubné choroby, kam patří různé
formy chudokrevnosti například z nedostatku železa nebo vitamínu nebo B12 a poruchy srážlivostí vyvolané nedostatkem
nebo nadbytkem srážecích faktorů a destiček.
Největší obavy u lidí jistě vzbuzuje již zmíněná leukémie. Můžete prosím tuto chorobu blíže specifikovat?
Jaké jsou prvotní příznaky této choroby?
Leukemie vzniká na podkladě nekontrolovatelné tvorby bílých krvinek. Ty jsou v nadbytku a utlačují ostatní krevní elementy v krevní dřeni, navíc nefungují správně. Proto jsou pacienti chudokrevní, mají krvácivé projevy a teploty.
Příznaky leukemií a většiny hematologických chorob jsou
nespecifické. Pacienti trpí únavou, slabostí a jsou bledí.
Stěžují si na bolesti kloubů,
svalů, samovolnou tvorbu modřin a noční poty. Při některých formách rakoviny krve se objevují zvětšené uzliny na
krku, v podpaží a tříslech.
Akutní leukemie se chová velmi agresivně a bez léčby by
pacienta usmrtila do 3 měsíců. Máme ale i leukemie chro-

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích připravil opět slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve, které se konalo 24.6.2009 v obřadní
síni MěÚ v Lovosicích. Byly předány bronzové, stříbrné a zlaté plakety
Dr. Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve 22 dárcům. Starosta Lovosic Jan Kulhánek poděkoval všem oceněným za to, že darují to nejcennější, svojí krev. Potom starosta, spolu se zástupkyní Oblastního spolku ČČK Litoměřice Olgou Šotnarovou a Vědunkou
Kadavou za ČČK Lovosice, předali plakety a dárky za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve.
Za 10 odběrů bylo oceněno a bronzovou plaketu Dr. Janského obdrželo 12 dárců:
Jan Chroust a Eva Chroustová oba z Libochovic, Ivana Beranová,
Magdaléna Cimermannová, Michaela Fousová, Herbert Hieke, Lenka
Hronová, Milan Jošt, Libuše Kopáčková, Jakub Lahovský, Monika
Novotná a Vladimír Sokol, všichni z Lovosic.
Za 20 odběrů a stříbrnou plaketu obdrželo 6 dárců:
Monika Kuperová z Třebenic, Jarmila Dastychová, Petr Chod, Irena
Junová, Jaromír Kolář a Jan Nedbálek, všichni z Lovosic.
Za 40 odběrů krve a zlatou plaketou bylo oceněni 4 dárci:
Zdeňka Fixová a Dáša Kardulková, obě z Čížkovic, Svatopluk Tomčala z Lovosic a Jindřich Triebe z Třebenic.
Na pozvání starosty Města Lovosice Jana Kulhánka bylo mimořádně
oceněno 8 dárců krve, kteří od starosty obdrželi věcný dar: Pavlína Paruševová z Teplé, Petr Šindler ze Lhotky, Bohumil Chyba a Roman Kušta
z Litoměřic, Roman Bugr a Dagmar Dedková z Lovosic darovali krev 30
x, Ing. Otakar Lustik z Lovosic byl u odběru krve 50 x a Libor Procházka
z Lovosic měl v tento den již 100 bezplatných odběrů krve.
(hv)

Na zdravotnické téma

Krev

nejcennější tekutina
nické, což je onemocnění, které se chová méně agresivně.
Bílé krvinky se tvoří více, ale proces je pomalejší. Diagnosa
je často náhodná, například při vyšetření v rámci preventivní
prohlídky. Ale i tady většinou pacient dospěje do stadia, kdy
je nutné nemoc začít léčit.
Jaká je úspěšnost léčby a v čem stručně léčba spočívá? Jakou roli hrají nové poznatky, léčebné metody
a včasná diagnostika?
V léčbě se používá klasická chemoterapie, léčba protilátkami proti nádorovým buňkám (biologická léčba), transplantace kostní dřeně příbuzenská či nepříbuzenská, autotransplantace (pacientovi jsou po chemoterapii aplikovány
jeho vlastní, zdravé buňky) a ozařování.
Úspěch léčby záleží na druhu rakoviny krve, věku pacienta, rozsahu nádoru a přidružených chorobách pacienta onemocnění srdce, ledvin, cukrovka atd.
Jak vypadá nákladnost léčby chorob krve? Uveďte
prosím některé příklady. Ani netušíme o kolik je léčba
s postupujícím vývojem a kvalitou nákladnější...
S příchodem nových léků v posledních 10 letech a biologické terapie se možnost vyléčení či prodloužení doby života
bez příznaků nemoci pro pacienta zvyšuje. S tím ale stoupá
i finanční náročnost léčby. Například základní 6 měsíční
léčba lymfomu pomocí biologické terapie stojí asi kolem
500 000 Kč a to je cena pouze léku. Není započtená práce
lékaře, sester, aplikace transfuzí a eventuelní antibiotická terapie či jiná podpůrná léčba. Stejně i cena transplantace
kostní dřeně se pohybuje kolem 2 milionů korun v případě nekomplikovaného průběhu. Další vysoké náklady představuje
i diagnostika přesného stadia onemocnění. Dnes se již neobejdeme bez zobrazovacích metod jako je CT vyšetření, MRI
vyšetření. PET vyšetření, scintigrafie.
Nutná i jsou i laboratorní vyšetření jako je imunohistochemie a vyšetření genů - DNA. Genetické vyšetření nám již
dokáže předpovědět chování nemoci a určit nejvhodnější léčebný postup.
Před lety jsme po několika dávkách cytostatik léčbu ukončili po dosažení normálního krevního obrazu. Dnes vyšetřujeme genetickou změnu Ph chromozom. V případě že ho objevíme u pacienta po léčbě, i když se cítí bez obtíží a my
nacházíme normální hodnoty krvinek, víme, že je nutno

s léčbou pokračovat. Teprve po vymizení Ph chromozomu
máme jistotu, že léčba je úspěšná.
Pro čtenáře bude jistě zajímavé vysvětlení, co jsou
testy DNA. Co znamenají tyto testy pro medicínskou
praxi? Čtenáři je především znají z médií v souvislosti
s odhalováním pachatelů trestných činů, či při určování
otcovství.
Význam genetického vyšetření stoupá v celé medicíně.
Čtenáři se již možná setkali i s genetickým vyšetřením například trombofilních stavů, spojených se vznikem trombózy
žil a plicní embolie. Do budoucna již bude možné předpovědět riziko vzniku některých chorob již po narození.
Hematologie a dárcovství krve. Nepochybně spojité
nádoby. Co byste k tomu mohla říci?
Součástí hematologie je i transfuzní služba, která zajišťuje
odběry krve a výrobu krevních přípravků. Kontroluje kvalitu
krevních produktů a zajišťuje ochranu příjemce. Transfuzní
služba má samozřejmě radost z každého nového dárce, ale
ještě raději má, když lidé chodí darovat krev pravidelně. U těchto dárců je totiž nižší riziko, že jejich krev bude obsahovat nebezpečné viry hepatitidy B, C či HIV. Ze statistik totiž vyplývá,
že největší záchyt těchto chorob je u prvodárců . Ochrana příjemců krevních přípravků je vysoká. Každý dárce je pravidelně
vyšetřován na výskyt HIV (choroba AIDS), žloutenek a syfilidy.
V případě pozitivního vyhledávacího testu je krev odesílána do
státní referenční laboratoře. Výdej krevních přípravků od tohoto
dárce je pozastaven do konečného výsledku kontrolních testů.
V případě potvrzení infekce je vyřazen z evidence dárců a uvědoměn o své nemoci. Jeho krevní přípravky jsou zničeny a vůbec se k pacientovi nedostanou. V každém případě se u transfuze jedná o převod biologického materiálu (červené krvinky,
plasma, destičky) a proto musí být aplikace jednotlivých krevních přípravků uvážlivě posuzována.
Děkuji Vám za odpovědi
-jv-

V červnu odešli za svými předky naši spoluobčané
Marie Dolejší
1939 Lovosice
Oldřich Reif
1937 Milešov
Miloš Svoboda
1935 Lovosice
Dagmar Beránková 1925 Lovosice
Vzpomeňte na ně - třeba jen krátce - vy, kteří jste je
znali a potkávali se s nimi.
Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dnešku
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Filatelisté v Lovosicích finišují

Široká čtenářská veřejnost byla v Lovosickém dnešku č.5
ze dne 30.4.2009 informována o vydání poštovní známky
s námětem „České středohoří - třetihorní vulkanická krajina“.
Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin
a městský úřad Třebenice pořádají výstavu Martin Srb - grafika a známková tvorba. Výstava se bude konat v Muzeu
českého granátu v Třebenicích od 8. srpna do 12. září 2009.
Otevírací doba v muzeu denně mimo pondělí od 9 - 17 hodin. Přijďte shlédnout klenoty grafické a rytecké tvorby našeho předního tvůrce poštovních známek vystavené v sousedství klenotů z českého granátu, včetně souborů šperků
z pozůstalosti Ulriky von Lewetzov, dávné lásky J.W.Goethe.
Současně si můžete prohlédnout i stálou expozici z historie
těžby a zpracování českých granátů i zajímavosti z historie
města Třebenice.
Poslední den výstavy v sobotu dne 12. září od 10 hodin
se koná Slavnostní křest aršíku: České středohoří třetihorní vulkanická krajina z autorské dílny Adolf Absolon
Martin Srb za účasti obou autorů.
Sběratelská společnost k této akci vydá příležitostnou dopisnici s originální kresbou Adolfa Absolona vztahující se k tématu aršíku. /viz černobílý vzor dopisnice/. Tato kresba bude
vydána také jako reprodukce formátu A4 s vysvětlujícím
odborným popisem autora. Dopisnice i reprodukce budou
v prodeji u pokladny muzea po celou dobu výstavy. V den
křtu aršíku bude možno opatřit dopisnici originálním kašetem.
Po skončení křtu proběhne autogramiáda obou autorů aršíku.
Česká pošta k tomuto tématu vydá také: obálky prvního
dne vydání a nálepní listy se známkou Českého středohoří.
Lovosičtí filatelisté vydají dne 2.9.2009 „pamětní list“ (na
obrázku) a příležitostný aršík opatří denním datovým razítkem pošty „Lovosice 2“.
Všechny vydané materiály včetně poštovního aršíku
s denním razítkem pošty Lovosice 2 budou k dostání v klubu
filatelistů v Lovosicích od září do vyprodání zásob.
Za výbor klubu: Josef Helcl
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Pokrytecká kritika nebo...?
Regulační zdravotní poplatky, které se staly jakýmsi národním hitem, kolbištěm soupeření politiků, půdou pro porušování zákonů, rozdělují veřejnost a její názory. Někteří lidé
jsou pro, druzí ve většině proti, a třetí s výhradami pro
a proti. Nemohu jednoznačně říci, zda poplatky u lékaře jsou
dobře nebo špatně. Na to si, na rozdíl od řady rádoby
„znalců“ zdravotnictví z řad laické veřejnosti, netroufám.
Problematiku totiž dokonale neznám. Od toho jsou lidé jiní,
placení z našich daní. Jedno vím naprosto jistě. Všichni
chceme, aby zdravotnictví bylo co možná NEJ. To ovšem
něco stojí, a se zvyšujícím se pokrokem roste samozřejmě
kvalita, ale i finanční náročnost zdravotnictví. A s tím úzce
souvisí následující otázka. Je vztah a požadavek veřejnosti
na zdravotnictví takový že: Chceme, či vyžadujeme, jezdit
v mercedesu, ale máme na trabanta? Není to trochu schizofrenní situace? A pokud někdo ještě dnes prohlašuje, že
je zdravotnictví zadarmo, tak takový člověk by se měl léčit
s diagnózou hlouposti, pokud tato existuje.
Na straně jedné ano, pro určité skupiny občanů mohou
být poplatky u lékařů zátěží a o tom jistě není sporu. Že by
se hmatatelně změnilo zdravotnictví pro běžně nemocného
občana po roce a půl, kdy se poplatky platí, příliš nepozoruji. Že jsou v regionu zdravotnická zařízení, kde systém organizace při péči, prostředí, technické vybavení, přístup
k pacientovi atd. se za 40 let nezměnily, je také vidět. Ale na
druhou stranu jsou zařízení, kde je možno spatřit znatelný
pokrok a zlepšení. Tam, podle osobní zkušenosti, zaplatí objektivně uvažující pacient poplatek s podstatně méně „krvácejícím srdcem“. Že tato platba je také o určitém etickém
taktu, jakým způsobem je poplatek vybírán, je rovněž mimo
pochybnost. Vše je tedy jenom v lidech. Nemohu se ale ubránit dojmu a otázce, zda u některých zařízení nebyl byznys
povýšen nad péči o pacienta. Domnívám se, že, i když to
nikdo nepřizná, je to zájem jisté části politického spektra.
Na druhou stranu, co si myslet o kriticích poplatků když
kritiku slyšíte z úst gamblera, který tráví volný čas u hracího
automatu? Co si myslet o člověku - kritikovi, který je závislý
na inzulínu, a tedy jeho léčba je nákladná a trvalá, když
denně zvládne několik půllitrů zlatavého moku a prokládá to
panáky? Že si zrovna inzulín s pivem „netyká“ ví skoro

každý. Co si myslet o člověku - kritikovi, který řadu let z titulu vlastního nezájmu nezavadil o práci a tedy do systému veřejného pojištění nepřispěl ničím a může čerpat vše
jako ostatní? Co si myslet o důchodci - kritikovi když podporuje finančně synáčka alkoholika a tzv. nemakačenka? Co
si myslet o člověku, který jezdí 2x ročně (na pojišťovnu) do
lázní a při tom evidentně průběžně porušuje léčebný režim?
Čeština má pro to trefný název. Vyžírkovství!
A co dále třeba kritici z řad konzumentů nikotinu? Jedna
krabička cigaret značky Sparta je skoro na 3 poplatky. A jeli krabička na jeden den, tak si lze snadno spočítat, kolik to
je za měsíc a rok. A to již nemluvím o konzumentech drog.
Myšleno s trochou ironie. Co by ostatně člověk - kritik pro své
zdraví neudělal?
Každý člověk má samozřejmě právo projevit svůj vlastní
názor a je to dobře. Ale každý by měl být také schopen zamést si před vlastním prahem. Tito lidé a kritici zároveň, pokud mají v sobě i trochu studu, tak by alespoň měli držet jazyk za zuby, pokud toho jsou schopni. Kdo totiž postrádá
minimální schopnost sebereflexe, je osobou nedůvěryhodnou. To by si tito lidé měli konečně uvědomit. V malosti se,
bohužel, projevuje typická česká vlastnost.
Systém zdravotního pojištění je založen na vzájemné
solidaritě a to je to nejlepší. Ale nemohu se ubránit dojmu,
že řada lidí tuto solidaritu chápe jednostranně, a to když je
na straně příjemce. Ale když má něco málo vydat, tak je to
prostě proti srsti a zátěž. A bohužel, další část politického
spektra ze zištných důvodů takto uvažující potencionální voliče v tom podporuje.
Možná si leckdo povšiml, že v televizi ubylo zpráv, že někteří vážně nemocní lidé nemohou být léčeni (např. v zahraničí), neboť nejsou na to z pojištění finance, a jsou pořádány veřejné sbírky. Je to díky poplatkům či nikoliv?
Nevím. Že každý z nás může kdykoliv potřebovat nákladnou
léčbu je nasnadě. Ale protože ho to momentálně nepálí, tak
si nemálo lidí položí otázku. Proč bych měl dávat 30 Kč a co
je mi do toho, že to někdo jiný může potřebovat? Kde je tedy
vyžadovaná solidarita? Proč tomu v chápání lidí tak je? To
je spíše otázka pro psychologa, byť odpověď může být
zdánlivě jednoduchá.
-jv-

Výlet za menhiry s litoměřickou knihovnou
V sobotu 6. června uspořádala Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích pro knihovníky, čtenáře a přátele z regionu
první letošní výlet, literární toulky za menhiry a jinými zajímavostmi. Průvodcem po trase byl autor mnoha oblíbených
knih Václav Vokolek (Esoterické Čechy, Morava a Slezsko).
Tématem výletu bylo Poohří a některá jeho pozoruhodná
místa, hlavně s ohledem na megalitické památky a keltské
kultovní plastiky přežívající až do období křesťanství (např.
zelení muži, které jsme spatřili v kněžišti kostela v Dubanech). Jedná se mužskou tvář, která je buď částečně zakryta
listovím, nebo o muže, jemuž z úst, a třeba také z obočí, listy
vyrůstají. Spisovatel nám vyprávěl o posvátných keltských
řekách Ohři (Agara) a Jizeře (Isara), o uctívání pramenů řek
a zbožnění kamenů. Vztyčené menhiry jsou nejstaršími
stavbami na světě, stavěli prý je už i předchůdci Keltů. Zmínil mimo jiné Kamenné řady u Kounova, jejichž původ a účel,
ani skutečné stáří nebyly dodnes vysvětleny.
Prohlédli jsme si menhir ve Slavětíně nazývaný Baba ze
železitého pískovce (dnes ho chrání krásná košatá lípa) i významné gotické fresky ze 70. let 14. století v presbytáři původně románského kostela sv. Jakuba Většího z téže obce,
které zdobí stěny kostela kolem dokola do výše několika metrů. Na přilehlém hřbitově je hrobka, ve které je pochován
básník Konstantin Biebl. Bohužel nám vůbec nepřálo počasí,
takže další menhir Zakletý mnich v Drahomyšli už byl při našem setkání zcela mokrý a my také. Pan Vokolek poutavě
vykládal pověsti o vzniku některých menhirů (příčinou bylo
například zkamenění zlých osob, přenos kamenů čerty
apod.); pohádky a pověsti jsou v celé Evropě podobné.
Naše putování jsme zakončili u morového sloupu v Citolibech, což je podle pana Vokolka rovněž posvátná vertikála.
Celé Poohří je okruh s výjimečnými lokalitami ...
Podobné výlety litoměřická knihovna občas pořádá, tento
byl letos první a byl zdarma. Přihlásit se může každý, i když

není zaregistrován jako čtenář v litoměřické knihovně. Knihovna pořádá i různé přednášky a vydává občasník Karel.
Zeptala jsem se, kolik má knihovna zaměstnanců - prý 16.
Knihovna sice působí rovněž jako poradní orgán pro region,
ale stejně si myslím, že mají-li Litoměřice asi 3x více obyvatel
než Lovosice, měli by v Lovosicích být v knihovně 3-4 zaměstnanci, stejně jako v trochu menším Štětí (tam jsou 4).
Pak by se mohly občas pořádat také nějaké literární večery
nebo podobné akce (ve Štětí je občas pořádají). Prý ale je
v Lovosicích o vážnější kulturní akce malý zájem...
Hz

Vzpomínáme
9. června 2009
uplynulo 10 let od úmrtí

pana Václava Šaška,
dlouholetého zaměstnance SCHZ Lovosice,
dnešní Lovochemie.
Stále vzpomínají manželka
a syn s rodinou.

lečnosti Preol, a.s., Ing. Martin Kubů, který ve svém projevu vysvětlil význam biopaliv a uvedl základní
informace o výrobně. Zdůraznil, že se jednotka MEŘO
staví na přední místo v regionu střední Evropy svojí
komplexností, provázaností
na dodávky surovin a na obchod se zemědělskými
krmivy. Díky finančně silnému zázemí celé skupiny
Agrofert je tak významným
signálem zemědělské prvovýrobě, že pěstování řepky
v tomto regionu má jasnou
dlouhodobou perspektivu
a nabízí jistotu odbytu a plateb za dodávky zemědělské
produkce. Řekl také, že pro
výstavbu jednotky na zpracování řepky a výrobu methyesteru byla vybrána z několika
možných alternativ lokalita Lovosice především díky existující vhodné vnitropodnikové infrastruktuře a atraktivní dopravní obslužnosti s dostupnou jak silniční, tak především železniční dopravou a současně nabízející i budoucí možnost
napojení na říční cesty.
Poté vystoupil poslanec a předseda ČSSD Ing. Jiří
Paroubek. Ocenil tuto formu
podpory zemědělství, tj. dávání záruky stabilní spotřeby zemědělským prvovýrobcům. Mimo jiné také
uvedl, že Evropská komise
stanovila pro rok 2020 podíl
20% obnovitelné energie,
z toho 10 % obnovitelné
energie pro dopravu. Pro
rok 2010 je cílovým objemem 5,75 %. Evropská komise předpokládá, že díky
tomuto programu vznikne
120 tisíc nových pracovních
příležitostí. Tento projekt je
proto zcela v souladu se
současnou politikou EU
a rovněž zapadá do strategie evropské podpory stability zemědělské produkce

Výroba MEŘO slavnostně zahájena

Za nepříznivého počasí proběhlo v areálu Lovochemie,
a.s., v úterý 23. června 2009 slavnostní přestřižení pásky
a oficiální zahájení činnosti v komplexní jednotce na zpracování řepkového semene a výrobu MEŘO společnosti Preol,
a.s., člena skupiny Agrofert. Firma tak uvedla do provozu nejmodernější jednotku na výrobu methylesteru řepkového oleje
bionafty, která se přidává do motorové nafty. Nová továrna na
zpracovávání řepkového semene pro MEŘO vyrostla v areálu
Lovochemie v Lovosicích podle projektu společnosti Chemoprojekt a technologicky spolupracující s belgicko italskou
skupinou De Smet Ballestra Oleo.
Podle informace tiskové mluvčí Lovochemie Mgr. Ireny
Vodičkové bylo na zahájení pozváno na 1000 hostů.
Zúčastnilo se jich cca 450. Mezi nejvzácnější hosty patřili:
Renilde Loeckx, velvyslankyně Velvyslanectví Belgického
království v ČR, Ing. Jiří Papež, předseda zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ing. Jiří Paroubek, poslanec a předseda České strany
sociálně demokratické, Zdeněk Mach, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Arno
Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje, Jan Kulhánek, starosta Města Lovosice. Dále byli přítomni: Ing. Tomáš Plachý, generální ředitel společnosti Chemoprojekt,
a.s., a generální dodavatel projektu, Marc de Udeken, generální ředitel dodavatele technologie belgické společnosti Desmet Ballestra Oleo SA a Andrej Babiš, generální
ředitel Agrofert Holding, a.s.
Slavnostní projev přednesl předseda představenstva spo-

Slavnostní vyřazení žáků

Výuční listy byly předány v těchto oborech:
Květinářské a aranžérské práce 4 žáci. Třídní učitelka Mgr. Jiřina Koubová.
Kuchařské práce 8 žáků. Třídní učitelka Mgr. Václava Fričová.
Opravářské práce 7 žáků. Třídní učitelka Mgr. Václava Fričová.
Operátor skladování 7 žáků. Třídní učitel Ing. Mgr. Jaroslav Mareš.
Zahradník 11 žáků. Třídní učitelka Mgr. Anna Vytlačilová
Truhlář - výroba nábytku 16 žáků. Třídní učitelka Mgr. Jana Hollmannová.
Automechanik 18 žáků. Třídní učitel Ing. František Kmotrik.
Opravář zemědělských strojů 13. žáků. Třídní učitel Ing. Mgr. Jan Novák.

a udržení její konkurence schopnosti proti dovozům z dalších světadílů.
Přítomné pozdravili také starosta Města Lovosice Jan Kulhánek a generální ředitel Lovochemie, a.s. Mgr. Richard Brabec.
Za velkého zájmu přítomných fotografů přestřihli pásku
předseda představenstva Preol, a.s., Ing. Martin Kubů, poslanec a předseda České strany sociálně demokratické
Ing. Jiří Paroubek, předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jiří Papež a generální ředitel akciové společnosti Chemoprojekt,
a.s., Ing. Tomáš Plachý. Původně zamýšlené místo tohoto
aktu uprostřed nádvoří bylo pro déšť přesunuto na podium.
Následovala prohlídka provozu s výkladem nejen pro významné hosty, ale i pro skupiny z řad účastníků akce. Celou akci moderoval Roman Vojtek. Kulturní program zajistilo
duo houslistek „femme2fatale“.
Ještě uvádíme základní informace o výrobně MEŘO:
Investice je za 1,6 mld. Kč. Předpokládá se roční obrat přibližně 4,5 miliardy korun. Plánuje se zpracování asi 400 tis.
tun řepkového semene ročně, což je 40 % množství vypěstovaného v ČR. Vyrobí se 160 tis. tun polorafinovaného
oleje, z něj bude 60 tis. tun surového odslizeného řepkového
oleje určeného pro volný prodej do potravinářského sektoru,
zbylá část bude užita na roční výrobu cca 100 tis. tun metylesterů - bionafty. Při výrobě se vyprodukuje 230 tis. tun
řepkových šrotů určených převážně na export. Zároveň se
bude vyrábět 12 tis. tun surového glycerínu, z toho 9,3 tis.
tun glycerinu ve farmaceutické kvalitě. Firma vytvoří 120 nových pracovních míst.
Připravil a foto (hv)

Měsíc červen není na Střední odborné škole
technické a zahradnické v Lovosicích měsícem
očekávání prázdnin. Naopak vrcholí několikaroční práce žáků i učitelů při maturitách a závěrečných zkouškách. Žáci třetích ročníků SOŠ
Lovosice skládali 16.6. a 18.6.2009 závěrečné
zkoušky. V osmi oborech získalo výuční listy 84
žáků.
Závěrečné zkoušky byly rozdělené do několika
částí. Nejprve si v písemné části ověřili teoretické
znalosti ze svého oboru. V praktické části žáci
předvedli své manuální dovednosti získané za
dobu studia. Kuchaři připravili kompletní polední
menu. Zahradníci založili a ošetřili záhony, vytvořili květinovou vazbu. Květinové aranžmá realizovali aranžéři. Automechaniky prověřila komplexní
zkouška z běžných oprav motorových vozidel.
Opraváři se zapotili v kovárně i při opravě mechanizace.
Truhláři se pustili do výroby skříní, skříněk,
stolků a dalších dílů nábytku. Operátoři skladování
spočítali zásoby, účtovali a vypisovali účetní doklady. Vyvrcholení závěrečných zkoušek byla část
ústní. Žáci před komisí složenou z učitelů odborných předmětů a odborníků z praxe obhajovali své
komplexní znalosti.
„Velká většina žáků své učitele potěšila.
Úspěšní žáci si potvrdili, že jsou schopni uplatnit
se ve svém oboru v zaměstnání. Mnozí z absol-

ventů navázali vztah se zaměstnavatelem a příslib zaměstnání už během svého studia v rámci
odborných praxí. Někteří úspěšnější žáci se rozhodli využít nabídky školy a pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu. Studium oboru
Podnikání umožňuje žákům zakončit vzdělávání
s maturitní zkouškou. Ukončení vzdělávání s maturitní zkouškou škola poskytuje i ve čtyřletých
oborech Autotronik a v tradičním oboru Aplikovaná
chemie. Ředitelství školy přeje absolventům
mnoho úspěchů nejen v profesním životě, ale i
hezkou vzpomínku na školní léta“, zhodnotil výsledky žáků zástupce ředitelky školy Bc. Petr
Mejsnar.
Všem úspěšným absolventům bylo umožněno
vychutnat si svůj úspěch při slavnostním předání
výučních listů v obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích. Výuční listy žákům předali přestavitelé městské samosprávy a vedení školy. Žáci
s vyznamenáním byli odměněni věcným darem.
Slavnostní zakončení studia potěšilo i přítomné
učitele, rodiče a přátele úspěšných žáků.
Snímek je ze slavnostního předání výučních
listů žákům oboru automechanik za účasti zástupců ředitelky školy Ing. Jiřího Nováka a Bc.
Petra Mejsnara a třídního učitele Ing. Františka
Kmotrika. Za Městský úřad žákům blahopřál starosta Jan Kulhánek a Anna Suchá.
Připravil a foto (hv)
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V sobotu 4. července se poprvé v Lovosicích uskutečnily
Valdštejnské slavnosti; šlo vlastně o nultý ročník. Proč se zavádí nová akce a proč právě „Valdštejnské slavnosti“?
Čtenář si zajisté vzpomene na velkolepé oslavy „400.výročí
povýšení Lovosic na město“ v roce 2000.
Uvedeme trochu historických údajů. V době před více než
400 lety patřila obec Lovosice, později poddanské městečko, 80 let rodu pánů z Valdštejna. Období jejich držení lovosického panství trvalo od roku 1574, kdy se stal majitelem
Jan z Valdštejna a Komorního hrádku, do roku 1655, kdy
koupila panství hraběnka Černínová. V roce 1600 se povedl
Adamovi ml. z Valdštejna, komorníku císaře Rudolfa II.,
krok nad jiné pro naše město důležitý. Adam podal 22.6.1600
žádost o povýšení Lovosic na město a ta byla již 4.7.1600
kladně vyřízena, dokonce i s právem týdenního pátečního
trhu. Stalo se tak zřejmě kvůli Adamovu významnému postavení na dvoře císaře. Lovosice se díky Valdštejnům
staly městem.
Při přípravě strategického plánu bylo řečeno, že kromě
Václavské pouti nemá město jinou celodenní akci pro celou
rodinu. Ostatní akce pod širým nebem jsou pro určeny pro
zájmové cílové skupiny, např. HAŠMAR pro milovníky
country nebo ALTROS pro ctitele rockové hudby. S ohledem
na proslulost rodu Valdštejnů byly zvoleny „Valdštejnské
slavnosti“. Název byl zvolen zřejmě i proto, že v roce 2000
vzbudil rytířský tábor na Osmičce s dobovou krčmou, historickým šermem, renesanční hudbou, dvorskými tanci, dobovými řemesly, pranýřem a dalšími rekvizitami doby pánů
z Valdštejna, velký ohlas mezi občany. Pořadatelem této
nové akce bylo letos Kulturní středisko Lovoš, svého úkolu
se zhostilo se ctí.
V sobotu tedy poprvé vyšel historický průvod od železniční zastávky Lovosice-město. Kromě pánů i zbrojnošů
v něm jely dokonce i dvě krasavice na koních. Bohužel
slavnostem vůbec nepřálo počasí, téměř neustále pršelo,
chvílemi lilo. Průvod si ale zvolil naštěstí chvilku, kdy téměř
nepršelo. Návštěvu z historie přivítal starosta města Jan Kulhánek a předal jí klíče od městských bran. Na Osmičce byl
rozložen vojenský tábor i s krčmou a také několik dobových
stánků, například krajkářka, košíkář, voskaři a prodejce medoviny. V úvodu vystoupili členové kapely Dubia Fortuna,
kteří vytvořili příjemnou uvolněnou atmosféru, podtrženou
dobovými kostýmy a nástroji. V pestrém sledu se vystřídali
kejklíř, několik skupin historického šermu, a to Alotrium, Lepus a Golem, sokolník a dokonce i dělostřelci Černé artilerie. Déšť ale slavnostem opravdu nepřál, historičtí zbrojnoši
a rytíři bojovali hlavně s počasím a za jejich nasazení je jim
nutno poděkovat. Sokolník své svěřence předváděl pro zájemce pod stromem, aby mu příliš nezmokli.
Večerní program už se konal bez deště, takže si ho početní diváci lépe vychutnali. Skupina Golem předvedla hranou scénku se smrtí krále Artuše, jehož meč zabodnutý do
skály vytrhl až mladý hoch, žádnému z bojovníků se to nepodařilo. Mušketýři z Alotria zase soupeřili o přízeň krásných
žen. „Jeviště“ osvětlovaly plameny ohňů. Kromě zbraní se
tentokrát bojovalo i pochodněmi. Své salvy z replik historických kanónů si opět vystříleli dělostřelci z Černé artilerie.
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Pro dospělé:
Canifield, Jack
Crombie, Deborah
Jamesová, P.D.
McBain, Ed
Mortenson, Greg
Svěrák, Zdeněk
Janečková, Klára
Kantůrková, Eva
Nižnánsky, Jožo
Rendelová, Ruth
Vandenberg, Philipp
Vandenberg, Philipp
Šabach, Petr
Steelová, Daniele
Simenon, Georges
Money, Chris
McClure, Ken
Estienne d'Orves
Cook, Robin
Leyhe, Ulrike
Sulzberger, Robert
Waechter, Dorothée
Wolf, Rosa

Slepičí polévka pro otce a syna
Zelený hrob
Soukromá pacientka
Zlovolnost
Tři šálky čaje
Povídky
Unesená
Most přes dlouhou řeku
Cholera
Rafinovaná vražda
Zapomenutý pergamen
Trojský poklad
Škoda lásky
Bludiště života
Maigret a rejdaři
Pohřešovaná
Bezmezná ctižádost
Pohrobci zla
Kritický bod
Trávy, traviny a kapradiny
Kompost, půda, hnojení
Tvarování dřevin
Posezení na zahradě

Pro děti:
Nepil, František
Asquithová, Ros
Becker, Tom
Braunová, Petra
Brezina, Thomas
Černík, Zbyněk
Dean, Selina
Doležalová, Martina
Hergé
Jackman, Wayne
Shan, Darren

Co vyprávěla noc
Patnáctka v tom
Krev života
Princové nemyjou záchody, 3.
Fantom školy
Malá medvědí knížka
Jak se kreslí manga
Jitřenka a jezdec z druhého břehu
Tintinova dobrodružství.
ROARY 3, Borisův velký trénink
Příběhy Darrena Shana,
11. Pán stínů
Verne, Jules,
Pět neděl v balonu
Wilding, Valerie
Děsivá literatura. Klasické příběhy
MacDonald, Alan
Děsivé umění. Báječná čokoláda
Ganeri, Anita
Děsivý zeměpis. Hustý prales
Ledvinková, Václava To nejlepší z Hajaji
Dardenne, Amandine Origami skládání z papíru
Cabotová, Meg
Místo pro princeznu
Bobák, Jindřich
Dávné pověsti národa českého, III.
Z. Černá

Dětské počty
Slavnosti ukončila ohňová show Pyroterra; členové skupiny
předvedli akrobatický tanec s ohněm podkreslený strhující
moderní hudbou. Všichni vystupující sklidili zasloužený potlesk. Nakonec ještě posel z historie vrátil řediteli Kulturního

střediska Lovoš klíče od města a letošní „Valdštejnské slavnosti“ byly u konce. Až na počasí se nultý ročník vyvedl. Občané už se mohou těšit na příští rok.
Dvoustranu připravili: text Hz, foto (hv)

Větře, větře, větříčku
shoď mi jednu hruštičku
shoď mi jednu nebo dvě,
budou dobré obě šest...
TomHa
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SLOVA: DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST NEJSOU FRÁZÍ

Zase je nás víc... Vítání občánků 25.6.2009

Troje dvojčátka a dalších osm dětí sólo - to je zase
úroda. Máme z toho radost, ač se i tak počet Lovosičanů zase snížil. Doufejme, že jen přechodně...
První dvojčata vlevo nahoře jsou kluci - Jan a Tomáš Dryje, druhá dvojčata jsou Ema a Kryštof Kociánovi vpravo nahoře a třetí dvojčata Anna a Václav Johnovi. Zejména jejich otce asi
nemusím představovat. Ve čtvrté skupině jsou tyto děti : Jiří Hopp, Jakub Opava, Anna Barbora Kopčanská, Natálie Kožáková, Martin Helcl, Pavel Hon. Další dva pozvaní kluci se ne-

dostavili. Škoda. Ta sláva je s každým chybějícím děťátkem o něco menší... Přejeme všem
rodičům aby z dětí měli jen radost, z jejich růstu a dovedností, dětem hlavně zdraví a láskyplné prostředí, v němž porostou. Za sebe ještě přeji klukům nejkrásnější autíčka a vláčky,
děvčátkům pak kočárky a panenky.
foto (hv), koment -jč-

Už se stává tradicí, že
v červnu se naše školka loučí
s předškoláky velkou slavností. Oslavy na naší školní
zahradě se mohou zúčastnit
nejen všechny děti a zaměstnanci naší školky, ale i rodiče, sourozenci, prarodiče,
a také naši bývalí kamarádi,
kteří jsou již dnes školou povinní. Celá naše školka i se
zahradou se dne 9. června
proměnila v jedno velké jeviště, kde se hrálo divadlo,
zpívalo, dovádělo. odpoledne nám zpestřilo Sváťovo divadlo Krejčík Kalhotka. Vystoupení
předškoláků mělo tentokrát motivaci MADAGASKAR. Hlavními oslavenci byli všichni předškoláci, kteří se po prázdninách posadí do školních lavic. Vyvrcholením celého odpoledne bylo
šerpování - pasování na školáky. Současně se konal 6. JARMARK dětských prací a výrobků.
Déšť nás sice trochu potrápil, ale spokojenost našich dětí a rodičů byla pro nás velkou odměnou.
Předškoláci si zasloužili výlet na LETIŠTĚ, který se uskutečnil dne 12. června. Kapičky
a Notičky přijaly pozvání do Terry Kaplíř v Sulejovicích, kde navštívily kravín a vepřín. Prohlédly si také místní poštu. Ještě nám čeká poslední výlet do ZOO V ÚSTÍ nad Labem a pak
už jen "zmrzka" v cukrárně a ......... AHOJ, ŠKOLKO!
Věra Sailerová, MŠ Terezínská

Ve školních lavicích či
doma u televize se mohou děti
o lese dozvědět mnoho zajímavého. Vlastní návštěvě lesa
se to ale zdaleka nemůže vyrovnat a to platí ještě více,
když je poznávání „na vlastní
kůži“ ve společnosti těch, kteří
se o les starají. Proto se žáci
čtvrtých tříd zúčastnili ve
čtvrtek 18. června další vycházky s lesními pedagogy. Ti
se velmi pěkným způsobem
snaží o přiblížení dnešních
dětí k přírodě, představují dětem les pomocí svých bohatých zkušeností a ukazují kulturní činnost člověka v přírodě a v lese. Snaží se ukázat, co les člověku všechno dává. Vytváří předpoklad k tomu, aby se děti zasazovaly za ochranu a podporu přírody. Nechají je, aby se zúčastnily
zázračného světa v lese, ukazují jim krásy vytvořené přírodou. Dovolí jim poznat, co všechno jim
příroda dává, různými způsoby v nich vytváří pocity vděku. Protože co člověk pozná a zamiluje
si, s čím se duševně spojí, to je ochoten chránit, za to se bude zasazovat.
Příjemným zážitkem byla pro děti i návštěva nedaleké zříceniny hradu Kostomlaty, zvaná
též Sukoslav. Podle pověsti zde bloudí duch se znamením černého kalicha na čele - má to
být husitský vůdce Jakoubek z Vřesovic, který hrad r. 1434 dobyl. Děti tohoto ducha ve zřícenině objevily. Nevěříte? Přesvědčte se sami a zajeďte se tam podívat.
Vřele doporučují žáci a učitelé čtvrtých tříd z 1.ZŠ v Lovosicích

AHOJ, ŠKOLKO!
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Lesní pedagogika pokračuje

telně Arnoštka a Anny.
Představitel Arnoštka
opravdu chodil po
provaze - neuvěřitelné!
Hudbu ke hře složil Petr
Malásek, hru na klavír a zpěv obstarala Veronika Němcová.

OPĚT DIVADLO NA LODI

Divadelní loď bratří Formanů opět přistála v Lovosicích
V neděli 14. června zakotvila v areálu lovosického
Jachetního klubu opět divadelní loď Tajemství. V železné vaně nákladní lodi tlačené remorkérem po Labi
a Vltavě od jednoho přístavu ke druhému se odehrávají divadelní představení pro děti i dospělé. V letošním roce probíhala na kotvišti v Praze na divadelní lodi
Tajemství již desátá sezóna a posedmé se loď vydala
na plavbu po Vltavě a Labi. V červnu v několika českých městech vystupoval Divadelní spolek Kašpar se
speciálním letním představením Rozmarné léto.
Inscenaci Rozmarné léto hraje soubor Kašpar v režii Jakuba Špalka od roku 2007; kdo by tuto původně
půvabnou novelu Vladislava Vančury neznal? Hra nás
zavedla do slavných říčních lázních pana Antonína
Důry (Jan Potměšil) a paní Kateřiny (Eva Elsnerová);
na scéně teče řeka Orše a na plovárně jsou i kabiny.
Do blízkého městečka Krokovy Vary přijede v maringotce kouzelník Arnoštek se svou krásnou asistentkou,
natáhne na náměstí provaz a všem místním obrátí život vzhůru nohama. Na scéně opravdu tekla v řece Orši
voda a herci si v ní občas máchali nohy; naštěstí bylo
opravdu teplo, takže z toho snad neměli újmu na
zdraví. Režisér představení Jakub Špalek si zahrál
rovněž roli hostinského z hospody U 14 pomocníků (o
přestávce byly v hospodě podávány párky a delikatesní
utopenci, limonády, pivo a rozmarné víno). Další členové pražského spolku Kašpar se představili v rolích
kanovníka Rocha, majora Huga, hostinské a pochopi„Cirkus je poslední romantika na světě!“
říká principál Národního cirkusu pan Joo,
který s cirkusem projel půl světa, například
Rusko, Rumunsko, Ameriku, Mongolsko,
Finsko, Švédsko a další země. Ve dnech od
1. do 5. července přijel principál se svým
Prvním českým národním cirkusem JO-JOO
potěšit malé i velké diváky také do Lovosic.
Své šapitó i maringotky cirkus rozložil jako
obvykle v Zámecké ulici u Plaveckého bazénu. Cirkus Jo-Joo navazuje
na rodinou tradici znárodněného cirkusu Jadran, který patřil předkům současného
principála. V roce 2002 získal
Jaromír Joo nárok užívat titul
Národní cirkus ČR, jako první
cirkus v naší zemi dostal vydaný souhlas k užití ochranné
známky Úřadem průmyslového
vlastnictví v Praze. Cirkus v letech 1991-1996 projel skandinávské země, v dalších letech
hostoval také například v Holandsku, Norsku, Las Vegas a
Singapuru. Mám cirkusy ráda,
proto jsem vystoupení artistů
v pátek 3. června navštívila.
Již začátek byl netradiční za zvuku hymny se na velké
obrazovce před diváky ukázaly
mnohé památky a přírodní
krásy naší vlasti. První část programu zahájil nástup účinkujících a letící motýl, kterého
představoval vnuk principála Jaromírek. Při
vystoupení ukrajinské artistky Natalije na visuté hrazdě se nám tajil dech a byli jsme
rádi, když na zemi pokračovala v tanci se
Zorrem. Tanečník poté předvedl výcvik velkého a malého koně, představili se klauni
Bimbo a Sambo, kteří do hry házení s kloboukem zapojili i některé pány z obecenstva.
Následovala zajímavá westernová show

Lovosické představení bylo absolutně vyprodáno,
počasí bylo skvělé (právě vhodné pro vodní taškařice),
Vančurovy dialogy zněly z úst herců v rozmarné češtině
a párky všem chutnaly. Návštěvníci inscenace byli
s provedením letního speciálu Divadelního spolku Kašpar jistě spokojeni, byl to určitě kulturní vrchol prvního
pololetí roku 2009 v Lovosicích.
Hz, foto (hv)

V Lovosicích hostoval První český národní cirkus JO-JOO

Cirkus je poslední romantika
s lasy odehrávající se v Saloonu na Západě
pod názvem Sedm statečných, což je smíšená drezúra zvířat, pum amerických, poníků, bernardýna a dalších zvířat, šikovné
dívky zde také předváděly práci s lasem.

dalších hraček; kdo chtěl, mohl se i v bufetu
občerstvit. Do zvěřince se pro rozmary počasí jít nemohlo, kolem půl šesté došlo v Lovosicích k průtrži mračen a voda byla i ve
stanu (okamžitě se ale objevily gumové ko-

Představili se hraví dalmatini a potom principál v džungli plné divošek uvedl levhartici
Novu, která svého pána poslouchala snad
na mrknutí oka a dávala okatě najevo svou
přízeň k němu - vystoupení probíhalo bez
klece!
O přestávce procházely v cirkusovém
stanu dívky s košíky světélkujících tyčinek,
vibrujících světelných koulí, talířů na tyči a

berečky, aby se diváci příliš nenamočili).
Principál se za nepřízeň přírody omlouval,
ale na představení to krásy neubralo. Bohužel jsme ale přišli o možnost krmit lamy a
kozy granulemi (lze je ve zvěřinci koupit).
Během přestávky vystavěli cirkusoví zaměstnanci v manéži obrovskou klec, ve které
sám principál jako gladiátor prováděl výcvik
tří tygrů sibiřských (své šelmy má velmi rád,

prý u nich dokonce občas i spí). Znovu se
představil malý Jaromír, tentokrát v roli Malého Ninji s ukázkami bojového umění. Na
řadu přišla orientální show Pandořina
skříňka, s monarchou a břišními tanečnicemi. Atmosféru orientu podtrhovala hudba,
vystoupení s hady a krokodýly a polykač
ohňů, fakír, který plameny nejen polykal, ale
i chrlil. Svou ohebností nás fascinovala “hadí
žena” (plastická akrobacie v podání artistky
Haluny z mongolského Ulanbátáru). Ta dívka snad neměla
vůbec kosti!! Za svůj výkon dostala od královského despoty
skříňku s klenoty. Artistka Kelly
pak žonglovala s obručemi,
jednu chvíli jich měla ve vzduchu až sedm. Obruče jí podávaly její děti, které převzaly
další číslo. Vystoupení těchto
nejmladších členů cirkusu pod
názvem Tarzan a Mauglí bylo
unikátní - akrobacie na laně
(děti byly oblečeny jako divoši
a při jejich akrobacii byli v manéži přítomni i dva nedávno narození tygříci). Svou show
tanec RAP předvedl kostlivec
Pan Smrtka. O legraci mezi vystoupeními se pilně starali
Bimbo a Sambo (Venčení pejska, klauniáda na chůdách aj.).
Na úplný závěr byla tombola, pro malé děti projížďka na
poníkovi, a možnost vyfotit se
s hadem nebo s tygrátky; odvážlivci si mohli
ihned odnést k pochlubení důkaz své statečnosti. Všechny děti byly cirkusem nadšené, diváků mohlo být ale více, zaplněna
byla asi polovina šapitó. Program byl skutečně výborný a jedno číslo plynně navazovalo na druhé. Budete-li mít o prázdninách
možnost tento cirkus navštívit, určitě tak
učiňte. Nebudete litovat!
Hz
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Diplom pro Vchynice - Obce Ústeckého kraje opět soutěžily v krajském klání Vesnice roku
2008. Nejvyšší titul získala obec Hrušovany z Chomutovska. Na Lovosicko putuje díky hezké a
činorodé vesničce Vchynice vzdálené pouhé 3 km od Lovosic diplom za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby. Při zrodu divadelního spolku stála paní Anna Stará z Lovosic. Členky
spolku „Vchynické škatule“ vystupovaly na slavnosti Vchynický kvítek 2007 a 2008, uskutečnilo
se představení Stěnka Razin v Sutomi 2009 a další divadelní akce. V současnosti obec získala
rovněž dotaci na modernizaci veřejného osvětlení. Zastaralá svítidla byla vyměněna za nová
úsporná o nižším příkonu, což zajistí úsporu elektrické energie a finančních prostředků. Celkem
bylo vyměněno 45 kusů svítidel v obci Vchynice a Radostice. Modernizace osvětlení probíhala
v červnu a v červenci 2009.
Obec také připravuje knihu o obci a proto žádá všechny občany z okolí i vchynické rodáky o
zapůjčení starých fotografií do chystané publikace. V případě, že někdo má podobné materiály
k dispozici, prosí vedení obce, aby kontaktoval ve Vchynicích paní Lenku Baudlerovou, která zajistí jejich ofotografování. Materiály budou v pořádku vráceny.
V obci Klapý se závodilo na kárách bez motoru - Vesnice pod Házmburkem se v sobotu
13. června stala rejdištěm bezmotorových kár. Závodění se konalo už potřetí a opět ho pořádal
TJ Sokol Klapý; tato tělovýchovná jednota provozuje fotbal a obor Sport pro všechny. Jízda na
kárách byla rozdělena do kategorie dětí do 15 let a dospělých. Vozidla byla různě vyšperkována
a okostýmováni byli i závodníci. Závody na kárách jsou oblíbené a přitahují zájem mnoha návštěvníků z okolí, letos se vozítek zúčastnilo kolem dvaceti a diváků přes dvě stě. Večer byla uspořádána v restauraci kulturního domu ještě taneční zábava.
Show ČEZ na oranžovém hřišti u 1. ZŠ - V Lovosicích proběhla 16. června tisková konference Nadace ČEZ o bezpečnosti dětských hřišť. Ředitelka nadace Lucie Speratová uvedla, že
jen v Ústeckém kraji vybudoval ČEZ za posledních šest let 26 bezpečných hřišť, celkem je jich
už v Česku přes 140. V okolí Lovosic jsou „oranžová“ hřiště od roku 2008 také v Třebenicích,
Libochovicích a Lukavci. V rámci akce se uskutečnilo sportovní odpoledne, kterého se v areálu
ZŠ Sady pionýrů zúčastnilo mnoho lovosických školáků. Trénovali s nimi někteří známí sportovci, třeba Jiří Zídek, první Čech ve slavné americké basketbalové lize NBA, a Tomáš Satoranský,
český reprezentant. Přátelský zápas v basketbalu vyhráli žáci ZŠ Sady pionýrů a škola obdržela
šek na 9 tisíc korun.
Zrušení ambulantní pohotovostní péče v Lovosicích - Služba víkendové ambulantní lékařské pohotovosti byla v Lovosicích ke 30. červnu zrušena. O ukončení Ambulantní pohotovostní
péče ve spádové oblasti Lovosice rozhodlo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města.
Podřipská nemocnice s poliklinikou, která lovosickou pohotovost dosud provozovala, požádala
město o její ukončení z důvodu ekonomické neúnosnosti dalšího provozování. Provoz ambulance
byl velmi ztrátový. O služby pohotovosti byl jen minimální zájem a chyběli rovněž zdravotníci.
Od začátku prázdnin tedy pacienti o víkendech a státních svátcích musejí vyhledat ošetření v
jiných zdravotnických zařízeních; nejbližší pohotovostní služby jsou v Litoměřicích a Roudnici nad
Labem.
Ztráta pro volejbal - Okresní sdružení ČSTV s hlubokým smutkem oznamuje, že po těžké
nemoci zemřel na konci června ve věku 74 let dlouholetý a obětavý funkcionář volejbalového hnutí

Miloš Svoboda z Lovosic. Celou řadu let vykonával obětavě funkci předsedy okresního svazu
volejbalu a má nesporné zásluhy na jeho rozvoji.
Úhoři se loví v noci - Rybářský závod „Lovosický úhoř“ se konal v sobotu 13. června od 18
hodin do rána 6 hodin 14. června na levém břehu Labe v prostoru od rybářských chatek směrem k obci Lhotka. Lovily se ale i jiné ryby než úhoři. Závod má dlouholetou tradici, zúčastnit se
mohou Kadeti, Junioři a dospělí. V letošním roce přijeli rybáři ze 17 místních organizací. Hlavní
cenou byl televizor. Úhořů ale připlulo málo, uloveni byli jen čtyři; nejdelší měřil 87 cm. Vloni jich
bylo uloveno dvakrát tolik, nějak jich v Labi i jinde v Evropě ubývá. Úhoř byl proto zařazen do
červeného seznamu ohrožených druhů.
Stará kilometráž na Labi končí - V úseku Labe od státní hranice (km 730) až po Střekov
(km 767,48) bylo dokončeno počátkem června letošního roku vyznačení nové kilometráže
vodní cesty, která nahradí dosavadní značení ze 70. let minulého století. Nová kilometráž, která
je platná dle zákona od 1.1.2009, má podle plavební mapy nultý kilometr v Hamburku a pokračuje zpět proti proudu až k prameni Labe. Další úsek vedoucí ze Střekova přes Lovosice do Roudnice n/L. byl přeznačen do konce července. Dodavatelem projektu „Kilometráž a značení labské vodní cesty“ je Labská strojní a stavební společnost a.s. Akce je spolufinancována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava a ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Realizace energetických úspor v MŠ Sady pionýrů a MŠ Terezínská - Obě tyto školky budou o prázdninách zavřeny, pro děti bude otevřena MŠ v Resslově ulici. Firma Teplotechna-Prima,
s.r.o. z Teplic bude rekonstruovat MŠ Sady pionýrů a firma HAKIM s. r.o z Bíliny bude zateplovat MŠ v Terezínské ul. Obě budovy dostanou nová okna, zateplí se pláště budovy a vchody,
rekonstruuje se topný systém. MŠ Sady pionýrů dostane i novou sedlovou střechu. Rekonstrukce
bude zčásti hrazena z dotací ze Státního fondu životního prostředí, které Lovosice na tuto akci
získaly. Školky by měly v dalších letech ušetřit velké částky za topení.
Tunel Prackovice byl 18. června 2009 slavnostně proražen - Ražba tunelu byla slavnostně
zahájena 9. září 2008, samotné razící práce byly zahájeny v říjnu 2008. Stavbu projektoval Pragoprojekt, a.s., realizační dokumentaci provedl Valbek, spol s r.o.a Tubes, spol s r.o. a razící práce
provádí Subterra a.s., dceřiná společnost pražského Metrostavu. Tunel Prackovice prostupuje
v oblasti Českého středohoří masiv hřebene kopce Debus ve vrcholové partii bývalého Prackovického čedičového lomu nad obcí. Razící práce byly kvůli komplikovaným geologickým poměrům velmi obtížné, stavba musela být zajišťována injektážemi. Levý tunelový tubus Prackovice na stavbě dálnice měří 155 m a kratší pravý 135 m.
Dne 18. června v 11 hodin byla za účasti investora Ředitelství silnic a dálnic, několika novinářů a pracovníků zhotovitelských firem proražena levá tunelová trouba budoucího prackovického tunelu. Náklady na stavbu tunelu celkem jsou plánovány ve výši přes 1,5 miliardy Kč. Tunel bude součástí posledního stavěného úseku dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic přes České
středohoří.
Hz

zpracování cenových nabídek
široký výbČr odstínĤ
míchání na poþkání

Fasádní barvy - akrylátové

Koupaliště je již v provozu
Pravidelnou sezónu zahájilo koupaliště 3.7.2009. Zpoždění zavinilo špatné počasí a také
dlouholetý problém se zanášením filtrů létajícím chmýřím z topolů vysázených na břehu
Modly. O vyčištění bazénů a přípravu vody se podělili pracovníci TJ Lovochemie Miroslav
Novoveský ml. (na snímku) a Karel Potůček. První den přišlo na koupaliště asi 160 vodychtivých návštěvníků. Připomínáme, že koupaliště je otevřeno každý den od 9 do 19
hodin. Vstupné je pro dospělé 50 Kč, pro děti od 6 let, studenty a důchodce 25 Kč. Děti
do 6 let je vstup zdarma, ale jen v doprovodu osoby starší 18ti let.
(hv)

tel.: 602 221 220

- silikátové
- silikonové

MalíĢské barvy

e-mail: info@redstone.cz
www.redstone.cz

VnitĢní zateplení
sanace vlhkého zdiva
Likvidace plísní v interiéru

Tenkovrstvé omítky

- škrábaná a rýhovaná struktura
- akrylátové, silikátové, silikonové

Emaily, laky, nátďry na dĢevo
DK Product s. r. o.
OsvoboditelĪ 2
410 02 Lovosice
mobil:
739 212 933
e-mail:
dkproduct@seznam.cz

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

JAZYKY MAJÍ PRIORITU
Učitelky jazyků připravily již dle tradice pro své žáky jazyková soustředění němčiny
a angličtiny pro žáky ZŠ A. Baráka v Lovosicích. V letošním roce poznávali žáci současně s výukou krásnou oblast Máchova kraje, Doksy, Bezděz, Máchovo jezero a Poslův Mlýn.Výuka probíhala zábavnou formou nových a netradičních metod, žáci se naučili nové písně, pohádky, jazykové hry, další zajímavé aktivity a vytvořili krásné
projekty. Čas byl i na sportování. Spokojených a veselých 41 žáků bylo pro učitelky, které
přípravě věnovaly mnoho svého času, největší odměnou. Akce se zdařila i díky finanční
podpoře sponzorů.
Učitelky jazyků ZŠ A. Baráka

Již popáté byli žáci ZŠ Antonína Baráka oceněni ministrem v celostátní soutěži

ŽÁCI ZŠAB LOVOSICE OCENĚNÍ MINISTREM
Již se stalo pravidlem, že se žáci naší
školy zapojují do celostátní soutěže „Svět
očima dětí“. Cílem této soutěže je prevence
rizikového chování žáků a zvyšování jejich
informovanosti o různých oblastech lidské
společnosti prostřednictvím tvůrčí činnosti
dětí.
Náš žák třídy 7.A, Jan Šťastný, se zúčastnil a zabodoval ve výtvarné kategorii - trojrozměrná díla. Vytvořil práci na téma „Chraň
své osobní údaje. Se svým modelem dětského hřiště se umístil na velmi pěkném 2.

místě. Konkurence z celé republiky byla veliká, a proto nám udělal tímto výsledkem
velikou radost.
Pro pomyslné poháry za umístění na 1.
až 3. příčce si jezdíme již 5 let. Doufáme, že
v této tradici budeme pokračovat. Každoroční úspěchy jsou velkou motivací pro další
žáky v každoroční nadšené práci. Děkujeme
Honzovi i dalším čtyřem žákům, kteří nebyli
vyhodnoceni, ale jejichž práce měly také vysokou úroveň.
Mgr. Daniela Deusová, uč. ZŠ AB

ŠKOLA VOLÍ SUPERSTAR

Ve středu 24. června se v dopoledních hodinách uskutečnilo v tělocvičně Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích finále pěvecké soutěže „Škola hledá Superstar“.
Do tohoto velkého finále postoupilo ze školního kola 9 soutěžících zpěváků. O vítězi rozhodovala porota složená letos výhradně ze zástupců mužského pohlaví. Pozvání do poroty přijali,
a patří jim za to velký dík, ředitel ZUŠ v Lovosicích MgA. Jiří Lhotský, místostarosta města Lovosice pan Jan Jakub, vedoucí regionálního rozvoje a správy města Lovosice Ing. Martin Dlouhý,
starosta obce Malé Žernoseky Ing. Petr Liška, pan Jiří Wurm a sólista ZUŠ v Lovosicích Rudolf Zuziak.
Druhou část poroty tvořili přítomní žáci školy, kteří vytvořili
všem soutěžícím báječnou atmosféru plnou povzbuzování a díky
kterým byla udělena Cena diváků.
A kdo se stal pro letošní rok SUPERSTAR 2009? S písní Nad
horou svítá od Petra Bendeho zvítězila LUCIE HAJNÁ ze
třídy II. B. Obecenstvo nejvíce zaujala a Cenu diváků si odnesla
Bára Biňovcová ze třídy III.A.
Velké poděkování patří i soutěžícím, kteří titul Superstar 2009
nevybojovali. Jejich nadšení, odhodlání, odvaha, chuť a bojovnost
je pro nás, kdo soutěž připravujeme, motorem a známkou toho, že
takového akce nejsou zbytečné. Proto považujeme Pepíka Feča,
Bětku Preissovou, Verču Nedorostovou, Evču Hanzalovou, Adélku
Hankovou, Daniela Stehlíka, Verču Štéblovou za Superděti a děkujeme i jim.
Mgr. Petra Sozanská, ZŠ Všehrdova

Výstava mandal
lovosického školáka
v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích
Žák 9. třídy z lovosické ZŠ Sady pionýrů, patnáctiletý
Jiří Petrák, vystavoval od 10. června do 8. července své
obrázky mandal ve výstavním sále Knihovny K. H. Máchy. Byl to pro něho velký úspěch, zatím tam vystavovali
samostatně jen dospělí. Přehlídku výtvarných prací zahájila Irena Štyrandová z Dílny ručního papíru v Litoměřicích a o mandalách vyprávěla opravdu poutavě. Tvorbě
těchto zajímavých obrazců se nadaný chlapec věnuje
rok, za podpory své učitelky výtvarné výchovy Mgr. Anny
Zuziakové ze základní školy, kde také svá díla vystavoval. Zatím nenavštěvoval žádný výtvarný kroužek, protože dle jeho vyjádření tam nekreslí pastelkami ani propiskou, což on preferuje. Jeho dílka jsou ale opravdu
zajímavá a jejich autor by se rád věnoval výtvarné činnosti i v budoucnu. Držme mu palce, ať se mu to povede.
Pozn.: „Mandala“ je kresba kruhovitého tvaru, která
vyjadřuje vnější svět (kruh) a vnitřní svět mysli a těla
(střed)“.
Hz

Zájem nás potěšil
Před nedávnem - 3. června byla v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích zahájena výstava obrazů mé dcery Ivy.
Děkuji touto cestou všem, kteří se o tuto výstavu zasloužili, za
hezká slova panu starostovi Janu Kulhánkovi, panu místostarostovi
Janu Jakubovi, za organizaci celé akce paní Aleně Zelenkové, souboru
Školáček pod vedením paní učitelky Petry Sozanské ze 4. ZŠ ve Všehrdově ulici a paní učitelce Petře Kacianové za hudební doprovod zpěváků.
Moje dcera i já si velmi vážíme této pozornosti a ještě jednou děkujeme všem zúčastněným i těm, kteří přišli výstavu shlédnout.
Ludmila Zuchová
Na snímku je ovšem nikoli paní Zuchová, ale paní učitelka Sozanská
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České republiky
1. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona
a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému A. Š. z Rokycan, který téhož dne
v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Felicia přestože má
Okresním soudem Praha - východ vysloven zákaz řízení
motorových vozidel a není tak držitelem příslušného řidičského oprávnění.
2. 6. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
R. E. z Lovosicka, který od ledna 2007 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 20.300 Kč.
4. 6. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému E. T. z Třebenic, který v dubnu odcizil
svému známému motorovou pilu v hodnotě 4.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že byl za obdobný skutek v posledních třech letech trestán, jedná se o trestný čin.
6. 6. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Neoprávněné užívání cizí
věci podle § 249 tr. zákona podezřelému J. P. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo VW Golf,
přestože k tomu neměl svolení majitele vozidla.
8. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních
látek a jedů podle § 187/1 tr. zákona podezřelému J. J.
z Lovosic, který v dubnu na nádraží ČD v Lovosicích předal další osobě dva sáčky s konopím, jehož obsahovou
složkou je psychotropní látka tetrahydrokanabinol.
- 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. D. z Brozan, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo
Citroen ZX, přestože není držitelem řidičského oprávnění,
neboť mu byl Okresním soudem v Litoměřicích uložen zákaz řízení motorových vozidel. Dechovou zkouškou mu
navíc bylo naměřeno 1,03 promile alkoholu v krvi.
12. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona podezřelým

Výběr z událostí, které řešili příslušníci lovosického Záchranného požárního sboru za měsíc červen 2009:
2.6. jednotka vyjížděla k vyproštění osoby, která se zasekla
v otvoru sklepního okénka.
7.6. došlo k požáru propanbutanové lahve v Lovosicích ulici
Osvoboditelů, požár byl uhašen před příjezdem jednotky.
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J. Š. z Lovosic a Z. P. z Třebenicka, kteří v prosinci 2008
na hřišti v obci Chotiměř úmyslně vozidlem poškodili
31 ks javorů, čímž Obecnímu úřadu Chotiměř způsobili
škodu ve výši 93.000 Kč.
14. 6. 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. K. z Mladé Boleslavi, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Ford Escort, přestože mu byl Okresním
soudem v Mladé Boleslavi vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
15. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Ohrožování mravní výchovy mládeže podezřelým M. B.
a P. B. z Třebívlic, kteří od září 2008 řádně nedbali na
školní docházku jejich 15 tiletého syna. Ten zameškal
celkem 366 neomluvených hodin.
16. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z tr. činu Podvod podle § 250
tr. zákona podezřelé V. M. z Velemína, která jako zástupce
společnosti Provident Financial uzavřela v červenci 2007
s touto společností fiktivní smlouvy na jméno již zemřelé
osoby, přičemž půjčené peníze si ponechala pro svou potřebu. Společnosti způsobila škodu ve výši 15.000 Kč.
17. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z tr. činu Podvod podle
§ 250 tr. zákona podezřelému R. G. z Třebenicka, který
si v průběhu roku 2005 vypůjčil od několika poškozených
finanční hotovost 360.000 Kč, přestože věděl, že peníze
nebude schopen vrátit.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257
tr. zákona podezřelému R. P. z Lovosic, který koncem
května Lovosicích kopnutím usmrtil psa rasy Yorkshire
teriér, čímž majitelce způsobil škodu ve výši 7.000,--Kč.
18. 6. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému P. Š. z Klatov, který v únoru 2009 na
stavbě dálnice okradl své kolegy o dva mobilní telefony
v hodnotě 6000,--Kč a hotovost 8.200,--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 D.
Č. z Litvínova, který v dubnu 2009 v Lovosicích řídil vozidlo BMW, přestože mu byl Okresním soudem v Mostě
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
20. 6. 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 L. A. z Lovosic, který týž den v Třebenicích řídil
vozidlo Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
23. 6. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému V. G. z Lovosic, který od března 2006 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 39.000 Kč.
25. 6. 2009 - bylo sděleno obvinění z tr. činu Podvod podle
§ 250 tr. zákona podezřelému P. K. z Lovosic, který
v říjnu 2004 se společností T-Mobile uzavřel 21 účastnických smluv s různými tarify a odebral 21 ks dotovaných mobilních telefonů, které následně prodal, čímž poškozené firmě způsobil škodu ve výši 124.000 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 L.
A. z Lovosic, který týž den v Lovosicích řídil vozidlo
Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není
tak držitelem řidičského oprávnění.
26. 6. 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 A. H. z Lovosic, který týž den v Třebenicích řídil vozidlo Opel Vectra, přestože mu byl Obvodním soudem
pro Prahu 2 vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a není tak držitelem řidičského oprávnění.
27. 6. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému R. R. z
Prackovic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda
Favorit, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
30. 6. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému
K. O. z lovosicka, který od května 2007 řádně neplatil výživné na svou dceru a dluží tak částku 30.800 Kč.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému A. K. z Ústí nad Labem,
který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Nissan Almera,
přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou
mu bylo naměřeno 2,82 promile alkoholu v krvi.
V průběhu měsíce června bylo policisty OOP Lovosice zadrženo jedenáct celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

10.6. došlo k rozlití penetrační tekutiny na vozovku mezi obcemi Vchynice a Sulejovice.
12.6. jednotka likvidovala strom spadlý přes
cestu u Lovochemie.
12.6. tentokrát jednotka likvidovala strom spadlý
mezi obcemi Čížkovice a Úpohlavy.
17.6. naše jednotka Lovosice byla vyslána jako
posila k požáru stodoly v Miřejovicích
18.6. v Lovosicích v Tovární ulici likvidovala jednotka roj včel.
20.6. jednotka vyjížděla na žádost Policie ČR
k otevření bytu do Husovy ulice
v Lovosicích odtud jednotka přejížděla k úklidu vozovky po dopravní
nehodě dvou osobních vozidel
VolksWagen Golf a Renault Laguna
u sauny v Lovosicích.
22.6. jednotka zachraňovala kočku ze střechy
v Třebenicích pomocí výškové techniky.
25.6. likvidovali jsme cvičně dopravní nehodu
dvou autobusů v Terezíně, jednalo se
o taktické cvičení IZS (integrovaného záchranného systému).
27.6. likvidovali jsme dopravní nehodu dvou osobních vozidel a to Renault 19 a Škoda Superb
u Chodovlic, jedna osoba byla usmrcena
a jedna těžce zraněna, jednotka osoby vyprostila a připravila k transportu..

27.6. jednotka vyjížděla k požáru hlášenému z EPS (elektronického protipožárního systému) v archivu v Lovosicích, jednalo se o planý poplach.
28.6. jednotka vyjížděla k hlášenému požáru z EPS na archiv v Lovosicích, jednalo se o planý poplach.
30.6. likvidovali jsme další dopravní nehodu v obci Kletečná
a to osobního auta Škoda Felicie a dodávky Iveco.
Z deformovaných vozidel jsme vyprostili dvě zaklíněné osoby a připravili je k následnému transportu ZZS
k ošetření.
nprap. Novotný Karel

1.8.

SEVERNÍ VÍTR (adrenalinový hudebně-sportovní
festival zaměřený na tvrdší hudební žánry), Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice od 10.00 hodin
(podrobnosti viz www.severnivitr.cz)
31.7.-2.8. Budyňský poutník (festival folk a country, velký
countrybál) na nádvoří Vodního hradu v Budyni
nad Ohří (podrobnosti viz http://www.budynskypoutnik.cz/)
8.8.
THE METHYLATED SPIRITS (D) 20 h.
Hospoda U Letního kina Litoměřice
22.8.
Soubor trubačů pod vedením prof. J. Svejkovského v letní podvečerní zahradě Muzea českého granátu v Třebenicích, tentokrát od 18.00
hodin. O přestávce tradičně malé občerstvení.
Mezinárodní festival Litoměřické varhanní léto 2009
26.8. Jozef Serafin (Polsko) - varhany ... Koncert se koná
v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 19 hodin.
29.8. Divadlo na schodech - divadelně-hudební odpoledne od 14 do 20 hodin, Vl. Mišík, Wabi Daněk aj.,
Kostelíčky na Ostré, Úštěk
Výstavy
25.4.-31.8. Výstava fotografií „České středohoří Miroslava Hvorky“ (fotografie lze i zakoupit). Hotel
LEV, Lovosice.
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 h.
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

EUROCENTRUM VYHLAŠUJE
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Eurocentrum Ústí nad Labem vyhlašuje
letní fotografickou soutěž s názvem

Kam všude šlápne česká noha
Fotografie z různých koutů světa, Evropy
i České republiky budou vystaveny v prostorách Eurocentra. Soutěž je určena
všem, věk nerozhoduje.
V čase letních prázdnin, lidé navštěvují zajímavá místa nejen v České republice, ale i ve
světě. Eurocentrum v Ústí nad Labem dává
možnost podělit se o zajímavé fotografie s širokou veřejností.
Fotografie můžete zasílat do konce září na
adresu Eurocentra: Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem 400 01, e-mail: eurocentrum.ul@euroskop.cz. Formát fotografií je libovolný. Nejzajímavější úlovky získají zajímavé ceny.
Kontakt pro informace:
eva.bartunkova@euroskop.cz,
www.euroskop.cz/eurocentum.ul

10.7.-20.8. Jiří Ryvola - obrazy a grafiky známého litoměřického výtvarníka
21.8.-30.9. Jiří Král - Obrazy z jiného světa (výběr z tvorby
mladého surrealisty). Obě výstavy se konají
v Galérii U Brány, Úštěk, po-so 9-17, ne 13-17 h.
1.8.-14.9. Ota Schneider - výstava Synagoga Úštěk,
13 -17h.
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 h.
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 10-15, so, ne, svátky 10-16.
30.6.-22.12. "Archeologická výloha - Keltové a Germáni
na Labi" - Nálezy z keltských a germánských
dob, Japonský palác v Drážďanech (Palaisplatz
11), Německo Výstava je otevřena denně kromě
pondělí od 10 - 18, vstupné na výstavu se nevybírá a popisky k výstavě jsou také v českém
jazyce. Teplické muzeum na výstavu zapůjčilo
hliněné, bronzové, železné a skleněné nádoby,
ozdoby a nástroje z 6. - 1. stol. před n. l., které
upomínají na přítomnost Keltů a starých Germánů v severozápadních Čechách. Nejvzácnějším exponátem výstavy je keltská zlatá
mince z Hrušovky z historických sbírek Regionálního muzea v Teplicích.
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 ( ). Další novinkou je

Kapela Tři sestry
oslavila výročí
i v Lovosicích
Slavná „hospodská“ rocková kapela uskutečnila
v rámci letošní „GAMBRINUS TOUR“ svůj devátý
koncert 19. června i v našem městě; zajímavostí
akce byla na pódiu k dispozici divákům hospoda,
kde se čepovalo pivo. Letní turné Lou Fananka Hagena má 24 zastávek, kapela slaví 24 roků od svého
založení. První koncert pod širým nebem proběhl už
15. května v Uhlířských Janovicích a poslední dvacátý
čtvrtý se bude konat 5. září v Kutné Hoře. Počasí nevypadalo příliš slibně, lidé ale nakonec přišli. Na některé předkapely ale rozhodně plno nebylo, líbily se
kapela Doctor P.P. a E!E.
V tu dobu ale začalo mírně pršet, ale na už plné
Osmičce to celkem nikomu nevadilo; proudem teklo
i pivo (na velkoplošných obrazovkách probíhaly reklamy generálního sponzora turné, partnerem je i bulvární deník Blesk, televize ÓČKO a další firmy). Potom začala show Fanánka a kapely Tři sestry, lidé se
bavili a koncert skončil až kolem půl jedné v noci. Nedávno zavražděnému muzikantu Frantovi Sahulovi
byla věnována hudební vzpomínka (desetiminutové
pásmo Sahulových hitů zahráli jeho kamarádi). Návštěvníci odcházeli domů spokojeni a rozjařeni (někteří nejen písněmi).
Hz

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 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:
3.8.

Život prostých vojáků a důstojníků v době
války „sedmileté“ - přednáška od 14 hod. Kulturní dům Terezín
8.- 9.8. Libochovická pouť - Výstava květin, květinová
show, výstava drobného zvířectva a exotického
ptactva v rámci tradiční pouti.
28.-29.8. Strašidelná sklepení v libochovickém zámku Prohlídka zámeckých sklepení se strašidly. Rezervace vstupenek nutná!
13.8.
Ploskovické divadelní podvečery od 19 hodin
Comédia dell’ arte aneb o předtím ano a potom
ne panně Zuzaně a draku Ožíráku letní košilatá
komedie pro dospělé ve stylu komedií dell’arte,
učinkuje: STUDIO KAPSA Andělská Hora, představení se uskuteční v zámeckém parku (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu zámku)
15.8.
11. historický jarmark v Úštěku - 8-22 hodin, celodenní program, dobové tržiště, kejklíři, loutkáři,
dobová hudba, návštěva 3 mušketýrů a kardinála
Richelieu z Francie , ohňostroj
15.8.
Zámecká slavnost v obci Vlastislav
29.8.
PIDIFESTIVAL v zámeckém parku v Třebívlicích 20.30 ENDE DENDE aneb Jak se dělá
muzika Divadlo rozmanitostí Most Vernisáž výstavy olejomaleb I. Šavla
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburku je v srpnu otevřeno od 9 do 18 hodin kromě pondělí,
na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v srpnu 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 srpnu otevřeno denně kromě pondělí, 9-17 h.
Hz

Poděkování škole

Rádi bychom využili této přiležitosti k poděkování
Vám i všem dalším pracovníkům školy za práci a obětavost se kterými děti vyučujete, vychováváte, organizujete pro ně nepřeberné množství zajímavých školních
akcí a tím jim zábavnou formou dáváte slušný základ
pro budoucí život.
Velmi oceňujeme váš přístup, se kterým děti vedete
ke spokojenosti a probouzíte v nich nadšení, se kterým
pravidelně ráno vstávají a těší se do školy na prožití něčeho nového a zajímavého. Nám rodičům pak svou
prací a obětavostí ulehčujete práci a šetříte čas, kterého
v dnešní uspěchané době nemůžeme najít tolik, abychom se dětem mohli naplno věnovat. Jsme přesvědčeni, že leckdy musíte o čas, který věnujete práci s našimi dětmi, krátit čas s vlastní rodinou, za což rovněž
zasluhujete uznání.
Jsme velmi rádi, že jsme před čtyřmi roky, kdy jsme
vybírali kam zapsat naši první dceru, vybrali právě - 4.
ZŠ ve Všehrdově ulici.
Paní ředitelce, třídním učitelkám a vychovatelkám našich dětí a samozřejmě i všem ostatním pracovníkům
školy patří náš velký dík a uznání. Přejeme příjemné prožití prázdnin a mnoho energie a sil do dalších školních
let i v osobním životě.
Manželé Jiří a Hana Hajných z Milešova

17

Lovosický fotbal hodnotí sezonu
Po letech úsilí ale i neúspěchů, se prvnímu
mužstvu dospělých podařilo postoupit do nejvyšší
soutěže v rámci kraje,
tedy do krajského přeboru
a navázat tak na vzdálenější historii. Protože fotbal je nejpopulárnější
a nejrozšířenější kolektivní
sport na světě jistě si zaslouží zmínku i na stránkách Lovosického dneška. V Lovosicích ovšem není sportem číslo 1, byť má více jak stoletou
tradici. Tím sportem č. 1 je házená. Přesto jsme oslovili
pana Milana Šramotu, předsedu fotbalového oddílu, a obrátili se na něho s několika otázkami. Zde jsou jeho odpovědi.
V první odpovědi zhodnoťte prosím stručně uplynulou sezonu.
Vše se odvíjí od úspěšnosti A týmu dospělých, který prošel 1. A třídou suverénně. Z možných 78 bodů získal bodů
70. V sezoně 2007/2008 měl tým FK Lovochemie Lovosice
„nakročeno“ na postup do krajského přeboru. Bohužel jsme
poslední a rozhodující zápas prohráli na hřišti Bezděkova
u Roudnice, který pak slavil postup. Od samého začátku
nové soutěže jsme šli za svým cílem, tedy za postupem,
což se zdařilo. V 26 zápasech jsme 2x prohráli a jednou remizovali, a tedy získali 70 bodů. To jistě hovoří za vše.
Můžete čtenářům představit největší strůjce tohoto
úspěchu?
Ano, fotbal je hrou kolektivní a tak si myslím, že celý kolektiv byl právě tím největším tahounem, ale musím po-

Pokračování tradice
část osmá
Stalo se každoroční tradicí, že v červnu
uspořádá lovosická pobočka Fanclubu fotbalové Sparty Dětský den. Také místo je
tradiční a vyzkoušené : prostor mezi klubovnou lovosického fotbalového oddílu
a hřištěm.Rovněž náplň Dětského dne zůstává po léta podobná : soutěže dětí o ceny,
vesměs sladkosti, hračky a suvenýry, které
poskytují sponzoři přímo, nebo na ně poskytují prostředky. I letos se sponzoři „ukázali“ - však je také na konci článku
chválíme. Není divu, že nás těší i stále rok
od roku rostoucí zájem dětí i rodičů o tuto
naši akci. Letos se zúčastnilo na 300 lidí,
dětí i rodičů dohromady.
V čem že se to soutěží? I tady má tradice své místo : skákání v pytlích, kopy na
Historie florbalu ve světě začala v severní
Americe, kde se jakási hra s děravým míčkem provozovala v rámci baseballu k tréninkovým účelům, pak se florbalrozšířil
v severských státech Finsku a Švédsku.
V České republice se tato dynamická kolektivní hra začala prosazovat v polovině 90. let,
nejprve v rámci výuky tělesné výchovy ve
školách (v Lovosicích například na 1. ZŠ,
na 3. ZŠ, na gymnáziu i průmyslovce). Od
roku 2006 se florbalisté Lovosic zúčastňují
soutěží České florbalové ligy, v posledním
ročníku 2008/2009 v několika věkových kategoriích. Registrováno je 135 členů.
Hlavní oddíl MUŽI A hraje pod hlavičkou
TJ Lovochemie Lovosice LFP. V této kategorii se podařilo zopakovat ve 2. florbalové
lize 4. místo ze sezóny 2007/08. Určitě jim
k tomu pomohli navrátivší se bývalý kapitán
Hrdlička a juniorští reprezentanti Henych
a brankář Fišera; vrátil se také Klíma. Trenéry Áčka jsou Libor Hejhal a Jaromír Jirá-
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dotknout, že velkou zásluhu má na tom trenérská dvojice
pánů Marčaníka a Barvy. I jejich zásluhou se bude hrát
v Lovosicích po 12 letech nejvyšší krajská soutěž - tedy již
zmíněný krajský přebor.
Jak byste zhodnotil zájem diváků? Domníváte se, že
hrací čas doma - sobota dopoledne 10,15 hodin je optimální?
Zájem diváků jsem si představoval o něco větší, než byl,
ale věřím, že postupem do vyšší soutěže se zvýší i návštěvnost. I přesto všem věrným divákům touto cestou děkuji za podporu.
Optimální čas sobota 10.15? Úvaha hrát odpoledne
z naší strany existovala, ale zájem byl menší, než jsme si
představovali. Prakticky jsme se o tom přesvědčili, takže sobota 10.15 zůstává i pro další sezonu.
Veřejnost jistě zajímá, s jakou výší rozpočtu v sezoně klub fungoval a jak se podíleli sponzoři a kteří?
Výše rozpočtu na uplynulou sezonu? Jelikož odpovím
na tuto otázku ještě před ukončením sezóny, tak jen přibližně: sezónní rozpočet je téměř 1 milion Kč. Bez sponzorů
by celý oddíl nemohl fungovat. Velkou podporu máme od
Města Lovosic. Dále bych jmenoval firmy Adidas, EURO
FOOTBAL, BMW Ústí n. Labem, hlavním sponzorem je
Bonver a.s. Valašské Meziříčí. Poslední sponzor, Lovochemie Lovosice, přestože je s ním spojen i název klubu,
nemá příliš velké pochopení. Věříme, že po postupu do vyšší soutěže a po dohodě, toto pomine. Prostě v minulosti
Lovochemie (či dříve SCHZ) k fotbalu patřila a věřím že
v budoucnosti patřit jistě bude.
Postup do krajské nejvyšší soutěže jistě zavazuje.
Již víte v předstihu, co vše to bude obnášet a vyžado-

vat? Předpokládáte vzrůst průměrné návštěvnosti? Je
číslo 300 možnou realitou či utopií? Jaká bude cena
vstupenky na utkání?
Ano, postup do krajského přeboru zavazuje. Vše se
bude odvíjet od financí. A co se týče návštěvnosti tak věříme, že 300 - 400 diváků by mihlo být realitou. Jistě se to
bude vyvíjet od výkonnosti mužstva. Co se týče vstupenek
tak cena zůstává na 20 Kč a důchodci, děti a ženy polovic.
Již víte, kdy soutěž začne a do kdy podzimní část
potrvá? Co očekáváte od zápasů s týmy z okresu ( např.
Litoměřicemi, Roudnicí), které měly v dávné minulosti
nádech rivality a těšily se zájmu veřejnosti?
Začátek nového ročníku 2009/2010 začne 8. srpna. Co
se týče tzv. okresních derby tak se jedná hlavně o Litoměřice, Roudnice, Štětí a Bezděkov. Zajímavostí je i to že
účastníkem této soutěže bude i tým z Blšan, který před několika lety hrál ještě nejvyšší soutěž a nedostatek financí jej
srazil do podstatně nižší soutěže. V minulé sezoně dres,
tehdy ještě divizních Blšan, oblékali někdejší hráči Sparty
i reprezentace. Dovolím si jmenovat Horňáka, Siegla,
Z. Svobodu.
Zázemí klubu, především stadion, má minimálně parametry pro divizi a možná i na ještě vyšší soutěž. Co
tedy tomu chybí, aby tato soutěž zde byla?
Co říci na poslední otázku? Opravdu alfou omegou jsou
finanční prostředky. Rozpočet na nastávající sezonu bude
o hodně vyšší než doposud. Proto věřím v podporu sponzorů
ať je to Město Lovosice či ostatní jmenovaní sponzoři. Ovšem ne jen finance, ale hlavně kvalitní práce s mládeží je budoucnost našeho klubu. Proto přeju všem, kteří se na práci
v klubu podílí, hlavně zdraví a pevné nervy. Odvážná úvaha
na závěr: proč se v blízké budoucnosti nepokusit o ještě vyšší soutěž, o divizi? Pokusíme se. Zcela jednoznačně...
Děkuji za odpovědi -jv-, (foto hv)

branku, trefování plechovek míčky, slalom
s míčem mezi kuželi. Oblíbenou atrakcí je
skákací nafukovací hrad.
Nálada po celou dobu akce byla příjemně uvolněná. Přispěla k tomu i dobrá reprodukovaná hudba v rytmu disco
a občerstvení z restaurace pana Šramoty.
Nad vším tím rejem bděl maskot akce a fotbalové Sparty - Spartakus. Nepřipomíná
vám někoho?
V závěru slíbené poděkování sponzorům: Glanzstoffu Bohemia Lovosice a Technicomu Roudnice jako hlavním sponzorům,
dále pak i Restauraci Sarajevo, Restauraci
Na mandlu, Vydavatelství Čtyřlístek, Mladé
frontě, Vydavatelství Egmont,, Klempířstvípokrývačství Mikula, Restaraci U Havlů
v Třebenicích a SK Sparta Praha.
Bez nich a jejich přispění by tato
úspěšná akce i přes velký zájem nemohla
být uspořádána.
-jv-

Úspěšný lovosický florbal
sek, vedoucím týmů Jaroslav Koš a Jan
Hrdlička. V poháru ČFbU postoupili Muži
A až do 3. kola. Muži B Veterans (mužstvo
složené z trenérů a vedoucích týmů TJ Lovochemie Lovosice LFP) bojovali ve 3. lize
a obsadili zde skvělé čtvrté místo.
Největší úspěchy sklidilo lovosické družstvo dorostenců, kteří v nejvyšší dorostenecké soutěži do posledního kola bojovali
o jedno ze tří postupových míst do play-off;
bohužel pro ně zůstalo čtvrté místo bez postupu. Juniorům se úvod soutěže nepovedl,
ale nakonec ve své kategorii (3. florbalová
liga) vybojovali rovněž 4. místo. Jejich vedoucími týmů a trenéry byli Vladimír Cikner,
Martin Kavalír a Marek Pek.
Starší žáci Lovosického klubu (TJ Lovochemie DDM ELKO Lovosice) neměli právě

nejlepší sezónu, celou dobu se potýkali s nedostatkem hráčů. Poslední zápas sehráli
v březnu s vedoucím týmem soutěže - USK
Slávie Ústí n. L.- dokonce s nulou a skončili
osmí, stejně jako loni. Zadařilo se jim ale
v Májovém turnaji, kdy získali stříbrnou příčku.
Posledním týmem, který hraje ligové soutěže, jsou elévové, kteří svou soutěž hrají
turnajově. Během sezóny tak nasbírali několik čtvrtých míst a jedno třetí. Závěrečnou
akcí sezóny 2008/09 a současně rozloučením s kategorií elévů byla pro nejmenší florbalisty TJ Lovochemie Lovosice LFP účast
na turnaji Pilsen Games 2009, kterého se
spolu s pořádajícím FbC Plzeň zúčastnily
i týmy GoGo Horšovský Týn a TJ JM Chodov. Lovbosický oddíl získal stříbrnou me-

daili! U nejmladších mužstev byli vedoucími
týmů a trenéry Karel Kynzl, Jan Dvořák,
Roman Fujera a František Sládek.
Ve dnech 29. a 30. listopadu 2008 se v lovosické sportovní hale sešli čeští florbaloví
reprezentanti, aby doladili formu před šampionátem, který se konal od 7. do 14. prosince 2008 v Ostravě a Praze. Na konci
exhibičního tréninku proběhla v hale autogramiáda a společné fotografování s diváky,
hlavně z řad lovosické a litoměřické mládeže. Uskutečnila se také dovednostní soutěž, ve které šťastný výherce Dominik Kynzl
z týmů elévů získal 2 vstupenky na MS do
O2 arény v Praze. V prosinci proběhl v DDM
ELKO rovněž nábor nových hráčů pro družstva mladších a starších žáků.
Lze říci, že minulá sezóna byla pro lovosické florbalisty velice úspěšný a lze jim
k výsledkům upřímně poblahopřát a přát
ještě lepší výsledky v dalším florbalovém
roce.
Hz

ÚSPĚŠNÉ KARATE
V sobotu si, ve Sportovní hale Policie na Severní Terase v Ústí nad Labem, dali dostaveníčko
karatisté Ústeckého a Libereckého kraje. Všechny
věkové a hmotnostní kategorie si to rozdaly o tituly
Krajských přeborníků s přímým postupem na M ČR.
Organizátor ÚKSKe a pořádající SKR Sport Union
se svého úkolu zhostili na výbornou.
V bojové atmosféře se utkalo celkem 175 závodníků a to zejména těch, kteří ještě neměli zajištěny postupy z ostatních republikových soutěží. Nejsilnější
obsazení měly zejména žákovské a dorostenecké kategorie, kde závodníci přijali výzvu k soutěžení na základě kvalitního obsazení.
Z lovosických závodníků se dařilo zejména Luboši Růdlovi, který v kumite kategorie mužů do
75 kg, porazil ve finále M. Chladného (SKM Bílina)
6 : 0 a stal se tak Krajským přeborníkem. V disciplíně
kumite ještě nově nastupovali dorostenci Jiří Michalec, Karel Schingler a Petr Marschall. Všichni tři se poprali se svou
krajskou premiérou i soupeři zdatně a obsadili bodovaná třetí
místa v kategorii do 63 a 52 kg. Stejně tak si vedli i ve „své“
disciplíně kata.
Petr Marschall ve starších žácích (24 startujících) a J. Michalec a M.Novotný v dorostu (14 soupeřů).
Všichni vybojovali bronzy a odjížděli Marschall s Michalcem se dvěma cennými kovy na hrudi. Ostatní lovosičtí závodníci (Procházková, Koskubová, Dienstl, Hrdlička, Staněk,
Šubert a další), si zatím vyjeli na tuto „silnou“ pro zkušenosti.
V konečném hodnocení úspěšnosti klubů byly vyhlášeny tři
nejlepší celky dle zisku medailí.
První místo obsadil pořadatelský Shotokan Klub Rajchert Sport Union Ústí nad Labem a Lovosice (12 zlatých
medailí), druhý SK Kamura Ústí n. L. a na třetím místě se
umístil další ústecký Karate Klub. Všechny úspěšné závodníky čeká prosincové Mistrovství ČR opět v Ústí nad Labem a to ve Sportovní hale Sluneta na Klíši.

Kata
Michala
Novotného
Petr Marschall
při kata
ZKOUŠKY KARATISTŮ
Absolvováním zkoušek na STV - Stupně technické vyspělosti v karate (pásky) uzavřeli jako každoročně svůj výcvikový rok všichni cvičenci lovosického střediska Shotokan
Klubu Rajchert Sport Union. V úterý 16. června se na 50 vybraných adeptů dostavilo na zkoušky do svého DoJo v 1. ZŠ.
Malá předškolní přípravka předvedla něco ze svého tréninkového programu a pak už nastaly „velké“ zkoušky. Cvičenci trenéra Rajcherta zde předvedli své umění nejen, odborné komisi mistrovských stupňů karate, která byla jako
každý rok velmi přísná, ale i svým rodičům a divákům, kterých se sešlo více jak zkoušených. Každý rodič i prarodiče
chtěli vidět svou ratolest při cvičení karate.
Ne každý byl ve svém úsilí úspěšný, ale hodnocení bylo
spravedlivé. Jak se říká -„kolik bojovému umění dáš, tolik od
něj dostaneš zpátky“. Odměněni v tento den byli i nejúspěšnější závodníci klubu za své medaile v uplynulé sezóně i trenéři za úspěchy svých svěřenců.
Mezi závodníky to byli: Petr Marschall a ze skupiny za-

Mistrovství České republiky ve vodáckém víceboji se konalo v Lovosicích

VODÁCI BOJOVALI NA LABI V LOVOSICÍCH
O víkendu 13.6. - 14.6. 2009 lovosičtí vodáci hostily ostatní kluby, které
přijely z různých koutů republiky. Bylo
zde vidět i slyšet závodníky z Rajhradu,
Cvrčovic, Karviné, Kolína, Náchoda,
Čelákovic, Plzně, Řevnic a samozřejmě
i Lovosic.
V pátek večer byla připravena zábava s hudební produkcí skupiny Paradox. Následující dny se závodníci tradičně utkali ve vodáckém víceboji
zahrnujícím: devítikilometrový sjezd s
vloženou střelbou, sprint, slalom a plavání. Bylo možno sledovat rozdílné výkony jednotlivých posádek. Zkušenější
závodníci předváděly excelentní před-

stavení na vodě, zatímco začínající posádky ho předváděly též, a to jiným,
ale neotřeným způsobem.
Z lovosického oddílu bojovala posádka žáků a žen. Po zvládnutí náročného víkendu si na stupínky vítězů vylezli
jen ti nejlepší. Naši lovosičtí žáci bojovali
s velkou vervou, ale pro vítězné místa budou muset ještě načerpat více zkušeností. Ženám se podařilo vystoupit na
nejvyšší stupínek hned dvakrát. Jednou
jako mistryně České republiky a podruhé
převzít Český pohár za výsledky celé
vodácké sezóny.
Díky pomoci pořadatelů, pomocníků, sponzorů, palcům a pěstem

fandilů, se závody vydařily báječně.
Zejména sponzoři, kteří podpořili
Mistroství si zasluhují dík a zveřejnění
HIKO Sport, Hudy sport, hudební
skupina Paradox, Spojmat-Otto Hanuš,
Foto-Trend s.r.o.-Lovosice, Gerhard
Horejsek a spol. s.r.o., Opavia-LU a.s.,
Jindřich Chramostil,PeHaK v.o.s.- Radek Krajíček, Břetislav Dvořák-obchod
s textilem DUHA, BESEDA Lovo s.r.o.
- pizza bar, Lovochemie a.s.-Lovosice,
Apollo Print s.r.o. Lovosice, Václav
Ušák-Lékárna Paracelsus, Unima Plus
s.r.o.elektro-Lovosice, Nábytek-rodinná
pohoda Lhotka n.L., město Lovosice.
Lenka Joachimsthalerová, foto (hv)

Krajský přeborník
Luboš Růdl
čínajících Monika Hurychová a věcný dar z rukou šéftrenéra
obdržela i trenérka nejmenších Jana Staňková. Nejvyšší
stupně technické vyspělosti obdrželi, excelentním výkonem
při zkoušce Petr Marschall a Michael Novotný.
Karate na Olympiádě
Ve dnech 23. až 28. června se v husitském městě Tábor
v Jižních Čechách sešlo 1980 mladých sportovců ze všech
koutů celé České Republiky. Nechyběli mezi nimi ani zástupci krajského karate, přestože není oficiální světovou
olympijskou disciplínou. K tomu uvedl Josef Reichert:
„Mezi olympijské sporty jistě patříme, protože máme nejen velkou členskou základku, ale i koncepci a výsledky“,
uvedl na začátek předseda Ústeckého Krajského Svazu karate Josef Rajchert .
Karatisté měli v organizačním plánu vyhrazeno své klání na
pátek 26. června. Přes 100 vybraných závodníků ze všech
krajů ČR mezi sebou svedlo souboje v klasických disciplínách
kata a kumite. Z našeho kraje bylo, na základě nominace Ústeckého krajského svazu karate, nominováno celkem 9 sportovců. Z nominace odstoupili, v poslední chvíli z osobních důvodů, sourozenci Bytyqi, na které svaz nejvíce sázel.
Největšího úspěchu, v disciplíně kata starších žákyň, dosáhla ziskem stříbra Eliška Kváčová, když těsným skórem
2:3 podlehla až ve finále Patricii Klapalové z Moravskoslezského kraje.
„Eliška předvedla na soutěži velké nasazení a svými výkony nedala v eliminaci žádné soupeřce šanci", hodnotil její
výkon doprovázející trenér Vojtěch Jež. Bronz získal svými
přesvědčivými a razantními výkony Jakub Vavřička, v kata
mladších žáků a nebýt malého zaváhání v souboji o finále
jistě by mohl myslet na příčku nejvyšší.
Druhý bronz pro Ústecký kraj přidal Ota Andorfer v kumite
starších žáků do 40kg
„Otovi všechno uniklo v poslední vteřině, kdy rozhodčí za
nerozhodného stavu 2:2 připsali bod soupeři a tím tak byl
postup do finále uzavřen. V repasáži ho pak čekal nadějný
Filip Vít ze Středočeského kraje, kterého však rychlými
kontra technikami úspěšně porazil" komentoval zápas trenér
ústecké výpravy V. Jež.
Další medailové žně již bohužel Ústečáky nečekalo, jelikož většina z nich skončila na čtvrtých místech. „Tentokrát
jsme neměli tak silný tým, jako na předešlých Olympiádách
a tak zisk 3 medailí byl dobrým výsledkem. Měli jsme však
tým nových talentovaných závodníků, kteří své zkušenosti
pomalu získávají a mají hlavně chuť se zlepšovat. Spousta
z nich skončila těsně pod stupni vítězů a medaile jim unikla
jenom o kousíček", hodnotil výsledky ústecké výpravy druhý
trenér Miloslav Kabeš.
Čtvrtou pomyslnou „bramborovou“ medaili si odvážel
v konečném výsledku i lovosický starší žák P. Marschall v kumite. Podal velmi dobrý výkon, ale zánět středního ucha
a náročná předcházející disciplína kata udělaly své. Na své
soupeře ztrácel v bojovém potenciálu a nakonec skončil
před branami medailové čtyřky.
„Výkonu Petra si vážím, protože ze sebe vydal maximum. Lituji ho za jeho několikátou letošní bramboru, která
ho poslední dobou na větších turnajích doprovází“, uzavřel
vystoupení svých svěřenců šéftrenér Rajchert.
jR
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Zlatá svatba manželů Táborských

Slavnostní zápis dne 13.6.2009 u příležitosti zlaté svatby
manželů Táborských z Lovosic, kteří se dne 13.6.2009 dostavili do obřadní síně, aby si slavnostně připomněli svůj
manželský slib, který si dali před 50 lety.
V obřadní síni lovosického Městského úřadu oslavili manželé Miloslav a Oldřiška Táborští z Lovosic zlatou svatbu.
Své ano si řekli před padesáti lety 6.6.1959 na Frýdlantské
radnici.
Pan Milan se narodil 4. září 1937 v malé vesničce Tuněchody u Pardubic. Zde prožil, se svou sestrou, celé dětství
a mládí. Vyučil se v Mostě bagristou a poté narukoval na
vojnu. Vojenská služba ho zavála do Jizerských hor, k posádce do Hajniště a odtud se do svých rodných Tuněchod
na stálo již nikdy nevrátil. Tady se začala psát další kapitola
jeho života.
Paní Olinka se narodila l8. ledna 1940, také v malé vesničce, Křečhoř u Kolína. Po válce, se svými rodiči a bratry,
odešla osídlit pohraničí. A jak osud chtěl, jejich novým domovem se stala vesnička v Jizerských horách, Dolní Řasnice. Po školních létech začala pracovat v zemědělství a následně pak ve stavební firmě Prefa Horní Řasnice. A protože
Trvalky kvetou jako o závod. Sušit můžeme téměř
všechny části rostlin (květy, listy, stonky, semeníky, plody
atd.). Důležité je správné načasování sklizně (poupě, plný
květ, atd.), protože jinak při sušení dochází k znehodnocení
materiálu (květy odkvetou i při sušení, semeníky se rozpadnou, atd.). K sušení využijeme teplou, dobře větranou
a tmavou místnost například, půdy, kůlny a pod.
Z hlíznatých rostlin rozkvétají kromě jiřinek ještě zahradní mečíky. Protože jsou květenství těžká, může být
prospěšná vhodná opora. Květy jsou velmi vhodné k řezu
a můžeme z nich vytvořit opravdu ohromné kytice. Aby
dlouho vydržely ve váze, řežeme je v době, kdy začínají
rozkvétat první poupata. Do vody ve váze je dobré přidat
některé přípravky, které prodlužují trvanlivost květů.
Truhlíky osázené balkónovými rostlinami stále na plno
kvetou. Kromě zalévání a přihnojování musíme také hlídat
výskyt houbových chorob. Za teplého a suchého počasí se
objevuje padlí, za vlhka plíseň šedá. Koncem měsíce můžeme začít s odebíráním řízků pro uchování matečných
rostlin přes zimu. Týká se to především fuchsií, pelargónií
a některých vegetativně množených letniček.
V srpnu přestaneme přihnojovat rostliny hnojivy s vyšším obsahem dusíku, který podporuje růst. Naopak na
dobré vyzrávání rostlinných pletiv, které je podmínkou
úspěšného přezimování dřevin, mají pozitivní vliv hnojiva
s převahou draslíku.
V plném proudu je sklizeň modrých peckovin. Jsou to
především v tuto dobu zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody se vyznačují vysokým obsahem minerálů, vitaminů a zvláště antioxidačních látek, které působí významně
proti stárnutí buněk. Dbáme na optimální termín sklizně,

Řasnice a Hajniště leží jen malinký kousek od sebe, došlo k osudovému setkání, které pana Milana a paní Olinku
spojilo na celý život. Zamilovali se do
sebe a uzavřeli sňatek.
V roce 1960 se jim narodila dcera
Miloslava a v roce 1961 syn Milan.
V září 1963 se celá rodina přestěhovala
do Lovosic. Pan Milan, zde dostal byt.
Byl zaměstnancem čížkovické cementárny a pracoval jako bagrista povrchového lomu. Tomuto podniku zůstal
věrný až do svého předčasného odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů. Složil střelmistrovské zkoušky a do důchodu odcházel
jako střelmistr. Paní Olinka začala pracovat na Lovosické

poště, a až do důchodu byla vzornou poštovní doručovatelkou. V současné době si svůj volný čas užívají od jara do
podzimu na své zahrádce v Sulejovicích a zimu tráví ve
svém bytě v Lovosicích. Po celý čas je jim věrným společníkem jejich psík Čertík.
Za ta léta se jim také značně rozrostla rodina. Jejich
dcera se vdala a se svým mužem Josefem je obdarovala
čtyřmi vnoučaty, Petrem, Janou, Petrou a Michalem. Jejich
syn se snachou Ivou jim přidal ještě vnuka Milana. Tím to ale
nekončí, protože vnuk Petr a vnučka Jana se babičce a dědovi postarali o další radost, přidali ještě pravnučky Terezku
a Haničku.
Lovosický starosta Jan Kulhánek s matrikářkou Annou
Suchou jim popřáli ještě dlouhá a spokojená léta, hodně
zdraví a hodně radosti z pravnoučátek. My se k přání připojujeme.
(hv)

VÝLET LODÍ BASTEI v sobotu 22. srpna 2009
S HUDBOU KAPELY REGIUS BAND JITKY DOLEJŠOVÉ
LITOMĚŘICE - LOVOSICE - ÚSTÍ NAD LABEM - BAD SCHANDAU
ZÁJEMCI O VSTUPENKY se mohou hlásit u paní HOZÁKOVÉ (změstnanci Lovochemie),
v informačním centru v Lovosicích - tel.č. 416 536 677, e-mail: info@meulovo.cz
v inform. centru v Litoměřicích na náměstí na tel. č. 773 650 090
NÁSTUPY:
Litoměřice: 7 hodin - přístav město • Lovosice: 8 hodin - Osmička - molo • Ústí n.L.: 9.30 - Vaňov
Předpokládaný příjezd domů kolem 19 hodiny – HEZKÉ POČASÍ ZAJIŠTĚNO!
Dospělí: 700 Kč, děti: 350 Kč.
Občerstvení na lodi je zajištěno, lze zakoupit,
děti za vysvědčení s vyznamenáním dostanou pohár zdarma

aby ovoce bylo již zcela vyvinuté, vybarvené, ale přitom
ještě pevné, nerozměklé, což je důležité zvláště při jakékoli přepravě. Nerovnoměrně zrající odrůdy sklízíme postupně probírkou.

Srpen
na zahradě
Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stromů jádrovin. Účinky tohoto zásahu byly již několikrát popsány. Kromě toho, že má oslabující efekt na růst
stromů, omezujeme odřezáváním celých dlouhých letorostů fyziologické poruchy plodů a zlepšujeme jejich vybarvení. Současně odstraňujeme i ty letorosty nebo listové
růžice, které jsou napadeny padlím. To platí především u
odrůd jabloní citlivých na tuto houbovou chorobu např.
Idared.
Pokračujeme v základním řezu peckovin tak, abychom
tuto práci zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu
řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou napadány klejotokem. Důležité je po řezu ošetření větších řezných ploch přípravky stromový balzám, štěpařský vosk nebo latex s přídavkem Kuprikolu.
Včas podpíráme stromy přetížené úrodou, aby se nerozlámaly větve nebo celé koruny. Z ovocných stromů
mají nejvíce křehké dřevo slivoně.
Proti hořké pihovitosti (fyziologické skvrnitosti) jablek
aplikujeme u citlivých odrůd poslední postřik kapalným
hnojivem Kalkosol 25, což je chemicky chlorid vápenatý.

Vápník v přijatelné formě lze dodat na list i ledkem vápenatým, nikoli ledkem amonným s vápencem, což je běžně
dostupné hnojivo.
Dokončujeme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní,
višní a meruněk, naposledy pak broskvoní. Koncem měsíce lze zkrátit letorosty broskvoní, na nichž jsou diferencována (vytvořená) květní očka jako základ úrody pro
příští rok.
U maliníku plodícího převážně v červenci odřežeme
těsně u země odplozené dvouleté výhony (začínají žloutnout), jakož i slabé, poškozené letorosty nebo takové,
které obrazily ze země mimo vymezenou plochu.
V době dozrávání hroznů může docházet k napadení
šedou hnilobou révy vinné. Hrozny jsou pokryty šedým povlakem houby a velmi rychle klesá jejich kvalita. U pozdních odrůd lze provést ošetření fungicidy, u raných odrůd
je vhodná sklizeň. Proti velmi silnému napadení zálistků
plísní révy vinné (peronosporou) zasahujeme především
měďnatými fungicidy. Silné napadení zálistků se může
velmi negativně projevit na kvalitě hroznů. U pozdních
odrůd můžeme provádět prosvětlení zóny hroznů odstraněním 1 až 3 listů. Tímto zásahem omezíme nebezpečí výskytu šedé hniloby na hroznech (v dobře provzdušněné
zóně hroznů má šedá hniloba horší podmínky pro svůj rozvoj).
V polovině srpna začínají dozrávat rané stolní odrůdy
révy vinné. mezi prvními se obvykle sklízejí odrůdy Vostorg,
Arkadia a Diamant. Tyto odrůdy jsou určené především pro
okamžitou přímou spotřebu hroznů. Ideální je po odstřižení
ihned konzumovat. Nejsou vhodné pro dlouhodobé skladování.
Petr Kumšta
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