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Teplo do Lovosic půjde horkovodem z Lovochemie
V listopadu 2007 schválilo zastupitelstvo Města Lovosice napojení města
Lovosice na centrální zdroj tepla z areálu Lovochemie a.s. minimálně na dobu
3 let. Po několikaměsíční diskusi se lovosičtí zastupitelé shodli v roce 2008 na
vybudování nových rozvodů teplovodu po městě. Většina městských domácností a školy využívaly až dosud teplo z plynových kotelen, a to od doby, kdy
byl zrušen v 90. letech tehdy velmi poruchový parovod ze Severočeských chemických závodů. V příštích letech budou městské byty v Lovosicích vytápěny
teplem z Lovochemie, později možná geotermální energií.

V pondělí 27. července byl při příležitosti
zahájení stavby „Tepelné rozvody města Lovosice“ proveden v Kostelní ulici slavnostní
výkop. Slavnostního aktu výkopu stavby se
ujali generální ředitel Lovochemie, a. s., Richard Brabec, ředitel společnosti ELTE,
s.r.o., z Ústí nad Labem Jaroslav Štochl
a starosta Lovosic Jan Kulhánek. Firma
ELTE bude rozvody v délce cca 5 km realizovat a vybuduje 47 předávacích stanic.
V Lovochemii bude samostatně vybudována
výměníková stanice.
K zahájení stavby starosta města Jan

Ireny Vodičkové bude zkušební provoz nových rozvodů zahájen do 15. prosince 2009.
Dílo pak bude předáno včetně úpravy povrchů do 30. dubna 2010. Tepelné rozvody
jsou dimenzovány tak, aby bylo možno v budoucnu využít přechod na geotermální energii. Mluvčí Lovochemie vysvětlila, že do
výměníkové stanice v Lovochemii bude přivedena nová přípojka páry z rozvodny páry
o tlaku 0,3 MPa a teplotě 155°C. Výstupní teplota topné vody se bude v odběrných místech pohybovat mezi 65 - 80°C v závislosti
na venkovní teplotě. Pro potřeby fakturačního
měření celkově dodaného tepla do soustavy
je navrženo přímé měření tepla rozdílem teplot mezi výstupní a vratnou vodou a celkovým množstvím vody na předávací stanici.
„Výkopové práce budou pro občany nepříjemné“, toho si je starosta Kulhánek vědom. Větší část prací by však měla být pro-

vedena do konce prázdnin, hlavně kolem
škol, aby děti neklopýtaly přes příkopy. Kompenzací nepříjemností za rozkopané komunikace by mělo být pro občany předpokládané snížení ceny z cca 600 na 500 korun za
gigajoul. „Cena tepla by měla být nižší již
tento rok, asi už od listopadu“, to alespoň slibuje jednatel Tepelného hospodářství města
Lovosic Milan Peterka. Úvěr na stavbu rozvodů ve výši cca 70 milionů bude město
splácet z prodeje tepla domácnostem.
Po slavnostním výkopu byla dne 27. července 2009 představiteli města Lovosice
a Lovochemie, a.s., slavnostně podepsána
v hotelu Lev i smlouva o zajištění dodávek
teplé vody z Lovochemie pro Město Lovosice. Město podepsalo s Lovochemií
smlouvu na dobu neurčitou. Hz, foto (hv)
Technické podklady byly převzaty z tiskové zprávy Mgr. Ireny Vodičkové.

Kulhánek uvedl, že se město vrací k vytápění z Lovochemie jednak z ekonomických
důvodů a zadruhé proto, že Lovochemie garantuje spolehlivost vytápění. Ředitel Lovochemie metaforicky zmínil, že projekt měl
sice dlouhé těhotenství, ale že se narodilo
zdravé děcko. „Cena tepla by se pro občany
Lovosic měla snížit až o 10 procent“, řekl generální ředitel Lovochemie Richard Brabec.
Díky novým modernějším rozvodům dojde
k minimalizaci úniku tepla ze systému. Sníží
se rovněž množství poruch.
Podle tiskové mluvčí Lovochemie a.s.

Jak se volilo v Lovosicích do Evropského parlamentu?
Je to již téměř tři měsíce (5. – 6. 6.), kdy proběhly volby
do Evropského parlamentu. Protože Lovosický dnešek nedostal žádnou oficiální zprávu, pídil se po výsledcích alespoň dodatečně. Na základě schválených výsledků uveřejněných Statistickým úřadem ČR byly pro Lovosice
vydány následující výsledky.
Celkem bylo v Lovosicích zapsáno 7 309 oprávněných
voličů. Vydáno bylo 1827 obálek a bylo odevzdáno 1817
platných hlasů, a účast byla tedy 25,0 %. Neplatných lístků

bylo odevzdáno 10. Voleb se zúčastnilo 27 politických
stran či sdružení a volilo se v 10 volebních okrscích. Aby
politický subjekt dostal svého zástupce do EP, musel překročit v rámci celé ČR hranici 5%.
V Lovosicích celkem přesvědčivě vyhrála Občanská demokratická strana, která dostala od voličů 526 platných hlasů
a to je 28,94%. Druhá - Česká strana sociálně demokratická
s 429 hlasy měla 23,61%, třetí Komunistická strana Čech a
Moravy 337 hlasů, což je 18,54 %. Žádná další strana již ne-

měla přes 5%. Nejblíže byla Strana důstojného života s 86
hlasy (4,73%) a Suverenita s 85 hlasy (4,67%).
Ostatním zbylým 22 politickým stranám a sdružením bylo
odevzdáno celkem 354 hlasů což je 19,48 %. Výše počtu
hlasů nepřevýšila průměr 2% na jednotlivý politický subjekt.
Jen pro zajímavost: Pět politických stran a uskupení dostalo jediný hlas a obsadilo v Lovosicích předposlední místo
pomyslného výsledkového žebříčku. Dvě strany nedostaly ani
ten jeden hlas a podělily se o poslední místo.
-jv-

Letní nálada,
aneb Jak se (de)formuje
veřejné mínění
Je nádherné poležet na břehu
rybníka s prohřátou a prosluněnou
vodou a dívat se na modrou oblohu, kterou popisují stíhači z Chotusic (letiště u Čáslavi -pozn.red.).
Dá se vysledovat i úkol, který dostali. Zkrátka idylka. Jenom nesmí
člověk vzít do rukou noviny. Hrůza!
Nevadí mi, že jsou zrovna oranžové, za několik dnů budou zase
třeba více modré. Spíše mi vadí,
s jakou lehkostí jeden druhého pomlouvá a špiní. To je ta
svoboda slova, kterou jsme vyvolávali, kterou jsme očekávali? Pomluvy, od zneužívání holčiček po nájemní
vraždy, vše bez jakéhokoliv důkazu. Pouhá zlovolná nařčení... Vím, je před volbami a ještě se dozvíme věci. Překvapuje mě ale, s jakou lehkostí média uveřejňují tyto dezinformace. Je jasné, že noviny musí být čtivé kvůli
prodejnosti. Když se ale ukáže, že informace byla pouhou
„kachnou“, pomluvou, redaktoři již věc na pravou míru neuvádějí. Informátor pochopitelně žádný takový zájem
nemá a nikdy ani neměl. Na napadeném nezaslouženě
zůstává stín z neprokázaného obvinění...
Zvláštní kapitolou jsou anonymní oznámení. Je povinností policie ČR se anonymním oznámením (udáním)
zabývat. Také Finanční úřad podobné informace prověřuje
ze zákona. Jsou teď jistě zavaleni spoustou předvolebních
kvazikauz. Taky mám problém. Někdo napíše oznámení
týkající se mé činnosti. Jsem pozván k podání vysvětlení
na Státní zastupitelství, nebo třeba na policii. Výsledek se
ale dozví jen ten, kdo mylnou informaci podal, já však se
nedozvím, jak bylo rozhodnuto. Tak se třeba pouze dočteme, že zastupitel podává oznámení na konkrétní rozhodnutí Zastupitelstva města, ale více se nedozvíme. Nedozví se to ani čtenáři, kteří pouze vědí, že bylo podané
trestní oznámení. Není možnost se hájit a Zastupitelstvo
je neoprávněně očerněno. Přemýšlím, co udělat s anonymním oznámením, které přijde na radnici. Nejjednodušší je předat ho rovnou tam, kam patří, tedy policii
nebo Finančnímu úřadu... Neřešit je na městském úřadě...
Policie i Finanční úřad nejsou zpolitizované tak, jako většina městských zastupitelstev, zejména před volbami.
Takže zlepšovák: Anonymové, posílejte prosím svá oznámení přímo tam - Policii, nebo na Prokuraturu...
Tak to by mohlo stačit...starosta si ostatně nemůže
stěžovat. Když tak učiní, dostane jednoduchou odpověď:
Chtěl jsi to, máš to!
Dostal jsem ale také SMS : Lovosice - Bílina 2 : 0. Začátek fotbalistům vyšel a tak rychle zchladit hlavu do rybníka. Nádhera !
Školákům přeji hezký start do nového školního roku.
Jan Kulhánek
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3. mimořádné zasedání
Zastupitelstva města
Jednání, na které se dostavilo 19 konšelů (ostatní byli omluveni) bylo svoláno na 30.července a jeho hlavní náplní bylo
řešení převodu nemovitostí a žádosti o dotace. Prvním bodem
jednání byla informace projektového manažera firmy „Dr.
Steiner Správa nemovitostí“ Ing. Leo Vychodila o stavu výstavby rezidence „Orbis Zámecký park“. Pod tímto honosným
názvem se skrývá rozestavěné torzo pod náměstím a jak jsme
se dozvěděli, právě probíhá úprava projektu s cílem zlevnění
celé stavby. Příčinou potíží je současná finanční krize, kdy
banky zpřísňují kriteria pro poskytnutí úvěrů. Počítá se proto
se zmenšením výměry bytů pro snadnější finanční dostupnost.
Předpokládá se, že v přízemí objektu se usadí Česká pošta
a.s. S opětovným zahájením prací se uvažuje na listopad t.r.,
dokončení stavby se čeká ke konci roku 2010 (optimistická varianta) reálnějším termínem je květen 2011.
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
Nejdiskutovanějším bodem se stala hned první záležitost,
kdy se jednalo o prodej areálu koupaliště včetně restaurace
a přilehlých garáží. Nemovitosti chce koupit firma Reader §
Falge Investments s.r.o. Terezínská 47 Lovosice za cenu stanovenou znaleckým posudkem na 795 080 Kč. Je přiložen
i urbanistický a architektonický návrh kanceláře Rudolfa
Hrušky z Ústí nad Labem. K tomu byly vzneseny první připomínky, kdy se zde počítá s velkou administrativní budovou
s bohatě dimenzovaným parkovištěm. Další námitkou byla
cena, která se zdála příliš nízká. Zde byl připomenut zchátralý stav většiny objektů a u urbanistického záměru rozdíl
mezi vizí architekta a skutečným řešením. Nakonec byl prodej těsnou většinou v poměru 13/3/2/1 schválen.
V dalším byl dán souhlas s prodloužením lhůty pro realizaci hrubé stavby rodinného domu panu Jiřímu Hoppovi
z Lovosic do 31.12.2009. ZM pak souhlasilo s bezúplatným
převodem pozemku a 7 ks veřejného osvětlení od firmy
Chládek § Tintěra a.s.

ZM schválilo dohodu o splátkách dluhu z nájmu bytové
jednotky č.20 Nádražní 886 s paní Lenkou Drapákovou (samoživitelka) který bude uhrazen 83 splátkami po 500 Kč.
Dále také s prominutím poplatku z prodlení ve výši 46 690 Kč
(80% pův. částky) panu Jiřímu Čečrdle z Lovosic.
Lékařský dům ve Školní ulici čp 476/3 bude dosavadním
nájemcům prodán za dohodnutou sníženou cenu z 10,9 na
8,6 mil. Kč. Důvodem je fakt, že se nenašel jiný zájemce. ZM
pak stanovilo minimální kupní cenu administrativní budovy
a přilehlých pozemků v ulici U Výtopny čp 367 na 2 930
452 Kč.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků v bývalých Prosmykách od pana Františka Novotného a dále
souhlasí se záměrem prodeje pozemků o rozloze 21 768 m2
pro případné vybudování fotovoltaické elektrárny.
DOTACE
Kvapem se blíží rok 2013, kdy budou pro naši republiku
končit možnosti různých dotací na bázi EU a město se snaží
o získání maximálního možného počtu těchto výhod. Proto
bylo rozhodováno o následujících projektech:
ZM tak schválilo podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci „Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části města Lovosice“. Celkové náklady jsou stanoveny na 31 484 560 Kč vč. DPH a z toho
město hradí 6 593 735 Kč. Celá suma se však musí platit
předem, takže výdaje ve výši 21 484 560 Kč budou kryty
z rozpočtu města a zbývajících 10 mil. Kč bude zajištěno ze
závazného úvěrového příslibu.
Dále ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci v rámci
„Operačního programu životní prostředí zaměřeného na
úspory energií“ pro akci „Realizace energetických úspor
v mateřské škole Resslova v Lovosicích. Počítá se s finanční spoluúčastí města ve výši min 10% celkových nákladů, které budou zahrnuty do rozpočtu města na rok
2010.
Poslední odsouhlasenou žádostí bude poskytnutí dotace
z Ministerstva financí na akci „Rekonstrukce ulic Vrchlického,
Sv.Čecha, Purkyňova, Jungmannova, Nerudova, Jiráskova,
Hálkova, Máchova, S.K.Neumanna a městské části Nové
Klapý v Lovosicích včetně veřejného osvětlení“. Celkové náklady se předpokládají 7 000 000 Kč, spoluúčast města
bude 5 416 000 Kč.
JiH/PaF

Výběr z rozhodnutí Rady města na posledních schůzích:
RM schvaluje:
- finanční příspěvek Farní charitě Lovosice ve výši
70.000 Kč na provoz sociálních služeb - Komunitního
centra Amicus, Charitní pečovatelské služby a Terénní
služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude
předložena EO a následně hlavní koordinační skupině KP.
- finanční příspěvek Občanskému sdružení Pápěří se sídlem Úštěk ve výši 3.000 Kč na projekt "Dobrovolníci
v nemocnicích". Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO a následně
hlavní koordinační skupině KP.
- finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené ÚK,
o.s. Litoměřice ve výši 5.000 Kč na zajištění poradenské
činnosti, půjčování kompenzačních pomůcek a zajištění
služeb pro sluchově postižené občany Lovosic. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude
předložena EO a následně hlavní koordinační skupině
KP.
- finanční příspěvek pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
ve výši 30.000 Kč na pořízení léků a zdravotnického materiálu nad limit, který hradí zdravotní pojišťovny. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude
předložena EO a následně hlavní koordinační skupině
KP.
- finanční příspěvek Svazu postižených civilizačnímu chorobami, místní organizaci Lovosice ve výši 10.000 Kč na
víkendový pobyt, přednášky o zdraví. Informace o využití
finančního příspěvku bude předložena EO a následně
hlavní koordinační skupině KP.
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finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR - Oblastní odbočka Litoměřice ve
výši 10.000 Kč na dvoudenní poznávací zájezd pro těžce
zrakově postižené osoby s průvodci. Informace o využití
poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO
a následně hlavní koordinační skupině KP.
finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR,
o.s.,místní organizaci Lovosice ve výši 20.000 Kč na
ozdravné pobyty a plavání pro zdravotně postižené občany, jednodenní zájezdy a kulturní akce v roce 2009. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku
bude předložena EO a následně hlavní koordinační skupině KP.
finanční příspěvek Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. v Litoměřicích - odbočka Lovosice ve výši 2.500 Kč na víkendový pobyt a sportovní
hry mentálně postižené mládeže. Informace o využití
poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO
a následně hlavní koordinační skupině KP.
finanční příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Litoměřicích ve výši 25.000 Kč na částečné
pokrytí nákladů Kontaktního centra v Litoměřicích a terénního programu v roce 2009. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO
a následně hlavní koordinační skupině KP.
finanční příspěvek Občanskému sdružení Šance v Lovosicích ve výši 35.000 Kč na provoz pečovatelské
služby. Informace o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO a následně hlavní koordinační skupině KP.
(Pokračování na str. 3)

Rada města schválila
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč, oddílu
atletiky TJ Lovochemie Lovosice na přípravu mladých atletů, kteří budou reprezentovat naše město a ČR na ME
juniorů v Novém Sadu a na MS 17tiletých.
- finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, Farní charitě Lovosice na realizaci festivalu dětských romských tanečních
a pěveckých souborů "Romfest", který se uskuteční dne
15. 8. 2009 v KS Lovoš Lovosice.
- napojení objektu Přívozní č.p. 114 ("Zámeček") na kanalizaci v ul. U Stadionu, která je ve vlastnictví Města Lovosice za splnění podmínek ORRaSM MěÚ Lovosice.
- Nájemní smlouvu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. na prodloužení vodovodního řádu na
p.p.č.1791 a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na Státní
fond životního prostředí na realizaci energetických úspor
na MŠ Resslova s Ladislavou Hamrovou a pověřuje
pana starostu jejím podpisem.
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na dodávku
malého nákladního vozidla: A-TEC, Příborská 2320, Frýdek Místek, AB Bohemia s.r.o., Soběraz 76, Železnice,
Sigma České Budějovice s.r.o., Nádražní 304, Včelná
a Unikont Praha s.r.o., Služeb 609, Praha 10
- darovací smlouvu na částku 10.000 Kč za účelem částečné úhrady nákladů spojených s účastí stavby "Rekonstrukce podchodu u Besedy Lovosice" v celostátní
soutěži Česká dopravní stavba roku 2008 uzavřenou se
spol. ateliér AVN, spol. s r. o., Ústí nad Labem a pověřuje
pana starostu jejím podpisem.
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RM souhlasí se zněním dohody o uznání dluhu a o splát-

-

-

-

kách dluhu za nájemné a služby a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města.
Monice Polomíkové, Mírová splátkový kalendář na splácení dlužného nájemného a poskytovaných služeb z bytu
o výši 4.803 Kč (vyúčtování 2008). Splátky budou hrazeny
ve výši 500 Kč/měsíc s účinností od 1.7.2009.
podnájem části pozemku parc. č. 2883 (orná půda) o výměře 324 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - zahrádkářská kolonie u Modly za bývalým učilištěm SCHZ) paní Kazimieře
Makulové, Lovosice. Pozemek je užíván jako zahrádka.
se zněním dohody o uznání dluhu a o splátkách dluhu za
nájemné a služby a pověřuje pana starostu jejím podpisem
s prominutím poplatku z prodlení (pohledávky) ke dni
13.7.2009 ve výši 46.690 Kč (80% z 58.362,-Kč), který
vznikl Jiřímu Čečrdle, Lovosice, a to z dlužné částky za
nájem a služby k bytové jednotce č. 12. RM doporučuje

-

-

-

-

(Pokračování ze strany 2)

prominutí poplatku z prodlení Zastupitelstvu města ke
schválení.
se záměrem prodeje pozemků parc.č. 2995/9 o výměře
12323 m2, 2995/13 o výměře 5058 m2, 2995/14 o výměře
698 m2, 2995/10 o výměře 3689 m2 v k.ú. Lovosice.
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 314/10, 7 ks
veřejného osvětlení od společnosti Chládek & Tintěra, a.s.
se zněním darovací smlouvy a doporučuje ke schválení
Zastupitelstvu města.
s návrhem Dodatku č. 3. ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v ulici 8. května 13/155, Lovosice, uzavřené dne 15.05.1995, nájemce UNIMA PLUS, s.r.o. se
sídlem Osvoboditelů 38, Lovosice, zastoupená ředitelem
společnosti panem Pavlem Donátem.
s návrhem Dodatku č. 4. ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v ulici 8. května 13/155, Lovosice, uzavřené dne 20.05.1991, nájemce UNIMA PLUS, s.r.o. se
sídlem Osvoboditelů 38, Lovosice, zastoupená ředitelem
společnosti panem Pavlem Donátem a pověřuje pana
starostu jeho podpisem.
se vstupem a uložením kabelů NN na pozemku parc.č.
672/2 v k.ú. Lovosice, který je ve vlastnictví Města Lovosice, pro účely územního řízení a stavebního povolení,
pro společnost Závodný ELEKTRO s.r.o., Lhotka 180,
739 47 Kozlovice, při respektování podmínek ORR a SM.
RM bude předložen ke schválení návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku stavbou.
s revokací usnesení ZM č. 21/I/2008 a schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.st. 166/2, p.č.st. 170/2 v k.ú.
Prosmyky od Františka Novotného, Litoměřice. RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a doporučuje schválení Zastupitelstvu města.
s vybudováním bezbariérového přístupu k dětské ordinaci
v objektu Školní 41/1 (MUDr. Kožíšek) na pozemku p.č.
360 v k.ú. Lovosice podle předloženého návrhu na vlastní
náklady.
s prodloužením lhůty pro realizaci hrubé stavby (ukončené 1. NP) rodinného domu na pozemcích p.č.
2139/121, 2139/108 v k.ú. Lovosice pro Jiřího Hoppa, Lovosice, a to do 12/2009. RM doporučuje schválení Zastupitelstvu města.
s výší minimální kupní ceny nemovitosti čp. 367 v ul.
U Výtopny, pozemku p.č. 1591, 1200/4, 1593/1 v k.ú. Lovosice, a to 2.930.452,- Kč. RM doporučuje schválení Zastupitelstvu města.
se snížením minimální kupní ceny nemovitosti Školní
476/3 a části pozemku parc.č. 222/1 v k.ú. Lovosice na

Lovosické „vrhačské hecy“
Když ze Strahova přišla zpráva, že se letos pro nedostatek přihlášených neuskuteční Mistrovství republiky zrakově postižených v lehké atletice, zavládla v našem oddíle rozmrzelost. Celý rok trénování v posilovně a na stadionu, i hecování - a pořádná soutěž nebude?!
"Bude!" Prohlásil kategoricky trenér našich
atletů. "Uděláme si oddílový přebor."
"Proč jen oddílový? Pozvěte další sportovce, dejte možnost i začátečníkům, my
vám pomůžeme," navrhli mladí červenokřižáci.
A tak se v úterý 21. července odpoledne
na lovosickém stadionu sešli severočeští
sportovní veteráni a jejich mládežničtí pomocníci, aby se vzájemně vyhecovali k pořádným výkonům v hodu oštěpem a diskem
a ve vrhu koulí. "Vyhecovat" se dala i mamka
naší mládežnické pomocnice Jany a vypadá
to, že zvláště hod oštěpem jí učaroval. Rozhodně slíbila, že si občas přijde zatrénovat.
Protože se kromě tří zdejších nevidomých
vrhačů do soutěže zapojil i prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců

částku 8.600.000 Kč. RM doporučuje schválení Zastupitelstvu města.
- prominutím místního poplatku Anně a Ondřeji Lamperovým za zábor veřejného prostranství z důvodu umístění
lešení při opravě fasády rodinného domu v ul. Karla Maličkého čp. 14/386, Lovosice.
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč
Klubu českých turistů Lovosice na podporu turistiky v roce
2009, která v letošním roce slaví výročí 50 let od svého
založení.
- s čerpáním finančních prostředků v maximální výši
200.000 Kč z fondu reprodukce investičního majetku
CŠJ v Lovosicích k nákupu Mrazícího boxu o rozměrech
2,8 x 2,6 x 2,2 m v provedení z PU panelů.
- s přijetím následujících sponzorských darů pro ZŠ Všehrdova 1, Lovosice: dárce hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje dar v celkové hodnotě 1.039,35 Kč (13 ks
knih 869,70 Kč, 9 ks DVD 169,65) dárce firma Jiří Plicka,
Elektro-spol. Lovosice dar v celkové hodnotě 4.320 Kč
(přeprava zavazadel žáků na ozdravný pobyt), dárce
Dr. Oetker, s.r.o., Kladno dar 80 ks výrobků VITALIS.
- se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č. 2883
o výměře 370 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - zahrádkářská
kolonie u Modly za bývalým učilištěm SCHZ).
- se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č. 2666
o výměře 190 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - Nové Klapý,
sousedství ul. Tylova).
- se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č. 2665
o výměře 190 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - Nové Klapý,
sousedství ul. Tylova).
- s prodejem pozemku parc.č. 985/2 ostatní plocha o výměře 131 m2, pozemku parc.č. 985/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 253 m2, parc.č. 985/4 ostatní plocha
o výměře 33 m2, parc.č. 985/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101 m2, parc.č. 985/7 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 18 m2, parc.č. 985/8 ostatní plocha
o výměře 16 m2 včetně budov, k.ú. Lovosice a budovy na
pozemku parc.č. 985/6 (garáže) a s prodejem pozemku
parc.č. 988/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106
m2, parc.č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
315 m2 a parc.č. 988/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 v k.ú. Lovosice včetně budovy (restaurace)
společnosti Raeder & Falge Investments s.r.o., Terezínská 47, Lovosice za celkovou kupní cenu 795.080 Kč stanovenou znaleckým posudkem.
- s pronájmem části pozemku parc.č. 323/2 o výměře 277
m2 v k.ú. Lovosice společnosti KOVOŠROT GROUP CZ
a.s., Papírenská 604/3, Děčín na dobu určitou do
31.12.2009 za účelem využití provozovny výkupu sběrných surovin (ul. Zámecká). Cena nájmu je 30 Kč/m2/rok.
podle vebové strany MěÚ připravil
-jč-

Jaroslav Pata, byl tu nárok
na medaile. Postaral se o ně
sám trenér Ladislav Krajíček.
Byly nejen hmatné, ale také
chutné. Upekl je totiž z lineckého těsta. Pamětní listy
na svém chráněném pracovišti v rekordním čase vyrobil
člen oddílu Milan Šauer; o
ceny se postarali členové
Mládeže Českého červeného kříže. Moudře usoudili,
že váz a pohárů už má doma
každý z našich zdatnějších
sportovců dost, a tak pro
ceny zašli do řeznictví.
Velkou čabajku si za celkově třetí místo ve vrhačském trojboji odvezl do Ústí nad Labem
Olda Mach. Radost měl i z toho, že v oštěpu porazil loňského Mistra ČR Vladimíra Krajíčka.
Se štanglí loveckého salámu odjížděl Jarda Pata z Bruntálu, suverénní vítěz ve vrhu koulí.
Já mohla být pyšná na manžela, který v disku vyhrál nad dosavadním Mistrem ČR Jaroslavem Patou, po sečtení bodů se stal absolutním vítězem a získal tak nádherný kus uzeného.
Tak co, nelitujete, že jste si taky nepřišli zasoutěžit?
Stáňa Krajíčková, jednatelka oddílu ZP sportovců TJ Lovochemie Lovosice
(foto vlastní)
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Doly třkrát jinak

Není už komu
Včera jsem koukal před sebe
do zelena
a myšlenky pustil
jen kousek před nos
na spodní větvi jabloně
sedí kos
zpívá a kouká na mne
úkosem
dnes tu létá kosice
z jabloně ke hnízdu v túji
a zpět
místo zpěvu
křičí
to se pozná
nevidím dravce
není tu kocour
tak proč?
pozdě odpoledne
sbírám do trávy spadaná jablka
vedle jednoho
leží kos
nezpívá
nesu ho pohřbít pod břízu
kde je klid
kolem mne lítá kosice
nekřičí
nezpívá
není už proč
není už o čem
oldjerry

Občanské sdružení Středohoří sobě
připravilo na sobotu 18. července vlastivědnou exkurzi s nádechem geologie,
historie i ekologie. Sraz byl před devátou
na nádraží v Podsedicích, ale většina
účastníků vyjela už v 8 hodin z Lovosic
do Podsedic po Švestkové dráze Z nádraží v Podsedicích se šlo pěšky do provozovny Granát Trutnov, kde se uskutečnila prohlídka důlního provozu
a seznámení s technologií těžby českých granátů. Celé území výskytu pyropu českých granátu je vyhlášeno jako
chráněné ložiskové území. K těžbě byly
doporučeny oblasti Podsedice - Dřemčice, Třebívlice a oblast Staré - Linhorka.
Pan vedoucí nám po prohlídce provozu
ukázal i některé ostatní nerosty, které se
při výrobě granátů našly. Šli jsme se
také podívat na výsypku hlušiny, kde někteří hledali (a našli) malé granáty. To už
lilo jako z konve a cesta byla řádně bahnitá. Poté jsme se vrátili zpět do Podsedic a šli jsme na místo, kde až do 2.
světové války stávala česká osada Doly.
Kvůli mohutnému dešti se naše řady poněkud ztenčily.
Bc. Helena Patráková nás seznámila
s historií a okolnostmi zániku tohoto
sídla. Obec Doly byla zbourána roku
1942 a zároveň vymazána katastrálně.
Obyvatelstvo bylo Němci vystěhováno
do okolních obcí. Místo mělo sloužit jako
střelnice a cvičiště. Poslední budovy byly
strženy v roce 1950. Naše cesta pokračovala do bývalé cihelny v Solanech (tj.
důl na hlínu), kde dnes sídlí bylinková
biofarma
občanského
sdružení
M.R.K.E.V. ("Mírně Radikální Kolektiv
Ekologické Výchovy“ je neregistrovaná
biofarma a občanské sdružení za za-

Šumavské momentky
Od hor k horám
No - zdánlivě to je blbost. Mám hory pár set metrů od
domu - nač je tedy potřebuji měnit za jiné? Odpověď odkládám…. hledám ty důvody. První je ten, který by vyslovil
zlomyslný kamarád : vole - jsi jak má ženská, nevíš co
chceš a nedáš pokoj, dokud to nedostaneš. Trochu to
šmajdá - nejsem ženská, už vůbec ne jeho a naše hory
mám rád. Že by touha objevovat stále nové věci ? No to už se blíží alespoň trochu k realitě. To není touha jen
má, po objevech a objevování touží skoro každý : někdo
objevuje nové brouky a bručí za to v Indii. Někdo objevuje
nové léky a většinou se na něj za krátký čas zapomene.
Někdo zjevuje nové mlhoviny, jiný kytky, další neolitická
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chování starých odrůd jedlých plodin
a ručních řemesel, návratu člověka v přírodě a rozvíjení dobrovolné skromnosti.)
Účastníci exkurze si farmu včetně sušárny bylinek a políčka prohlédli; bohužel ale pořád pršelo. Dozvěděli jsme se,
že během léta se bude kosit louka mezi
stromy a bylinkami; bylinky se budou
sklízet a sušit. Také se bude izolovat
podkroví domu slámou a hliněnými omítkami. O víkendech přijíždějí na biofarmu
sympatizanti pomáhat s kosením trávy
a se sklizní bylinek.
Z farmy jsme se přesunuli do Třebívlic
a v 17 hodin odjeli zpět do Lovosic. Výlet to byl opravdu zajímavý, ale organizátoři měli objednat lepší počasí.
O prázdninách se uskutečnily ještě další
dva výlety, exkurze po památkách venkovské architektury spojená s návštěvou kozí farmy do Merboltic v sobotu 8.
srpna 2009 a Studánkové putování po
Libčevesku (prohlídka kostela a zámku

sídliště, nové pohledy na staré známé věci. Jsou i tací, co
vyhledávají a objevují stále nové ženy. Hvězdář, botanik,
paleontolog a archeolog, básník… a satyr.
Nejsem ten ani onen, žádný z nich. Nebudu si ani lichotit, že bych byl mykolog jen proto, že jsem už před lety
objevil, že na Šumavě rostou houby. To je právě ten případ, že kdos Ameriku objevil - po milionech Kolumbů. Ony
tedy mršky (houby) rostou všude, nejen na Šumavě, dokonce třeba i v podlaze naší chaty. Dovedně se při tom
maskují, navenek předstírajíce, že jsou plísněmi. Podlehl
jsem dojmu, že na Šumavě patří do základní výbavy
houbaře kosa. Už brzy jsem měl poznat, že tentokrát
mne můj skepticizmus zradil. Jako bych sám neuměl vyprávět věci, které se skutečně staly , ale s nadsázkou...
Houby ale rostou opravdu všude a to i ty velice žádané,
jenomže v našich krajích rostou - na můj vkus - moc daleko od sebe. Kdysi jsem zažil houbovačky - v Beskydech,
za Bezdězem, v Heřmanicích (můžete si vybrat - v republice je deset Heřmanic) a čas od času se mi ty houbařské orchideje vrací - ve snech, v mé představivosti a týrají mne. Můj sen - odjakživa - byl najít hodně hub,
hodně dobrých hub, hodně ceněných, spíše trofejních hub
: bílých hřibů, křemenáčů, královských hřibů a pravých
hřibů (za praváky je považováno více druhů, ale já mám
na mysli ten, který pan Smotlacha pojmenoval Boletus boletus), nebo hřib bronzový… či některého ze pstřeňů…
To jsem doufal - já naivka - najít právě na Šumavě a to
nejen letos. První dovolenou na Šumavě jsem si objednal
už před dvaceti lety, jenže krátce před odjezdem jsem měl
autonehodu. Další rok bylo špatné počasí, pak mi zaměstnavatel nedal dovolenou v sezóně hub. Pak jsme změ-

v Libčevsi, zázračné studánky v Lahovicích a v Sinutci, prohlídka bio-provozů
Zámeckých sadů Chrámce) - ve spolupráci se Švestkovou dráhou v sobotu
29. srpna 2009.
O.s. Středohoří sobě i letos vyhlásilo
soutěž STŘEDOHOŘÍ V KÝČI (dispozice viz www.stredohorisobě.wz.cz),
uzávěrka soutěže je 30.9.2009, slavnostní vyhlášení vítězů 17. října 2009
v Kulturním centru Řehlovice. Milovníkům Severního Polabí pak doporučuji
reprint stejnojmenné publikace od
V. Wachsmanna z roku 1888, kterou
vydalo v roce 2006 občanské sdružení
Ústecká kulturní platforma ’98 (SEVERNÍ POLABÍ OD LITOMĚŘIC AŽ
K HŘENSKU). V případě, že máte
o knihu zájem, lze ji objednat na emailové adrese: info@ceskestredohori.cz, nebo na telefonu 774 923 549.
V Lovosicích lze knihu po předešlé domluvě zakoupit i osobně.
Hz

nil jsem zaměstnání a neměl nárok na dovolenou. Jindy
jsem protrpěl podzim, když jsem se po nějakých lécích stal
majitelem anémie. Než zabralo specificky vázané železo,
bylo po houbách. Nato asi tři-čtyři roky jsem pracoval na
takovém »japonském« místě, kde prostě nebyl čas na to,
dovolenou si vůbec vybrat, natož to udělat v nějaký určitý
čas. Sice jsem ji dostal slušně zaplacenou, ale houby… no
- houby. Jednou mi onemocněla manželka, která je neodmyslitelnou družkou mých dovolených. Stejně bych tam
sám neměl klid… Prostě a jednoduše : furt bylo něco, co
vadilo, překáželo, znemožňovalo a - dost! nechci použít
slovo z těch, proti nimž v podstatě brojím.
Tak mi to vyšlo až letos…
Lovecká chatka, již trošku moderněji vybavená, tři kilometry od rakouských hranic, kilometr za malou vískou,
sice u silnice, ale nikoli frekventované, na kraji hvozdu,
v tichu, klidu, no - paráda. Louky, lesy… sem tam mokřina.
Zásoba dřeva, která se ukázala být veeelmi užitečná...
Majitel nám předvedl, co vše nám umožňuje chata
a okolí, kde lze nakoupit, kam jít na pivo a už i tady
vznikla skoro zásadní nepříjemnost. Na odchodu u pro jistotu u už otevřených dveří auta, řekl : Vím, že jste sem přijeli kvůli houbám. No - nebudu vás šponovat - moc nerostou…. Já nevím proč - ale nějak nám to nevzalo
náladu. Asi jsme si věřili a nejen sobě : i tomu počasí,
které bylo na vině. Tři dny před naším odjezdem se ještě
více ochladilo a to houby skutečně, ale skutečně nemají
rády.
Tak na poprvé je toho dost - dlouhé texty unavují a dokonce otravují a lidi je nečtou. Pokud vás bude zajímat pokračování, tak nashledanou v příštím čísle...
-jč-

V Programu Severozápad je pro období
2007 až 2013 celkem připraveno přibližně 19
miliard korun (745 911 021 €). Projekty z 5.
výzvy byly schváleny na konci června 2009
a uspěl přibližně každý třetí žadatel, mezi 73
projektů bylo rozděleno více než 2 miliardy
korun.. Lovosice bohužel ani tentokrát neuspěly. S projekty doposud uspělo 191 žadatelů, ve většině oblastí podpory je však
zájemců více, než může program uspokojit.
Jiří Šulc, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Petr Vráblík, ředitel Úřadu Regionální rady představili
16. července na tiskové konferenci činnost
Regionálního operačního programu Severozápad v uplynulém období. Z těch asi 11,5
miliard korun dosud rozdělených bylo nejvíce použito na regeneraci a rozvoj měst, a
to přes 6 miliard korun, na dopravu a dopravní obslužnost cca 2,5 miliardy korun a
na rozvoj cestovního ruchu asi 2 miliardy.
Hospodářská krize realizaci projektů v regionu Severozápad příliš neohrozila; jak

Z Regionálního operačního programu Severozápad rozděleno přes 11,5 miliardy korun

LOVOSICE (opět) OSTROUHALY
uvedl Jiří Šulc, zatím se v rámci Ústeckého
a Karlovarského kraje zastavily jen dva projekty, na Litoměřicku ani jeden. Po tiskové
konferenci následovala exkurze na stavbu
některých schválených projektů.
Řediteli úřadu Regionální rady Ing. Petru
Vráblíkovi jsem položila otázku, které je hlavní
kritérium pro výběr projektu mezi schválené:
kvalita projektu, účel, eventuálně místo realizace. Uvedla jsem, že jsme dvakrát žádali o
dotaci na rekonstrukci Pfannschmidtovy vily
a její úpravu na Muzeum Lovosicka a pro
další kulturní účely a neuspěli jsme.
Odpověděl, že ty dva projekty nezná detailně: „Nevím, jestli v té první výzvě Lovosice neskončily na nějaké chybě. Jestli
nebyly vyloučeny kvůli termínu nebo špatně
formulovaným etapám. Je třeba konzultovat,

Labská paroplavební společnost
byla v červnu ustavena v Litoměřicích
Labská paroplavební společnost je
obecně prospěšná společnost, která vznikla
z původního sdružení obcí ležících na Labi
mezi městy Roudnicí nad Labem a Ústím
nad Labem. Od května minulého roku přistávala výletní loď Porta Bohemica v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích,
Velkých Žernosekách, Ústí nad Labem - Vaňově a na jezeře v Píšťanech. Letos byla
prodloužena trasa o 12 km až do Štětí a činí
celkem 55 km; cestující vozí Porta Bohemica 1. K těmto místům se budou přidávat
další obce na trase, a to podle toho, jak se
bude dařit budovat přistávací mola.
Zahájení provozu pravidelné veřejné
lodní dopravy na této trase v roce 2008 bylo
jedním z nejvýznamnějších kroků učiněných v zájmu rozvoje turistického ruchu a
propagace Ústeckého kraje. Na provoz
osobní lodní dopravy přispívalo sdružení
obcí Labská paroplavební společnost. Pro
velký úspěch plavby v loňském roce bylo
přikročeno k dalšímu kroku. Dne 30. června
byla v Litoměřicích založena obecně prospěšné společnost o názvu Labská paroplavební společnost. Zakládajícími členy se
staly Litoměřice, Ústí nad Labem, Roudnice
nad Labem a Lovosice. Zakládající členové
zároveň zvolili správní, odbornou a dozorčí
radu. Ředitelem Labské paroplavební společnosti se stal litoměřický místostarosta Jaroslav Tvrdík. Oficiální vznik společnosti

bude potvrzen po zápisu do obchodního rejstříku, což se stane v průběhu srpna 2009.
Společnost bude pečovat o osobní lodní dopravu na Labi a v roce 2010 by měla zajišťovat rovněž provoz osobní lodní dopravy
na řece Ohři z Terezína do Litoměřic.
Do Labské paroplavební společnosti
mohou časem přistupovat i další obce.
Vstup našeho města do o.p.s. Labská paroplavební společnost byl schválen Zastupitelstvem Města Lovosice 16. března
2009, zároveň byl schválen i statut společnosti a zakládací smlouva.
Další společností, která zajišťuje plavbu
po Labi a Vltavě je Labská plavební společnost, s.r.o. se sídlem v Děčíně II - Nové
Město, Kamenická 692/199, která byla zapsaná do obchodního rejstříku 28.ledna
2008. Pro ni brázdí vody Labe a Vltavy výletní loď Porta Bohemica, která jezdila od
4.7.2009 tři dny v týdnu dopoledne z Mělníka do Obříství a zpět, odpoledne z Mělníka do Beřkovic a zpět. Další dva dny
vozila cestující dopoledne z Mělníka do
Roudnice nad Labem a odpoledne zpět.
Celková trasa plavby spojovala Ústí nad
Labem s Obřístvím. Výhledově se uvažuje
o prodloužení plavby až do Drážďan, jak se
jezdilo v minulém století. Z Děčína do Hřenska jezdila od května do září loď Poseidon.
Možná tedy, že se plavby z Obříství až do
Drážďan opravdu někdy dočkáme.
Hz

napsat projekt opravdu kvalitně. Většina
měst se už projekty naučila psát a mnohdy
se projekty liší v hodnocení jen v desetinách
bodů. Sestaví se pořadí, a zdroje, které má
Regionální rada k dispozici, nejsou neomezené. Uspějí jen projekty, které budou nejlépe hodnoceny. Doporučuji opravdu, přijít
k nám na konzultaci.“ Nejdůležitější je kvalita
projektu, místo realizace je méně důležité.
Během exkurze byly představeny stavby
některých velkých projektů přímo v terénu:
v Litoměřicích projekt Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice za 225 milionů korun, dotace ROP činí v tomto případě
208 milionů. Navštíven byl rovněž projekt
Svatostánek Českého Vinařství, který je postupně realizován v gotickém hradu; dotace
zde činí 137 milionů. Součástí zrekonstruovaného objektu budou například výstavní
prostory, multifunkční společenský sál, návštěvnické centrum nebo archív vín.
V Trávčicích se jedná o projekt za asi 10
milionů korun - jde o vybudování přívozu a
propojení páteřních cyklostezek Labe-Ohře
(stavba zázemní budovy, nástupní můstky,
výstavba přístřešku pro sezení a nákup lodi
a vyznačení cyklotrasy); trasa cyklotrasy povede z přívozu v Nučničkách do Terezína a
má být významným přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v této oblasti. Starosta Miloš
Řepa si stěžoval na spolupráci s konzultační
firmou, která připravovala žádost o dotaci.
Ředitel úřadu Ing. Petr Vráblík mu doporučil

Máme to dál...
...pro šroubky, matičky, vruty a jiné spojovací prvky a hejble. Prodejna spojovacího
materiálu se nám přestěhovala z Terezínské
do pro ni výhodnějších prostor k Lovochemii.
Kdepak krámek, kde se tři prodavačky a zákazníci tlačili i s pulty a regály na dvaceti

obracet se přímo na úřad Regionální rady,
který slouží také jako poradenské centrum
pro žadatele o dotaci z ROP Severozápad.
Kvalifikovaní odborníci starostům a dalším
žadatelům zdarma poradí.
V Roudnici nad Labem zhlédli účastníci
projekt Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem, což znamená rekonstrukci Karlova a Husova
náměstí a ulice Rvačov v Roudnici nad
Labem. Dotace na projekt činila 52 miliony.
Obě města Litoměřice i Roudnice získala
velké dotace, ale hodlají v podávání žádostí
pokračovat. V Roudnici je zájem postavit
ubytovací středisko pro turisty, výhledově odkoupit zámek a provést jeho rekonstrukci.
V současné době je do ROP Severozápad možno podávat žádosti do Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských
zdrojů, kde je v aktuální €€výzvě, která
končí 15. září, k rozdělení připraveno 200
milionů korun. Překládat je možné rovněž
projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury, v této oblasti je k rozdělení připraveno 810 milionů korun a lhůta pro podání
žádostí končí také 15. září. Úřad Regionální
rady jako součást řídícího orgánu ROP Severozápad v rámci své činnosti zdarma poskytuje potenciálním žadatelům konzultace
k projektovým záměrům, případně odpovídá
na konkrétní dotazy v souvislosti s vyplňováním projektových žádostí. Maximální výše
dotace ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Záleží však na zaměření
projektu. Zatím bylo podáno asi 525 žádostí
od měst, obcí, soukromých firem i různých
společností.
Hz
čtverečních metrech. Nová prodejna je prostorná, vzdušná, materiál si můžete vybírat
nejen očima a slovy, můžete si ho v klidu prohlédnout a máte čas si rozmyslet, co je pro
vás nejvhodnější. Prodavačky jsou z těch, co
se umějí i zasmát a tak je nakupování nejen
pohodlnější, ale i příjemnější. Jenom to je až
o kilometr dál pro všechny zákazníky od Obchodní ulice na západ...
-jč-

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
je to, za co chválíme
prodejnu Svět módy
v areálu bývalého
Učiliště proti Lovochemii. Jakkoli je to i
v zájmu prodejny,
nepřehlédnutelný je i
ohled na postižené
spoluobčany, vozíčkáře. Nic na tom nemění ani fakt, že pro
tuto citlivou úpravu
zde zde byly při rekonstrkci mimořádně
dobré prostorové
podmínky.
-jč-

Děkujeme touto cestou za velmi milou a dojemnou atmosféru,
kterou nám připravili zástupci Městského úřadu v Lovosicích,
pan starosta Jan Kulhánek a pani matrikářka Anna Suchá, při
obřadu na naší Zlaté svatbě 13. 6. 2009. Chtěli bychom také
poděkovat za krásná slova při závěrečném přípitku a za
všechny krásné dary od MěÚ. Vřelé díky!
Zlatí manželé
Milan a Olina Táborští
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DÁLNIČNÍ MOST VCHYNICE

Dálnice D8 v úseku 0805 Lovosice Řehlovice je část uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha - státní hranice ČR
- SNR. Trasa je vedena po katastrálních území obcí: Lovosice, Vchynice, Boreč u Lovosic, Velemín, Opárno, Chotiměř,
Dobkovičky, Libochovice, Prackovice nad Labem, Dubice,
Radejčín, Habrovany, Žim, Řehlovic a Stadice. Celková délka
stavby 0805 je 16,412 km. Součástí stavby jsou tři mimoúrovňové křižovatky (Lovosice, Bílinka a Řehlovic), tunely
Prackovice a Radejčín, 18 dálničních mostů a 9 nadjezdů nad
dálnicí. Z hlediska realizace se stavba dělí na 6 samostatných
částí, které však nebudou uváděny do provozu samostatně.
Stavba 0805 bude zprovozněna jako celek. Samostatné
stavby tohoto úseku dálnice jsou: trasa dálnice (stavba A),
most Vchynice (B), most Opárno (C), most Dobkovičky (D), tunel Prackovice (E) a tunel Radejčín (F).
Stavba mostu Vchynice je pro Lovosice zvlášť důležitá v tom, že při její realizaci dojde
k úplné uzavírce stávajícího mostu na silnici I/8 ve směru na Teplice. Proto byl vybudován
obchvat kolem Lovosic, aby při této uzavírce nedošlo k nadměrnému zvýšení dopravy na

silnici I/30 z Ústí nad Labem kolem Labe přes lovosickou čtvrť Holoubkov na výjezd z Lovosic na Teplice. Realizace mostu je plánována v období od 16. prosince 2008 do prosince
2010. K úplné uzavírce silnice I/8 dojde zhruba po dobu dvou let. Ke zpoždění zahájení
stavby došlo zejména odvoláním na vydané stavební povolení. Od 5.3.2008, kdy bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení, bylo řízení přerušeno k doplnění potřebného souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 15.8.2008
bylo vydáno stavební povolení, ale bylo proti němu podáno odvolání ekologů. Účastnici řízení se měli vyjádřit k podanému rozkladu. Teprve 26.1.2009 byl rozklad zamítnut.
Stavba B - most Vchynice je komplex 38 stavebních objektů. Rozhodujícím je stavební
objekt 202 - dálniční most Vchynice. Délka mostu je 242,8 m, výška 15,45 m. Zajímavé specifikum tohoto objektu je 192 m dlouhý protihlukový tubus uložený na nosné konstrukci. Most
je založen na vrtaných železobetonových pilotách profilu 1,2 m a hloubky až 22 m. V současné době je na mostu 202 provedeno hlubinné založení pravého mostu a realizuje se výstavba pilířů. Celkové náklady na most jsou 710 milionů Kč. Pro rok 2009 je na stavbu vyčleněno 170 milionů Kč. Úpravou technologie je most stavěn po polovinách, což umožnilo
prodloužit provoz po stávající komunikaci I/8 o několik měsíců a umožnilo vybudování obchvatu u Lovosic - Holoubkova, na který byl převeden provoz. Po ukončení stavby mostu
zůstane obchvat u Holoubkova zachován a bude sloužit zejména pro místní dopravu. (hv)

FUNGUJE ?

Strana Věci veřejné
se představila ve Vinárně Hrozen
Na pozvání několika lovosických občanů se ve středu 5. srpna 2009 uskutečnila ve vinárně Hrozen beseda s členy
strany Věci veřejné. Na besedu nepřijel její
předseda Radek John, kterého místopředseda Mgr. Škárka omluvil, že musí neodkladně řešit očerňující mediální kampaň
v Praze, v některých novinách vyšly nepravdivé informace. Besedy v Lovosicích
se ale zúčastnilo pět významných představitelů strany Věci veřejné (výkonný
místopředseda VV a leader kandidátky VV
v Ústeckém kraji Mgr. Jaroslav Škárka,
místopředseda strany Mgr. Josef Dobeš,
kandidáti VV do Poslanecké sněmovny
ČR za Ústecký kraj Bc. Stanislav Antal
a Ing. Radka Brewer a místopředsedkyně
strany VV Ing. Lenka Andrýsová). Radek
John přijede do Lovosic v náhradním termínu pravděpodobně v září 2009. Věci veřejné jsou malá politická strana,
v současné době mají své zastupitele
v městských částech Praha 1 a 5. Ve volbách do Evropského parlamentu získala
2,4 procenta hlasů. Strana vydává občasník Věci veřejné, číslo Léto 2009 bylo na
besedě rozdáváno.
V úvodu besedy s občany nastínil
Mgr. Jaroslav Škárka některé programové
zásady strany Věci veřejné, patří mezi ně
třeba Méně peněz ministerstvům, více
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peněz obcím, Opravy silnic mimo obydlená území 24 hodin denně, Přímá volba
starostů, hejtmanů a prezidenta a Volby
přes internet. Pak dostali slovo občané,
kterých přišlo diskutovat přes čtyřicet.
První otázku položil Ing. Petr Obruba, týkala se předpokládaného nedostatku stomatologů za deset let; stárnou nejen
v Lovosicích. Bylo řečeno, že jednou z priorit Věcí veřejných je provést reformu armády a finance takto získané vložit do
vzdělávání, rozvoje vysokých škol, výzkumu a na platy učitelů. Otázky se stočily
na místní problémy a to bezpečnost některých lovosických ulic a nádraží, řešení
sociálně nepřizpůsobivých osob, zaměstnávání cizinců přes agentury, ale
i změnu pracovní doby ve školkách. Přítomným bylo oznámeno, že byla v Lovosicích otevřena kancelář strany pro
veřejnost - styčné místo, kam se se svými
záležitostmi budou občané moci obracet.
Zájemcům bude kancelář k dispozici v pondělí v době 10 - 12 h a ve středu 14-16
hodin. Mail: lovosice@veciverejne.cz , telefon 777 149 318. Kancelář je umístěna
v budově Hrozen, Osvoboditelů 39/17, 1.
patro. V kanceláři bude paní Ivetta Novotná, popř. Jana Vernerová. Beseda
skončila kolem 20. hodiny. Další diskusní
setkání se uskuteční v září 2009.
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Vyhodnocení účinnosti vyhlášky o zákazu
pití alkoholických nápojů na veřejnosti a využití kamerového systému v Lovosicích
Od 9. 4. 2009 platí v Lovosicích vyhláška
o zákazu popíjení alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích. Orgánem, který
dbá na dodržování této městské vyhlášky je
Městská Policie.
Požádali jsme v rozhovoru jejího ředitele
Bc. Jaroslava Janovského o zhodnocení
období několika měsíců fungování, a tedy
více jak 100 dnů platnosti této vyhlášky. Zároveň jsme se ho zeptali na funkčnost a účinnost kamerového systému.
Již několik měsíců platí vyhláška o zákazu používání alkoholických nápojů na
veřejnosti. Můžete říci, jak tuto vyhlášku,
resp. její znění, se daří naplňovat?
Já se domnívám, že přijetím vyhlášky dali
zastupitelé najevo, jakým směrem se chtějí
v Lovosicích v oblasti konzumování alkoholických nápojů pohybovat. Shodneme se na
tom, že není zejména pro mládež výchovné,
když vidí, jak se všude a doslova na ulicích
konzumují alkoholické nápoje, protože dojdou k závěru, že je to vlastně normální a nikomu a ničemu se tím neubližuje. Po
účinnosti vyhlášky jsme nejdříve na tuto skutečnost občany upozorňovali. V některých
případech, kdy již domluv bylo několik, jsme
museli přistoupit i k sankcím. Vyhláška je
plně funkční a my s ní pracujeme, dohlížíme
na její dodržování.
Je patrné, že došlo ke zlepšení situace? Kolik případů porušení této vyhlášky bylo od data vyhlášení do konce
měsíce července řešeno? Museli jste
řešit i křiklavější případy?
Vzhledem k tomu, že v Lovosicích působíme v podstatě od 1. září 2008 neumím
úplně přesně situaci porovnávat. Jinak to
bude vypadat v letních a jinak v zimních mě-

sících. Udělením blokové pokuty jsme řešili
celkem 8 případů. Nemyslím si, že bychom
řešili nějaký křiklavý případ, pro mě osobně
je nejhorší, když konzumuje alkohol mládež.
V Lovosicích je hodně míst, kde je možno
trávit volný čas, pěkných sportovišť je tu celá
řada.
Která místa i přes tuto vyhlášku jsou
ve městě nejproblematičtější? Nebude
nutno vyhlášku ještě upravit a zpřesnit?
Vidíte, na základě nových zkušeností, nějaká tzv. „bílá místa“?
Já bych je nenazýval nejproblematičtější
místa, ale nejvíce blokových pokut jsme udělili v ulici Žižkova, což znamená nádraží ČD
a přilehlé okolí, vyhlášku není třeba podle
nás upravovat a nechal bych ji zatím „žít“
v současné podobě.
Máte ohlasy i případné názory či doporučení ze strany občanské veřejnosti
na fungování vyhlášky?
Ohlasy na fungování vyhlášky a její naplňování strážníky bohužel žádné nemám.
Chtěl bych upozornit, že přestože každý
strážník jedná samostatně, nesnažíme se jít,
cestou udělováním pokut nebo oznamováním správnímu orgánu.
Zhruba o 4 měsíce déle funguje ve
městě kamerový systém. Jak se toto
osvědčilo a v čem je konkrétně přínos?
Počítá se s jeho rozšířením?
Městský kamerový dohlížecí systém je
naším pomocníkem při plnění úkolů podle
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Za
pomoci MKDS můžeme rychleji a efektivněji
chránit majetek občanů a obce, zjistit pachatele přestupků nebo i trestných činů. Je
možnost zpětně se pokusit získat důležité
informace, důkazní prostředky. Pokud je mi
známo s rozšířením kamerového systému
se počítá a jsou již učiněny ze strany městského úřadu konkrétní kroky. Mělo by dojít
k navýšení o čtyři kamerové body.
Děkuji za odpovědi
-jv-

Lovosické nádraží po čtyřiceti letech
Stanice Lovosice. Takto
začíná každé hlášení při příjezdu vlaku. V letošním roce
má současné lovosické nádraží 40-tileté jubileum od
svého otevření. Ve své době
poměrně moderní nádraží
nahradilo to původní, které
bylo asi o 300 m dále směrem do města. Pro ty, kteří to
nepamatují, tak to bylo na
konci Husovy ulice a to
v těsné blízkosti dnešního
Úřadu práce a nákladní vrátnice podniku Deli. Že Lovosice jsou významným železničním uzlem této části Ústeckého
kraje je nošením dříví do lesa. Navíc to umocňuje to, že zde prochází páteřní železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň. O historickém jubileu nádraží, o jeho fungování a dalším,
jsme požádali v první části rozhovoru přednostu Provozního obvodu Lovosice pana
Ing. Martina Krejčího, o druhou část přednostu Osobní stanice Ústí n.L. pana Jiřího
Dobrovolného, a to z důvodu dělených kompetencí v rámci organizační struktury ČD.
Tento rok je tomu 40 let co bylo zdejší
nádraží otevřeno a nahradilo staré a nevyhovující. Můžete prosím v první odpovědi zhodnotit oněch 40 let fungování,
kdy ještě jezdily parní lokomotivy?
Řízení dopravního provozu v železniční
stanici Lovosice zajišťuje Regionální centrum provozu Ústí nad Labem - Provozní
obvod Lovosice, který zahrnuje dalších 80
železničních stanic a zastávek na sedmi tratích. Přednostou tohoto obvodu jsem pouze
od 1. 9. 2008. Vycházím proto z informací
a vzpomínek zaměstnanců, kteří zde působí
déle, především technologa pana Karla
Berky. Nové nádraží Lovosice bylo slavnostně otevřeno 3. 4. 1969. Jako seřaďovací
stanice a dopravní uzel byla důležitou železniční stanicí v době ČSD a je i v současnosti. Vizitkou mých předchůdců byly vždy
nové trendy. Přede mnou zde působil přes
dvacet let přednosta stanice pan Pavel
Novák, náměstek pan Ivan Dvořák a mnoho
dalších, kteří se zasloužili o rozvoj a zvýšení
významu Lovosického nádraží.
V 70. letech minulého století postupně
nahradila parní trakci trakce motorová a po
elektrifikaci trakce elektrická. Významná byla
i činnost a zavádění nových systémů přepravy. Připomeňme Překladiště uhlí Prosmyky vybudované v roce 1979, kde se
prováděla překládka uhlí z vagonů na lodě
do Chvaletic. V roce 1994 byla zahájena činnost systému kombinované přepravy RO-LA
(ekologická přeshraniční přeprava náklad-

ních automobilů na železničních vagonech), projekt
v naší republice ojedinělý,
který přispěl k zviditelnění
celého regionu. Tento systém byl ukončen v roce
2004. Na něj navázalo vybudování kontejnerového terminálu
DUSS,
který
působí v současné době
a bude se dále rozšiřovat.
Jaké postavení v provozním systému ČD má
stanice Lovosice? Jaké je
její technické vybavení ve srovnání s obdobnými stanicemi? Došlo někdy v obvodu stanice v posledních 40 letech
k vážnější vlakové nehodě?
Lovosická stanice zaujímá výhodnou polohu na prvním tranzitním železničním koridoru a IV. panevropském koridoru v blízkosti
průmyslové zóny s kombinací železniční, silniční a vodní dopravy. Je významným dopravním uzlem pro nákladní i osobní
dopravu regionální, ale i celostátní a mezinárodní. Stanice je vybavena reléovým zabezpečovacím
zařízením.
Traťové
zabezpečovací zařízení je obousměrný automatický blok s automatickou činností oddílových návěstidel včetně přenosu návěstí
do kabiny strojvedoucího. Stinnou stránkou
naší práce jsou dopravní nehody, které ač
nejsou zaviněny našimi zaměstnanci, jsou
vždy nepříjemné. Asi největší a nejtragičtější
byla nehoda rychlíku č. 372 Balt - Orient na
zastávce Nové Kopisty 10. 11. 1989 v 0.04
hodin, při které zahynulo 6 osob a více než
50 osob bylo zraněno. Železniční provoz je
zajišťován pravidelně školenými a kontrolovanými profesionály, ale v oblasti bezpečnosti železniční dopravy vidím největší
problém „v zásahu zvenčí“. Od vandalizmu,
kdy jsou házeny kameny na jedoucí vlak, poškozování či krádeže zabezpečovacích nebo
sdělovacích zařízení, až po pokládání různých překážek na trať nebo hazardování
s životy při přejíždění železničních přejezdů
v době, kdy se blíží vlak.
Kolik souprav projede stanicí za 24
hodin a kolik jich z toho pouze projíždí?
Kolik lidí je ve stanici zaměstnáno?
Za 24 hodin naší stanicí projede asi 240
vlaků. Jejich počet není každý den stejný,
záleží na tom, o jaký den v týdnu se jedná.
Pravidelný počet se též mění zavedením
zvláštních vlaků osobní či nákladní přepravy.
V osobní přepravě jen čtvrtina vlaků ve stanici nestaví, jedná se o vlaky EC a některé
rychlíky. V nákladní přepravě je situace
opačná, většina nákladní vlaků projíždí.

Při plném obsazení je ve směně 20 zaměstnanců, kteří zajišťují chod stanice, tj. řízení a organizování drážní dopravy, zajištění
odbavení a servisu pro cestující a zajištění
přepravního provozu.
Nyní trochu pohledu do budoucnosti.
Připravují se, či se alespoň o tom uvažuje, nějaká vylepšení na zdejší stanici
a tedy ke zvýšení standartu? Pokud ano,
tak prosím - jak?

Vybavení stanice pro cestující veřejnost
je na standardní úrovni. Větší investice je
plánována na rekonstrukci zabezpečovacího
zařízení a přestavbu kolejiště tak, aby vyhovovalo nejnáročnějším požadavkům na provoz železniční dopravy i v budoucnosti. S tím
souvisí i plánované zapojení dalších úseků
tratí do dálkového ovládání, tak jak je tomu
například mezi ŽST Ústí nad Labem sever
a ŽST Prackovice n.L..
Na další otázky nám odpověděl přednosta Osobní stanice Ústí n.L. pan Jiří
Dobrovolný:
Máte statisticky podchyceno kolik cestujících denně zhruba projde nádražím
v pracovní den a den pracovního volna?
Jaký je trend využívání železniční dopravy zákazníky?
V nejvíce frekventovaných dnech, kterými jsou ve většině případů pondělky
a pátky stanicí Lovosice projde celkem až 6
500 zákazníků, kteří do vlaků nastupují nebo
přestupují na odbočné tratě, a nebo kteří si
přicházejí pro informace, k uschování zavazadel, případně za dalšími službami. Služby
železniční osobní dopravy využívají v nejvyšší míře cestující do zaměstnání a do škol,
jejichž počet je dlouhodobě setrvalý a spíše
mírně roste. Českým dráhám se však daří
přilákat čím dál tím více cestujících i poskytováním řady významných slev a obchodních nabídek, ale i zlepšováním kvality
cestování v nových moderních vlakových
soupravách. Pro nadcházející letní měsíce
přichystaly ČD výhodné ceny pro cestování
po České republice v akci „Léto 2009“.
O všech nabídkách veřejnost nalezne informace na stránkách nebo informace rádi poskytnou naši zaměstnanci na obchodních
přepážkách v kterékoliv železniční stanici.
Dle mého názoru došlo kromě zlepšení kultury cestování a čistoty také
k tomu, že zpoždění vlaků je méně časté.
Výklad zkratky ČSD Čekej snad dojedeš“
již neplatí? Čím jste toho docílili?
Zpoždění vlaků je na železnici ovlivňováno mnoha faktory. Jedním z významných
vlivů jsou modernizace a opravy dopravní infrastruktury, kterou provádí Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) zejména
pro zlepšení rychlosti a komfortu cestování.
Výluky jednotlivých kolejí nebo traťových

úseků pak značně komplikují vlastní provoz.
V minulosti se tyto vlivy při rekonstrukci železničního koridoru Děčín - Praha nevyhnutelně projevovaly i ve stanici Lovosice.
Stavba je však již v současné době na všech
úsecích dokončena, což se projevilo i na
včasnosti jízdy vlaků a také na jejich rychlosti. Řada zpoždění vlakových spojů se
však vyskytuje i z důvodů mimořádných událostí zapříčiněných mimo vliv ČD i SŽDC.
Zaměstnanci ČD se pak snaží dopady na
včasnost jízdy, zejména vlaků osobní dopravy, co nejvíce eliminovat, což cestující
nemůže vždy dost dobře rozpoznat a ocenit.
Je třeba říci, že včasnost jízdy vlaků osobní
dopravy je jednou z mnoha priorit ve vztahu
k zákazníkům, a že postupem modernizace
tratí i dopravních prostředků dochází ke
značnému posunu ve spolehlivosti jejich provozu, což se projevuje i ve snižování celkového zpoždění.
Domnívám se, že takovou kaňkou nejen
zdejšího nádraží je to, že se stává útočištěm bezdomovců. Rovněž někteří »hosté«
z nádražní restaurace rozhodně k pohodě
cestujících nepřispívají. Víme - není to vina
ČD... Jak se tomu snažíte čelit?
Bohužel naše zkušenosti s těmito lidmi
jsou jen ty negativní. Většina těchto nepřizpůsobivých občanů se domnívá, že nádraží
je veřejný majetek a že zde mohou pobývat
bez jakéhokoliv omezení. Pravda je však taková, že prostory jsou určeny výhradně pro
cestující, případně pro další zákazníky, kteří
si přijdou pro informace, k podání nebo dodání zásilek apod. Abychom ochránili naše
zákazníky před nežádoucími projevy těchto
osob, jako je zápach, žebrání, krádeže, ale
i častá agresivita, mají naši pověření zaměstnanci povinnost dozorovat prostory odbavovací haly, čekárny a nástupišť, kontrolovat
oprávněnost pobytu osob a případné přestupky proti Smluvním přepravním podmínkám ČD řešit. Většina našich zaměstnanců
jsou však ženy a jistě si umíte představit,
jaká je tato situace pro ně složitá a náročná
na zvládnutí. Velmi často proto musíme
žádat o spolupráci Policii ČR nebo nově zřízenou Městskou policii. Postupně se tato
spolupráce zlepšuje a doufáme, že nám tyto
instituce budou nadále napomáhat
v ochraně občanů města, ale i dalších oprávněných uživatelů nádražních prostor.
Můžete prosím v poslední odpovědi
říci něco, čeho se otázky netýkaly,
a umožní to čtenáři lépe nahlédnout „pod
pokličku“ fungování stanice jako celku?
České dráhy, a.s. prochází transformačním procesem, jehož výsledkem by měl být
efektivně fungující podnik s jasnou orientací
na zákazníka a s jasnými podmínkami pro
jeho ekonomický provoz. Prozákaznický
přístup je jasný již dnes, financování železniční dopravy a legislativní rámec dopravní
obslužnosti ještě čekají na konečné řešení.
Pokud jde o místní provozní podmínky, tak
stanice Lovosice je v rámci poskytování služeb v osobní dopravě začleněna do nově
vzniklého Krajského centra osobní dopravy
Ústí nad Labem a obvodu Osobní stanice se
sídlem rovněž v Ústí nad Labem. Po stránce
řízení provozu na dopravní cestě patří Lovosice k Regionálnímu centru provozu Ústí
n.L. s místním řízením v rámci Provozního
obvodu Lovosice. Obě tato centra spolu
s řadou dalších odborných pracovišť se podílejí na službě cestující veřejnosti pro maximální spokojenost zákazníků, což je naším
prioritním cílem.
Oběma pánům děkuji za odpovědi
-jv-(foto hv,jv)
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Obec Vlastislav opět pořádala

Zámeckou slavnost na Skalce

Vlastislav je zemědělskou obcí ležící na potoce Modla 3 km severozápadně od Třebenic, ležící v samém
srdci Českého středohoří. Půvabná
vesnička má sice jen málo přes 150
obyvatel, ale kultura zde má zelenou.
A nejen to: z různých zdrojů se shánějí
dotace, aby se mohl dále opravovat
zámek a věž bývalého hradu, nebo
postavit retenční nádrž, která by zadržovala vodu při povodních. Na některé novinky jsem se zeptala paní starostky Marie Kubíkové.
Paní starostko, naposledy jsme
spolu mluvily v roce 2003. Od té
doby se stalo mnoho nového. Obec
získala v roce 2005 heraldické symboly, znak a vlajku. Každoročně se
konají mnohé kulturní akce. Obec
žádá o dotace. Jaké jste měli štěstí,
uspěli jste s některou žádostí? Budete opravovat zámek?

Pro dospělé:
Brožíková, Helena
Coulter, Catherine
Klobouk, Jiří
Leschinger, Martin
Pospíšilová, Jarmila
Rollins, James
Svárovská, Božena
Werth, Nicolas
Besserová, Miroslava
Bramlyová, Rosine
Braun, Lilian
Bruen, Ken
Cornwell, Bernard
Green, Jane
Handler, Chelsea
Medlicott, Joan
Nachtmanová, Petra
Paungger, Johanna
Pratchett, Terry

Obec postavila s pomocí dotací 10
nových bytů, byla zregulována říčka
Modla a opraveny oba mosty. Máme
zpracovaný územní plán. Náš zámek
dostal novou střechu a zrestaurovali
jsme Pomník piety v osadě Chrastná,
která je místní částí obce. Vyvíjíme
značné úsilí k získání prostředků na
splaškovou kanalizaci a máme připraveny projekty na další akce - retenční
nádrž, lepší využitelnost zámku, výstavbu sportoviště, místní knihovnu
a další.
Jaké máte v obci spolky a jak oživují společenský život?
V obci je opravdu bohatý kulturní život, na společných akcích se podílí
převážná většina našich občanů,
hlavně pak naši hasiči, babský spolek
a v poslední době začíná být aktivní
i naše mládež. V únoru jsme v obci
slavili společně Masopust. Kromě tra-

Znamení motýla
Píseň země
Můj život s Blondie
Cyklovýlety po Česku
Podzimní blues
Fantom hlubin
Deník odbarvené blondýny 3.
Ostrov kanibalů.
Miroslav Moravec.
Jsem nesmělá, ale léčím se
Kočka, která shodila bombu
Vraždy bez trestu
Azincourt
Domek na pláži
Kamarádka vodka
Příběhy z Covingtonu 2.
Smrt s příchutí nebe
Tajemství čísel našeho narození
Národ

Roberts, Nora
Susann, Jacqueline
Večeřová, Petra
Borovička, V. P.
Erskinová, Barbara
Gardner, Erle
Indridason, Arnaldur
Jamesová, P.D.
Plzák, Miroslav
Smetana, Miloš
Swann, Carolyne
Vrábková, Helena
Vrábková, Helena
Pro děti:
Brezina, Thomas
Goldsmith, Mike
Verne, Jules
Vogel, Maja von
White, Ellen Emerson
Limb, Sue
La Fontaine, Jean de
Ransome, Arthur
Švarc, Josef

dičního Dne žen 7. března a Dne matek 17. května se konal v červenci
i Den mužů. Dne 25. dubna se uskutečnila Slavnost květů a 30. dubna tradiční Pálení čarodějnic. V pátek 15.
května jsme slavnostní vernisáží otevřeli výstavu „Výtvarní umělci Českého
středohoří“, jako každoročně potrvá výstava až do 23. října. Společně s Modelskou poutí jsme 6. června připravili
oslavy Dne dětí a pro děti je ještě určeno „Loučení s prázdninami“. Chystáme rovněž vystoupení členů DS
Scéna Libochovice. A v listopadu zamýšlíme slavit posvícení.
V sobotu 15. srpna se uskutečnila na Skalce ve Vlastislavi tradiční
Zámecká slavnost. Kolikátý ročník
se konal a jaký byl program?
Naše Zámecká slavnost proběhla
letos už po deváté a protože obec slavila výročí 825 let od první písemné
zmínky o Vlastislavi, měla hlavní část
oslavnou, a byla otevřena nově upravená historická expozice. Pro návštěvníky to byla i příležitost dobře se
pobavit, něco dobrého zakousnout,
nebo získat cenu v tombole. Doufejme,
že byli všichni spokojeni.
Co byste ještě chtěla vzkázat našim čtenářům ?
Co vzkázat čtenářům? Navštivte
Vlastislav! Těšíme se na Vás jak u příležitosti našich kulturních akcí, tak
i mimo ně! Věříme, že se k nám budete
vracet - protože je u nás hezky!
Paní starostce děkuji za rozhovor
a přeji jí, aby se jí všechny obecní
i osobní plány zdárně vyplnily.
Eva Hozmanová, foto (hv)
Srdce oceánu
Údolí panenek
Židovské památky v Čechách,
Hřbitov vyzvědačů
Písky času
Je to vražda, říká Selby
Dech smrti
Rubáš pro slavíka
Srdce zmámené láskou
Ředitel zeměkoule
Rubínová růže
Co vařily naše babičky a co jsme
Co věděly naše babičky a co jsme
Šíleně divocí andílci 1.
Drazí zesnulí. Vědátoři a jejich
Dva Robinsoni
Tanec čarodějnic
Můj příběh. Titanic
Dívka, Flirtování po francouzsku
Bajky
Velká šestka Princové a princezny
Jak to chodí na letišti, na policii,na
statku, hasičů, popelářů (leporela)
Z. Černá

Ivana Šulcová u starosty
Pokud ještě Ivanu neznáte, tak vám prozradíme, že je to špičková rybářka, členka stříbrného družstva z MS v Itálii roku 1998. Letošní Mistrovství světa se letos shodou okolností koná
opět v Itálii. Před odjezdem pozval na návštěvu
radnice nadějnou reprezentantku Ivanu Šulcovou
starosta, pan Jan Kulhánek, aby jí poděkoval za
dosavadní reprezentaci a šíření dobrého jména
našeho města a zároveň i popřál úspěch na letošním vrcholovém podniku rybářů.
Ivana potvrdila, že chce bojovat o přední
umístění a řekla, že trochu to záleží i na rybách
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samých. Reagují prý někdy zcela jinak, než
ryby na našich vodách. Pan Stanislav Rožec,
předseda Místní organizace rybářského svazu
v Lovosicích pochválil Ivanu i za práci s mládeží a další činnost ve prospěch lovosických rybářů a vyslovil přesvědčení, že se Ivana i tentokrát dostane, jak řekl doslova, »na bednu«.
Starosta na závěr příznivě ocenil spolupráci
rybářů s městem a jejich aktivní přístup k potřebám města. Na rozloučenou zopakoval přání
úspěchu naší reprezentantce na nastávajícím
MS.
Hz

 z iniciativy profesionálních astronomů sdružených v Mezinárodní astronomické unii byl rok 2009 prohlášen Valným
shromážděním Organizace spojených národů za Mezinárodní rok astronomie? Slavnostní zahájení pro celý
svět proběhlo ve dnech 15. - 16. 1. v budově UNESCO
v Paříži. Mezinárodní rok astronomie byl primárně vyhlášen v roce 2009 jako připomenutí 400. výročí prvního
pozorování oblohy dalekohledem, které uskutečnil Galileo Galilei. Druhé téma roku astronomie je rovněž 400. vý-

Galileo Galilei
ročí publikování práce Astronomia Nova Johannese Keplera. V České republice má toto téma významnější
nádech, neboť to bylo právě v Praze, kde Kepler roku
1609 vydal své průlomové dílo. 7. ledna 2009. Slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie 2009
v Evropské unii proběhlo 7. ledna na Staroměstském náměstí v Praze u orloje. Pokud máte zájem sledovat některé akce, které ještě proběhnou k Mezinárodnímu roku
astronomie 2009, zvolte webovou stránku http://www.astronomie2009.cz.
 Dozvíte se tam třeba, že byla vypsána literární soutěž
Vesmír mého mládí, (především, ale nejen) pro seniory. Letáček k soutěži obdržíte v Městské knihovně Lovosice.
Formou může být esej, úvaha, fejeton, povídka i poezie.
Rozsah maximálně 6 normostran (11 000 znaků včetně
mezer). Přihlášku do soutěže musíte zaslat do 31.10.2009
na adresu Hvězdárna a planetárium Johanna Palissy,
VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba.
 Planetárium v Mostě si připravilo pro veřejnost program
Vesmír je tu pro vás. Pro zájemce je od 21. března do 31.
prosince 2009 k dispozici každou sobotu od 16 hodin.
Program Vás poutavou formou seznámí s hlavními poznatky lidstva, které o vesmíru získalo a které by každý
z nás měl znát. Chybět nebudou ani zajímavosti, animace
i krátké filmy z historie poznávání vesmíru, historie kosmonautiky a poznávání planet.
 Jedním z velkých připravovaných počinů pro rok 2009
v České republice mělo být otevření Keplerova muzea
v Praze za podpory České astronomické společnosti,
hlavního města Prahy a majitelů Keplerova domu v Karlově ulici. Dům v Karlově ulici č. 4 v blízkosti Karlova
mostu v Praze na sobě nese pamětní desku připomínající pražský pobyt Johanna Keplera. Zde vznikne muzeum
připomínající zakladatele nebeské mechaniky, obsahující
sbírku historických astronomických přístrojů, dalších dobových předmětů a dokumentů majících vztah k Johannu
Keplerovi a jeho pobytu v Praze. Původní termín otevření
byl 14.5.2009, odložení termínu je způsobeno zatím nedostatečnými finančními možnostmi (čeká se na dotaci).
Stále se však počítá s otevřením v průběhu Mezinárodního roku astronomie 2009. Doufejme, že se finanční prostředky najdou včas.
Hz, foto - archiv LD

kutečnit při příležitosti Václavské pouti 2009 (výměna zkušeností s financováním aktivit města, strategické plány obou
měst do roku 2013, společné investiční projekty, turnaj v házené, vystoupení dětských tanečních a hudebních souborů).

Výstava Jiřího Bartůňka v kavárně Bárka kafe - V prostorách ústecké chráněné kavárny Bárka začala 22. června
výstava prací jedné z nejvýraznějších postav severočeské
umělecké scény, malíře a výtvarného pedagoga Jiřího Bartůňka. Malíř Bartůněk, bývalý lovosický občan, v Bárce představuje tucet maleb, v nichž pracuje s tématem rovnováhy
příznačným pro prostor kavárny, kde pracují duševně hendikepovaní. Výstava potrvá do 18. září 2009.
Třebívlická školní družina nespí ani o prázdninách
Hned 1. července se děti sešly v družině na prázdninové
akci. Nadšenců přišlo na „družinový“ nocleh celých jednadvacet. Děti si udělaly večeři a po jídle se konala vycházka
do Solan, následoval film Kungfu Panda, v 10.30 byla večerka. Moc se toho ale nenaspalo, všichni byli dlouho čilí.
Druhý den se konal výlet do zoologické zahrady v Praze. Výletníci byli nadšeni, viděli lachtany a tučňáky, pavilon tropů
i gorilí miminko. Po návratu čekal děti táborák a stezka odvahy. Tentokrát spali všichni, jako když je do vody hodí. Poslední den se ještě dopoledne konal výlet na Kuzov, odpoledne koupaliště a tím „prázdninová“ družina končila. Byl to
určitě dobrý nápad, všem se prázdninové „spaní“ v družině
líbilo. Na shledanou v září!
ALTROS 2009 - V lesoparku na Osmičce proběhl v sobotu 11. července již 9. ročník rockového festivalu ALTROS
2009. Festival byl pořádán ve spolupráci s KS Lovoš, městem Lovosice a DDM ELKO Lovosice. Bývalého dlouholetého ředitele festivalu Pavla Fuksu vystřídal Jaroslav Šefčík.
Vstupné bylo tentokrát volné, v programu vystoupilo méně
kapel, z regionálních například Beruška z Loun nebo litoměřická kapela NESTEL POSTEL. Nejvíce pozornosti vzbudily kapely Existence, Mr. Pig a pochopitelně KRLEŠ. Festival navštívilo několik stovek spokojených posluchačů.
2. mimořádné zasedání Zastupitelstva Města Lovosic
- 16. července se sešlo 16 členů ZM v 16 hodin v Kulturním
středisku Lovoš, aby projednalo jediný bod zasedání, a to žádost o dotaci. Výsledné usnesení znělo: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu malých projektů, Program Cíl
3 na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 a s předfinancováním celého projektu „Pracovní setkání zástupců partnerských měst
Lovosice - Coswig“ ve výši 407.000 Kč. Výdaje na projekt budou hrazeny z § 6171 - místní správa. Setkání by se mělo usObčanské sdružení Muzeum Lovosicka
pořádalo v sobotu 20. června menší výlet do
blízkého Milešova, aby navštívili zajímavosti
tamního kraje. Jednalo se již o druhou podobnou akci, kterou sdružení pořádalo.
Ráno jsme se sešli před radnicí v Lovosicích a pomocí vlastních dopravních prostředků se přesunuli na nádvoří zámku
v Milešově, kde jsme měli již předem dohodnutou prohlídku celého areálu. V samotné budově se nás ujala zdravotní
sestřička paní Hana Brabencová, která nás
provázela celým areálem tamního zámku, tj.
od starého hradu přes tajné schodiště vytesaného do skály, až po místní kapli, která je
bohatě štukově zdobena a velmi hezky upravena. V současnosti se zde koná pro obyvatele domova dvakrát měsíčně mše. Díky
vstřícnosti vedení a jmenovitě paní Haně
Schulzové jsme mohli také navštívit i místnosti, které nejsou běžnému občanu zpřístupněny.
Dnešní domov důchodců v Milešově je
zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace Lovosice. Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj.
Hlavním posláním Domova je poskytovat
pobytové služby a sociální péči osobám,

Na Lovosicku se pěstovala marihuana - Územní odbor
Služby kriminální policie a vyšetřování Litoměřice ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou odhalil 21. července v obci Levousy v bývalé sušičce zemědělského objektu velkopěstírnu konopí. Levousy jsou místní částí obce
Křesín. Při razii byli zadrženi dva občané vietnamské národnosti, kteří byli dne 23. 7. 2009 vzati do vazby. Policisté
zajistili cca 480 ks vzrostlých rostlin indického konopí, jeho
hodnota byla odhadnuta na minimálně 1,5 milionu korun. Konopí pro výrobu drogy marihuana bylo pěstováno pomocí hydroponie pod UV lampami; zjištěn byl i nezákonný odběr
elektrické energie. Zajištěno bylo rovněž zařízení určené
k umělému pěstování konopí. Pachatelům hrozí trest odnětí
svobody v délce 1 až 5 roků vězení. Majitel sušárny podle
své výpovědi o pěstování konopí nevěděl, bývalá sušárna
byla vedena jako skladovací prostory.
Odpoledne 23. července při bouřce vypadl v Lovosicích elektrický proud - Odpoledne a ve večerních hodinách
prošla krajem silná bouřka spojená s prudkým vichrem. Vichřice spolu se silným a intenzivním deštěm strhala řadu
stromů a větví, poškodila i vedení vysokého a nízkého napětí a způsobila výpadky elektřiny V Lovosicích nešel asi od
17 do 21 hodin elektrický proud. Na mnoha místech v regionu zasahovali hasiči. Celkem dispečink Skupiny ČEZ registroval evidoval v regionu od čtvrtka večer do pátku ráno
kolem 400 poruch trafostanic a mnoho poruch na vedení.
V celé ČR bylo odstřiženo od proudu ČEZ asi 150 tisíc domácností, přes horečné opravy bylo v neděli ještě 2 500 tisíc domácností bez proudu.
Memoriál Václava Mládka a Davida Huška - V sobotu 25.
července se na lovosickém stadionu konal 9. ročník Memoriálu
Václava Mládka a Davida Huška, kteří tragicky zahynuli při autonehodě. V turnaji se utkaly celky Souše, Neštěmic, nováček
I.A třídy z Mojžíře a domácí Lovosice. Vítězem Memoriálu se
stali fotbalisté FK SIAD Souš, kteří v soubojích s Neštěmicemi
a domácím celkem lépe zvládli penaltové rozstřely. Lovosice
skončily druhé a Neštěmice třetí.
V Čížkovicích byla pouť - Tradiční Anenská pouť si se
uskutečnila v sobotu 25.7. od 13 hodin v areálu fotbalového
hřiště v Čížkovicích. - Pro děti i dospělé tu byly připraveny
různé pouťové atrakce, výletní vláček, hojnost občerstvení
i cukrovinky. Různé soutěže pro děti a kulturní program se
konaly v nově vybudovaném altánu s jevištěm. V programu
vystoupili členové čížkovického divadelního souboru, Sboru

dobrovolných hasičů a sportovci. Hitem odpoledne bylo zábavné fotbalové utkání s populárním pražským týmem Arabela, za nějž nastoupily různé celebrity, například Standa
Hložek či Martin Tankwey. Od 20 do 2 hodin se konala pouťová veselice s tancem.
Za vraždu novorozené holčičky dostala matka 12 let
Dne 21. 1edna 2009 bylo u prodejny Lidl v Lovosicích nalezeno tělíčko mrtvého děťátka. Holčička se narodila v listopadu 2008. Na ženu, která byla obviněna z vraždy novorozené holčičky, byla uvalena vazba a 28. července 2009 s ní
proběhl v Ústí nad Labem soud. Matka dítě utopila v záchodové míse, ukryla ve sklepě a v igelitovém pytli odložila
u prodejny Lidl. Za vraždu novorozence zněl po proběhlém
soudu rozsudek pro ženu na 12 let.
V Lovosicích promítali Čadíci - Ve dnech 27. - 30. července se lovosičtí občané dočkali každoročního promítání Kinematografu bratří Čadíků pod širým nebem. Filmové příběhy českých režisérů „Kdopak by se vlka bál“, „Kozí příběh“
(Pověsti staré Prahy), historicko-válečné drama „Tobruk“
a historické drama „Bathory“ začínaly v areálu Osmička
vždy ve 22 hodin. Zajímavé bylo, že filmy bylo možno sledovat z obou stran plátna. Diváků se pokaždé sešlo mnoho,
počasí letnímu kinu přálo. Někteří byli opatřeni karimatkami,
dekami, ale i nafukovacím člunem(!) pro lepší pohodlí. Pro
většinu návštěvníků Kulturní středisko Lovoš zajistilo i lavice.
Vstupné na filmy bylo dobrovolné, vybralo se 9 171 korun.
Díky podpoře partnerů a sponzorů je možné pokrýt náklady
spojené s provozem, a tak může být vstupné každoročně věnováno na dobročinné účely. Podle jedné mladé návštěvnice
z Lovosic, která absolvovala všechny filmy, byl největší zájem o historický velkofilm Bathory, který skončil až čtvrthodiny po půlnoci. Podle množství zájemců o promítání, byť
v polních podmínkách, je vidět, že kino v Lovosicích citelně
chybí. Což založit Filmový klub v KS Lovoš a promítat aspoň
jednou měsíčně v hudebně?
Severní Čechy budou součástí obřího železničního
modelu - V obchodním centru Anděl City v Praze na Smíchově bylo slavnostně 1. července otevřeno Království železnice, prvních 115 metrů čtverečních modelové železnice.
Největší železniční model ve střední Evropě bude obsahovat zmenšený model Česka na ploše 930 metrů čtverečních.
Stavba celého modelu potrvá pět let, náš kraj bude k vidění
pravděpodobně v říjnu 2009. Otevřeno je denně od 9 do
21 hodin. Základní vstupné činí 150 Kč, děti do 15 let 90 Kč,
děti do 1 metru (pouze s dospělým) 20 Kč, studenti 100 Kč,
důchodci 90 Kč. Na všechny jednorázové vstupenky zakoupené mezi 1. 7. a 30. 9. 2009 se vztahuje zaváděcí
sleva ve výši 30 %.
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Výlet do kraje Zdeňka Kašpara Kaplíře

Pohlednice z Milešova
které vzhledem ke svému věku a trvalým
změnám zdravotního stavu potřebují péči
nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování
problémů plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální
situace.
Protože v samotném Milešově jsou i další
významné památky, náš výlet neskončil a pokračoval prohlídkou barokního zahradního
pavilónu z roku 1707, s dnes již zničenými
malbami mytologických bájí a pověstí malíře
Josefa Czecha. Pavilon je velmi špatném
stavu. Následoval dále výstup ke kapli s Kalvárií. Na vrcholu kopce jsme trochu s obdivem
a trochu se zkroušeným srdcem pozorovali
dnes již poničené sousoší Kalvárie.
Po sestupu jsme navštívili kostel v Milešově-Mlýncích spravovaný lovosickou farností. Pro nedostatek zdejších věřících se
kostel bohužel nevyužívá a mše se konají
pouze v zámecké kapli, o které jsme se již
zmiňovali. Zde patří velké díky také panu
Robertu Paťchovi, který nám umožnil pro-

hlídku a přístup do místního kostela. Po otevření kostelních dveří se všem zatajil dech
a hned se naskytla myšlenka, jaká škoda, že
tento objekt neslouží svému účelu a nebo
není nějak vhodně využit. Nejenom, že v místním kostele sv. Antonína Paduánského odpočívá již zmíněný Zdeněk Kašpar Kaplíř,
kterého já osobně považuji za jednu z nedůležitějších postav v historii našeho kraje, ale
i celá architektura, osobitost a důstojnost tohoto místa svědčí o mistrovském díle. Stavitelem byl italský architekt Antonio della
Porta.
O jeho významnosti svědčí i to, že u jeho
zdi byl kdysi natáčen film režisérky Věry Plívové - Šimkové, PÁNI KLUCI, k němuž napsal scénář herec a režisér Vít Olmer. Film je
volným zpracováním slavného románu
Marka Twaina DOBRODRUŽSTVÍ TOMA
SAWYERA. Vznikl tak půvabný snímek plný
humoru a pohody, který se čestně řadí k
předchozím dílům režisérky Věry Plívové Šimkové. Scénárista situoval příběh ode-

hrávající se v roce 1900, do malého českého
městečka, kde Tomáš, Hubert a Jožka prožívají svá dětská dobrodružství. Film Páni
Kluci byl natočen roku 1975. Dále zde také
natočila v roce 1992 svůj hudební klip Kamennej Anděl skupina Arakain s Alešem
Brychtou.
Po prohlídce kostela náš výlet neskončil
a ještě jsme si prohlédli sochy, které stojí na
kraji silnic kolem Milešova. V roce 1747 zde
byly postaveny sochy sv. Anny, sv. Antonína
a sv. Josefa a r. 1755 sochy sv. Prokopa, sv.
Zikmunda a sv. Jana Křtitele. Prohlédli jsme
si také památník, který je dnes osamocen
v lese u silnice z Milešova na Kostomlaty.
Tento památník byl postaven na počest císaře Josefa II., který roku 1766 dorazil z Duchcova, kde přenocoval a dále pokračoval,
přes Bílinu, Kostomlaty, Milešov, až do okolí
Lovosic.
Počasí nám přálo a myslím, že i výlet se
nám vydařil a všichni přítomní si odnesli
sebou nezapomenutelné zážitky. Věřím, že
to nebyla poslední akce občanského sdružení Muzea a že do budoucna budou následovat další takové akce a čím dál
zajímavější.
Martin Brůža,
člen o.s. Muzeum Lovosicka
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Kultura 1989 - 2009
(Historie a současnost lovosického
tisku - 2. část: Další místní tiskoviny po
roce 1989)
Od prosince 1992 začala tiskárna HELIOPRINT vydávat Kulturní měsíčník
města Lovosice a města Třebenice.
V měsíčníku byly uvedeny programy obou
městských kin, pořady Kulturního střediska
Lovoš, akce DDM ELKO Lovosice, Základní
umělecké školy Lovosice, sportovní informace apod. Kulturní měsíčník stál 1 Kčs a
vycházel do roku 1996.
Počátkem roku 1996 vyšlo nulté číslo
„Nezávislého lovosického občasníku“.
Ten si kladl do vínku poskytovat „skutečný
obraz široké škály života města“; to je citace z čísla 0/96. Nulté číslo (8 stran formátu A5) se představilo s ostrou kritikou
vedení města, zastupitelstva a místního politického života vůbec. Podle tiráže vydávala
občasník s přispěním sponzorů redakční
rada, její členové nebyli jmenovitě uvedeni;
šéfredaktorem byl Roderick Slavík. Do evidence Ministerstva kultury byl Občasník zapsán 6.3.1996 s periodicitou 6 ks/rok; 17.
března 2009 bylo jeho vycházení dle evidence periodického tisku na Ministerstvu
kultury přerušeno. Zájemcům byl Občasník
k dispozici zdarma v prodejně Tabáku v ulici
8. května, v prodejně Tabáku pana Proška
a ve stánku v hale nádraží, občas i na dalších místech. Občasník také pranýřoval některé hříchy proti životnímu prostředí,
například pokácení sakur v Tovární ulici
nebo krásného topolu při stavbě prodejny
LIDL v roce 2004, eventuálně vypouštění

exhalací ze „SECHEZY“ i dalších průmyslových podniků.
V únoru 2006 vyšlo 1. číslo „Nezávislého občasníku Lovosicka“; jeho zápis
do evidence Ministerstva kultury byl proveden 13.12.2005. Tento Občasník je rovněž
zdarma, jeho stránky (tentokrát formátu A4)
se kromě Lovosic zabývaly kriticky i Libochovicemi a někdy též dalšími obcemi Lovosicka, stavbou dálnice apod. 1. prosince
2007 byl veřejnosti zpřístupněn portál Nezávislého Občasníku Lovosicka (dále NOL).
Celý portál je souběžný s Občasníkem a
podle úvodu na webové stránce NOL: „má
výhodu, a tou je možnost okamžité reakce
na dění v Lovosicích. Tak budou mít občané
možnost spoluvytvářet tyto noviny (NOL) a
psát svoje názory“ - konec citace.
Od ledna 1993 vycházel každý měsíc
„Totem“, zpravodaj smíšeného skautského
oddílu Šipka z Lovosic, poslední číslo vyšlo
v listopadu 2001. Na jeho vydávání se podíleli dívky a chlapci z oddílu, dlouholetým
sponzorem byla firma SYNEK, spol. s r.o.
Totem obsahoval zážitky z výletů a prázdninových táborů, skautskou historii, zajímavosti ze života Indiánů, písničky a řadu
dalších informací. Pod články býval podepsán někdy Riki, vůdce oddílu „Šipka“, a někteří oldskauti. Totem vycházel v počtu 50
výtisků pro potřeby skautského oddílu a byl
opravdu pěkný, s ilustracemi.
Turistický oddíl mládeže 3311 „Vejři“ vydává od roku 1991 dvouměsíčník; první čtyři
čísla vyšla pod názvem Zpravodaj. Pak byl

KU DYK A M

V úterý 20. října se koná ve Státní
opeře Praha jedna z předpremiér divadelní hry Michala Horáčka s hudbou
Petra Hapky KUDYKAM. Poprvé v historii své spolupráce si oba mistři českého šansonu vytkli tak náročný cíl, jakým je vytvoření velkého divadelního příběhu. Poprvé
zazní jejich písně živě a před živým publikem. A poprvé se na scéně objeví i vizuální
a technická kouzla na českých jevištích dosud neznámá. Tak zní upoutávka na hru
v Kulturním a informačním servisu FANTOM. A na tuto hru, která obsahuje 2009 veršů,
pořádá zájezd Kulturní středisko Lovoš v úterý 20. října. odjezd je plánován jako obvykle na 16 hodin. Světové premiéry se uskuteční 21. a 22. října. Doba odjezdu a cena
zájezdu budou ještě upřesněny (odjezd je zatím plánován na 17 hodin).
Hra Kudykam je příběh o víře, lásce a naději, o tom, že každý z nás bydlí v některém patře penzionu Svět. Bydlí tam i hrdina Horáčkovy hry Martin, který si jednou přivolá dotěrného sluhu jménem Kudykam a ten jej podobně jako Komenského Všudybyl provádí po cestách světem. Setkává se s Jasnovidkou a s jejími
kocoury, Mňaudámičkami a Šumichrásty a s dívkou Martinou, bytostí z jeho snů.

Jak zrnka pepře z prasklé pepřenky/
sypou se, sypou z hlavy myšlenky.
Rejdí a křepčí, plní celej byt.
Celej svět. Žádnou nelze polapit,
zpívá se v Horáčkově hře. Hlavního hrdinu Kudykama ztělesňuje Vojtěch Dyk, alternují Karel Dobrý a Csongor Kassai. V Kudykamu hrají významnou roli výrazné kostýmy pestrých barev pro bytosti stvořené v Martinově fantazii, jejich autorkou je Michaela Hořejší. Roli Martina alternují Ondřej Ruml, Jan Maxián a Marek Holý,
Martinu představují Hana Holišová, Petra Hřebíčková nebo Jana Stryková. Zpěváci
budou zpívat za doprovodu 18členného orchestru, scénickou hudbu instromentoval
Ondra Brzobohatý.
Kudykam je ve verších, které se dílem zpívají a dílem mluví. "Kudykam rozhodně
NENÍ muzikál. Muzikál je totiž, jak už jméno napovídá, především hudebním scénickým žánrem. V Kudykamu je to naopak - všechno vychází od veršů. Ty verše
hudba ilustruje a specificky rozvíjí,“ přiblížil Horáček dílo, pod kterým je podepsaný
s Petrem Hapkou. Lépe se mu líbí pojem „lyrikál“, ale on sám projekt uvádí jak „divadlo jedna báseň“. Všichni se na stěžejní projekt ve Státní opeře těší. Pojeďte s námi
do divadla i vy!
Hz
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časopis přejmenován na „Lovosický Vejřák“;
dvouměsíčník přináší informace o plánovaných i prožitých výletech TOM, písničky, tipy
na výlet, články o životě zvířat, ankety se
současnými i bývalými členy, hádanky, kvizy
atd., prostě vše, co členy zajímá.
Vycházely rovněž závodní časopisy určené vlastním zaměstnancům. V březnu
1991 vyšlo první číslo „ZPRAVODAJE“, informačního listu zaměstnanců Severočeských chemických závodů Lovosice; z
finančních důvodů přestaly totiž vycházet
podnikové noviny „Rozvoj chemie“. „ZPRAVODAJ“ přežil v letákové úpravě formátu
A5 až do prosince 1996. 28.12.1996 dostal
slušivější podobu, čtyřstránkovou a začal
vycházet jako měsíčník, od května 1997
pod názvem „Lovochemik“. Je určen zaměstnancům firmy Lovochemie a.s. a
v současnosti vychází v barevné úpravě na
křídovém papíru; k dispozici je zdarma.
Dalším firemním časopisem byl čtvrtletník
DELI 2000, který vycházel od roku 1993, kdy
vyšla první dvě čísla až do roku 2000. Později začaly vycházet DELIkatesy, noviny závodu DELI, OPAVIA-LU, a.s., v současnosti
3-4x do roka. Noviny obsahují informace o
zaváděných pracovních i technologických
novinkách, sportovních a kulturních akcích
pro zaměstnance, recepty i životní jubilea zaměstnanců, mají obvykle čtyři listy, jsou tištěny barevně na křídovém papíru a jsou
zaměstnancům k dispozici zdarma.
Firma Tokai Rika vydávala pro zaměstnance od ledna 2004 firemní bulletin
TRCZ (zkratka Témata. Rozhovory. Cíle.
Zápal.), první číslo vyšlo pod názvem
„TRCZ Bulletin“; podnázev zněl Časopis

pro zaměstnance a přátele TRCZ. V roce
2008 bylo vydávání ukončeno.
Na některých školách vydávali žáci
školní občasníky, například gymnazisté Primanoviny (od roku 1999 do roku 2003) a
Dynamit od roku 2001. Další školní noviny
vycházely na ZŠ Antonína Baráka pod názvem TROJKA, v dalších letech pod názvem TALISMAN (2006/2007).
Pravděpodobně nejmladší tiskovinou je
KULTURNÍ PŘEHLED MĚSTA LOVOSICE, který vychází od března 2005 a obsahuje informace Kulturního střediska
Lovoš, DDM ELKO Lovosice, Městské knihovny Lovosice, ZUŠ Lovosice, Besedy Lovosice, Blue Bowling, FITNESS Sarajevo
a informace z některých sportů, například
bruslení pro veřejnost, informace z plaveckého bazénu a termíny utkání házené a
basketbalu. V minulých letech zde byly uváděny i akce Klubu českých turistů Lovosice.
Leták je zdarma k dispozici v Infocentru Lovosice.
Během posledních dvaceti let měli občané Lovosic na výběr vskutku velký počet
informačních zdrojů, některé tiskoviny ale
během času zanikly. Určitě se v dalším období vyrojí nové, zvláště na školách s odchodem jedné generace noviny rychle
zaniknou, ale brzy se zrodí nové. Všem novinám i jejich tvůrcům přejme hojnost pozorných čtenářů.
(Příště dokončení seriálu o Kultuře
1989-2009 - Vysílání Lovosického rozhlasového týdeníku 1989-1996, Knihkupectví v Lovosicích, Založení o.s. Muzeum
Lovosicka)
Hz

ÚŠTĚCKÁ ŠATLAVA NADCHLA
Na závěr školního roku uskutečnila třída II. B ze Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích třídní výlet do Úštěcké šatlavy.
Před samotnou šatlavou vítala děti postava vězně, která se nedala přehlédnout. Paní průvodkyně na nás už čekala, velice mile děti přivítala a věnovala se jim po celou dobu prohlídky.
V ceně vstupného byla zahrnuta pro děti i řemeslnická práce. Mohly si vyleštit polodrahokam,
nebo samy vyrazit minci. Navštívily stánky staročeských řemesel, například kováře, šperkařky,
sedláře či svíčkaře. Po dřevěné klouzačce se děti svezly do ozbrojeného sálu plného zbraní,
brnění a dalších rekvizit. Zde se líbilo hlavně chlapcům.
Sestupovali jsme stále
níž... po kamenných schodech jsme se dostali až do
sklepení, kde se nacházely
mučící nástroje. Paní průvodkyně seznámila děti, co
bylo právo útrpné a ke každé
indicii podala vysvětlení.
Dalším sestupováním jsme
se dostali až do sklepení,
kde pomyslní strážní hlídali
vězně. Chladné zdi a přítmí
dodalo tomuto místu pravou
vězeňskou atmosféru.
Na závěr prohlídky nechybělo již tradiční nakupování
drobností pro naše blízké.
Výlet považujeme za
úžasný tip pro rodiny
s dětmi. Touto cestou děkujeme paní průvodkyni za
poutavý výklad přizpůsobený menším dětem
a všem, kdo se na této
skvělé expozici podílel.
Mgr. Petra Sozanská,
třídní učitelka
(foto vlastní)

Koncerty
4.9. Jan Brabec (klarinet), Balázs Adorján (violoncello),
Eduard Spáčil (klavír) Program koncertu: Ludwig van
Beethoven, Johannes Brahms - Synagoga v Úštěku
od 18 hodin.
16.9. Koncert Václava Neckáře & Bacily velký sál Domu
kultury v Litoměřicích od 19.30
30.9. Koncert Miroslava Žbirky Dům kultury v Litoměřicích
od 19.30
26.9. Ostrovní festival (festival na Střeleckém ostrově pořádá agentura Dream Production pro příznivce akusticky náročného programu. Na hlavní scéně pod Tyršovým mostem vystoupí Děda Mládek Illegal Band,
Mig 21, Support &Lesbiens, Chinaski a další české kapely. Scéna v altánu bude určena vyznavačům HIP
HOPu a streetu. V provozu má být i skatepark a různé
adrenalinové atrakce, jako mobilní horolezecká stěna,
elektrický býk apod. Nebude chybět ani občerstvení
a další doprovodný program. Letní kino bude sloužit
jako útočiště pro Alternativní scénu a v plánu je i program na lodi Porta Bohemica.
Mezinárodní festival Litoměřické varhanní léto 2009
9.9. Susan Landale (Francie) - varhany a pěvecký sbor
Schola Gregoriana Pragensis, program: výběr z díla
Petra Ebena při příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Koncert se koná v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 19 hodin.
Dům kultury
8.9. Cestopisná přednáška - Jan Pokorný: OHŇOVÁ
ZEMĚ - Patagonie Malý sál Domu kultury v Litoměřicích od 18 hodin.
9.9. Karel Šíp: VŠECHNOPARTIČKA s hostem Josefem
Náhlovským. Velký sál, počátek v 19.30 h.
Výstavy
25.4.-31.8. Výstava fotografií „České středohoří Miroslava
Hvorky“ (fotografie lze i zakoupit). Hotel LEV, Lovosice.
18.-26.9. Zahrada Čech (33. ročník nejnavštěvovanějšího
zahradnického veletrhu v České republice) Výstaviště
Zahrada Čech Litoměřice od 9.00 hodin do 18 hodin,
26.9. do 17 hodin.
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti), denně 8-18 hodin
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 h.
14.9.-27.9. Výstava starých pohlednic - Státní zámek Libochovice
21.8.-30.9. Jiří Král - Obrazy z jiného světa (výběr z tvorby
mladého surrealisty). Výstava se koná v Galérii U Brány,
Úštěk, po-so 9-17, ne 13-17 h.
1.8.-14.9. Ota Schneider - výstava. Synagoga Úštěk, 13-17 h.
25.6.-27.9. Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění II. Výstava se koná v Severočeské galerii
výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí, 9 -12, 13-17 hodin. Ve středu se až do odvolání
neplatí vstupné !
25.6.-13.9. SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKÝCH Výstava se koná v Galerii moderního
umění, Roudnice, denně mimo po 10-12, 13-17.
9.7.-28.9. Vinařství na Litoměřicku - historie a současnost zdejšího vinařství. Oblastní muzeum v Litoměřicích, denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
15.5. - 15.10. Výstava "Výtvarní umělci Českého středohoří" (obrazy, fotografie, grafika) Autoři žijí
a tvoří v tomto regionu nebo jsou Českým středohořím
inspirováni. Vlastislav, galerie na zámku Skalka. Otevřeno Po-pá 10-15, so, ne, svátky 10-16.
5.9.-3.10. Volyňští Češi. Podřipské muzeum, Roudnice
nad Labem. Otevřeno denně mimo pondělí 10-12
hod. a 12,30-16 hod.
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 10:00 -

18:00, vstupné na výstavu se nevybírá a popisky k výstavě jsou také v českém jazyce. Nejvzácnějším exponátem výstavy je keltská zlatá mince z Hrušovky
z historických sbírek Regionálního muzea v Teplicích.
25.9. - 26.9. Vinobraní Litoměřice 2009 (www.vinobranilitomerice.cz), Letošní Vinobraní Litoměřice je rozděleno do dvou částí. První, historickou část, pořádá
město Litoměřice a koná se na Mírovém náměstí
a v jeho okolí, do těchto prostor je vstup volný. V části
Mírového náměstí bude dobové tržiště s ukázkami starých řemesel a vystoupí zde žongléři, šermíři, kejklíři
s ohněm a další atrakce. Na pódiu se tu představí vynikající pouliční divadlo - Divadlo v pytli. Druhou částí
je Ostrovní festival konající se na Střeleckém ostrově,
který pořádá soukromý subjekt Dream Production.
Mírové náměstí - malé podium (25.9., 16 - 20 hodin)
Zábava okořeněná soutěžemi pro malé i velké, poučení v podobě hraných zastavení ze života Karla IV a dramatické zpracování příběhu vína, které provází lidstvo od dávných dob.
Mírové náměstí - hlavní podium (25.9., 16 - 22 hodin) 16 h
cimbálová muzika, 18:30 Staropražský kabaret, 19:30 Patrik Fox, 20 h orchestr J. Honzáka
Vinobraní Litoměřice - sobota 26. 9. Mírové náměstí - hlavní
podium (11.00 - 23.00 hodin)
11 h. Od plotny skok, 13 h. J. Uhlíř, 14 h. průvod 15 h. Relax 17h. Paradox 19 h.-20 h. Havlovka
Mírové náměstí - historický jarmark - stánky s ukázkami řemesel, prodej řemeslnických výrobků; malé podium (11.00
- 20.00 hodin) - divadelní historický program, 5 zastavení ze
života Karla IV., šermíři, žongléři, sokolnictví, historické hry
pro děti
14 hod. velký historický průvod, oficiální přivítání císaře Karla IV. s představiteli města, ochutnání vína a pozdrav poddaných
V sobotu se připojí další dvě scény - na Dominikánském
náměstí bude na podiu program v době od 11.00 do 23.00
hodin (Dechovka Bohemia mix, Komplett, Old stars band,
NAVOSTRO, Veteran jazzband Cerveza a Modrotisk) a ve
dvoře pizzerie Pohoda od 13 do 20 hodin (Sváťovo dividlo,
Mladivadlo, Li-Di a TMA divadlo Terezín). Na nejmenší čekají na Tyršově náměstí kolotoče a houpačky a pod náměstím oblíbené Strašidelné sklepení. V kinu Máj se hraje
americká komedie Víno roku.
Různé:
12.09. Výstup na Sedlo, sraz ve 14 hodin u Synagogy,
Úštěk
19.09. Roudnice na řece času a Roudnické vinobraní
(10-23 hodin) spojená s celostátní výstavou autoveteránů, celostátní filatelistickou výstavou, Roudnickými konsonancemi a prohlídkou roudnických
památek
26.9. Třebívlické vinobraní (z Lovosic zajištěna doprava
po Švestkové dráze, odjezd zvláštního vlaku v 8.10),
doprovodný program začne ve 13 hodin vystoupením mažoretek ZUŠ Most a průvodem obcí v historických kostýmech, pak příjezd baronky Ulriky, vystoupení dětského pěveckého sboru Třebívlice,
kapela Šrum Šrum a vystoupení J. A. Náhlovského
a J. Mladého (režie vinobraní Městské divadlo
v Mostě). Od 20 hodin Rangers.
27.9. Václavská pouť v Třebívlicích (z Lovosic zajištěna
doprava po Švestkové dráze, odjezd zvláštního
vlaku v 8.10)
27.9. Den otevřených vrat v depu Lovosice (Zubrnická
museální železnice)
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním hradu Hazmburku je v září otevřeno od 9 do 18 hodin kromě pondělí, na
Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v září otevřeno 9-17 h, poslední prohlídka v 16 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
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Pondělí 14. září – Geografická přednáška - JAPONSKO. Od ruských hranic až po Fudžijamu (Hokkaidó, centrální Honšú a Šikoku). Beseduje a promítá Doc. Tomáš Havlíček.
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 11. září – Přednáška - ANGOLA. Vyprávění
o událostech v Angolské Alto Catumbele při zajetí
66 Čechoslováků 12. 3. 1983. Přednáší Lubomír
Sazeček, který k této události vydal knihu a natočil dokument.
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 18. září – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef Turek.
Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Pondělí 21. září – Geografická přednáška - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA V MÉM SRDCI. Přednášející
je Mgr. Táňa Fischerová s hostem. Také se zmíní
o pracovním pobytu v Indii v Bollywoodu, kde v roce
2007 hrála v jednom indickém velkofilmu.
Klubovna KS, v 17,30 hodin, vstupné 20 Kč.
Neděle 28. září – VÁCLAVSKÁ POUŤ - již tradiční slavnost, na které vystoupí například: Marke Ztracený,
Mňága a Žďorp, Petr Spálený, Rangers Band, Jožka
Šmukař, Big Band Václava Zelinky a další.
Připravujeme na říjen - zájezdové představení do
STÁTNÍ OPERY PRAHA na muzikál KUDYKAM.
Změna programu vyhrazena.

TRPĚNÝ NEŠVAR
Tohle je na vstupním portálu obchodního střediska CENTRUM. Jak se vám to líbí ? Není to jen tady, celý areál se
zdá být polepený - s výjimkou Sarajeva. Takže se zdá, že se
dá tomuhle okrašlování města vzdorovat.
KDO MÁ NÁPAD - JAK ?

-jč-

Biskupství litoměřické má nové internetové stránky, které najdete na adrese . Uživatelé zde postupně najdou další informace o diecézi, její historii a jednotlivých farnostech. Aktuální událost je věnována Apoštolské cestě papeže
Benedikta XVI. do České republiky ve dnech 26.-28.9.2009.
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10 let školy karate v Lovosicích
Shotokan Klub Rajchert byl založen jako soukromá škola
karate v Ústí nad Labem v roce 1991. Největší ústecká
škola karate v republice má střediska v Doběticích, Krásném
Březně a Lovosicích. Lovosické středisko ústecké školy karate Shotokan Klub Rajchert Sport Union vzniklo v Lovosicích právě před deseti lety v září 1999 a mělo tehdy ve dvou
skupinách 35 mladých karatistů. Karatisté se od té doby v Lovosicích pravidelně scházejí v úterý a ve čtvrtek v tělocvičně
1. základní školy a pod dohledem zkušených trenérů, několikanásobného mistra České republiky v kata i kumite
Mgr. Josefa Rajcherta (V. Dan) a vicemistra ČR Petra Nechyby (III. Dan), zde od té doby prošlo výukou mnoho malých i dospělých cvičenců. Mgr. Rajchert je členem výkonného výboru Českého svazu karate, mezinárodním
rozhodčím a předsedou krajského svazu karate v Ústí nad
Labem.

Pane Rajcherte, představte se prosím našim čtenářům. Zajímá nás, jaký máte vztah k Lovosicím, jak jste
se dostal k výuce karate a kde všude máte v současnosti
střediska. Uveďte také, kdy jste získal V. Dan.
Lovosické karate a jeho středisko je pro mne hlavně
srdeční záležitost, protože jsem místním rodákem a prožil
jsem v Lovosicích všechna svá dětská léta až do věku 24
let, kdy jsem přesídlil za svým milovaným karate do Ústí nad
Labem. Právě to, že toto umění v Lovosicích chybělo, mne
odvedlo do krajského města. Z těchto důvodů jsem se tedy
po létech jako instruktor karate do Lovosic vrátil. Ke karate
jsem se dostal přes řadu sportů (gymnastika,atletika, plavání)
až v 18 letech, kdy jsem na střední škole hledal nový sportovní impuls a tehdy začínající, nové bojové umění, mne
oslovilo na celý život.

V současnosti naše velmi početná členská základna trénuje ve střediscích v ústeckém Krásném Březně, Doběticích
a také v Lovosicích na 1. ZŠ, kde jsem zahájil svou školní
docházku a řada učitelů si mne ještě pamatuje.
Trenérskou práci vedu zatím sám s pomocí několika
svých kvalifikovaným žáků. V současnosti jsem držitelem
nejvyššího technického stupně karate v kraji - V. DAN a jsem
hrdý na to, že jsem si ho musel odcvičit před odbornou komisí svazu v Českých Budějovicích. S tamním kolegou Jiřím
Faktorem jsme byli jediní, kdo k veřejné zkoušce v České republice nastoupili a hrábli jsme si skutečně na dno.
Jaký je rozdíl mezi kata a kumite?
Kata je soubor cvičení zahrnující obranu ! a útok proti několika imaginárním soupeřům. Každá sestava je přesně
dána a má i svůj název. Rozhodčí hodnotí z dvojice závodníků lépe provedenou sestavu,
přesnost jejího za cvičení, načasování apod.
V kumite si představte dva
soupeře, kteří se snaží vzájemně
zasáhnout a zabodovat. Nutno
připomenout, že se tak děje pod
přísnými pravidly, kdy není možné
soupeře zranit a všechny údery a
kopy jsou vedeny pod maximální
kontrolou. Ve sportovním karate
nevítězí ten, kdo zůstane stát, ale
ten, kdo prokáže svou disciplinovanost a technickou převahu.
Pořádáte v Lovosicích také
nějaké turnaje?
Protože ve sportovním kalendáři je mnoho soutěží, pořádáme
v Lovosicích jen jeden tradiční turnaj - Májový pohár nadějí, který se natrvalo usadil v povědomí
klubů ČR a má svou pozici jasnou. Je to zvláštní soutěž pro
začínající závodníky do 15 let, kteří si mohou vybojovat mezi
sobě technicky rovnými soupeři své první medaile. Od dalšího
ročníku ji však rozšiřujeme o další kategorie, aby Lovosice viděly i následný stupeň kvalitního mládežnického karate. O vánocích vozíme pak pravidelně nové tváře dětského karate na
tradiční Vánoční pohár talentů do Ústí nad Labem, který je obdobou právě letního Májového poháru.
Zmiňte prosím největší úspěchy Vašich svěřenců za
celých deset let.
Tato odpověď, za deset let naší celoklubové činnosti, by
vydala na samostatnou přílohu, ale vzpomeňme jen na několik, i historických úspěchů.

Martin Luong - medaile z Mistrovství světa SRN, Petr
Marschall - medaile ze závodů Světového poháru ve Švédsku, medaile z Evropského poháru v Hradci Králové ČR, Michael Novotný - republikové medaile Mistrovství ČR, řada
krajských přeborníků. Z klubových výsledků je to například
čerstvá stříbrná medaile z Mistrovství světa v Miami na Floridě Gabriely Zámečníkové (Ústecké středisko kumite).
Pro své mladé svěřence pořádáte i letní soustředění.
Jak probíhalo to letošní ?
Letos jsme si to užívali stejně jako v loňském roce. Velmi
bohatý program (cvičení karate v Do-jo, vícefázový trénink
v přírodě a tělocvičně, indiánský den, mexický večer, divadélko, orientační běh, táborák, plavecké testy, soutěž o TOP
potápěče, malý koncert vážné hudby, diskotéka, sportovní
hry, ukázky výcviku služebních psů Městské policie z Ústí n.
L. apod.) dal všem náležitě zabrat.
Sledovali jsme i váš výlet do parků v SRN, o co se jednalo?
Pro velký zájem jsme již podruhé vycestovali na tři dny do
blízkého Německa za návštěvou pohybově zábavných parků.
Navštívili jsme Saurier park v Klein Welka, kde je mnoho maket prehistorických zvířat a pohybové vyžití na prolézačkách
a vykoupali jsme se v jezerech v okolí města Hoyerswerda.
Dalším programem bylo prožití dopoledne v rostlinném parku
s expozicí nevídaných kamenů ze Skandinávie Fidlings park,
kde je na obrovské ploše soustředěna nejen velmi zajímavá
a šlechtěná flora, ale i řada geologických útvarů s popisem.
Den byl zakončen večerním grilováním. Poslední den výletu
patřil Eisiedel parku poblíž polských hranic. Celý den se děti
proháněly po prolézacích hradech, Flinstawnem, podzemními
chodbami, lanovými dráhami, a odpočívaly s piknikem v přírodě. Byla to velmi podařená akce.
Pokud by měl někdo zájem, jak se může do Vaší
školy karate přihlásit?
Lovosické středisko bude druhý týden v září přijímat
nové členy do skupiny náboru v úterý a čtvrtek od 17 hodin
a to školní věkové kategorie od 6 - 10 let. Současně připravujeme další pokračování dětské přípravky předškoláků
4-6 let, na pondělí a středu od 16 hodin. Všechny aktuální
údaje se však upřesní začátkem školního roku a budou na
a ve vývěskách na uvedené 1. ZŠ a železářství u kostela.
Karate je původně japonské tradiční umění boje beze
zbraně, v současnosti je pro mnohé praktickým prostředkem
sebeobrany a velkou popularitu si získává i jako soutěžní
sport. Určitě je výuka karate pro žáky velmi přínosná, protože kromě fyzické zdatnosti zdůrazňuje i kázeň. Panu Rajchertovi přeji, aby se mu práce s dětmi i nadále dařila a aby
on osobně dosáhl v tomto sportu všech cílů, které si přeje.
Děkuji za rozhovor.
Otázky připravila Eva Hozmanová
foto archiv Bc. J. Rajcherta

Letní soustředění mladého karate
Na 110 malých karatistů, středisek Shotokan Klubu Rajchert Sport Union Lovosice
a Ústí nad Labem, se vrátilo ze svého prvního
letošního soustředění v Chřibské. V bohatém
programu, který nezkazilo ani rozmarné proměnné počasí, si našel každý něco pro sebe.
Nejen fyzická příprava, cvičení karate, ale
i různá programová skladba letošního týdne
v přírodě, přinesla nečekané zážitky.
Malý koncert vážné hudby, cvičení služebních psů Městské policie z Ústí nad Labem,
stezka odvahy, Indiánský den, plavecké závody, Mexický večer, improvizované divadélko,
Discobar, soutěž o nejlepšího potápěče, orientační běh, táborák s grilováním nebo netradiční sportovní hry, na které v nabitém soutěžním roce mladých karatistů nezbývá čas, byly
skutečně bohatým programem. Malí i velcí
účastníci si to i letos opět pěkně užívali. JR
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Karate není jen boj, ale i přátelství... to ke sportu nerozlučně patří i na mezinárodní úrovni.

Lovosice - město mladých a spokojených rodičů?
Vážení občané a podnikatelé, jsme maminky na mateřské dovolené a rozhodly jsme se založit občanské
sdružení, které bude nabízet bohatý program určený nastávajícím rodičům i rodinám s dětmi. Naším cílem je jejich podpora, pomoc v řešení některých problémů a příprava zajímavého programu pro trávení volného času.
Celé naše dosavadní životy jsou spjaty s městem
Lovosice, ale nyní, když zde s kočárkem trávíme více
času, vidíme, že město nenabízí velké možnosti pro
nejmenší občany, rodiče na mateřské dovolené a pro
mladé rodiny s dětmi.
Naše občanské sdruženi bude zpočátku nabízet
především aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi, abychom tak doplnily nabídku již zavedeného programu
v Elku (Baby studio), které v současné době neuspokojí
velkou poptávku.
Chceme najít místo setkávání v celotýdenním režimu
a připravit aktuální program podle skutečného zájmu rodičů s dětmi.
Kdo jsme? Šest maminek, které mají zkušenosti,
schopnosti, odpovídající vzdělání a chuť podat pomocnou ruku rodinám s dětmi. Nabízíme pohybové hry pro
děti i (pra)rodiče, tance, různé rukodělné a výtvarné
dílny, výuku angličtiny, přednášky na téma těhotenství,
porod, výchova, ekologie a mnoho dalšího. Nápady
a energii máme, ale bohužel chybí nám bytový nebo nebytový prostor, proto prosíme občany a podnikatele Lovosic o nabídnutí pronájmu za přijatelnou cenu
a o možné dárcovství či sponzorství. Přivítáme i další
dobrovolníky, kteří chtějí udělat Lovosice městem spokojených rodičů s dětmi.
Rády bychom Vám
představily Středisko
křesťanské pomoci Klubíčko (zkráceně SKP Klubíčko) v Litoměřicích,
které nabízí mnoho volnočasových aktivit a poradenství z různých oborů.
Požádaly jsme o rozhovor krajskou koordinátorku
Mateřských center Ústeckého kraje a zároveň lektorku ekologických besed
a Masáží dětí a kojenců
v SKP Klubíčko slečnu Martinu Leníkovou, aby nám poskytla pár zásadních informací, proč by mělo něco podobného vzniknout v našem městě.
Můžete nám říci pár slov o SKP Klubíčko v Litoměřicích, jak vzniklo a pro koho je určeno?
SKP Klubíčko vzniklo z chuti několika maminek scházet se na nějakém jiném místě než jsou rušné městské
ulice. Hlavním úskalím bylo najít prostory, kde by centrum mohlo fungovat. Naštěstí byl dobrý nápad oceněn
a centrum bylo založeno pod evangelicko-metodistickou
církví v roce 2004 s názvem Středisko křesťanské pomoci Klubíčko (zkráceně SKP Klubíčko). V současnosti
nabízíme mnoho volnočasových aktivit a poradenství
z různých oborů: pedagogicko - psychologické, laktační,
křesťanské a jiné. Více informací naleznete na stránkách: www.umc.cz/skplitomerice
Aby mohlo MC fungovat, je nutná podpora města.
Jak funguje komunikace mezi SKP Klubíčko a Městským úřadem Litoměřice?
Co se týče spolupráce s městem, myslíme, že je
dobrá. Město nás podporuje, jak finančně, tak morálně.
Odbor zdravotnictví a soc. věcí. nám přispívá na plat
koordinátora. Prostřednictvím grantového systému Zdravého města, Komunitního plánu sociálních služeb a Od-

boru školství a kultury se nám podařilo během předchozích let získat další prostředky - např. na vybavení
zrekonstruovaných prostor. Dále na dílčí projekty a kampaně Klubíčka např. na litoměřický festival LI-FE, Týden
respektu k porodu, na volnočasové aktivity pro starší děti
nebo na aktivity během Dnů zdraví.
Na druhou stranu se Klubíčko aktivně zapojuje do
kampaní města - Den Země, Dny Zdraví, Den bez aut
apod. Aktivně pracujeme také v Komunitním plánu sociálních služeb města Litoměřice ve skupině pro rodinu,
děti a mláděž. Přinášíme nové podněty a podílíme se na
řešení některých záměrů komunitního plánu. Tato spolupráce se nám jeví jako oboustraně výhodná.

Děkujeme slečně Martině Leníkové za rozhovor a za
krásné fotky z SKP Klubíčko v Litoměřicích. V SKP Klubíčko jsme strávily krásné dopoledne.
Všude panovala pohoda a radost, a proč příjemnou atmosféru nepřenést do Lovosic, města mladých lidí?
Kontakt: Ing. Irena Tomášková a Mgr. Alena Ptáčková,
tel. 725 092 298

Mateřská centra fungují i na základě sponzorských darů a dotací. Co může ve svém programu nabídnout MC pro místní podnikatele a firmy, jak se mohou aktivně zapojit?
Klubíčko vytvořilo vlastní klubovou kartu, která funguje
na bázi spolupráce s místními obchodníky. Naše maminky vlastnící klubovou kartu mají různé slevy či výhody
u našich partnerských podnikatelů. Seznam firem najdete na www.umc.cz/skplitomerice.
Cílem MC je zaměstnávat maminky na mateřské
dovolené. Jaké služby maminky nabízejí v MC Klubíčko?
Tak toto je určitě jeden z mnoha cílů, které mateřská
centra mají. Maminky u nás mají volnou ruku a mohou
se aktivně zapojit v oblastech, které umí, či jim jsou
blízké. Z takových iniciativ vznikly například Laskavá zastavení - což jsou dopoledne pro rodiče a děti s výtvarnou tématikou. Velmi se také ujalo Hudebně rytmické dopoledne, kde si děti mohou se svými rodiči
zazpívat a zahrát na Orffovy rytmické nástroje. Rádi bychom také uvítali větší iniciativu tatínků, kteří k nám také
rádi chodí.
Dále pořádáme kurz Anglického jazyka, který může
napomoci k lepšímu návratu do pracovního procesu
a rozšiřuje tak šíři uplatnitelnosti.
Kolik je mateřských center v České republice
a kolik obyvatel má nejmenší obec, kde vzniklo MC?
V České republice je v současné době 302 členů
z toho 20 v Ústeckém kraji. Ovšem, jedná se pouze
o centra, která jsou v Síti Mateřských center. Tudíž lze
předpokládat, že center bude ve skutečnosti více. Centra nejsou pouze vymožeností velkých měst. Zrovna
v našem kraji vznikla centra i například v Hoštce (798
obyvatel), Mikulášovicích (2 300 obyvatel) či Dolní Poustevně (téměř 2 000 obyvatel), což jsou městečka poměrně malá.
... závěrem : Proč se zapojit do Sítě MC?
Síť Mateřských center o.s. je určitou zárukou kvality.
Má u nás již více jak 15 letou tradici. 1. centrum vzniklo
v Praze Na Poříčí díky zakladatelce Mgr. Rut Kolínské,
která je i současnou prezidentkou Sítě a držitelkou ocenění Žena Evropy. Síť mateřských center poskytuje
řadu výhod. Pomáhá vzniku nových mateřských center.
Všem svým členům poskytuje podporu a metodické vedení (např. legislativa, organizace, účetnictví, fundraising...). Radí, jak rozšiřovat služby mateřských center
(např. hlídání dětí, dětská hřiště, pořádání akcí a programů pro děti a rodiče). Vytváří prostor pro vzájemnou
spolupráci, výměnu zkušeností a informací mezi MC
formou společných setkávání. Koordinuje společné projekty pro MC v České republice (vzdělávací semináře,
konference, kongresy s tématikou MC). Informuje a spolupracuje s médii. Zastupuje zájmy svých členů ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Zastupuje
zájmy svých členů v zahraničí a spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření.
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3. 7. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. K. z Kladna, který se týž den v Lovosicích vloupal do tří vozidel, přičemž jejich majitelům
způsobil škodu ve výši 12.000 Kč.
7. 7. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Porušování práv k ochranné známce podezřelému S. J. ze Slovenska, který v únoru v prodejně v Terezínské ulici v Lovosicích prodával zboží s padělanými ochrannými
známkami.
10. 7. 2009 - byl odložen případ trestného činu Neoprávněné
užívání cizí věci podle § 249 tr. zákona, kterého se dopustila podezřelá L. K. z Chrastavy, která několik dní
předtím v Lovosicích řídila vozidlo Citroen Saxo, přestože k tomu neměla svolení majitele vozidla. Ten nakonec nedal souhlas s trestním stíháním.
13. 7. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. M. z Lovosic, který od dubna 2008 řádně
neplatil výživné na svého syna a dluží tak částku 9. 900
Kč.
14. 7. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Ohrožování mravní výchovy mládeže podezřelé V. M. z Lovosic, která od ledna 2009 řádně nedbala na školní docházku jejího 15-tiletého syna. Ten zameškal celkem
134 neomluvených hodin.
15. 7. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Násilí proti skupině obyva-

telů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zákona a Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému P. S. z Lovosic, který v březnu v G-baru v Lovosicích vyhrožoval
zabitím 40 leté ženě, přičemž měl v ruce střelnou
zbraň.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Krádež podle § 247 tr. zákona a
Porušování domovní svobody podle § 238/1,2 tr. zákona podezřelému P. M. z Lovosic, který se den předtím v Lovosicích vloupal do bytu přítelkyně vlastního
otce. V bytě odcizil věci v hodnotě 500 Kč.
16. 7. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestných činů Ublížení na zdraví podle § 221/1,2 tr. zákona a Výtržnictví
podle § 202 tr. zákona podezřelému J. H. z Třebenic,
který v březnu v baru Kniha v Lovosicích fyzicky napadl
29 letého muže, kterému způsobil komplikovanou zlomeninu dolní končetiny.
18. 7. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému P. K.
z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo
Škoda Fabia, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,87 promile alkoholu v krvi.
23. 7. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému A. L. z Lovosic, který od září 2008 řádně neplatil výživné na svého syna a dluží tak částku 35.000
Kč.
24. 7. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež
podle § 247/1,2 tr. zákona a Porušování domovní Svobody podle § 238/1,2 tr. zákona recidivistovi M. O.
z Loun, který při svých cestách po kraji
v únoru 2009 se vloupal do rekreačního domu v Solanech, kde odcizil televizor, hliníkové štafle a další věci
v hodnotě 11.500 Kč
v březnu 2009 se vloupal do garáže v Sulejovicích, kde
z vozidla odcizil autoradio v hodnotě 2500 Kč
v březnu 2009 se vloupal do rekreační chaty v Semči,
kde odcizil sportovní luk, dalekohled a další věci v hodnotě 13.500 Kč
v březnu 2009 se vloupal do kůlny u chaty v Třebívlicích, kde odcizil elektrické nářadí v hodnotě 1450 Kč

Hasiči - záchranáři z lovosické jednotky v červenci vyjížděli k řadě nehod a požárů :
2.7. jednotka vyjížděla k požáru slámy do obce Úpohlavy
(obr. 1 )
3.7. likvidovali jsme dopravní nehodu osobního vozu v Litochovicích, kde byla jedna osoba zraněna
týž den naše jednotka s dobrovolnou hasičskou jednotkou z Chotiměře vyčerpávala vodu z podjezdu
u marketu Lidl v Lovosicích, ze sklepa v ulici 8. května,
z podchodu u Deli s dobrovolnou jednotkou z Chotiměře. Dále na území města zasahovaly jednotky PS
Litoměřice, JSDHo Litoměřice a JSDHo Bohušovice
5.7. zasahovali jsme u Prackovic, kde došlo ke srážce
osobního auta VW Transporter s divočákem, jedna
osoba zraněna
6.7. planý poplach Archiv Lovosice - samovolné spuštění
elektronického požárního hlásiče
týž den odstraňovali jsme spadlou prasklou velkou
větev z rodinného domku ve Vchynicích
7.7. likvidovali jsme dopravní nehodu dvou osobních vozidel Ford Mondeo a Suzuki Swift u Lovochemie, jedna
osoba zraněna a ošetřena ZZS, naše jednotka následně uklidila vozovku
11.7. hasili jsme požár domku v Březně, na místě spolu
s námi zasahovaly jednotky PS Litoměřice, JSDHo
Chotiměř, JSDHo Kostomlaty, JSDHo Litoměřice
12.7. další dopravní nehodu pěti osobních vozidel (dvě Škodovky Felicie, Škoda Fabia, Renault Thalia a Fiat
Brava) jsme likvidovali v ulici Dlouhé (Lovosice), na
místě byly zraněny dvě osoby

13.7. marný výjezd do Penny Lovosice selhání
EPS - samovolné spuštění alarmu
týž den naše jednotka likvidovala požár
větví v ovocném sadu ve Vchynicích
a odtud jsme jeli likvidovat další dopravní
nehodu, tentokrát dvou osobních vozidel
Renault 19 a Ford Mondeo u Chráštan, tři
zraněné osoby ošetřila ZZS před příjezdem jednotky
15.7. naše jednotka PS Lovosice vyjížděla k odstranění spadlé velké větve na vozovku
u Kamýka
17.7. pomoc - technický zásah - otevření bytu
ulice 28. října Lovosice na žádost Policie
ČR
tentýž den jsme hasili požár rodinného
domku v Radovesicích, jednalo se o požár kabelů s trafem v koupelně
18.7. likvidovali jsme další dopravní nehodu dvou osobních
aut VW Caddy a Seat Leon u Velemína , jedna osoba
lehce zraněna
23.7. během jednoho výjezdu jsme likvidovali devět kalamit:
odstranili spadlé stromy mezi Vlastislaví a Březnem,
následoval přejezd k další události
otevření bytu v Libochovicích pro ZZS a Policii ČR,
přejezd k další události
likvidace spadlého stromu přes vozovku mezi Evaní
a Černochovem, přejezd k další události
likvidace spadlého stromu před obcí Dubany přejezd
k další události
spadlé stromy mezi Čížkovicemi a Úpohlavy ( odstraněny
před příjezdem jednotky ) - přejezd k další události
odstranění popadaných stromů v chatové osadě Dubany přejezd k další události
zlomený strom v chatové osadě Poplze, na místo byla

České republiky
Policisté Obvodního oddělení České policie v Lovosicích ukončili řízení mimo jiné v následujících případech. Zdaleka to není vše, velká část případů, jimiž se
zabývají a které řeší, spadá pod působnost zákona na
ochranu osobnosti a dalších podobných zákonných
omezení.
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v březnu 2009 se vloupal do zahradního domku v Podsedicích, kde odcizil benzinovou sekačku a kolo v hodnotě 14.000 Kč
v březnu 2009 se vloupal do garáže v Jenčicích, kde odcizil elektrické nářadí v hodnotě 32.000 Kč
v dubnu 2009 se vloupal do garáže v Čížkovicích, kde
z vozidla odcizil autoradio v hodnotě 2.600 Kč
v dubnu 2009 se vloupal do zahradních chat v Jenčicích, kde odcizil věci v hodnotě 3700 Kč
v květnu 2009 se vloupal do zahradní chaty v Jenčicích,
kde odcizil benzinovou sekačku v hodnotě 4.000 Kč.
v květnu 2009 se vloupal do rekreační chaty v Třebívlicích, kde nic neodcizil
25. 7. 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 R. M. z Domažlic, který téhož dne
v Jenčicích řídil vozidlo Fiat Tempra, přestože mu byl
Okresním soudem v Domažlicích vysloven zákaz řízení
motorových vozidel a není tak držitelem řidičského
oprávnění.
28. 7. 2009 - bylo sděleno obvinění z tr. činu Porušování domovní svobody podle § 238 tr. zákona podezřelému V.
K. z Teplic, který se v únoru letošního roku vloupal do
domu v Třebenicích, kde ale nic neodcizil.
30. 7. 2009 - bylo sděleno obvinění z tr. činu Porušování domovní svobody podle § 238 tr. zákona recidivistovi F.
Č. z Roudnice nad Labem, který v dubnu letošního roku
vnikl do neuzamčeného bytu v pečovatelském domě ve
Lhotce nad Labem, kde odcizil uživateli bytu dva mobilní telefony v hodnotě 2.000 Kč.
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu
úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému J. V. z Lovosic, který týž den v Třebenicích řídil
vozidlo Škoda Forman, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
V průběhu měsíce července bylo policisty OOP Lovosice
zadrženo třináct celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

povolána výšková technika - přejezd k další události
spadlý strom přes cestu v Poplzech a uvěznění dvou
vozidel Škoda Fabia a Citroen Xsara, jednotka stromy
rozřezala a uvolnila cestu, následoval přejezd k další
události
byl nahlášen spadlý sloup elektrického vedení v Režném Újezdě - jednotka místo události nenašla
23.7. likvidovali jsme na vozovku spadlý strom mezi Lovosicemi a Siřejovicemi
24.7. naše jednotka vyjížděla k likvidaci úniku nafty na parkoviště u Lidlu v Lovosicích, po zasypání uniklých
provozních kapalin sorbentem jsme vozovku uklidili
týž den jsme odstraňovali spadlý strom v chatové
osadě Poplze, strom byl odstraněn pomocí výškové
techniky
31.7. naše jednotka vyjížděla k požáru slámy do Libochovan, požár byl uhašen před příjezdem jednotky.
nprap. Novotný Karel
-

Strážníci lovosické Městské policie zasahovali
mimo jiné v červenci v těchto případech:
Přivolání RZS
Dne 8.7.2009 v 10,22 hodin přijala hlídka Městské policie Lovosice oznámení, že v ulici Sady pionýrů v domě
č. 1185/1 z jednoho z bytů již dva dny nevychází osoba vyššího věku a nereaguje ani na volání. Hlídka se na místo dostavila v 10,24 hodin. Strážníci provedli pokus o kontaktování
osoby v bytu, což se po chvíli podařilo. Bylo zjištěno, že obyvatelka upadla na zem a již se jí nepodařilo vstát. Na místo
byla přivolána RZS a následně se podařilo otevřít vstupní
dveře. V 10,45 hodin lékařka RZS nařídila transport osoby
z bytu do MěN Litoměřice.
Podání alkoholického nápoje mladistvé osobě
Dne 24. 7.2009 v 17,40 hodin byla předána na služebnu
Městské policie Lovosice žádost Policie ČR o prověření
skupinky osob nacházejících se v parku v ulici Sady Pionýrů,
kdy zde měly být mladistvé osoby v podnapilém stavu.
Strážníci na místě zjistili, že jedna z mladistvých osob je pod
vlivem alkoholu a následně se jim podařilo zjistit totožnost
osoby, která alkohol mladistvé osobě podala. Z tohoto důvodu byla udělena pro spáchání přestupku na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst.
1, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích bloková
pokuta ve výši 1000 Kč. Dále byl informován odbor sociálně
právní ochrany dětí na MěÚ v Lovosicích.
Osoba vydávající se za rybářskou stráž
Dne 7.7.2009 v 16,57 hodin přijala hlídka Městské policie Lovosice oznámení, že u řeky Labe v prostoru zimního

stadionu je osoba, která se vydává za člena rybářské stráže.
Od zde se nacházejících rybářů požadoval předložení oprávnění k rybolovu a vyhrožoval jim pokutou. Hlídka podle popisu osobu, která se vydávala za rybářskou stráž zajistila. Ke
kontrolám rybářů neměla oprávnění a tak důvodné podezření z jednání naplňujícího skutkovou podstatu přestupku
proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě podle § 21 odst. 1, písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, bylo postoupeno k projednání na správní odbor
MěÚ v Lovosicích.
Zjištění osoby podezřelé z přestupku proti veřejnému
pořádku
Dne 18.7.2009 v 05,15 hodin bylo telefonicky oznámeno
na služebnu Městské policie Lovosice, že v hale ČD dochází
k jejímu znečišťování. Na místo se dostavila hlídka městské
policie, která zjistila, že v hale hodil jeden ze zde se nacházejících mužů po druhém muži láhev s pivem, která se rozbila a obsah se vylil v prostoru sedadel pro čekající cestující. Strážníci provedli neprodleně kontrolu nástupišť, kde
nalezli muže odpovídajícího popisu. Po zjištění totožnosti
muž sdělil, že láhev s pivem hodil po svém bratrovi, protože
mu nechtěl dát peníze na cigarety. Místní znalostí strážníků
bylo zjištěno, že se jedná o stejnou osobu, která byla již
dne13.6.2009 v 04,20 hodin, rovněž z haly ČD, předvedena pro své protiprávní jednání na oddělení PČR v Lovosicích.
Po zadokumentování se písemný materiál k podezření ze
spáchání přestupku proti veřejnému pořádku předává k dalšímu opatření na správní odbor MěÚ v Lovosicích.
Strážníci Městské policie Lovosice převáželi psa do
útulku
Dne 24.7.2009 byl strážníkům předán opuštěný pes.
Jednalo se o fenu plemene kokršpaněl, bez tetování
a identifikační známky. Strážníci psa převezli do útulku
v Řepnici.

Strážníci Městské policie Lovosice provedli u řidiče
pozitivní dechovou zkoušku ve třech případech :
Dne 19.07.2009 v 01,45 hodin prováděla hlídka Městské
policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Osvoboditelů. Při
kontrole řidiče motorového vozidla Škoda Fabia byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní,
bylo naměřeno 0,50 promile alkoholu v dechu. Podezření ze
spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích bylo předáno dle věcné a místní
příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Dne 25.07.2009 v 03:50 hodin prováděla hlídka Městské
policie Lovosice kontrolní činnost na silnici I/30 ve směru na
Třebenice. Při kontrole řidiče motorového vozidla Volkswagen byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška
byla pozitivní, bylo naměřeno 0,12 promile alkoholu v dechu.
Podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo předáno
dle věcné a místní příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Dne 26.07.2009 v 03,25 hodin prováděla hlídka Městské
policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Terezínská. Při kontrole řidiče motorového vozidla Renault Megane byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní,
bylo naměřeno 0,89 promile alkoholu v dechu. Podezření ze
spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích bylo předáno dle věcné a místní
příslušnosti správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Vloupání do prodejny
Dne 27.7.2009 v 06:45 hodin bylo na služebnu Městské policie Lovosice oznámeno vloupání do prodejny Večerka na ulici
Osvoboditelů. Doposud neznámý pachatel vypáčil vstupní
dveře a odcizil cigarety. Vzniklá škoda činí cca 35 000 Kč.
Oznámení o spáchání trestného činu krádeže podle ustanovení § 247 odst. 1, písm.a), b), odst. 2 tr. zákona bylo dle věcné
a místní příslušnosti předáno na OO PČR v Lovosicích k dalšímu opatření.
Bc. Jaroslav Janovský

Filatelisté v Lovosicích oslavují vydání poštovní známky

FILATELISTÉ OSLAVUJÍ
V posledním čísle „Lovosického dneška“ jsme
informovali o podrobnostech, týkajících se vydání
příležitostné poštovní známky - aršíku „České středohoří - třetihorní vulkanická krajina. Dnes k tomu
dodáváme, že v pátek dne 11. září v době od 14 do
18 hodin si mohou zájemci v přízemí poštovního úřadu Lovosice 2 - u nádraží - zakoupit pamětní list a příležitostný aršík, následně potom
budou materiály k zakoupení každý poslední
čtvrtek v měsíci od 16 - 18 hod. v místnosti č. 26
Kulturního domu Lovoš.
Současně připomínáme všem zájemcům, že
v prostorách Muzea českého granátu v Třebenicích
probíhá výstava rytin a známkové tvorby předního
výtvarníka poštovních známek Martina Srba a v so-

botu dne 12. září 2009 v 10 hodin bude slavnostní prezentace a křest poštovního aršíku za
přítomnosti autorů aršíku výtvarníka RNDr.
Adolfa Absolona a rytce Martina Srba.
Program křtu:
1/ Úvodní vystoupení starosty Třebenic a přivítání
hostů
2/ Informace o postupu vzniku poštovních známek a představení autorů aršíku
3/ Vystoupení hostů
4/ Slavnostní křest aršíku
V průběhu programu vystoupí umělecké pěvecké
studio Bell canto a proběhne autogramiáda aršíku.
Srdečně zveme všechny zájemce o filatelii.
Za výbor klubu filatelistů: Helcl Josef
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Jakub Živec vicemistrem Evropy
Největšího úspěchu ve své kariéře dosáhl v sobotu lovosický
vytrvalec Jakub Živec. Na Mistrovství Evropy do 19 let, které se
konalo v srbském Novi Sadu, se zaskvěl na pětikilometrové trati
senzačním výkonem. Skvěle takticky zvládnutý závod korunoval
stříbrnou medailí pro ČR za

osobní rekord 14:10.58.
„Na medaili jsem trénoval, chtěl jsem ji, ale že bych s ní počítal to ne. V závodě jsem se cítil výborně, jen škoda, že mi nakonec utekl,“ litoval trochu ještě lepší pozice Jakub Živec.
Podmínky pro závod nebyly příliš ideální. Atleti se museli potýkat s úmorným teplem, které v Srbsku panovalo a v noci navíc
s hlukem, který byl následkem rockového festivalu. Přesto svěřenec Drahomíra Venclíčka zaběhl životní závod.Živec od startu figuroval v čele, posléze včas zachytil nástup pozdějšího vítěze a
I v tomto roce vyjel Kinematograf bratří Čadíků do českých a moravských obcí a měst, aby promítnul kvalitní
české filmy široké veřejnosti. V období od 27. července do
30. července 2009 se uskutečnila zastávka i v Lovosicích.
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spolu s ním se držel takřka do posledního kilometru. Tam však už
byli jen ve dvojici, a tak si svěřenec trenéra Venclíčka vcelku v pohodě doběhl pro stříbro. „Říkal jsem si, jestli třeba nezačne tuhnout, že bych to ještě zkusil, ale on spíš zrychloval. A jak byli za
mnou?“ vyzvídal k dění za sebou. Dlouho třetí Francouz Boullagui se propadl na konečnou šestou pozici, pro bronz si doběhl s
desetivteřinovým odstupem za Živcem Španěl Aitor Fernández.
Náročná a dlouhá sezóna pro Jakuba Živce ještě nekončí.
"Teď Kubu čeká zasloužilý odpočinek asi 14 dní a pak už opět příprava na mistrovství republiky družstev, kde startuje za Slavii. 5.9.
nastoupí na MČR 22 let v Plzni, 19.9 opět v dresu Slavie na Evropském poháru družstev juniorů v Moskvě a poté na mistrovství
družstev juniorů. Pak nás čekají krosy a příprava na mistrovství Evropy v krosu, které se uskuteční 13.12. v irském Dublinu," shrnul
plány pro letošní sezónu Drahomír Venclíček.
Petra Lašková, foto www.atletika-behy.cz

Letos navštívil Kinematograf 42 míst a měst v severních i
jižních Čechách a samozřejmě také na Moravě, vezl s sebou
čtyři aktuální české filmy. Shlédnout jste tedy mohli filmy: Kdopak by se vlka bál, Kozí příběh, Tobruk a Bathory.

Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybírá při
svých projekcích v České republice, je věnováno na dobročinné účely. Díky příznivému počasí se Filmové léto
v Lovosicích vydařilo a za přispění místních občanů,
kteří i v době finanční krize byli ochotni obětovat „pár kaček“, se vybrala nemalá částka, která podpoří pražskou
nemocnici Na Homolce. HB

Jak se měnilo zdravotnictví v Lovosicích
Část 1.- 90. léta – Vznik Polikliniky Lovosice, privatizace ordinací, nové zdravotnické organizace

Okresní ústav národního zdraví v Litoměřicích zahrnoval v roce 1990 všechny zdravotnické organizace v okrese.
Ředitelkou OÚNZ byla od 1.9.1990 jmenována MUDr. Jana
Štěrbová. Ve spádové oblasti Lovosice zabezpečovalo
zdravotnické úkoly ambulantní zařízení OÚNZ Litoměřice, Poliklinika OÚNZ, středisko Lovosice. V roce 1990
byla poliklinika financována dle rozpočtu Okresního ústavu
národního zdraví Litoměřice částkou asi 21 milionů korun.
Ve stejné době bylo přistoupeno k rekonstrukci budovy bývalé radnice ve Školní ul. pro potřeby zdravotnictví. Do původního projektu OÚNZ nebyl bohužel zahrnut výtah pro
staré a invalidní občany a ze strany zdravotníků i občanů
Lovosic bylo požadováno jeho doplnění. Město se ale
s OÚNZ nedohodlo a výtah v budově není. Výhledově se
plánovala v Lovosicích výstavba nové polikliniky v roce
1993 v souvislosti s výstavbou nového sídliště a výstavba
nové lékárny. Od výstavby sídliště i polikliniky bylo ale
upuštěno.
Lovosické zdravotnictví připojilo v březnu 1991 k budově
ve Školní ulici 1, kde sídlilo oční, dětské a zubní oddělení,
další ordinace polikliniky v budově Školní 3. V přízemí byly
ordinace dvou lékařů internistů včetně diabetické poradny
a biochemické laboratoře, v 1. poschodí je oddělení ORL
(ušní, nosní, krční), neurologie a psychiatrie a v druhém poschodí sídlila správa polikliniky.
Lékárna byla v Lovosicích v roce 1990 pouze jedna
a byla provozována v nevhodných a nedostačujících prostorách; dlouhodobě trpěla nedostatkem lékárníků a lékárenských laborantek. Zabezpečovala péči pro velkou spádovou oblast včetně léčebny v Milešově a několika dalších
sociálních ústavů. V roce 1992 pracovali v lékárně 4 lékárníci (celkem 13 pracovníků na ploše pouze 200 m2 ). Pohotovostní služba byla v lékárně „U Aeskulapa“ zrušena
v červnu 1993, výdej léků byl zajištěn v ordinaci Lékařské
Sazovitost jablek je povrchové houbové onemocnění,
které se projevuje černým vybarvením slupky. Pozdní postřiky proti strupovitosti mají dobrý účinek i na sazovitost. Doporučuji použít přípravek Dithane 45 M na začátku září.
Kromě jmenovaných chorob má přípravek příznivý vliv i na
potlačení skládkových chorob jablek.
Jestliže sklízíme jednorázově, postupujeme z venkovní
strany korun odspodu směrem dovnitř a nahoru, aby se náhodným pádem jednoho plodu nesrazily další. Při postupné výběrové sklizni musíme být ještě opatrnější, plody mnohdy
nedrží pevně na stromech. Oddělujeme je opatrně přes některý prst se stopkou od plodonoše, nemačkáme je a při ukládání do česacích nádob a přepravek nepouštíme z výšky. I sebemenší náraz vede k otlakům a snížení doby uchovatelnosti.
V září též dozrávají kvalitní odrůdy pološvestek a pravých
švestek, které jsou velmi oblíbeny jak pro přímý konzum, tak
pro nejrůznější formu zpracování (kompoty, sušení, koláče, knedlíky apod.). Chuťově bezkonkurenční pravou
švestku domácí s menšími plody postupně nahrazují takové odrůdy, které mají vyšší stupeň odolnosti k nebezpečné virové šarce. Jednou z nich je i Tophit, která vyniká
velkými tmavomodrými plody, které jsou chutné a slabě
voní. Hmotnost jednoho plodu se pohybuje od 50 do 65
gramů. Zlatožlutá pevná šťavnatá dužnina je nápadně aromatická a jde dobře od pecky. Plody vydrží dlouho zralé na
stromě (až do října), ale i po utržení. I když postupně scvrkávají, jsou opravdovou lahůdkou. Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou napadeny šarkou (prohlubně a deformace plodů,
krvavá dužnina bez cukru a bez chuti, předčasně opadávající nečervivé plody), vykopeme stromy i s kořeny a spálíme

služby první pomoci. Další lékárna „PARACELSUS“ byla v roce 1996 zřízena ve Školní
ul. a vedoucím lékárníkem byl PharmMr. Vácslav Ušák.
V červnu 1991 projednala městská rada
„Návrh vlády na delimitaci zdravotnictví“ a souhlasila, aby se Městský úřad Lovosice stal zřizovatelem Polikliniky Lovosice v rajonu města
Lovosice. V listopadu 1991 byla podána žádost o provedení zápisu organizace Poliklinika Lovosice do podnikového rejstříku
u Okresního soudu v Ústí nad Labem a žádost na finanční
odbor Okresního úřadu o převedení majetku Polikliniky
OÚNZ, pobočka Lovosice do vlastnictví obce Lovosice.
Stav lékařů v Lovosicích podle dobového materiálu
z roku 1990 - Poliklinika OÚNZ zahrnovala 5 lékařských obvodů, z toho 2 obvody byly obsazeny pracujícími důchodci.
Dětské lékařství - 3 lékaři; za účasti rodičů se prováděly
i preventivní prohlídky, Stomatologie - i zde byla některá
místa obsazena pracujícími důchodci, Interní oddělení plnilo úkoly i na úseku péče o diabetiky, Chirurgické oddělení - obsazeno 1 lékařem; lékař řídil rovněž transfuzní
službu, ORL - zde pracovali 2 lékaři na zástup z OÚNZ
Most, Ortopedie - pro dospělé byly objednací hodiny; péče
o děti byla zajišťována každé úterý, Kožní - oddělení bylo
zastoupeno lékařem z Polikliniky v Roudnici n/ L., Neurologické oddělení zastupují zde lékaři z KÚNZ - objednací
doby tu trvají dlouho, Psychiatrie - MUDr. Hájková zajišťuje
ordinaci každý pátek, v SCHZ ordinuje první a třetí úterý
v měsíci.
K 31.12.1991 došlo ke zrušení Okresního ústavu národního zdraví v Litoměřicích. Městský úřad vypsal koncem roku konkurs na místo ředitele Polikliniky Lovosice;
vyhrál ho MUDr. Jiří Kožíšek a stal se vedoucím lékařem
a Ing. Miloš Vodička správcem Polikliniky. 23.11.1992
schválilo městské zastupitelstvo změnu statutu Polikliniky Lovosice z rozpočtové organizace na příspěvkovou
s platností od 1.1.1993. Na polikliniku byly podány 3 privatizační projekty - 1 základní a dva konkurenční. Městské zastupitelstvo schválilo základní privatizační projekt Polikliniky Lovosice s převodem veškerého
movitého majetku jednotlivým lékařům, avšak nemovitý majetek žádalo převést na město.
Rozpočtová organizace Poliklinika Lovosice vznikla
v březnu 1992 a sídlila ve Školní 3. Rok 1992 znamenal po-

čátek financování zdravotnictví přes zdravotní pojišťovny
a náběh účtování podle výkonů. Jako první v okrese zvládla
Poliklinika Lovosice předávání údajů na magnetickém médiu. Měsíční výnos za výkony lékařů činil kolem 1,3 mil. korun, tj. 15,6 mil. korun ročně. V prosinci byly pro potřeby polikliniky zakoupeny za 800 000,- korun počítače. Průměrný
počet pracovníků v roce 1992 byl 166 a 3 lidé na speciální
služby ( v roce 1991 celkem 188 + 9 lidí provádělo speciální služby).
Svobodná volba lékaře byla na Poliklinice v Lovosicích
zavedena od 1.1.1992 a vztahovala se na všechny lékaře
obvodních služeb (obvodní lékař, stomatolog, pediatr, gynekolog) a na další lékaře ambulantní služby, a to jak na
přímo dostupné odborníky (předpis brýlí aj.), tak i na specialisty dostupné na základě doporučení obvodního lékaře.
Možnost volby se vztahovala také na závodní lékaře.
V roce 1993 začala postupná privatizace jednotlivých ordinací lékaři; s každou privatizací se snížil příjem polikliniky,
adekvátně i výdaje. V září 1993 byla v podstatě dokončena
privatizace činnosti lékařů a příjem polikliniky byl nižší než
výdaje, protože bylo nutno držet nevýdělečnou administrativu. Ředitel polikliniky MUDr. Jiří Kožíšek proto opakovaně
žádal o příspěvek na činnost. Ukončení činnosti polikliniky
nebylo ze strany ministerstva zdravotnictví povoleno s odůvodněním, že nelze ukončit činnost organizace, která je
v privatizaci. Rezerva polikliniky činila na konci roku 1993 cca
1,7 milionu korun. Pod Polikliniku Lovosice od 1.7.1993 patřily úseky: vedení, rehabilitace, jesle, Lékařská služba první
pomoci, doprava, roentgen, plicní oddělení. Výkonem funkce
ředitelky Polikliniky Lovosice byla od 1. 1. 1996 pověřena
paní Miroslava Procházková.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - Kancelář VZP
byla otevřena v říjnu 1993 v Husově ulici 29; otevřeno měla
jeden den v týdnu, v pondělí. Bylo zde poskytováno zdravotní
poradenství, pomoc podnikatelům apod. Všichni pojištěnci
v okrese Litoměřice obdrželi do 20. července 1993 průkazku pojištěnce.
Od 1.9.1993 byla zřízena v Lovosicích Dopravní zdravotní služba; pracovníci Jiří Bouček a Jiří Stránský si pronajali 7 sanitních vozů a nebytové prostory u budovy Lékařské služby první pomoci; služba měla celkem 7
zaměstnanců.
Hz
(Příště Část 2. - Organizace spadající pod polikliniku, Dokončení privatizace, zrušení Polikliniky Lovosice, další
změny ve zdravotnictví)

Září na zahradě

apod., což zahrádkáře může nepříjemně překvapit, škody
tam však zpravidla nezpůsobují.
Proti sviluškám na ovocných dřevinách je kromě klasické
chemické ochrany možné použít i biologickou ochranu pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Letničky již ukončují svůj roční životní cyklus. Můžeme je
v této době na záhonech nahradit předpěstovanými dvouletkami (macešky, náprstníky, sedmikrásky apod.). Při teplejším průběhu počasí však většina letniček vydrží ještě do
příštího měsíce.
Během září můžeme začít s výsadbou cibulovin a hlíznatých rostlin. Nejprve vysadíme cibule narcisů, které potřebují ke zdárnému zakořenění vyšší teploty. Ve druhé polovině měsíce pak následují botanické druhy tulipánů,
krokusy a drobné jarní cibuloviny modřence, sněženky, bledule a další. Koncem měsíce již můžeme začít i s výsadbou
zahradních tulipánů. Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí na
jejich velikosti. Platí zhruba pravidlo, že hloubka výsadby by
měla odpovídat trojnásobku výšky cibule nebo hlízy, tzn.
drobné cibuloviny 6 až 8 cm, větší pak 12 až 15 cm.
Jiřinky a hlíznaté begónie stále ještě bohatě kvetou. Přesto
již nyní musíme myslet na jejich zazimování. Jakmile hrozí přízemní mrazíky, je nutné hlíznaté begónie včas zakrýt, případně přenést na chráněné místo. Begónie tvoří hlízy za krátkého dne, a proto potřebují na podzim dostatečně dlouhou
vegetační dobu bez mrazíků. Jiřinky ponecháme na místě až
do zmrznutí nadzemní části. Mečíky se sklízejí koncem září,
před příchodem podzimních plískanic. Zabrání se tak většímu
napadení hlíz houbovými chorobami.
Petr Kumšta
foto Golden Delicious -jč-

je. Jinak je nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy
peckovin (meruňky a broskvoně).
Zkontrolujeme a nachystáme prostory pro uskladnění
ovoce, dále obaly, je třeba včas vydezinfikovat a vybílit
sklepy. Sklad by měl být chladný, dobře větratelný a nemělo
by v něm být příliš sucho.
V biologickém boji proti mšicím v ovocných sadech můžeme využít jednoduchý způsob po vzoru jihotyrolských
ovocnářů: do speciální budky s čelním otevíráním a úzkými
štěrbinovitými otvory nacpeme čistou suchou slámu jako
úkryt pro škvory. Tito tvorové se tam přes den ukrývají, v noci
pak vyrážejí na lov. Jsou schopni zlikvidovat značné množství mšic, společně například se slunéčky. Při větším přemnožení a malé úrodě mohou škvoři naopak způsobit požerky slupky plodů, nalézají do prasklých plodů broskví
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KDO NÁM KRADE
ZÁMECKOU?

NA STAVBĚ »ORBIS« JE KLID...

To nám nějak nepasovalo
s pověstí o zajištěném financování. Proslýchá se, že je zajištěno financování alternativní,
k němuž je třeba schvalovací
proces, který údajně vyvrcholí
27. srpna. Pokud vše proběhne
tak, jak to očekáváme, snad již
nic nebude bránit krizí zpožděnému dokončení stavby...
Je v tom ovšem i čertovo
kopýtko : stavbu je nutno zlevnit, čehož prý chce prováděcí
firma spolu s projektantem dosáhnout tím, že v domě budou
menší bytové jednotky, část
stavby odpadne a pravděpodobně odpadne i dominantní
prvek, od něhož má projekt
i stavba své jméno: několikametrový symbol zeměkoule.
Ale kdo ví - nakonec, pokud
se změní finanční situace, i ta
Také druhý obrázek dokumentuje přechodné zastavení zeměkoule bude...
práce na stavbě ORBISu. Ten plevel....
-jč-

Nezaměstnanost v červenci
V měsíci červenci 2009 míra nezaměstnanosti v okrese
Litoměřice stoupla o 0,22 %, tj. z 9,37% na 9,59 %. Celkově
bylo v okrese Litoměřice 5918 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 43 UOZ více, než v měsíci červnu 2009. Porovnáme-li stejné období roku 2008 je o 1403 UOZ více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc červenec
453 tj. o 45 VPM více než v předešlém měsíci a podívámeli se na stejné období loňského roku máme o 614 VPM
méně. Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 31.7.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ
(aktivní politiky zaměstnanosti) 1401 osob. Z toho např.
SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 88 osob a rekvalifikovalo se 16 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM
pro základní vzdělání 77 šiček pro Johnson Controls automobilové součástky, 40 lesních dělníků, nekvalifikované
pracovní síly v zemědělství aj. Vyučení v oboru kuchaře, stavební dělníky a zedníky, provozní elektrikáře, řidiče s řidičským oprávněním skupiny C,E. Středoškolsky vzdělané administrativní pracovníky, zprostředkovatele pojištění u
pojišťovacích agentur, stavební techniky, zdravotní sestry,
účetní a vysokoškolsky vzdělané lékaře, učitele a sociální
pracovníky.

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 do ní možná
vešel...
Čekali jsme právem, že se
někdo ozve a věc vysvětlí. Nestalo se. Když nejde hora k Mohamedovi... zeptal jsem se pana
starosty (nejen na Zámeckou)
a ten mi zprostředkoval odpověď
od pana Kroupy z odboru
RRaSM, který nám sdělil :
„V tom prvním případě jsme
netušili to, co nyní už víme:
došlo o dvojí havarii. Napomohla
jí každá z posledních povodní,
která pochopitelně měla vliv i na
pohyb spodních vrstev půdy, což

Zpomalující se ekonomický růst, jakož i důsledky světové
finanční a ekonomické krize, se začaly na trhu práce v ČR
projevovat v závěru roku 2008. Nárůst nezaměstnanosti
pokračoval i v prvních měsících roku 2009 . Na konci března
dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice 9,59 %.
V květnu nastal mírný pokles, který se přikládá vlivům sezónních prací, které mohou snižovat počet evidovaných i
nadále. V počtech evidovaných UOZ se odrazil počet nově
zařazených osob, kterým byl ukončen pracovní poměr ke
konci prvního pololetí. Nadále se předpokládá zvýšení počtu
absolventů v evidenci nezaměstnaných, i když největší nápor bývá v září.
Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Litoměřice
k 31.7.2009

Mikroregion

EAO

UOZ

Dosažitelní

%

Litoměřicko

21 631

1 635

1 595

7,37%

Roudnicko

13 141

1 183

1 152

8,77%

Lovosicko

10 174

1 050

1 021

10,04%

Libochovicko 5 455

682

668

12,25%

Štětsko

5 994

889

863

14,40%

Úštěcko

2 356

391

382

16,21%

způsobilo dva nezávislé, ale stejným směrem působící vlivy.
Prvním je vznik nových pramenů
spodní vody přibližně ve starém,
zasypaném potočišti bývalé
Modly, druhým pak havarie staré
sběrné stoky, která byla ještě
stavěna t. zv. na cihlu. Naše snažení teď směřuje k zpevnění podkladu pod touto stokou a její
opravu v takové kvalitě, která by
další havarii v blízké době nedovolila.“
Na dotaz po termínu ukončení
opravy dodal, že těžko se dá předpokládat, na jaké problémy se pod
zemí narazí, ale rozhodně se můžete spolehnout, že nic nebudeme
odkládat ani o den, než je nezbytné.
K Zámecké díře jsem přišel
zrovna když z ní vozidlo z Litoměřic
odčerpávalo vodu.
-jč-

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 OSML ve spolupráci s Městem Lovosice a KS
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 Sa-rajevu,
besedy v kině Mír), kopie nebo fotografie Informací OF
Lovosice (zbyly jen některé) a podobně. Všechny materiály v pořádku vrátíme.
Kontaktujte nás 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.
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