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- Zprávy z radnice
- Městská policie
- Trochu poezie
- Senátor v Lovosicích
- Služby nezaměstnaným
- Učitelka zpěvu
- ELKO hlásí
- 30 let včelařů
- Školky v novém šatě
- Kultura a sport
- Hasiči a policie ČR
- 20 let zdravotnictví
- Úspěšný atlet u starosty
- Enkláva v Egeru
- Další kruhové objezdy

Silnice č. 8 je uzavřená pro stavbu mostu
Ředitelství silnic a dálnic 1.9.2009 v odpoledních hodinách uzavřelo frekventovanou, asi jedenapůl kilometru dlouhou část silnice I/8 ve směru na Teplice
v místě stavby dálničního mostu Vchynice. Stavba
mostu je součástí zbývajícího úseku dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic. Úplná uzavírka této části silnice I/8
bude zhruba po dobu dvou let. Při původních odhadech
termínu se hovořilo o roce 2011. Jsou učiněna opatření, která by tento termín mohla zkrátit do prosince
roku 2010. Po dokončení stavby mostu by automobily
pak mohly jezdit přes most a novou
část dálnice až po Bílinku.
Veškerá doprava směřující po
dálnici od Prahy a z Ústí nad Labem
podél Labe ve směru na Teplice
a dále ke státní hranici tak byla svedena na nově vybudovaný jedenapůlkilometrový obchvat kolem lovosické čtvrti Holoubkov. Uzavírka
a objízdná trasa platí pro oba směry.
Schválená projektová dokumentace
nepředpokládala dopravní komplikace, přesto se začaly ihned po uzavření mostu tvořit kolony. Bez komplikací projížděla vozidla po objízdné
trase ve směru od Velemína a Teplic.
Na silnici I/30 ve směru od Ústí nad
Labem sahala kolona až za Lovosice. Zhruba kilometrová pomalu
projíždějící kolona se utvořila na lovosickém sjezdu z dálnice D8. Druhý
den po uzavření mostu se několika kilometrová kolona
vytvořila ze směru od Ústí nad Labem a do kritického
stavu se dostala doprava i v samotných Lovosicích. Bezvýsledná byla i snaha policie o regulaci dopravy. Další
dny se však doprava uklidnila a provoz byl plynulý. Případné komplikace v dopravě budou řešit zainteresované orgány dalšími opatřeními.
Po ukončení stavby mostu zůstane obchvat u Holoubkova zachován a bude sloužit pro místní dopravu.
Podle požadavku městských orgánů bude podle projektu postavena protihluková bariera nad svahem v dolní
části obchvatu od křižovatky s ohledem na budoucí bytovou zástavbu sídliště Holoubkov. V délce 125 m bude
vysoká 4 m a dalších 60 m výšky 3 m. Podle předpokladu
by měla protihluková bariéra být postavená do poloviny
října 2009.
Připravil a foto (hv)

Reklama
Vyplnil jsem někde test „Působí na vás reklama?“ a když
jsem pak shrnul výsledky, vyšlo
mi, že ne. Nebo jenom docela
maličko.
Proto mám problém při schvalování dalších a dalších reklamních ploch ve městě. Odborníci
jsou jiného názoru, snad proto,
že je to zřejmě pro ně obrovský
byznys.
Bojuji s pokušením umístit na lávku přes komunikaci I/30 transparent s »poděkováním« všem těm,
kteří se zasloužili o zpoždění dostavby dálnice D8
z Lovosic do Řehlovic a kteří dále termín stále prodlužují. Vědí sice, že dálnici nezastaví, ale neustálými
obstrukcemi navyšují cenu dálnice. V čím zájmu? Že
by státní peníze nebyly také jejich?
Složitá dopravní situace v Lovosicích ještě
zhoustla výlukou mostu Vchynice. Vozidla, která plynule pokračovala do Teplic, se přiblížila k městu novou objízdnou komunikací. Nová křižovatka na I/30
není vyprojektovaná na zvýšenou frekvenci vozidel.
Je na cílový stav, to je na stav po dokončení mostu
Vchynice. Z objízdné vysoce frekventované komunikace se pak stane komunikace místní. Udělat další,
provizorní, okružní křižovatku je v zásobníku řešení
ŘSD i dopravní policie.
Nesplnili jsme slib, nestačili jsme položit teplovod
u škol do začátku školního roku. Chyba. Všechno zlé
je však pro něco dobré. Městská policie a odbor dopravy se důkladně připravili a dopravní situaci u škol
zvládli. Byl tam docela příjemný klid. Všem děkuji za
pochopení vzniklé situace související se stavebními
pracemi.
To jsem si odskočil od reklam a poutačů....
Volby se blíží – nebo se snad vzdalují? Jako vy všichni
jsem zvědavý na vyřešení patové politické situace v ČR.
Na vyřešení stížnosti poslance Melčáka, na skutečný termín voleb... Líbily by se mi volby v létě, v červnu. Velice
zjednodušuji: Současná vláda udělá nepopulární, ale
nutné úpravy rozpočtu a poté zavolíme každý stranu, jejíž program je našim představám nejbližší.
Volební kampaň běží. Máme v Lovosicích poutač
s politiky v nadživotní velikosti. Okolo jeho povolení a instalace bylo a bude jistě hodně řečí a vášní. Jedno je
dnes jasné a to, že úředníci pochybili. Rada města nedala souhlas k umístění reklamní konstrukce. Za sebe
povím, proč nesouhlasím. Lehce poškoditelný poutač nepřežil první víkend. Je umístěný uprostřed 4 míst, kde se
konají diskotéky. Alkohol spolu s „oblibou“ politiků zvláště
u mládeže jistě vykonaly své. Nesouhlasím s ničením
věcí a, to i když nejsou moje. Stejně by ovšem na tomto
místě dopadli i kteříkoli další politici. Umístění tribordu mi
připomíná situaci, kdy provokatér dělá v tramvaji opilého
a plnou peněženku vyzývavě položí vedle sebe. Poté
místo zloděje, jehož nechytil, obviní nejbližšího spolucestujícího.
Za sebe se domnívám, že to bylo zbytečné. V Lovosicích přece umísťujeme zelené reklamní tabule pro volební strany. Vždy se jejich propagační tiskoviny na tabuli
srovnaly a jeden druhému jsme plakáty neničili a nepřelepovali. Věřím, že tomu tak bude i nadále, naopak nevěřím tomu, že občané Lovosic budou volit toho, kdo
bude mít největší plakát.
Nechci z tohoto sloupku dělat politickou tribunu i když
to třeba někomu v tuto chvíli tak připadá.
Snad jen přání do voleb, ať už budou kdykoli : přeji
vám šťastnou volbu – volbu té strany, která dokáže vyřešit všechny naše současné potíže a předejít jejich přesunu do budoucnosti.
Jan Kulhánek
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5. řádné zasedání Zastupitelstva Města Lovosice
Jednání se uskutečnilo dne 17.září za postupné účasti 18
až 21 konšelů. Hned v úvodu pozval pan starosta všechny
zastupitele na setkání se zástupci patronátního města Coswigu, které proběhne v sobotu, dne 26.září na palubě lodi
Porta Bohemica. V následujícím bloku, kdy byl dán prostor
návrhům a připomínkám občanů, nebyl tento čas nikým využit. Následovala proto kontrola usnesení a zprávy z jednání
finančního a kontrolního výboru. Zde stojí snad za zmínku
připomínka paní Novákové, kdy s blížícím se koncem
smlouvy o pronájmu části přízemí Kulturního střediska „Lovoš“ vcelku nevábné restauraci by neměl být opomenut původní záměr o vybudování kinokavárny.
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
Tento blok byl stěžejní částí dnešního jednání přesto, že
se touto problematikou zabývala i předchozí mimořádná
zasedání. I tak se zde nahromadilo 25 žádostí, ze kterých se
pokusíme vybrat některé zajímavější. Prvním z nich je revokace usnesení ZM z roku 2008, kterým se umožňuje
firmě Dr.Steiner Správa nemovitostí, s.r.o. nákup pozemků
v městské části „Holoubkov“ pro výstavbu obytného souboru.
Firma se dostala do finančních problémů a není jistý její další
zájem na realizaci. Proto tyto pozemky o celkové výměře 36
351 m2 budou znovu nabídnuty do výběrového řízení, kterého se samozřejmě může zúčastnit i výše uvedená firma.
V dalším dalo Zastupitelstvo souhlas se zněním směnné
smlouvy, kdy se převádí budova čp. 97 v ulici Osvoboditelů (internát) s přilehlým pozemkem na Ústecký kraj a město získává
2 parcely (p.č.320/1 a 327/2). S doplatkem ceny za budovu se
počítá na vylepšení bilance rozpočtu města pro letošní rok.
Velká diskuse proběhla nad výsledkem interního auditu
o nevymahatelných pohledávkách do roku 2005. Tento stav
zavinil špatně vedený majetkosprávní odbor v té době a nezbývá, než se smířit s promlčením. Jiná je situace v období
2006 - 2008, kde se počítá s vymáháním soudní cestou,
zvlášť u větších dluhů. Naproti tomu bylo doporučeno anulování haléřových dlužních položek, které zbytečně zatěžují
administrativu.
ZM následně schválilo prodej neobsazeného bytu 3+1 Mírová 887 paní Zlatici Kožákové z Lovosic za 820 000 Kč
a bytu 2+1 Terezínská 215 paní Jitce Hrubé rovněž z Lovosic
za 600 000 Kč. Jak bylo řečeno, dále byl schválen záměr prodeje dvou pozemků a odkup dvou, neschválen u tří pozemků
a ve dvou případech ZM nerozhodlo. Souhlas byl dán ke zřízení tří věcných břemen, k promlčení jedné pohledávky, ke snížení ceny jednoho bytu a ke dvěma splátkovým kalendářům.
FINANCE
V úvodu této kapitoly seznámila zastupitele Ing.Wágnerová
s plněním rozpočtu města za období leden - srpen 2009. Zde
se objem příjmů dostal na 61 % předpokladu a výše výdajů na
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RM souhlasí:
- se záměrem zveřejnění pronájmu nebytového prostoru v
ulici Nádražní 805, Lovosice, jedna místnost o velikosti
cca 30m2 za cenu pronájmu 1 Kč/rok + ceny sjednané
smluvně dle skutečných nákladů.
- s odkoupením pozemku parc.č. 312/14 o celkové výměře 1093 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lovosice od Ing. Petra Obruby, Lovosice a Olgy Černé,
Praha za cenu 92.262 Kč a pozemku parc.č. 887/3 o celkové výměře 173 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Lovosice od Ing. Petra Obruby, Lovosice za cenu 14.603 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení.
- se zněním kupní smlouvy k pozemkům parc. č. 2139/116,
2139/113, k.ú. Lovosice pro Prof. Františka Holešovského a Mgr. Marii Holešovskou, Třebenice, k pozemkům
parc. č. 2139/115, 2139/114, k.ú. Lovosice pro Martinu
Bulirschovou, Lovosice a k pozemkům parc.č. 2139/110,
2139/119, k.ú. Lovosice pro Mgr. Kateřinu Buškovou a Lukáše Buška, Lovosice na základě usnesení ZM č.
73/III/2009.RM
- s uzavřením nájemní smlouvy k umístění zařízení kamerového systému na dům bez čp./če. na pozemku
parc.č. 276/8 v ulici Zámecká v Lovosicích se společností
MANHATTAN Development a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha

50 %. Tato vcelku příznivá situace, kdy je propad příjmů vyrovnáván prodejem bytů, je ale podmíněna tím, že zásadní výdaje na úpravu komunikací se promítnou až do čtvrtého
čtvrtletí.
Vzrušenou diskusi rozproudil pak návrh 5.rozpočtové
změny. Tam, zejména pan Hauf, podrobil způsob konstrukce,
zvláště rozpočtových opatření, přísné kritice. Jako nesystémové označil převádění prostředků napříč různými kapitolami.
V závěru pak vyzval vedení města k omezení nadbytečných
výdajů přímo ve vlastních resortech. Přesuny prostředků byly
v zápětí obhájeny potřebou řešení nepředvídaných havarijních
situací, se kterými není v rozpočtu počítáno. V dalším se pak
poslanci sjednotili na nutnosti vyčlenění zvláštní rezervy (cca
500 000 Kč) pro havarie, doporučili rozpočtovou změnu k dopracování a s jejím schválením se pak počítá na dalším uvažovaném mimořádném jednání Zastupitelstva.
V tomto bloku byl pak odsouhlasen příjem dotace ve
výši 12 831 EUR na akci „Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice - Coswig a schválen investiční záměr vybudování šaten a sociálního zařízení na městském
koupališti. Podmínkou zde je maximální jednoduchost
a úspornost stavby, využitelné jen tři měsíce v roce.
Se zajímavým příspěvkem přišla mezi zastupitele paní
Anna Stará, která napsala knihu „Životy hudbě zasvěcené“
o životech význačných hudebníků, kteří se v našem regionu
(Lovosice - Roudnice - Litoměřice) významněji prosadili v celostátním měřítku. Připomněla, že ze 21 osobností zde zmíněných pochází 8 z našeho města. Požádala zastupitele
o dotaci 50 000 Kč pro umožnění vydání této publikace. Konšelé přivítali její počin velice kladně a slíbili, že se uvedenou
částku, přes napjatou finanční situaci, pokusí uplatnit v pozastavené rozpočtové změně.
Posledním bodem plánovaného programu byl souhlas MZ
se zástavou nemovitostí v k.ú. Lovosice č.p. 41 v ulici Školní
a č.p. 50 v ulici Osvoboditelů včetně pozemků pro zajištění
úvěru ve výši 70 mil. Kč za účelem realizace stavby „Tepelné
rozvody města Lovosic“.
RŮZNÉ
Zde shrneme jen návrhy a náměty zastupitelů, které budou postupně řešeny:
I Trvalý nepořádek u říčky Modly, zvlášť když se předpokládá její převzetí městem,
I patří vyvýšený zborcený altán k nemovitosti „Zámeček“
u přívozu?
I bude vyžadována platba za pořádání dětských akcí
u všech pořadatelů?
I návrh změny názvu ulice Sady pionýrů,
I návrh udělení 4.ZŠ název škola p.Velemana,
I dotaci 70 mil. Kč na úpravy Pfanschmidtovy vily asi nedostaneme, je ale nutná přednostní oprava střechy.
JiH/PaF
8. Výše nájmu činí 1000 Kč/rok. RM souhlasí se zněním
smlouvy a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- s přijetím sponzorského daru pro ZŠ Sady pionýrů 355/2,
410 02 Lovosice v hodnotě 2.622,40 Kč - 33 ks knihy Co
dělat... aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma
i v zahraničí a 22 ks DVD Štěstí přeje připraveným od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Horova
1340/10, Ústí nad Labem.
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1859
neplodná půda, ostatní plocha o výměře 1480 m2, k.ú. Lovosice a doporučuje schválení Zastupitelstvem města.
- s prominutím místního poplatku za zábor veřejného prostranství z důvodu umístění lešení a kontejneru při opravě
(zateplení) fasády domu Společenství vlastníků bytových
jednotek, Dlouhá č.p.1049-1050 v Lovosicích. Za splnění
podmínek ORRaSM.
RM povoluje (v souladu s ust. § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 2009/2010) výjimku z
počtu dětí ve třídách MŠ zřizovaných městem Lovosice
za předpokladu, že budou dodrženy pedagogické, hygienické, organizační a bezpečnostní podmínky.
Podle webové strany Městského úřadu -jč-

Výpis ze zásahů strážníků Městské policie v Lovosicích
ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
POD VLIVEM ALKOHOLU
Dne 1.8.2009 v 1:29 hodin kontrolovala hlídka Městské
policie Lovosice v ulici Osvoboditelů řidiče motorového vozidla tov. značky Škoda. Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger bylo u řidiče naměřeno 1,77 promile alkoholu v dechu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, podle § 201 trestního zákona, byla přivolána na místo hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
Dne 1.8.2009 v 3:40 hodin kontrolovala hlídka Městské
policie Lovosice v ulici Terezínská řidiče motorového vozidla
tov. značky BMW. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger
bylo u řidiče naměřeno 1,55 promile alkoholu v dechu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, podle § 201 trestního zákona, byla přivolána na místo hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
Dne 9. 8. 2009 v 2:45 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Palackého. Při kontrole
řidiče motorového vozidla tov. zn. Honda byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,07 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 13. 8. 2009 v 18 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Obchodní. Při kontrole
řidiče motorového vozidla tov. zn. Fiat byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,32 promile alkoholu v dechu. Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz, bylo zjištěno, že měl uložen zákaz
řízení motorových vozidel. Tímto jednáním vzniklo také důvodné podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, podle ustanovení §
180d tr. zákona. Z tohoto důvodu byla věc předána PČR OO
Lovosice.
Dne 30.8.2009 v 1:20 hodin kontrolovala hlídka Městské
policie Lovosice na komunikaci I/30 řidiče motorového vozidla
tov. značky Škoda. Dechovou zkouškou na přístroji Dräger
bylo u řidiče naměřeno 1,39 promile alkoholu v dechu.
Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, podle § 201 trestního zá-

Nezaměstnanost v srpnu
V měsíci srpnu 2009 míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice stoupla o 0,21 %, tj. z 9,59% na 9,80 %. Celkově
bylo v okrese Litoměřice 6 034 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 116 UOZ více, než v měsíci červenci 2009. Porovnáme-li stejné období roku 2008 je o 1 503 UOZ více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc červenec
555 tj. o 102 VPM více než v předešlém měsíci a podívámeli se na stejné období loňského roku máme o 670 VPM
méně. Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 31.08.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci
APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) 1 458 osob. Z toho
např. SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 95 osob
a rekvalifikovalo se 16 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM rozděleno podle vzdělání:
- pro základní vzdělání: 40 česáčů ovoce pro Agrofrukt
Kamýk, 40 lesních dělníků, nekvalifikované pracovní
síly v zemědělství, 20 pracovníků v zemědělství na sklizeň zeleniny, 18 šiček pro Johnson Controls automobilové součástky, 10 montážníků pro výrobu kulis a filmových dekorací aj.,
- pro vyučení v oboru: kuchaře, stavební dělníky a zedníky, provozní elektrikáře, truhláře, řidiče s řidičským
oprávněním skupiny C,E,
- pro středoškolské vzdělání: administrativní pracov-

kona, byla přivolána na místo hlídka Policie ČR z obvodního
oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
POSKYTNUTÍ POMOCI, PŘIVOLÁNÍ RZS
Dne 3.8.2009 v 18:29 hodin přijala hlídka Městské policie Lovosice žádost dozorčí služby OO PČR Lovosice
o prošetření oznámení. Oznámení obsahovalo informaci, že
v ulici Kmochova už delší čas neotevírá dveře bytu zde
bydlící žena.
Strážníci se dostavili na místo, kde kontaktovali oznamovatele a zjistili, že se mělo jednat o ženu, ročník 1945
trpící silným astmatem. Na místo byla přivolána hlídka HZS
Lovosice a hlídka OO PČR Lovosice. Za pomoci techniky
HZS se podařilo vniknout do bytu. Zde byla za dveřmi nalezena ležící žena, která na vnější podněty nereagovala.
Ihned byla přivolána RZS a hlídky do jejího příjezdu zajišťovaly první pomoc. Po příjezdu RZS byla žena transportována do nemocnice v Litoměřicích.
ODCIZENÍ ZBOŽÍ V HYPERMARKETU PENNY
Dne 5. 8. 2009 v 11:40 hodin bylo oznámeno dozorčí službou OO PČR Lovosice na služebnu Městské policie Lovosice, že v hypermarketu Penny došlo k zadržení osoby podezřelé z krádeže zboží. Hlídka Městské policie Lovosice se
dostavila na místo a po řádném zjištění stavu věci oznámila
podezření ze spáchání přestupku proti majetku podle ustanovení § 50 odst.1, písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na správní odbor MěÚ v Lovosicích.
SOUČINNOSTNÍ AKCE PŘI ZASTAVENÍ VOZIDLA
Dne 5.8.2009 v 10:38 hodin oznámil telefonicky strážník
Městské policie Třebenice, že při dopravně bezpečnostní
akci s policisty z OO PČR Lovosice v obci Jenčice došlo
k ujetí vozidla před hlídkou, která se jej snažila zastavit.
Hlídce Městské policie Lovosice se podařilo vozidlo podle podaného popisu zastavit na silnici I/30, před kruhovým
objezdem u restaurace Beseda. Jednalo se o vozidlo tov.
zn. Škoda, typové označení Felicia, žluté barvy. Osoby ve
vozidle byly vyzvány k prokázání totožnosti a údaje byly následně předány policistům z OO PČR Lovosice.
VYPROŠTĚNÍ KOTĚTE, PŘEVOZ DO ÚTULKU
Dne 11.8.2009 v 16:40 hodin přijala hlídka Městské policie Lovosice oznámení, že v blízkosti přívozu u řeky Labe,
ulici Přívozní, je slyšet z hluboké díry, pravděpodobně
studny, hlasité mňoukání. Na místo se dostavila hlídka,
níky, zprostředkovatele pojištění u pojišťovacích agentur, stavební techniky, zdravotní sestry, účetní,
- pro vysokoškolské vzdělání: lékaře, učitele, sociální
pracovníky,
(použité údaje: statistika ÚP k 31.08.2009).
Předpokládaný vývoj na trhu práce: Nadále se předpokládá nárůst nezaměstnanosti zejména absolventů středních
škol a učilišť, kterým k 31.08.2009 skončil statut studenta.
Zvýšený počet nově evidovaných absolventů se promítne až
v říjnové statistice.
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech
okresu Litoměřice
Mikroregion

EAO

Litoměřicko

k 31.8.09
UOZ

Dosažitelní

%

21 631

1 684

1 645

7,60

Roudnicko

13 141

1 201

1 173

8,93

Lovosicko

10 174

1 082

1 057

10,39

Libochovicko

5 455

697

682

12,50

Štětsko

5 994

908

880

14,68

Úštěcko

2 356

373

366

15,53

EAO - ekonomicky aktivní občané
UOZ - uchazeči o zaměstnání
Podle ÚP Litoměřice připravil

(hv)

která zjistila, že poblíž kotviště pramic se nalézá betonovými
kvádry zakrytá vpusť do kanálu, hluboká asi 4 metry. Zde
se nalézalo malé kotě, podle stavu se dalo usuzovat, že zde
je již několik dní. Za pomoci odchytové tyče bylo kotě vytaženo a převezeno do útulku v Řepnici.
ZADRŽENÍ OSOBY PODEZŘELÉ ZE SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU
Dne 15. 8. 2009 v 2:23 hodin prováděla hlídka Městské
policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Osvoboditelů. Při
kontrole motorového vozidla tov. zn. Škoda řidič nepředložil řidičský průkaz, protože řidičské oprávnění pro příslušnou
skupinu nevlastnil. Výše uvedeným jednáním vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, podle ustanovení §
180d tr. zákona. Z tohoto důvodu byla věc předána PČR OO
Lovosice.
Nad rámec těchto zásahů ještě provedli v tomto měsíci
celkem 48 kontrol heren se zaměřením, zda se zde nenacházejí osoby mladší 18. let a nekonzumují alkoholické nápoje a nehrají na výherních automatech. Během kontrol
jsme nezjistili porušení právních norem. Za uvedené a další
drobné pořádkové přestupky udělili celkem 59 blokových pokut.
Jaroslav Janovský, velitel MP Lovosice

RM Lovosice přijala na svém jednání dne 25.8.2009
č.556/2009, jako příslušný orgán jediného společníka
společnosti Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o.,
se sídlem Žižkova 1122, Lovosice k hospodářským výsledkům za rok 2008 následující usnesení:
1. Bere na vědomí zprávu auditora Ing. Jaroslavy Šubrtové ze dne 11. května 2009 k účetní závěrce za
rok 2008, podle které účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz
aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice.
2. Schvaluje účetní závěrku hospodářského roku
2008, podle které činily:
3. celkové výkony 52 117 tis. Kč
4. celkové náklady 52 058 tis. Kč
5. hospodářský výsledek za účetní období 59 tis. Kč
6. Rozhodlo o vypořádání hospodářského výsledku
společnosti za rok 2008 přidělit 10 % čistého zisku
do rezervního fondu a zbytek na nerozdělený zisk
minulých let.
7. Bere na vědomí návrh podnikatelského výhledu
hospodářského a finančního plánu společnosti.
Mimořádná RM schválila jako valná hromada Tepelného hospodářství města Lovosice s.r.o. vítěze výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro stavbu Tepelné rozvody města Lovosic banku GE Money Bank a.s. dle
varianty č. 1 (úvěr 70 mil.Kč se splatností deseti let) se zajištěním zástavního práva k nemovitostem, prohlášení
ručitele a zástavní právo k pohledávkám z pojistného
plnění zřízeného na základě zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění - předmětu zajištění a pověřuje jednatele společnosti jejím podpisem.
RM vzala na vědomí:
- zprávu majetkosprávního odboru ve věci zvýšení
nájemného v městských bytech od 1.1.2010 dle zákona č. 107/2006 o jednostranném zvýšení nájemného z bytů a schvaluje částky 28,22 Kč/m2
(standartní) a 25,40 Kč/m2 (snížená kvalita).
- žádost ředitelky ZŠ Všehrdova a souhlasí se zakoupením 10 ks šatních skříněk v hodnotě cca
20.000 Kč z finančních prostředků získaných z pronájmu tělocvičny. (podle webu MěÚ Lovosice -jč)
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MOTÝLÍ PECKA
KOREKTOØI
ohořelým klacíkem píšu po stěně
a když nestačí pokračuji na zábradlí
klacík se neláme jak tužka
ani nezasekne jak klávesnice
je to paráda
jen ptáci mi kecají do psaní
spletou mne zcela
latě jsou jako osnova
a tak do nich mastím noty,
které neznám
je to fuk,
stejně
po prvním dešti bude ta báseň
ta píseň
navždy zálohovaná
v zemi a trávě
možná, že na ní vyroste pampeliška
oddenek máty či sedmikrása
jedinou krásu
co pomohl jsem stvořit
jen včela vysaje
a zapomene kdo
a neví čím
ji psal

Dneska mne chytla lenivá a tak jsem toho na zahradě moc
neudělal. Seděl jsem na verandě sám, tedy vlastně s hrnkem
kafe a koukal okolo, jestli mne něco nedonutí vstát, nebo
aspoň neinspiruje k nějakému psaní. Ono jaksi je pořád na co
se koukat - ale nic, co by se zase až tak vymykalo všednosti
a dalo nějakou startovací jiskru...
Včera jsem zasel řepku (na zelené hnojení) - dneska sem
létá hlouček zvonků a je jasné proč. To mi té řepky moc nevyroste... na nejvyšším vodiči vedení vysokého napětí, které
vede kolem zahrady, sedí Klára, poštolka, která má hnízdo
v úhlu ocelové konstrukce stožáru. Máme ji rádi - není tu nikde ani myš, ani krtek, ani divoký králík. Cestu pode mnou přeběhla rezavá kočka, která sem občas zabloudí ze vsi...
Pak chvilku nic. Pak přiletěl motýl, kterého jsem tu ještě
nikdy neviděl : velký jak dlaň, bílý a šedý s černou kresbou
a barevnými tečkami na zadní hraně křídel. Sednul si na
okno jinak ze dvou stran otevřené verandy. Jen dosedl, proletěl kolem mne pták - tak blízko, že jsem cítil pohyb vzduchu letem způsobený. Dopadl (jinak se to říct nedá) na
místo, kde seděl motýl - jenomže: motýl stačil odletět a pták
v rychlosti nepostřehl sklo. Rána, jako když praštíte pokličkou od prádelního hrnce a milý opeřenec leží na stolku
pod oknem a vůbec, ale vůbec se mu nechce vstát, natož
letět. Tak kamaráde, řekl jsem si a vlastně i jemu : tohle tedy
jen tak nerozchodíš!
Vezmu ho do ruky - je to rehek, možná, že to je ten, co
tu na verandě loni hnízdil. Foukl jsem mu lehýnce do zobáčku - nic. Tak jsem vzal lžičku s kapkou čaje a kápl mu ji
tamtéž, tedy do zobáčku a hlele! Zaškubal sebou a během
vteřiny mne zobl do ruky. Sakryš, ty jsi najednou nějak bojovný - jenže já nejsem ten motýl... Chtěl jsem ho položit na
stůl, ale jak jsem otevřel ruku frrrr! a už seděl na jalovci metr

Šumavské momentky (Část druhá - Rozčarování)

jdu spát
ráno sedí ptáci na zábradlí
zticha
a bílými tečkami
dopisují
interpunkce a diakritiku
no jo
to jsem celý já
oldjerry

CESTY
cesty, ty cesty…

Všude bylo zakázáno...

vedou dál k obzoru
kde hory zvedají k nebesům
svou neholenou tvář
a věští na zítřek
radost
vzduch nad plamenem
a modravě dým
z hořících větví
čarují s časem
den odchází
za rudý horizont
a slibuje s větrem
moudřejší ráno
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od verandy. Jistý ten let moc nebyl, ale...no, dobrý. Koukám
na něj, on zas na mne - trochu přiblble, jakoby si v té své
minikebulce neuměl vysvětlit, jakou mu to ta miniaturní svačina dala pecku do zobáku.
Když mne tohle napadlo, zasmál jsem se té představě, že
by pták takhle opravdu uvažoval. Nesmysl, řekl jsem si. Rehek najednou poskočil, popoletěl - jako by ho něco napadlo,
jakoby se k něčemu rozhodl. Bylo vidět, že už je zase v plné
kondici. Najednou vystartoval směrem ke mně tak rychle, že
jsem instiktivně uhnul. To jsem ovšem udělal dobře - a dost
rychle. Na stěně chaty se za mou hlavou objevil bílý cákanec
jak pětikoruna.
Tak takhle, ty hajzlíku! v tom tvým otřeseným půlgramovým
mozečku tě napadlo, že jsem ti tu pecku natarasil já? To bys
musel být krocan. Takhle malý ptáky nejím. Nebo, že se ti posmívám?
Žádná odpověď. Rehek zmizel...
Měl jsem nakonec pravdu - nerozchodil to, ale rozlítal...
-jč-

-jč-

Sakramentské mapy…. Už dávno
před
odjezdem
jsem
otevřel
Mapy.cz a věnoval se průzkumu možností našich exploatačních výprav do
šumavských pohraničních lesů. Měřil
jsem vzdálenosti, vyhledával weby restaurací, vyhledával možné body na případné výlety. To jsem ještě netušil, že
tady na devíti silnicích a silničkách z deseti je zákaz vjezdu bez nějaké výjimky.
Bylo tedy jasné, že kam nepůjdeme, tam
se nedostaneme…
Když jsme pak vyrazili na cestu (půjdeme po silnici k této odbočce, pak vlezeme do lesa a půjdeme podél silnice
tak sto metrů až do Stožce, tam si dáme
pivo, holky asi kafe, nebo čaj a půjdeme
zpátky) nestačili jsme se divit. Na mapě
totiž nejsou namalované oblouky tak,
jak jsou ve skutečnosti; prakticky není

možné z mapy odečíst vzdálenost, kterou je třeba skutečně urazit mezi výchozím a cílovým bodem, nepoznáte převýšení a to činilo na tomto úseku dobře
dvě stě metrů. To samo o sobě není nic
moc, zejména když vlastně jdete
z kopce, ale připočtěte to přeskakování
padlých i poražených stromů, klád,
kmenů a větví, klouzání po kamenech
a obcházení překážek ve stráních… Nějak na té mapě nebylo vidět, jak vypadá
les po několika atacích větrných smrští
i když už částečně odtěžených.
Kdepak naše rodné lesy, tam když
narazíme na šípky, trnky a ostružiny, tak
je prostě obloukem obejdeme. Tady ?
che! to by ten oblouk musel být součástí
silnice k hraničnímu přechodu tři kilometry vzdušnou čarou. Tak jsme klopýtali, klouzali po vlhkých větvích, semtam
šlápli do nějaké mokřinky, kterých i na
příkré stráni bylo habakuk.
Našli jsme asi dvacet hřibů, z nichž
některé už byly dost zkušené. Pár kozáčků, a vzhledem k tomu, že nic jiného
nerostlo tak jsme vzali na milost i menší
armádu babek. To už jsme přestali doufat,
že nás chatař chtěl jen postrašit… Nejmladší člen výpravy šestačtyřicet na tom
byl dobře, ale ostatní dva se věkovým
součtem sto třicet pět let toho po devadesáti minutách měli plné botasky.
S očima zapíchnutýma někam dolů (co
kdyby?) jsme došmajdali dolů na silnici
a už nám z očí koukala plzeňská pěna

a voněl jasmínový čaj. Jenže : to jsme si
museli ještě zasloužit. Do hospody, povídám, to odtud může být maximálně kilometr. A šli jsme. Zvolna, rychle nám to už
nešlo. Dvacet minut - a ono nic… Dalších
deset - a zas nic. Tak ještě deset a to už
jsme uvažovali, že se vrátíme. Blbý nápad… proč? Jen počkejte ! Vedle hospody směrník na cestu zpět se vzdáleností čtyři kilometry a to k chatě je to ještě
o nějaký ten krátký metr dál…… já machr!
to odhadoval na něco málo přes dva..
V sobotu tu bylo tolik turistů a cyklistů, že jsme taktak našli místo, kde
jsme mohli vyglutat dvě zrzečky a zmíněný již čaj. Půlhodinka v sedě a my
pane ! zjišťujeme, že máme nohy jak
z olše. Nejmladší se zdržel sarkastických poznámek a řekl, že nás nebude
mučit a skočí k chatě pro auto. Čtyři kilometry. Syn odešel a já povídám : tak si
dám ještě jedno, to je tak na hodinu
a mě se ven nechce. Za deset minut se
otevřely dveře a syn už byl zpátky. Koukal na naše vyjevené obličeje a povídá
no : běžel jsem celou cestu… no ! Věděl
jsem, že je to vtip, ale nějak jsem to nechtěl rozebírat. Odjíždíme ze Stožce po
můstku přes Studenou Vltavu (tady širokou asi půldruhého metru) a syn povídá : až sem jsem došel. Tady jsem
chytil stopa….
Za pět minut jsme vystupovali u chaty.
Lidi, my jsme ji v tu chvíli měli tak rádi….
-jč-

Setkání se senátorem Vondrou
Krátké setkání členů Rady města Lovosice se senátorem
za Litoměřicko a Slánsko Alexandrem Vondrou (ODS) se uskutečnilo ve čtvrtek 27.srpna v hotelu Lev. Po uvolnění
z vládních funkcí senátor postupně navštívil představitele
měst a obcí ve svém volebním obvodu, aby se seznámil s jejich problémy a získal nové informace. Doprovázel ho starosta Litoměřic a kandidát do parlamentu za Litoměřicko Ladislav Chlupáč (ODS). Mimo jiné se hovořilo také o získání
dotací a dostavbě dálnice D8. Starosta Jan Kulhánek nám
k setkání řekl: „Probrali jsme vše, co nás kde tlačí, např. i přidělování dotací pro malé obce. Lovosice zatím nedostaly
žádnou dotaci z Regionálního operačního programu (ROP).
Dosavadní politika kraje při přidělování dotací ROP určovala,
že minimální částkou na dotační projekt bylo 35 mil. Kč. Velkým problémem bylo také na případné dotace sehnat peníze
na spoluúčast. Současné vedení kraje změnilo podmínky tak,
že určilo pro dotaci 25 mil. Kč za maximální částku na projekt. To nás nutí k tomu, abychom se znovu podívali na naše
předkládané projekty a těmto novým podmínkám je přizpůsobili“. Po obědě pak Alexandr Vondra pokračoval v cestě do
dalších obcí.
(hv)

Savore Jekhetane

„Všichni společně“ v Kulturním středisku Lovoš, aneb první ročník festivalu dětských (nejen) romských tanečních a hudebních souborů
Tanec, zpěv a hudba, nádherné barevné tradiční romské
kroje, spousta dětského smíchu a dobré nálady, tak to byl
první ročník festivalu Savore Jekhetane, který Farní charita
Lovosice uspořádala dne 15. srpna 2009 v Kulturním středisku Lovoš. Název tanečního festivalu znamená v překladu „všichni společně“ a jeho význam je symbolický, má vyjadřovat společné setkání jednak tanečních a hudebních
souborů, ale také setkání romské menšiny s většinovou populací. Měl být prostorem pro vzájemné setkání a poznávání
tanečních souborů, ale také prostorem pro poznávání kultur
těch menšin, které žijí v naší společnosti a jejichž tradiční kulturu přitom neznáme a nemáme příliš příležitostí ji poznat.
Uspořádáním festivalu Farní charita Lovosice jednak navázala na dosud realizované aktivity v rámci programu podpory
integrace příslušníků romské komunity, ale idea vzniku festivalu pramenila především ze skutečnosti existence tanečního souboru Lačho Amicus, který vznikl před dvěma lety.
Dalším důvodem pro uspořádání festivalu byla také snaha
o podporu a posílení komunitního života, posílení vztahů
mezi majoritní částí společnosti a romskou komunitou prostřednictvím poznávání romské kultury.
Během festivalu „Savore Jekhetane“ se představily soubory z Ústeckého kraje, ale rovněž i tanečně-hudební soubor

z Prahy. Převážně se jednalo o taneční a hudební soubory,
které vznikly při nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
(nízkoprahové kluby). Svými vystoupeními se představilo třináct tanečních a hudebních souborů z devíti měst (převážně
Ústeckého kraje). Do Lovosic tak přijely taneční soubory
z Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Trmic, Mostu (Chanova), Chřibské, Krásné Lípy, Varnsdorfu a Prahy.
Za Lovosice se představil taneční soubor Lačho Amicus
s vystoupením tradičních romských tanců, španělským
a břišním tancem. Z Mostu (Chanova) to byl taneční soubor
Sam Roma Sam s vystoupením tradičních romských tanců.

Stanice ekologické výchovy CICONIA ČSOP
pořádá při příležitosti Evropského
festivalu ptactva 2009 přednášku

NOČNÍ

PTÁCI

hovoří a barevnými diapozitivy a nahrávkami hlasů
doprovází Mgr. Stanislav Chvapil, prom. ped.
Čtvrtek 1. října 2009 od 18 hod. v sále
městské knihovny v Roudnici nad Labem
Vstupné dobrovolné

Z Roudnice nad Labem to byl soubor Benga Čhaja, který se
představil tradičními romskými tanci a moderním tancem
a také hudební těleso - Trio Proměny se svým pěveckým vystoupením.Z Krásné Lípy do Lovosic přijely taneční soubory
Amare čave a Miškuskere čave, které předvedly tradiční
romské tance a dále hudební soubor Galaxie Junior. Z Ústí
nad Labem se představil taneční soubor Střekovské kočky
a Dante, který se prezentoval tradičním romským tancem.
Z Trmic předvedl tradiční romský tanec taneční soubor Šukar Čhaja. Z Varnsdorfu přijel taneční soubor Amaro Jilo,
který předvedl moderní tanec. Z Chřibské se prezentoval tradičním romským tancem a moderním tancem taneční soubor Šukar čave a hudební skupina Štar čave. Vedle souborů
z Ústeckého regionu se festivalu Savore Jekhetane zúčastnil tanečně hudební soubor Šenkibenz z Prahy.
Festival Savore Jekhetane byl soutěžním festivalem, soubory soutěžily ve třech kategoriích - v tradičním romském
tanci, moderním tanci a pěveckém/hudebním vystoupení.
První místo v kategorii hudba a zpěv obsadilo roudnické pěvecké těloso - Trio Proměny, první místo v kategorii moderní
tanec získal lovosický taneční soubor - Lačho Amicus, který
zároveň obsadil druhé místo v tradičním romském tanci a konečně první místo v kategorii tradiční romský tanec si odnesl
mostecký (chanovský) taneční soubor Sam Roma Sam.
Během festivalu vystoupili vedle tanečních souborů také
dva zajímaví hosté, jednak to byla známá česká skupina
BENGAS, která rozezpívala diváky plný sál lovosického
Kulturního střediska již začátkem festivalu, a pak také hudební skupina Ekvátor. Celým festivalem prováděl známý
moderátor a hudebník Vojtěch Lavička.
Festival Savore Jekhetane se uskutečnil díky finanční
podpoře Ministerstva kultury České republiky, Městského
úřadu Lovosice a a.s. TRCZ. Ceny pro vystupující soubory
věnovala společnost T-Mobile Czech republic, Pekárna
a cukrárna Vladimír John, Pekařství a cukrářství - Jana Šubrtová, Potraviny u Reka, Potraviný Krátký, Charita Česká
republika, Květinářství - Nováková, Květinářství - Aneta,
Květinka - Wintrech, Květinářství 8.května, Elektro Donát,
Výrobna lahůdek (Lovosice) a Cukrárna - 8. května. Všem
dárcům děkujeme za jejich podporu.
Petra Bímonová, Farní charita Lovosice
foto (hv)
v sobotu 3. října 2009 pořádá
VYCHÁZKU DO PŘÍRODY SPOJENOU
S POZOROVÁNÍM PTÁKŮ
sraz účastníků je v 8,30 hod.
u řeky Labe pod mostem v Roudnici nad Labem
Vezměte si dalekohledy ! Bude ukázka odchytu ptáků
za účelem kroužkování. Doba vycházky asi 3 hodiny.

Zveme všechny milovníky a přátele přírody !

5

Příležitost pro nezaměstnané okresu Litoměřice
Počet nezaměstnaných litoměřického okresu stále
stoupá. Řada nezaměstnaných prožívá tuto situaci negativně a snaží se najít rychle nové uplatnění na trhu
práce. Právě v této jejich snaze by měl nezaměstnaným
pomoci projekt Nová výzva 240, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
Žatec. Projekt je připraven pro 120 nezaměstnaných litoměřického okresu, probíhat bude po dobu 2 let.
Cílem projektu je pomoci nezaměstnaným při hledání
nového pracovního místa, umožnit jim prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zvýšit si nebo změnit dosavadní kvalifikaci a zlepšit si tak šance na trhu práce.
Každý účastník bude zařazen do projektu po dobu 9
měsíců a jeho podpora k návratu na trh práce bude probíhat ve 3 základních částech:
1) šestidenní motivace. Její součástí bude napsání životopisu a žádosti o zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst na internetu, seznámení se
základními právy zaměstnanců. Úkolem motivačního modulu je též posilovat sebevědomí a sebedůvěru každého účastníka, protože často právě
nedostatečné sebevědomí a malá důvěra ve své
schopnosti jsou překážkou při získávání nového
zaměstnání.
2) individuální schůzky s osobním poradcem - 12x za
měsíc s cílem aktivního hledání zaměstnání. Úko-

působí v regionu Litoměřicka od r. 2005. Poskytuje zde
službu sociální rehabilitace s využitím metody podporovaného zaměstnání lidem se zdravotním postižením: tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let.
Posláním Agentury podporovaného zaměstnávání je podporovat lidi se zdravotním postižením, aby se prostřednictvím
získání práce a rozvoje dovedností přiblížili životu ve společnosti.
Agentura spolupracuje s Úřadem práce a Městem Litoměřice, ostatními agenturami podporovaného zaměstnávání a dalšími neziskovými organizacemi v Ústeckém kraji.
Je členem České unie pro podporované zaměstnávání.
Uživatelům bezplatně poskytuje podporu ve všech oblastech souvisejících s prací a zaměstnáváním vůbec (zjišťování představ, schopností, motivace uživatele), nácvik dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu
a dovedností potřebných pro vstup na otevřený trh práce,

lem osobního poradce bude kontaktovat zaměstnavatele a vyhledávat volná pracovní místa
pro účastníky projektu.
3) rekvalifikační kurzy pro minimálně 72 osob. Zajištěny jsou tyto rekvalifikační kurzy a praxí:
Pracovník v sociálních službách
Asistent/asistentka vedoucího pracovníka
Obsluha osobního počítače
Profesionální chůva
Elektrotechnické a strojně montážní práce
Všem účastníkům projektu bude propláceno cestovné
z místa trvalého bydliště a zajištěno občerstvení.
Součástí projektu je vytvoření Centra pomoci nezaměstnaným v Litoměřicích - Základní škola Havlíčkova 32
(boční vchod), které zahájí svůj provoz 1.9.2009. Bude
sloužit všem nezaměstnaným z okolí Litoměřic. Zde si příchozí mohou zcela ZDARMA vyhledávat volná pracovní
místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele prostřednictvím E-mailu, zpracovat životopis a motivační dopis. K dispozici jim bude aktuální přehled volných pracovních míst v Litoměřicích a okolí. Těm, kteří si příliš
nevěří při práci s počítačem pomůže pracovnice Centra,
která se bude snažit věnovat každému příchozímu individuálně.
Zájemci o účast v projektu získají informace na úřadu
práce a v Centru pomoci pro nezaměstnané.
PhDr.Zdeňka Baranniková,
předsedkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

podporu při hledání vhodného pracovního místa, asistenci
přímo na pracovišti, podporu při domlouvání pracovních
a mzdových podmínek a při uplatňování jejich práv a zájmů.
Podpora je vždy individuální, její míra a rozsah vychází
z potřeb každého uživatele. Maximální délka podpory je
dva roky.
Agentura dále nabízí poradenství pro zaměstnavatele,
kteří mají zájem zaměstnat, nebo již zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením. Zaměstnávání těchto osob jim přináší řadu výhod: získání motivovaného zaměstnance, který
nepovažuje za podřadné vykonávání pomocných a jednoduchých prací, plnění povinného podílu, daňové úlevy, zvýšení prestiže firmy v očích veřejnosti, pracovní asistence uživateli přímo na pracovišti hrazená Agenturou, bezplatné
poradenství Agentury. (Např. v Lovosicích s námi spolupracuje firma ELMO Schoř, v Litoměřicích Městská nemocnice, Centrální školní jídelna, ve Štětí jsou to fy Katrin servis
a Grafika Linke.)
Máte-li o služby Agentury zájem kontaktujte nás na tel.
416 700 315, 775 251 553,
e-mail: apz.litomerice@diakoniecce.cz.
Více informací o nás se dozvíte i na
www.diakoniecceltm.cz.
Agentura podporovaného zaměstnávání sídlí v Teplické
1 v Litoměřicích (naproti Hornímu nádraží) a otevřeno pro
všechny zájemce máme od 8 do 15:30 hod.

Město Lovosice se zapojí do celostátní akce

Týden sociálních služeb v ČR
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s organizacemi zapojenými do komunitního plánování města Lovosice pořádá v rámci
Týdne sociálních služeb v ČR, vyhlášené Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, prezentaci poskytovatelů sociálních služeb
a služeb souvisejících poskytujících služby občanům Lovosicka. Organizace se představí veřejnosti ve vestibulu Městského úřadu v Lovosicích, a to od 5.10. - 9.10.2009 po obvyklou
pracovní dobu úřadu. Ve středu 7.10.2009 se
organizace poskytující sociální služby celos-
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tátně otevřou veřejnosti. V Lovosicích se Dne
otevřených dveří zúčastní Pečovatelská služba
města Lovosice v době od 9 do 15 hodin, Občanské družení Šance taktéž v době od 9 do 15
hodin a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amicus od 14 do 19 hodin.
Věříme, že si občané města Lovosice
a přilehlých obcí najdou čas, seznámit se
s poskytovanými sociálními službami a službami souvisejícími, které jim mohou pomoci
řešit jejich případné sociální situace a zvyšovat kvalitu jejich života.
Bc. Eva Rudiková, vedoucí odboru SVaZ

Říjen na zahradě
Poslední sklizeň zeleniny - na přelomu září a října obvykle
přicházejí první mrazíky, které ukončí vegetaci. Než mrazy nastanou, posbíráme poslední plodovou zeleninu, která už při
nízkých teplotách skoro neroste a těžko dozrává. Na mráz je
citlivá také červená řepa a mrkev. Slabší mrazíky naopak nepoškodí celer, pór a růžičkovou kapustu. Kořenové zeleniny
opatrně vyrýváme, aby nedošlo ke zlomení kořenů. To platí
především pro černý kořen, který je velmi křehký. Pastiňák a
černý kořen můžeme nechat na pozemku a sklízet v průběhu
zimy, pokud nebude půda zamrzlá, nebo lze sklizeň posunout
až do jara. Pro skladování bychom měli použít pouze zeleninu
zdravou, mechanicky nepoškozenou. Ukládáme ji ve vhodných prostorách, které jsme s předstihem vydezinfikovali.
Topinambury, "brambory diabetiků", se v zahradách pěstují
poměrně málo. Rostlina v létě svítí žlutými květy a vegetaci
končí na podzim. Když její nadzemní části zvadnou, je čas na
sklizeň úrody. Vyndaváme však pouze tolik hlíz, kolik v nejbližší době spotřebujeme. Při uskladnění na vzduchu totiž
velmi rychle vadnou. Vykopávat je můžeme celou zimu.
Před zimou také nesmíme zapomenout na rostliny tvořící
zimní dekoraci našich domovů. Mochyně patří mezi nemnoho trvalek okrasných svými plody. Po usušení drží měchýřky svůj tvar velmi dlouhou dobu.
Podle průběhu počasí můžeme postupně čistit záhony s
letničkami. Celý záhon zryjeme a doplníme o základní živiny
(draslík, fosfor) jednosložkovými hnojivy (síran draselný, draselná sůl, superfosfát) . Prospěšné je také dodat do půdy organické látky, např. kompostem. Pokud je půda hodně kyselá,
můžeme její pH upravit přidáním mletého vápence.
Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a vhodně
uskladníme všechny odrůdy zimních jablek a hrušek. Zásobují nás vitamíny a minerály po celou zimu. S plody zacházíme velmi opatrně. Malé, mechanicky poškozené nebo deformované ovoce vyřadíme při česání a co nejdříve je
zpracujeme na šťávy, mošty nebo využijeme v kuchyni.
Skladovací prostor pro ovoce má být chladný (2 až 5 °C), větraný, nepříliš světlý, má v něm být dostatek vzduchu, nemá
být příliš suchý (80 až 90%) a přirozeně se v něm nesmějí
vyskytovat žádní škůdci. Ideální je ukládat jablka a hrušky na
police či regály jednotlivě. Na první pohled pak odhalíme
každé ohnisko hniloby. Ukládáme-li ovoce v bednách, pak
pro lepší sledování můžeme také postavit bednu s jablky, navlečenou do fólie, na dřevěné špalíčky. Fólie by neměla ležet přímo na plodech. Potom do ní uděláme jeden až dva
otvory na každý kilogram obsahu.
Vlašské ořechy usušíme na slunci, v suché místnosti, ve
stodole či na půdě. Teprve zcela suché ořechy nasypeme do
koše nebo sáčku, který propouští vzduch. V žádném případě
nesmíme ořechy umývat ve vodě, protože často nemají
zcela uzavřenou skořápku a voda, která pronikne dovnitř,
může způsobit zplesnivění obsahu.
Chceme-li omezit houbovou strupovitost jabloní a hrušní,
ošetříme stromy krátce před opadem listů postřikem krystalického hnojiva močoviny v koncentraci 5 až 7%. Vzhledem
k vysokému obsahu organického dusíku v močovině snížíme
potřebu dusíkatého hnojení v následném roce.
Pokud v extenzivních výsadbách obrýváme půdu pod korunami stromů, spojíme tuto práci s dodáním organické
hmoty, nejlépe kompostu, nebo s přihnojením průmyslovými hnojivy fosforečnými a draselnými. Vycházíme ze zásobení půdy jednotlivými živinami podle výsledků půdních
popř. listových rozborů. Přehnojení může být pro ovocné dřeviny často škodlivější než mírný nedostatek některého prvku.
Ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme
přednost výsadbě podzimní před jarní. Stromky či keře by však
měly být dostatečně vyzrálé ve dřevě, což mnohdy postrádají
jednoletí štěpovanci. Při jakékoli manipulaci nesmí u stromku
přeschnout kořeny. Je jistější, když na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme rostlinu s kořeny do vody. V této době můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy zjara raší.
Keře sázíme tak hluboko, aby byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou asi 10 až 15 cm. Dají se vysazovat i další
ovocné druhy s výjimkou broskvoní a meruňek, které sázíme
přednostně až na jaře. Dbáme, abychom si ve školce zakoupili pouze jakostní a zdravý výsadbový materiál.
O zkušenosti s prací na zahradě se podělil se čtenáři Lovosického dnešku
pan Petr Kumšta

Sametový hlas
Žádný návštěvník koncertu Dechové harmonie Štětí,
která v Lovosicích často vystupuje, si nemůže nevšimnout
paní Mgr. Julie Nepustilové a jejího výrazného altu.
Domnívám se, byť z pohledu laika, že pěvecké umění této
dámy dokáže posluchače silně zaujmout nejen repertoárem, ale především hlasem, kterým se přibližuje takovým osobnostem a interpretkám populární hudby jako
je Marta Kubišová, Petra Janů či Věra Špinarová. Požádali jsme ji, zda by se čtenářům a lovosickým milovníkům
hudby a zpěvu mohla představit.
Předesílám, že paní Julie Nepustilová, byť je z Ústí nad
Labem, vyučuje zpěv na Základní umělecké škole zde
v Lovosicích. Ředitelem na této škole je MgA. Jiří Lhotský, který je zároveň i uměleckým vedoucím Dechové harmonie Štětí.
V první odpovědi prosím řekněte, jak se vyvíjel
Váš vztah ke zpěvu? Který žánr v populární hudbě je
Vám nejbližší a máte jej nejraději?
Pocházím z muzikantské rodiny, moje maminka je učitelka hudební výchovy, otec byl dlouhá léta aktivní muzikant na ústecké scéně, kde účinkoval ve známých
orchestrech J. Šímy, O. Budělovského aj. Má sestra je
houslistkou v orchestru Národního divadla, a tak není
myslím divu, že se má cesta ubírala právě tímto směrem.
Muzika byla prostě součástí našeho života. Já i moje sestra jsme už od mateřské školky navštěvovaly ZUŠ a v 10
letech jsem se dostala do třídy prof. Jitky Švábové (věhlasná pedagožka stojící za úspěchy mnoha operních
pěvců, asi nejznámější z nich je Eva Randová). Tato dáma
mě ovlivnila na celý můj život. Studovala jsem u ní operní
zpěv a klasická hudba mě uchvátila. Nechtěla jsem se ve
svém životě věnovat ničemu jiném než klasickému zpěvu
a jednou zpívat v divadle. Dodnes vzpomínám na své první
angažmá v ústeckém divadle Zdeňka Nejedlého v opeře
Jakobín. Bylo mi tehdy 10 let a opera mi učarovala.
Postupně jsem se pod vlivem svého otce začala seznamovat i s jinými hudebními žánry jako je populární
hudba, swing, jazz. Ve 14 letech jsem začala zpívat
v jeho tanečním orchestru. Na klasický zpěv jsem samozřejmě nezanevřela a stále jsem studovala zpěv u
paní prof. Švábové.
Během studia na UJEP jsem začala zpívat s tanečním
orchestrem Bonit. Ocitla jsem se mezi vynikajícími muzikanty, kterých si nesmírně vážím a od kterých jsem se
mnohé naučila. Musím vzpomenout na jména, jako jsou
Ivan Dolejší, Jiří Holubec, Jiří Žák, Emil Zámečník, Ota
Jirgl a mnoho, mnoho dalších.

Zamýšlím-li se
nad otázkou, který
žánr je mi nejbližší, musím popravdě říci, že nevím.
Dodnes
obdivuji klasiku a
mou obrovskou
srdeční záležitostí
jsou Dvořákovy
Biblické písně,
s kterými jsem absolvovala svá studia na UJEP.
Stejný zážitek je
pro mě zpívat
s bigbandem za zády, s jazzovým combem v klubu či se
opřít o zvuk 60 členného dechového orchestru.
Většina zpěváků měla nebo má svůj vzor. Je to také
i Váš případ?
Nemohu říci, že bych měla někdy svůj velký pěvecký
vzor, ale zpěváků, které obdivuji a od kterých jsem se snažila něco pochytit, je obrovská spousta: Ella Fitzgeraldová,
Frank Sinatra, Natalie Cole, Whitney Houston, ale také
Hana Hegerová, či Věra Špinarová.
Jak vůbec jste se ocitla v Lovosicích?
Do Lovosic jsem se vlastně vrátila. Vystudovala jsem
zde gymnázium, a dokonce jsem se tady zúčastnila pěvecké soutěže Lovosická granule.
Doslechla jsem se, že na zdejší ZUŠ hledají učitele populárního zpěvu, a tak jsem to zkrátka zkusila. Byla to asi
shoda náhod a velké štěstí. Není to opravdu žádná fráze,
když řeknu, že má práce je i zároveň mým velkým koníčkem. Poštěstilo se mi, že se věnuji a dělám to, co mě
baví a snažím se předávat svým žákům to, co jsem se naučila od své profesorky já a snad i něco z mých zkušeností. Pro mě je pak velkou odměnou vidět je a slyšet na
veřejných koncertech.
Jste členkou Dechové harmonie ve Štětí. Jak se
Vám s tímto uměleckým tělesem spolupracuje a jak
často vystupujete? Vystupujete ještě jinde?
Spolupráci s Dechovou harmonií Štětí jsem brala
jako svou další velkou výzvu. Doposud jsem s tak velkým tělesem nezpívala, a tak když mi pan ředitel Lhotský nabídl spolupráci, neváhala jsem ani chvilku. Je obrovský rozdíl postavit se před 60 členný orchestr nebo
stát na podiu s jedním či dvěma muzikanty, kteří pouští

muziku z počítače. Toho jsem si nikdy nevážila. Mám
ráda živou, poctivou muziku a velice si jí cením. Navíc
mám zde možnost zazpívat si opravdu vše. Jejich repertoár je obrovský, opět jsem se mohla vrátit ke své oblíbené klasice - Dvořákovi, Martinů atd. Ráda si zazpívám i evergreeny, prostě je z čeho si zde vybírat, a to
mě velice baví.
Neuvažovala jste někdy o účasti v pěveckých soutěžích v televizi jako např. X-Faktor? Můj názor je, že
byste se tzv. neztratila, spíše naopak.
Musím přiznat, že soutěže mě nikdy moc nelákaly.
Víte, moc soutěživý typ nejsem a dobře jsem vždy věděla,
že na to, abych se tzv. neztratila, není potřeba jen talent,
ale hlavně, jak se říká, ostré lokte a tvrdá nátura. Tu já
nikdy neměla. A to říkám i svým žákům. Musíte být dobře
připraveni, věřit si, a mít v sobě zdravé sebevědomí. Bez
toho to opravdu nejde.
Máte do budoucna ještě nějaký cíl, kterého byste
chtěla ve zpěvu dosáhnout?
Nepřemýšlím o tom, čeho bych chtěla dosáhnout.
Mám skvělou práci, která mě velice baví, naplňuje a
především tomu se chci věnovat. Ovšem mám také svou
rodinu, 11 letou dcerku a dnes už můžu prozradit, že
v prosinci očekáváme chlapečka, takže já už mám vše, co
jsem si mohla kdy přát - spokojenou rodinu a nádhernou
práci. Zpěv je součástí mého života a vždy zůstane mým
koníčkem.
Učíte zpěv na zdejší ZUŠ. To je hlavně práce
s menšími, ale i trochu odrostlejšími dětmi. Jakých
pěveckých akcí se žáci zúčastňují? Jaký je zájem o
tento umělecký obor, a kolik máte žáků? Mají někteří žáci z Lovosic a okolí předpoklady tzv. to dotáhnout výše?
Velice mě těší, že je o populární zpěv takový zájem.
Ve své třídě mám v dnešní době téměř 30 žáků a to od
předškolního věku až po dospěláky, kteří jsou většinou
aktivními muzikanty a chtějí se zdokonalit v technice
zpěvu. Mám spoustu šikovných žáků, kteří pravidelně
zpívají na veřejných koncertech, a myslím, že lovosické publikum je už dobře zná. Samozřejmě, že ne
každý žák si hned může stoupnout před kapelu a zpívat před publikem Chce to čas, trpělivost a hodně,
hodně práce.
Pro mě je největší radostí, když si pak mohu na koncertě sednout vedle zvukaře a sledovat je, poslouchat,
s jakou radostí zpívají a jak si to vychutnávají. Nádherné
na této práci je, že vidíte a slyšíte výsledky. To je pro mě
tou největší motivací, odměnou a radostí.
Děkuji za odpovědi
-jv- foto (hv)

Poprázdninové novinky i nenovinky z ELKA
Děkujeme všem vedoucím zájmových útvarů,
kteří nepřerušili svou činnost v době prázdnin.
Spousta z nich se věnovala dětem ve svém volném čase na sportovních soustředěních a na táborech.
Společně s dětmi jsme se rozloučily s prázdninami 1.září na Osmičce, kde se téměř stovka dětí
vydováděla při štafetových disciplínách. Zaznamenali jsem největší počet účastníků za několik posledních let.
Moc nás potěšilo, že už od prvního dne školního roku je v našem domečku rušno. Děti i rodiče se zajímají o naše nabídky zájmových útvarů.
Některé jsou již plně obsazené. Chtěla bych nově
nabídnout pěstitelský a chovatelský kroužek,
stále se snažíme obnovit i činnost kroužku včelařského, jejichž hlavní náplní je poznávat přírodu jako celek.

Ve dnech 7.- 10.září proběhla v DDM Elko výstava
ke 30.výročí založení včelařského kroužku v DDM
Elko. Připomněli jsme si obětavé včelaře, zejména
pana Moravce, který kroužek založil. Několik desítek
návštěvníků se mohlo seznámit s historií a úspěchy
žákovského včelařského kroužku. Velký dík patří
panu Staňkovi, který výstavu připravil.
Pro děti, žáky, studenty i ostatní / mládež i dospělé/ nabízíme na školní rok 2009/10 tyto kroužky:
výtvarný MŠ, cvičení s hudbou MŠ, aerobic - I.,
II. st .ZŠ, střední školy, keramika-začátečníci, keramika-pokročilí, včelařský, šachový, pěstitelský, přírodovědný, kreativ, skupinová relaxace,
házená, házená-přípravka, mini házená, odbíjená, florbal, lehká atletika, rybářský, turistický,
basketbalová přípravka, basketbal chlapci, basketbal dívky.
Připomínám všem maminkám s dětmi na mateřské dovolené s dětmi už od 1roku věku, že mají
možnost každou středu a pátek v dopoledních ho-

dinách navštěvovat se svými ratolestmi Baby studio. Pro ty, kteří ještě nevědí, je to obdoba mateřského centra, kde si děti nenásilně zvykají na kolektiv, přičemž maminku mají nablízku a maminky si
zároveň mohou v kolektivu, popřípadě s odborným
psychologem, popovídat o svých radostech i starostech. Kromě toho jim naznačíme, jak upevňovat
a utvářet správné hygienické návyky, jak rozvíjet
myšlení a poznání dětí, seznámí se s prvními výtvarnými,hudebními a pohybovými projevy.
Na měsíc říjen připravujeme :
- ve spolupráci s SPCCH První lovosickou olympiádu aneb Hýbeme se v každém věku.
- návštěvu divadla K.H. Máchy v Litoměřicích.
Bližší informace o obou akcích naleznete na našich vývěskách a internet.stránkách
V době podzimních prázdnin tj. 29. a 30.10.2009
se děti mohou přihlásit na příměstský tábor, jehož
hlavní náplní bude poznávání okolní přírody.
Hamerníková
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30 let žákovského včelařského kroužku v Lovosicích
Včelaření je náročná práce s přírodou, a o přírodě se
máme všichni neustále co učit. Taková je i činnost žákovského včelařského kroužku (ŽVK), který dovršil v letošním
roce 30 let svého trvání. Kroužek vedl přítel Antonín Moravec, který položil základy tradice práce s mladými včelaři
v Lovosicích. Rok 1979 byl pro učitele Moravce posledním
rokem aktivní služby ve školství ve funkci ředitele základní
školy v Lovosicích. Lovosičtí včelaři tehdy přijali jeho návrh
na ustanovení včelařského kroužku při Domu pionýrů a mládeže pod patronací ZO Českého svazu včelařů Lovosice,
která je k mnohému zavazovala.
První schůzka ŽVK se konala 18. září 1979. Zúčastnili se
jí první 4 členové kroužku: František Kopecký ze 6.třídy 1.
ZDŠ, Martina Hájková, Jiří Šípal ze 6. třídy 2. ZDŠ a Lucie
Tůmová z 5. třídy 4. ZDŠ. Děti získaly první poznatky o včelách, ochutnaly med a největším zážitkem byli živí trubci
(Otázka Ing. Staňka: Víte, čtenáři, proč?- pište do redakce).
„Pro děti i učitele začala doba plná činnosti, úsilí, s mnoha
úskalími i krizemi, ale i některými úspěchy“. Tato slova napsal v kronice kroužku jeho zakladatel učitel Moravec. Dětem ve vývěsní skříňce ŽVK byly podávány informace o činnosti, aktivním zapojení jednotlivých dětí v kroužku.
Informacím dominovala slova „Ne tomu čest, kdo začne, ale
tomu, kdo vytrvá“.
V kroužku se děti učily nejen teoretickým znalostem
o chovu včel, ale sami včelařily v průměru se třemi včelstvy.
Prováděly běžné práce se včelstvy během celého roku od
zakrmení a zazimování až po vytáčení medu. Umí si připravit
rámky s mezistěnami, rozšířit včelstva, nasadit medníky,
tvořit nová včelstva oddělky a mnoho dalších věcí (poznávat nektarodárné a pylodárné rostliny, jak preventivně ochraňovat před škůdci a chorobami). Za svoji námahu a pravidelnou docházku si na konci včelařského roku rozdělily
sladkou odměnu.
Cílem kroužku tedy nebylo jen připravovat děti na soutěže, ale prohloubit v nich zájem o činnost, zájem o poznání
významu včely v přírodě, jejich života a jejich chovu. Soutěže
k tomu pomáhají a v nich mladí včelaři z Lovosic dosáhli
mnoha úspěchů v oblastních, celostátních i mezinárodních
kolech soutěže „Zlatá včela“. Ve školním roce 1995-96
v DDM Elko Lovosice proběhlo oblastní kolo soutěže Zlatá
včela, kde své teoretické znalosti a praktické dovednosti porovnávalo 18 dětí z kroužků z Roudnice n/L, Ústí n/L a Lovosic. Lovosičtí v oblastním kole uspěli a žák 5. třídy Vladimír Valko postoupil až do ústředního kola v Nasavrkách
u Chrudimi, kde opět uspěl a z 22 soutěžících obsadil 4.
místo. Oceněni byli i další žáci z Lovosic, Bedřich Frieser
a Jakub Vaněk.

Největším úspěchem včelařského kroužku v soutěžích
bylo vítězství Vladimíra Valka, žáka 7. třídy 1. ZŠ, v ústředním
kole celostátní soutěže mladých včelařů opět v Nasavrkách
v r. 1998, kam postoupil jako vítěz severočeské oblasti
a osvědčil se jako nejúspěšnější mladý včelař i v celé České
republice. Úspěchem bylo i umístění druhého zástupce severočeské oblasti z lovosického kroužku Antonína Hausera
v první třetině soutěžících. Činnost kroužku pokračovala
úspěšně i v dalších letech. I když Vladimír Valko skončil, objevili se další úspěšní soutěžící, bratři Jakub a Ondřej Fibigerovi. DDM poprvé na přání rodičů ustavil přípravné oddělení

kroužku a přijal do něj 12 žáků 1.-3. tříd ZŠ, kteří se měli čile
k světu. Však si na tu dobu bratři Fibigerové zavzpomínali
s paní učitelkou Moravcovou při setkání na výstavce, kterou
uspořádal DDM Elko ve spolupráci se ZO ČSV, o.s. Lovosice,
ve dnech 7. až 10. září 2009. Ve školním roce 2000/2001 již
ve vedení kroužku pomáhal bývalý člen kroužku, Radek Geletič, vysokoškolský student. Učitel Moravec tak našel svého
nástupce. Práce s dětmi mu byla vším. Dokázal to svým přístupem k dětem. Vedl je k odpovědné činnosti a k radosti
z dobře odvedené práce. V kronice ZO ČSV Lovosice, kterou
vedl jako jednatel včelařského spolku, sám uvádí: „Odcházím
nerad“. Připomenutí 30. výročí založení ŽVK je i poctou osobnosti učitele Antonína Moravce. Krásně na něj vzpomíná jeho
žačka ve svém článku „Tahoun“.

Pod vedením Radka Geletiče Jakub Fibigr na setkání severočeských mladých včelařů obsadil 1. místo a získal pohár vítěze. I v roce 2005 byl Jakub úspěšný a postoupil na
Mezinárodní setkání mladých včelařů na Slovensko konané ve dnech 22. -26. června 2005. To již vedl kroužek
mladých včelařů z Lovosic Aleš Pelikán. (I ten byl původně
členem ŽVK pod vedením Antonína Moravce.) Tomuto vítězství předcházelo setkání mladých včelařů ze severočeské oblasti v Opárenském údolí. Organizátorem byla ZO
ČSV Lovosice. Je třeba vyzvednout aktivitu přátel, kteří se
na setkání podíleli. Byli to : Iva Žaludová, Jiří Vaněk, Jan
Masopust, Miloslav Brož a Alois Staněk jako členové výboru. Nelze opomenout přítele Bohumila Jeřábka a Josefa
Schorma, kteří byli rozhodujícími hodnotiteli vědomostní
soutěže za přispění vedoucích ŽVK z Roudnice a Ústí n/L,
přítele Hoskovce a Randuse . Dík patří i mnohým dalším,
dnes nejmenovaným a rovněž sponzorům - Městu Lovosice
i dalším.
V roce 2006 lovosičtí nezvítězili, ale výborné druhé místo
v družstvech bylo velkým úspěchem, o který se zasloužil
především Lukáš Šmíd; ten obsadil krásné páté místo v jednotlivcích a byl náhradníkem postupu do národního kola soutěže. V této době vyřešila ZO ČSV Lovosice vedení ŽVK po
odchodu přítele Aleše Pelikána tím, že výuka v ŽVK probíhala pod vedením několika lektorů z řad členů ZO lovosických včelařů pod vedením předsedy přítele Jiřího Vaňka, na
jehož včelíně probíhala i praktická výuka. K činnosti kroužku
nejvíce přispěl referent pro vzdělávání a osvětu lovosických
včelařů přítel Miloslav Brož z Malých Žernosek, který pokračoval i v besedách na školách. Pomáhali i přátelé Geletič, Vaněk a Červenka.
V oblastní - krajské soutěži Zlatá včela v květnu v Chřibské nás zastupovali v r. 2008 žáci škol z Lovosic Jiří Poklop,
Filip Seyfryd a Lukáš Šmíd. Zásluhou hlubokých znalostí
z praxe, botaniky a anatomie včely obsadil Lukáš Šmíd
první místo, Jiří Poklop a Filip Seyfryd se umístili v první polovině soutěžících, kterých bylo více než třicet. Lukáš postoupil do celostátní soutěže Zlatá včela, která proběhla
v červnu v Nasavrkách za mezinárodní účasti. Zde Lukáš obsadil vynikající desáté místo. Uspěl i v roce 2009, kdy ŽVK
ukončil svoji činnost při DDM Elko. Děkujeme přátelům z třebenického včelařského kroužku, kteří umožnili obhajovat
čest mladých lovosických včelařů pod jejich záštitou. Lukáš
Šmíd se umístil ve dnech 14. - 17. května 2009 na setkání
mladých včelařů v Liberci na 1. místě. Na Slovensku byl 10.
Přejme Lukášovi mnoho dalších úspěchů v životě. Ať jednou
také s díky vzpomíná svých učitelů, jako bratři Fibigerovi.
Ing. Alois Staněk, Eva Hozmanová, foto (hv)

Výstava ke 30. výročí založení
žákovského včelařského kroužku
Ve dnech 7. - 10. září 2009 proběhla ve studovně
DDM ELKO Lovosice Výstava ke 30. výročí založení
žákovského včelařského kroužku. Výstava detailně
mapuje založení i činnost kroužku včetně význam-
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ných událostí a lovosické vítěze soutěží. Součástí jsou dobové plakáty,
kroniky, včelařský inventář a faktografické letáky. Na výstavce se sešli
včelaři s paní učitelkou
Karlou Moravcovou,
manželkou zakladatele
kroužku, jeho bývalá
žákyně Věra Rücklová
a několikanásobní vítězové Zlaté včely,
bratři Ondřej a Jakub
Fibigrovi. A další nejmenovaní bývalí
žáci a jejich rodiče. Výstavu navštívili
nejen žáci lovosických škol, ale
i z Čížkovic a Sulejovic. Expozici k jubileu sestavil s citem a láskou k včelařům i včelám Ing. Alois Staněk. Jak
sám říká, chtěl výstavou vzdát úctu
k nezměrné obětavosti všech, kteří
se ve svém volném čase věnují mládeži, ale i těm činorodým dětem, kteří

v kroužcích mládeže aktivně pracují. Nemusí vítězit,
ale získají poznatky pro budoucnost. Poděkoval za
pomoc svým přátelům ze ZO ČSV, Jiřímu Červenkovi
za zapůjčený inventář a Miloslavu Brožovi za textové
obohacení výstavky.
Včely mají velkou důležitost pro člověka a proto zakončeme článek o jubileu výrokem Alberta Einsteina:
„Pokud by na zemi zmizely včely, lidem zbývají jen čtyři
roky života“.
Eva Hozmanová, foto (hv)

Vzpomínka na Antonína Moravce, bývalého ředitele osmiletky v Třebívlicích
(Na svého pana ředitele, tehdejšího zakladatele včelařského a turistického
kroužku v Třebívlicích, vzpomíná jeho
vděčná žákyně a členka turistického
kroužku Věra Rücklová. rozená Levorová
z Třebívlic)
Nepotkala jsem mnoho takových na své
životní pouti. Pár jich ale přece jen bylo.
Jsou to ti, kteří dokáží bez ohledu na vlastní
prospěch dávat všechny své schopnosti ve
prospěch druhých. Těch známých i neznámých.Vždy bezpečně poznají, kde mohou
svým přičiněním nenápadně prospět bez
čekání na dík a vavříny.A na takové lidi
nelze zapomenout, přes to, že jsme běžně
zapomínali dávat jim svou vděčnost najevo.
O jednom takovém vám povím. Jako
mladý učitel se ve Štiříně staral se svou budoucí ženou Karličkou pod vedením Přemysla Pittera o válečné sirotky. Zprvu asi
o 80 židovských, později i o osiřelé německé děti. Učili je hlavně zase chtít žít
a milovat lidi. A ony všechny ač převážně
roztroušené po světě, dosud vroucně vzpomínají na jejich láskyplné starání.
Antonín Moravec byl ředitelem naší osmiletky v Třebívlicích. Můj starší bratr chodil do jeho včelařského kroužku. A já ho
poznala, až když jsem se přihlásila do jím
založeného turistického kroužku. Na takové
vsi je pro zemědělce stále dost jiné „zábavy“, než chodit na rodinné nedělní výlety.
Děti tam mají prošmejděný kdejaký kousek
blízké i vzdálenější přírody. Dále za humna
se však podívají jen při příležitostných návštěvách vzdálenější přízně. A protože mládeži velmi svědčí vidět víc než jen rodnou

TAHOUN
náves, začal nám ukazovat dosud neznámé
krásy. Zpočátku na jednodenních výletech
zajímavosti blízkého okolí a s přibývajícími
roky se akční rádius zvětšoval nejen do
vzdálenosti. Protože pokud se do něčeho
Toníček Moravec pustil, dal do toho vše.
Důkladně promyslil všechny možnosti. Zjistil, jak vše pořídit co nejlevněji, protože znal
možnosti chudých venkovských děcek.
Svým zanícením získal a zapálil i další spolupracovníky. Takže lidé, kteří by spolu za
normálních okolností ani nemluvili, najednou spoluvytvářeli úžasné věci, připravovali
nádherné zážitky pro spoustu dalších známých i neznámých, dětí i dospělých.
„Když už na ty výlety chodíme, můžeme
při tom plnit podmínky pro získání překrásného, každým rokem jinak zbarveného, nezakoupitelného odznáčku 100 jarních
kilometrů“, jednou usoudil. Vedoucího nám
dělal sám, nebo se svou paní Karličkou. Se
stoupající oblibou se připojili další milovníci
výletů z řad rodičů. Vyzkoušeli jsme si přenocování pod stanem s pravým táborákem.
Fajn. A tak se můžeme o prázdninách pustit na cyklistické putování Nejprve západními Čechami, dalším rokem z Lipna do
Prahy. A při té příležitosti se dají splnit podmínky pro získání odznaku Turista ČSR.
Ten je přece škoda po tolikém úsilí dětem
předat jen tak ve třídě. Předává se slavnostně, na závěr oslav dětského dne před
ohňostrojem!
Vyhráváme svými aktivitami 20 stanů

s plným vybavením pro náš kroužek. Ale
bez pečlivé dokumentace, včasné přihlášky a důsledného sledování všech podmínek panem Moravcem, aby prázdninové
putování splňovalo kriteria zápočtové
cesty, ani by se nám o tom nezdálo. Že
vesnice není u řeky, nevadí. I krásy vodáctví nám ukázal při prázdninovém putování
na pramicích po Lužnici. Finančně výhodné
je, zúčastnit se srazu mladých turistů v Nízkých Tatrách. Takovou příležitost nelze nevyužít. A když už budeme tak daleko,
podíváme se při jedněch nákladech na pár
dní i do těch Vysokých a nedaleké Dobšinské ledové jeskyně, kde trénovával krasobruslař Karol Divín.
A do turistiky zapálená mládež si pod
jeho vedením vyzkoušela i orientační závody. A mnozí uspěli.A když mohli uspět
i caparti, někteří rodiče se nechtěli dát zahanbit. Utvořili tříčlenné hlídky v mužské
i ženské kategorii. Jdou si to také vyzkoušet. Napoprvé si nechtěli useknout ostudu
a tak ze sebe vydali vše. K úžasu všech
jedni z nich předběhli mnohé zkušené harcovníky s výkonnostní třídou. Tudíž na ni
mají také nárok, pokud splní odznak Turista
ČSR a na ten musí mít splněno 100 jarních
kilometrů. A tak fotříci hodí baťůžky na záda
a také objevují ty krásy Českého středohoří,
o nichž jim prve děcka vyprávěla.
Je zákonité, že taková turisticky známá
a úspěšná obec je pověřena uspořádáním
okresního přeboru. Do toho dokáže zapojit

pan Moravec i zbytek občanů. Je to přece
veliká čest pro tak malinkou obec, ukázat
se v tom nejlepším světle. Každý podle
svých možností. Připravit šipky s nápisy pro
snadnou orientaci příchozích. Někdo u prezentace, kde předává drobné celofánové
obálčičky se 3 ks českého granátu. Ty
musel někdo nasbírat, někdo zabalit. Jedni
se starají o občerstvení Ti zdatnější sedí na
kontrolách. A osvědčení závodníci to být nemohou, representují přece čest obce, aby
opět obstála v konkurenci. Několik místních
přece jen také postoupilo do krajského přeboru. Na závěr zkušení organizátoři z velkých měst žasnou, jak vše proběhlo hladce
a příjemně...
Když byl z Třebívlic tzv. „odejit“, najednou mnohé, co bylo běžné a samozřejmé,
přestalo jít. Dosud běžné přesnídávky,
často teplé, ve školní jídelně pro převážně
dojíždějící děti už zajišťovat nešlo. Turistika začala skomírat atp. I dobře sehraná
parta, když přijde o tahouna, ztrácí dech. Ve
vlastním zájmu všímejme si a važme si tahounů ve svém okolí.
P.S. Panu Antonínu Moravci bylo
15.6.2000 uděleno Čestné občanství města
Lovosice. Jak ze vzpomínky jeho žákyně
vyplývá, svou blahodárnou činností ovlivňoval i třebívlické občany. Paní Rücklová
uvádí, že pan Moravec působil jako učitel
v Třebívlicích od roku 1946, jako ředitel asi
od konce roku 1949. Turistický kroužek byl
založen pravděpodobně v roce 1957 a po
odchodu pana ředitele v roce 1964 na 2. ZŠ
do Lovosic už jen skomíral. Opravdu
všechno záleží jen na lidech- tahounech.
Věra Rücklová

bude konat 15. října a výletníci mají směřovat na zámek
Dobříš a do města Příbram.

SENIOŘI O PRÁZDNINÁCH A PO PRÁZDNINÁCH
Ani letos lovosičtí senioři o prázdninách nezaháleli.
Bc. Eva Rudiková a paní Iva Seifertová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravili pro seniory v Domě
pečovatelské služby o prázdninách dvě zajímavé akce.
V pondělí 13. července to bylo odpoledne s enkaustikou.
Jak mi paní Rudiková vysvětlila, jedná se o zažehlování
barev na papír nebo na látky a používá se při tom zvláštní
žehlička. V pondělí 24. srpna si zase senioři připravili na
zahradě Domu s pečovatelskou službou táborák a na zahradním grilu si opékali uzenky. Bylo hezky a posezení
s besedou se všem líbilo. V září uspořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro seniory poznávací zájezd do
Kadaně a Klášterce nad Ohří. Poslední letošní zájezd se

FOTOGRAF ANTONÍN KRATOCHVÍL UČIL V LEDNICI
V červenci se konal první ročník Jihomoravského
workshopu v Lednici na Břeclavsku. Věhlasný český fotograf a čestný občan Města Lovosice tam radil společně
s fotografem Jindřichem Štreitem na červencových tvůrčích dílnách účastníkům workshopu. V dílně nazvané
Pod povrchem se zaměřil na portrét, radil, aby se fotografové snažili vcítit do pocitů portrétovaných osob.
BAZAR ZA TRATÍ OTEVŘEN
Na místě bývalého bazaru Sotner byl v září otevřen
v Máchově ul. 316/1 Bazar Za Tratí. Má to údajně být největší bazar v regionu, 80 m2 kryté a 100 m2 nekryté plochy. Otvírací doba: Po-Pá 9.30-18 hod., So 9.30-13 hod;
v této době se provádí výkup i prodej. Pan Udatný, provozovatel bazaru, uvažuje i o prodeji tzv. levných knih - podobná prodejna Levné knihy je v Ústí nad Labem. Na záměr se ho brzy podrobně zeptáme.
BODOVANÍ ŘIDIČI SE ČINÍ

Zámek Dobříš

V bodovém hodnocení přišlo
o řidičský průkaz k 31.08.2009
na Lovosicku 51 osob (dosáhli
12 bodů). Od 01.09.2008 platí
novela zákona č. 361/2000 Sb.;
je možnost využití odpočtu 3
bodů v bodovém hodnocení
v akreditovaném středisku (autodrom Most). A v roce 2009 využil tuto možnost pouze jeden
řidič. Celkově je v ČR Ústecký
kraj na třetím místě, bodovaných řidičů bylo k 31.7.2009
celkem 56 718 a v v Lovosicích
1455.
Hz

RM schvaluje :
- vítěze výběrového řízení na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Lovosicích firmu
Perfected s.r.o. a pověřuje pana starostu podpisem
smlouvy o dílo.
- po dohodě s ředitelem KS Lovoš finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč, (z rozpočtu KS Lovoš) Městu Terezín na realizaci historických oslav Josefínské slavnosti, které se uskuteční 10.10.2009 v Terezíně a zároveň pověřuje Bc. M.Kohla vzájemnou užší
spoluprácí s Městem Terezín.
- zapůjčení nástrojů pro skupinu Enkláva ze ZUŠ Lovosice a zároveň schvaluje finanční příspěvek ve
výši 15.000 Kč na reprezentaci města Lovosice
v maďarském městě Eger, kde v rámci hudebního
festivalu lovosická Enkláva vystoupí.
- uspořádání divadelního odpoledne panu Janu Dostálovi na Václavském náměstí dne 12. 9.2009 za
splnění podmínek ORRaSM.
- vítěze výběrového řízení na zhotovitele akce "Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců ve městě
Lovosice" firmu Viamont a. s., Železničářská 1385/29,
400 03 Ústí nad Labem a pověřuje pana starostu
podpisem smlouvy o dílo po projednání a schválení
finanční spoluúčasti ve výši 14.416.795. Kč Zastupitelstvem města a schválení této částky v rozpočtové
změně.
- vítěze výběrového řízení na zhotovitele akce "Rekonstrukce ulic čtvrti Nové Klapý v Lovosicích včetně
VO" firmu INSKY, s.r.o.,
- s čerpáním finančních prostředků ve výši 84.000 Kč
z rezervního fondu ZŠ Sady pionýrů 355/2, 410 02
Lovosice k nákupu třech zahradních modulů pro dětské hřiště na pozemku školní družiny této školy.
(podle webu MěÚ Lovosice -jč-)

9

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice se na celé prázdniny proměnila ve
velké staveniště.Budova dostala jako
čepici novou sedlovou střechu, zateplený kabát v odstínech červené barvy,
plastová okna a nové radiátory. Interiér
mateřské školy je laděn do pestrých
barev, krásné plastové vstupní dveře nahradily stávající těžké kovové, zkrátka
budova stará 43 let viditelně omládla.
Děkuji Městskému úřadu Lovosice,
zřizovateli mateřské školy, který zajistil
zainvestování celé akce, zdárný průběh
stavebních prací a stavební dozor. Děkuji paní ředitelce Mikynové z MŠ Resslova, která nám vyšla vstříc a přijala na
celé prázdniny „pod svá křídla“naše děti,
děkuji 4 maminkám, které nám přišly na
pomoc s úklidem. Poděkování patří
panu řediteli Šantorovi z Dětského domova Dlažkovice, který nám osobně po-

Jako v novém

mohl a dále zajistil počáteční stěhování
inventáře MŠ.V neposlední řadě děkuji
všem zaměstnancům mateřské školy, na
které zbyla ta nejméně atraktivní práce
a to byl a stále ještě je úklid po rekonstrukci a malování všech prostor školy.
Blížíme se k cíli, jsme již vyčerpaní,
ale výsledek určitě bude stát za to. Exteriér i interiér MŠ září pestrými barvami,
přeji všem dětem, aby pro ně byl příjemným a pohodovým „druhým domovem“. Nesmím zapomenout poděkovat
též rodičům „našich“ dětí za trpělivost při
zahájení plného provozu, které se zpozdilo o týden. Tak tedy na závěr: dílo se
zdařilo! Kéž bychom společně s budovou MŠ omládli i my všichni, kteří se
kolem ní pohybujeme. A jestli jste zvědaví, přijďte se k nám podívat, rádi vás
uvítáme.
H.Bažantová, řed. MŠ

Nový podzimní kabát

Léto končí, děti se vrací do škol a školek….“Hurá, zase uvidím kamarády a paní učitelku!“
U nás se ale letos mohly děti těšit i na něco jiného, než na dovádění kamarády.
1.září je čekalo překvapení ! Naše mateřská škola se proměnila k nepoznání, dostala nový
kabát zvenku i uvnitř. Děti přivítaly nové, barevné třídy, celý interiér budovy byl vymalován.
Léto opravdu končí, začíná se ochlazovat, ale nás budou chránit proti podzimnímu počasí
nová okna, zateplení a zahřívat nové topení. Za to vše musíme poděkovat zřizovateli MěÚ
v Lovosicích, který nejen prosadil dotaci a našel ve svém rozpočtu prostředky na rekonstrukci, ale pomohli nám také přímo jeho zaměstnanci, kteří hlídali postup všech prací.
Aby byla škola v plném lesku a mohla přivítat děti první školní den, pomáhali i ve svém
volnu pracovnicím MŠ i zaměstnanci firmy Nekolný a to se stěhováním, úklidem a přípravami. Všem zúčastněným upřímně děkuji.
Nyní čekáme už jen na třešničku na dortu. Již za několik dní bude dokončena nová fasáda, která by měla děti lákat svou barevností, musí se smát na své okolí. Je to přece mateřská škola, místo, kde si děti hrají a hrou se učí. O barevnosti nové fasády jsme hodně
přemýšleli, také proto, že jsme MŠ zaměřená na výtvarné činnosti. I v této oblasti jsme se
veselili z úspěchu, který nám dodal chuť do další práce.
V pátek 4.září proběhlo slavnostní zahájení Mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky „ Krásná jako kvítka je ta země…“ na téma: Sport.
Záštitu nad soutěží převzala Šárka Kašpárková - atletka, bronzová medailistka Z OH v
Atlantě : .....“Myslím si, že pro Vás tato soutěž je také malá olympiáda. Soutěží mezi sebou
děti z různých zemí, každý se snaží odevzdat maximum toho, co umí. Navíc zachytit dynamiku pohybu je velmi složité a náročné. Já obdivuji každého, kdo na rozdíl ode mě výtvarný talent má….
Této soutěže se naše MŠ s úspěchem zúčastňuje. Jsme rádi, že jsme obstáli v tak velké
konkurenci mladých výtvarníků ze 14 evropských zemí. V letošním 19.ročníku byly do užšího výběru vybrány 2 práce nejstarších dětí z naší MŠ a to : Beáta Klausová s dílem „ Krasobruslařka“ a Vojtěch Válek s dílem „Cyklistický výlet“.
Jejich práce jsou vystaveny ve výstavní síni Viléma Wünsche v Havířově. Kopii těchto
prací si můžete prohlédnout na vývěsce naší MŠ vedle budovy MěÚ.
Také já chci zúčastněným dětem i paní učitelce Chmelové blahopřát k úspěchu, popřát
dětem hodně chuti a fantazie při malování a zároveň celé naší mateřské škole jen potěšení
a pohodu při práci v krásném, novém prostředí.
M. Novosadová, ředitelka MŠ v Terezínské ulici
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Pravidelné vysílání zpráv Občanského fóra v městském
rozhlase začalo už v lednu 1990, po komunálních volbách
v r. 1990 se pořad přetransformoval a vysílalo pod názvem
Lovosický rozhlasový týdeník. Duší vysílal od počátku pan
učitel Jaroslav Davídek. Znělkou pořadu byl úryvek z filmu
„Most přes řeku Kwai. Z počátku se nahrávalo přímo v partyzánských podmínkách - v první době se natáčelo v elektrodílně Českých drah v Třebenické ulici, což ochotně umožňoval pan Miloš Novák. Velké problémy byly v té době
s technikou, hlavně s mikrofony. Po komunálních volbách
1990 se natáčelo v kabinetu pana učitele Davidka v 2. ZŠ
v Lovosicích, opět ve velice stísněných podmínkách.
Relace pomalu získávaly pevný řád. Příspěvky převážně
zpracovávali Jaroslav Davídek a Eva Hozmanová, kteří většinou i příspěvky četli. Lovosický rozhlasový týdeník měl již
ustálenou strukturu - Informace z Lovosicka a okolí včetně
nabídek kulturních a sportovních programů, Černá kronika,
Výročí týdne, Pozvánka na výlet a politické informace. Součástí vysílání byly i zprávy z Městské rady a Městského zastupitelstva, a hrála se hudba na přání k jubileím. Městské
zprávy hlásila paní Zdeňka Fleková z Městského úřadu.
V únoru 1992 získaly Lovosice prostor v rozhlase po drátě
a do malého kolektivu přibyl František Kruml z rozhlasu a
později i paní Jana Bartošová z DDM ELKO Lovosice. Pořad dostal novou znělku - úryvek z Mozartovy Malé noční
hudby. Ve vysílání byly také rozhovory s představiteli města
i ostatními občany - novinkou byly placené reklamy. V rozhlase po drátě mohli lovosické vysílání slyšet posluchači
v celém okrese každé úterý a středu. Pravidelné vysílání bohužel skončilo se zánikem rozhlasu po drátě v červenci
1996.
V roce 1995 uvažoval místostarosta Davídek o zavedení místního televizního okruhu přes kabelovou televizi, dokonce byla absolvována nějaká jednání a Davídek se zúčastnil školení v Pelhřimově. Pro nedostatek financí k tomu
nedošlo. V současné době jsou televizní zprávy z Lovosic vysílány v pořadu Televize Litoměřic a Lovosic, který vyrábí
firma Provizi, spol. s r.o..
KNIHKUPECTVÍ V LOVOSICÍCH
Do roku 1990 byla v Lovosicích dvě státní knihkupectví;
fungovala pod názvem Kniha s.p.. Jedna prodejna sídlila
v ulici 8. května v domě č.p. 23 pod bývalou městskou knihovnou a druhá v areálu Centrum. K 1.6.1994 byla zřízena
v prostorách bývalé státní prodejny Kniha v areálu Centrum
(majitelem prostor byla v té době Drogerie Ústí nad Labem,
státní podnik) Herna. Ještě před Vánocemi 1989 byl přibližně
naproti KOVOMATU umístěn provizorní stánek s prodejem

Historie lovosických turistů
ve vestibulu MěÚ

TURISTÉ
VYSTAVOVALI
Vernisáž výstavy 50 let KČT v Lovosicích proběhla dne
26. srpna 2009 v prostorách Městského úřadu v Lovosicích.
Výstava je součástí letošních oslav jubilea KČT Lovosice,
které začaly při příležitosti pravidelného novoročního výstupu
na Lovoš, pokračovaly jubilejním 30. ročníkem Jarního putování okolím Lovoše a pro členy klubu vyvrcholily slavnostní
členskou schůzí na Labi na lodi Porta Bohemika. Otevíraná
výstava představuje činnost klubu lovosické veřejnosti.
Po přivítání účastníků vernisáže shrnula předsedkyně
klubu paní Milena Šiklová ve stručnosti smysl výstavy, starosta Lovosic Jan Kulhánek pak vyzdvihl vzájemně prospěšnou spolupráci klubu s městem, Ing.Babnič místopředseda ústředního výboru KČT ocenil aktivity KČT
Lovosice a vyslovil obdiv nad prezentací historie klubu.
Výstava určená pro širokou veřejnost mapuje aktivity
klubu v průřezu 50 let existence. Je koncipována do 10 samostatných bloků. Úvodní panel, dva bloky věnované historii KČT Lovosice, Klub seniorů, Chata Lovoš, Turistický
oddíl mládeže, Vlajkové akce klubu, dva bloky Současnost
a Klub dnes.
Autoři manželé Vodičkovi využili jako podkladu turistic-

Kultura
1989 – 2009
Lovosice měly pravidelný
vlastní rozhlasový pořad
knih. Nevím, kdo byl tehdy provozovatelem, ale zakoupila
jsem si tam Souostroví GULAG od Alexandra Solženicyna.
Domnívám se, že tam tehdy prodávali převážně knihy ze zahraničních vydavatelství českých knih.
Prodej knih byl cca od roku 1991 součástí prodejny Obchod-služby pana Jindřicha Donáta v ulici 8. května 13;
kromě knih se tam prodávaly dárkové předměty, noviny a časopisy. Jiný název pro tuto prodejnu byl podle inzerce také
UNIMA - KNIHKUPECTVÍ. Nepodařilo se mi zjistit, kdy zde
prodej knih skončil. Krátkou dobu bylo v ulici Osvoboditelů
na místě bývalé prodejny Kniha s.p. Knihkupectví Martin, pobočka litoměřické prodejny.
Další prodejny knih zřídil pan Miroslav Dreiecker: nejdříve
bylo Knihkupectví v Terezínské ulici 147; později se prodejna
přestěhovala do ulice Osvoboditelů - prodej knih zde skončil v roce 1999. V říjnu 1994 byla otevřena prodejna knih a
hudebnin manželů Pelikánových v ulici Osvoboditelů 939/39.
Prodejna pod názvem Knihy-dárky byla v provozu do
12/2005, knihy si tam bylo možno i objednat podle zájmu.
V období od 14.11.1994 do 11.3.1996 měl pan Zbyněk Marjanko v ulici Tovární ulici 2 dokonce antikvariát. Od roku 2006
v našem městě žádné knihkupectví není, pár dětských knih
je možno koupit v hračkářství, občas v některém supermarketu nebo přes internet.
BUDE V LOVOSICÍCH OPĚT MUZEUM?
Seriál se zatím zabýval hlavně přeměnami kulturní sféry
našeho města. Na závěr uveďme jednu vizi - opětné zřízení
muzea v Lovosicích.
V souvislosti s rekonstrukcí a novým využitím bývalé Polikliniky, původně tzv. Pfannnschmidtovy vily, se začalo uvažovat o opětné zřízení muzea Lovosicka. Původní muzeum
bylo zrušeno v roce 1960. První závaznější kroky byly provedeny v okamžiku, když Rada Města Lovosice dala v roce
2006 souhlas ke zpracování studie pro stavební úpravu objektu vily na reprezentační budovu našeho města. U zrodu
myšlenky urychlení návratu muzea do Lovosic stál Miroslav
kých map a jednotlivé bloky koncipovali v barvách turistických značek. Mnohého napadne, proč na plochách nejsou
jmenovitě uvedeni zasloužilí členové klubu. Z bohaté činnosti je zřejmé, že by bylo obtížné aktivní členy vyjmenovat bez toho, aby někdo nebyl opomenut. Na úvodním panelu v modré barvě se divák seznámí s historickými
informacemi, které jsou doplněny o nejstarší dokumenty k
činnosti klubu. Dva bloky z historie klubu rámované ve
žluté jsou věnované činnosti v 70-tých a 80-tých letech. Zde
byly využity materiály z pozůstalosti výrazné osobnosti
klubu – p. Václava Bláhy. Panel v zelené barvě, věnovaný
chatě Lovoš ,mapuje infomace o chatě, například kopie
úvodního výpisu z pozemkové knihy, nebo brigádnické aktivity členů při obnově
chaty.
Panel
Turistického oddílu mládeže, který je v červené
barvě evokující aktivitu a
mládí, dokumentuje činnost oddílu Vejři. Panel
klubu Seniorů je ve žluté
barvě a jeho činnost je na
výstavě charakterizována
plány činnosti a řadou fotografií z akcí. Další dva
bloky v zelené barvě ,prezentované převážně fotografiemi, dokladují řadu

Hvorka, lovosický fotograf a reportér měsíčníku Lovosický
dnešek. Budova by se měla podle studie vrátit do původního
stavu, tj. vybourat zbytečné příčky, dosadit repliky původních
kování a klik, v některých místech zasadit i repliky původních
skel. V suterénu by mělo být muzeum. Největší místnost se
štuky a rokokovými kamny by měla sloužit jako reprezentační
sál, třeba pro koncerty komorní hudby. Mohly by se zde také
konat menší příležitostné výstavy. Přístup bude řešen bezbariérově, výtah v kombinaci se schodolezem by měl být
umístěn zezadu budovy.
Po osmi setkáních příznivců rozvoje kultury a cestovního
ruchu v Lovosicích bylo 18.4.2007 ustaveno valnou hromadou Občanské sdružení Muzeum Lovosicka. Předsedou byl
zvolen Miroslav Hvorka, místopředsedou Ing. Zdeněk Kaftan. Na valné hromadě OS byly schváleny rovněž stanovy
OS. Hlavním cílem občanského sdružení je dosažení obnovy
existence muzea v Lovosicích, které by mělo být v suterénu
rekonstruované vily bývalého ÚNZ v ulici Osvoboditelů. OS
se chce podílet na rozvíjení výchovně vzdělávací činnost zejména v oblasti historie a vlastivědy, případně dalších kulturních a vědních oborů a podílet se na vydavatelské činnosti
MěÚ Lovosice, která by přinášela nové historické poznatky
o regionu. Další činnost OS by se měla soustředit na shromažďování materiálů pro náplň budoucího muzea v oblastech historie Lovosic a Lovosicka, propagaci krás Českého
středohoří a v neposlední řadě zpřístupnění archeologických
nálezů okolí Lovosic vytvořením centra archeologických
sbírek Lovosicka. Mezi registrovanými členy jsou i občané
obcí Sulejovic, Lukavce a Milešova.
Byly rovněž navrženy expozice, které by v muzeu měly být
zahrnuty - historie vily a historie její rekonstrukce, expozice
archeologická, osobnosti města, historie města Lovosice,
lovosický průmysl a expozice Českého středohoří. Předpokládá se občasná obnova expozic, což by zvýšilo zájem o
opakované návštěvy. Členové občanského sdružení za dobu
jeho existence spolupracovali na přípravě několika výstav, a
to k výročí 100 let lovosické radnice, jubilea 130 od narození
lovosického rodáka Artuše Rektoryse, 865 let od první písemné zmínky o Lovosicích - dokonce se jim podařilo v Národním archivu i reprodukci materiálu zajistit!. Na podzim loňského roku se konala výstava Lovosice 1938 a v současnosti
OS připravuje výstavu Lovosice a sametová revoluce.
Zřízení muzea je s pílí a láskou připravováno, vše bohužel závisí na získání dotací na opravu velmi zdevastované
vily. Musíme doufat, že nejkrásnější dům v Lovosicích se
brzy zaskví ve své bývalé kráse a bude sloužit pro rozmanité kulturní aktivity našeho města. A věřme, že tento počin
nebude na kulturním poli našeho města poslední.
Hz
akcí vodáckých, cyklistických, lyžařských i zájezdů za krásami za hranicemi Česka. Panel Vlajkové akce klubu v
modré barvě je věnován dvěma nejpopulárnějším akcím
klubu – novoročnímu výstupu na Lovoš a zejména Jarnímu
putování okolím Lovoše. Závěrečný blok v červené barvě
Klub dnes shrnuje informace o současnosti jako například
statistické údaje, plán práce, www stránky.
Výstava prezentuje bohatou činnost jedné z významných
společenských organizací města Lovosic. Zveme všechny
přátele pohybu v přírodě k jejímu shlédnutí. Příležitost mají
ve foyeru Městského úřadu v Lovosicích až do 4. října
2009.
Miloš Vodička
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České republiky
1. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. Ř.
z Lovosicka, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo
Škoda Felicia, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,77 promile alkoholu
v krvi. Zadržen hlídkou MP Lovosice.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému K. V. z Libochovicka,
který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo BMW, přestože
byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,55 promile alkoholu v krvi. Zadržen hlídkou MP
Lovosice.
- 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 F. M. z Teplic,
který téhož dne v Třebenicích řídil vozidlo Seat Toledo,
přestože mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
3. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému P. G. ze
Strakonic, který téhož dne v Třebenicích řídil vozidlo Ford
Transit, přestože není držitelem řidičského oprávnění.
Zadržen strážníkem MP Třebenice. Kontrolou bylo navíc
zjištěno, že se jedná o osobu v celostátním pátrání. Proto
byl dopraven do věznice v Litoměřicích.
5. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému V. S. z Ostravy, který se úmyslně bránil nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Po sdělení podezření byl dopraven do
věznice v Litoměřicích.
7. 8. 2009 - byl odložen případ trestného činu Krádež podle
§ 247 tr. zákona, kterého se dopustil podezřelý K. H. z Lovosic, který v dubnu odcizil své přítelkyni mobilní telefon.
Vzhledem k tomu, že poškozená nedala souhlas s trestním stíháním, je trestní stíhání nepřípustné.
9. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelé D. T. z Litoměřic, která téhož dne v Lovosicích řídila vozidlo Fiat
Punto, přestože není držitelem řidičského oprávnění. Zadržena hlídkou OOP Lovosice.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému A. Š. z Lovosic, který týž den v Lovosicích na
diskotéce JET odcizil za barem lahve s alkoholem a cigarety v hodnotě 7.500 Kč.
10. 8. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež

V srpnu asi přestupníci zákona spoléhali na to, že je čas dovolených i pro policisty. Moc prázdninové pohody si naši policisté neužili... Posuďte sami, přičemž počítejte s tím, že ne všechny projednávané případy je možné zveřejnit. Zákon na ochranu osobnosti jakoby v tomto trestné činnosti
nahrával...
Redakce Lovosického dnešku
podle § 247 tr. zákona ve stadiu pokusu podle § 8 tr. zákona podezřelému O. Č. z Lukavce, který se téhož dne
v Lovosicích pokusil odcizit vozidlo Ford Eskort v hodnotě
20.000 Kč.
11. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové
látky podle § 201 tr. zákona podezřelému M. G. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Ford Focus,
přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu
bylo naměřeno 2,56 promile alkoholu v krvi. Zadržen
hlídkou OOP Lovosice.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247
tr. zákona podezřelé R. F. z Ústí nad Labem, která 24. 7.
2009 v Lovosicích využila nepozornosti podnapilého poškozeného a odcizila mu peněženku, kterou měl při sobě.
12. 8. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Podvod
podle § 250 tr. zákona podezřelé H. M. z Velemína, která
v roce 2006 jako zástupce firmy Provident Financial uzavřela fiktivní smlouvu o půjčce, přičemž peníze inkasovala
sama a použila je pro svou potřebu. Firmě tak vznikla
škoda 40.000 Kč.
13. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelým R. B. á P. U. z Ústí nad Labem, kteří týž den
v Lovosicích v drogerii Schlecker odcizili parfémy za
4100,--Kč. Vzhledem k jejich předchozí trestné činnosti se
u obou jedná o trestný čin.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému R. H. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Fiat Brava,
přestože není držitelem řidičského oprávnění. Zadržen
hlídkou MP Lovosice.
16. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové
látky podle § 201 tr. zákona podezřelému R. D. z Prahy,
který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Felicia,
přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu
bylo naměřeno 1,58 promile alkoholu v krvi. Zadržen
hlídkou MP Lovosice.
17. 8. 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
P. M. z Velemína, který v červenci ve Velemíně řídil vozidlo Škoda Fabia, přestože mu byl Okresním soudem
v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a není tak držitelem řidičského oprávnění.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému M.
P. z Kralup nad Vltavou, který od ledna 2005 řádně neplatil výživné na své děti a dluží tak částku 141.500 Kč.
18. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému

V. K. z Čížkovic, který téhož dne v Dlažkovicích řídil motocykl Babeta, přestože není držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
20. 8. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé R. F. z Ústí nad Labem, která 16. 8. 2009 v Lovosicích odcizila spícímu poškozenému ze stanu peněženku a mobilní telefon, vše
v hodnotě 3.800 Kč.
26. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému L.
A. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo
Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není
tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP
Lovosice.
27. 8. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 tr. zákona ve stadiu pokusu podle § 8 tr. zákona podezřelému M. Z. ze Snědovic, který se v Lovosicích pokusil odcizit vozidlo VW Golf v hodnotě 17.000 Kč.
29. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému Z. S. z Černěvsi, který týž den v baru
Půda v Lovosicích fyzicky napadal přítomné hosty.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému F. Č. z Ústí nad Labem, který týž den v Lovosicích v prodejně Penny odcizil zboží za 120 Kč.
Vzhledem k jeho předchozí trestné činnosti se u něj
jedná o trestný čin.
30. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému T. T. z lovosicka, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda
120, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,39 promile alkoholu v krvi. Zadržen hlídkou MP Lovosice.
31. 8. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému J. Ch.
z Litoměřic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo
Peugeot 106, přestože není držitelem řidičského oprávnění. Zadržen strážníkem MP Třebenice.
- 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 M. H. z Ústí nad Labem, který v dubnu v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Ústí nad Labem vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak
držitelem řidičského oprávnění.
V průběhu měsíce srpna bylo policisty OOP Lovosice zadrženo devět celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

Výpis z akcí ZPS Lovosice v měsíci srpnu 2009
1.8. došlo k dopravní nehodě - střetu osobního vozu
Škoda Octavia s divočákem na D 8 směrem na
Prahu, naštěstí se kolize obešla bez zranění.
3.8. jednotka vyjížděla k otevření bytu na žádost Policie
ČR do ulice Kmochovy v Lovosicích, v uzavřeném
bytě byla jedna osoba v bezvědomí
4.8. likvidovali jsme únik pohonných hmot z osobního
vozu Ford Fiesta v Dubanech
8.8. byl nahlášen požár pole telefonem z jedoucího vlaku
z Ústí do Lovosic, jednalo se o planý poplach
9.8. další planý poplach - požár na poli... šlo o řízené pálení slámy v Chráštanech
11.8. jednotka vyjížděla k požáru slámy na poli u Března.
Tentokrát se o planý poplach nejednalo.
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12.8. třetí planý poplach - nahlášen neexistující požár pole
u Libochovic
14.8. požár hypermarketu Interspar v Litoměřicích - byl to
ale jen planý poplach (jednalo se o selhání EPS)
17.8. požár slámy na poli u obce Březno ovšem opět nebyl
planým poplachem.
týž den jednotka vyjížděla k likvidaci spadlého stromu
přes vozovku za obcí Lkáň
18.8. jednotka vyjížděla k úniku provozních náplní z nezjištěného motorového vozidla na nájezdu na D8 u Lovosic
tentýž den uhasit požár stromu v ulici Mírové v Lovosicích a následnou likvidaci vosího roje musela
provádět jednotka PS Lovosice
20.8. požár bytu v RD v Libochovicích, který způsobila defektnípropan-butanová lahev

24.8. hasili jsme požár strniště u Lukohořan
25.8. hasili jsme další požár, tentokrát stohu v Libochovicích, odtud jednotka přejížděla k hašení dalšího
požáru stohu za obcí Chotěšov směrem na Břežany
hned na to přišla zpráva o neohlášeném pálení v
obci Velemín - jednotka ale nezasahovala
27.8. došlo k utržení nákladu na vozidle Scania, jednalo se
o plechy které musela jednotka pomocí hydraulického
nářadí vrátit zpět na vozidlo a zajistit proti opětovnému
posunu
29.8. vyjížděli jsme i na stavbu dálnice : došlo k požáru mostního betonářského bednění na stavbě dálničního
mostu u Dobkoviček
nprap. Karel Novotný

Jak se měnilo zdravotnictví v Lovosicích
Část 2. – Organizace spadající pod polikliniku, Dokončení privatizace,
zrušení Polikliniky Lovosice, další změny ve zdravotnictví
Pod Polikliniku Lovosice od 1.7.1993 patřily: vedení, rehabilitace, jesle, Lékařská služba první pomoci, doprava, roentgen, plicní oddělení. Změny v dalších letech se dotýkaly
i jich. Do zdravotní péče spadaly Městské jesle v Terezínské ul., které byly od 1.1.1990 upraveny na jesle s péči o oslabené děti a děti s chorobami dýchacích cest. V červenci.
1991 ukončily tyto jesle činnost z důvodu nevyužitých kapacit. V Lovosicích byly v roce 1990 ještě Závodní jesle
SCHZ I. ve Školní ulici (v roce 1993 zde už byly školní družiny) a Závodní jesle SCHZ II. v Přívozní ulici. Součástí jeslí
v Přívozní ulici byl od dubna 1993 Denní dechový stacionář
pro děti s 15 místy pro děti do 3 let, které doporučil okresní
alergolog. Oba objekty byly později v rámci privatizace
SCHZ převedeny na Město Lovosice. Jesle v Přívozní ulici
byly zrušeny k 30.6.2000 a děti od 2 let věku bylo povoleno
přijímat do mateřských škol.
Počátkem 90. let bylo zřizovatelem Lékařské služby
první pomoci Město Lovosice, které hradilo plat čtyř zdravotních sester. Odbornou pomoc garantovalo 13 smluvních
praktických lékařů z Lovosicka, kteří se na pohotovosti střídali. Na LSPP přispíval Okresní úřad Litoměřice a to částkou 200 000,- Kč. Nejvyšší podíl provozních nákladů neslo
ale Město Lovosice; lovosický příspěvek na LSPP činil
150.000,- Kč. LSPP poskytovala zdravotní péči nejen občanům Lovosic, ale i dalších obcích Lovosicka, které ale buď
neplatily vůbec nebo minimum. V roce 1998 byla vyčíslena
účast Lovosic už na 800 tisíc korun, v roce 2000 na 1 600
000 korun. Z finančních důvodů byla v Lovosicích LSPP
ukončena ke dni 31.3.2002. Od 1.4. 2002 byla LSPP pro lovosické občany zajišťována v prostorách Městské nemocnice v Litoměřicích za spolupráce lovosických praktických lékařů. Ordinační hodiny byly ve všedních dnech 17 – 22
hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 22 hodin.
Jako náhrada za LSPP byla zřízena Rychlá lékařská pomoc (RLP), zajišťovaná Podřipskou nemocnicí v Roudnici.
Ta měla od 1.4.2002 stálé stanoviště v prostorách bývalé lovosické pohotovosti. RLP byla pro Lovosicko zajištěna plně
po dobu celých 24 hodin denně a byla určena k ošetření vážných akutních případů. Službu zajišťoval lékař záchranář,

střední zdravotní personál (sestra) a řidič sanitky rovněž se
záchranářským kurzem. Sanitní vůz byl zcela nový, supermoderně vybavený, model sanitky Volkswagen Transporter.
Vůz byl stavěn na zakázku v Hannoveru v Německu a zdravotnickým zařízením vybaven v české společnosti v Neratovicích. Sanitka měla stálé stání v Lovosicích.
Dům pečovatelské služby (DPS) v ul. 28. října byl řízen
v roce 1990 Okresním ústavem sociálních služeb (OÚSS)
v Litoměřicích; jeho kapacita byla 28, později 31 bytových
jednotek. V Lovosicích byla zavedena i pečovatelská služba,
jejíž středisko bylo též v DPS. Občanům se zajišťoval úklid
bytu a společných prostor, nákupy a donáška léků a uhlí aj.;
některým občanům se dovážely obědy. K 1.6.1996 došlo
k převodu správy DPS z OÚSS Litoměřice na Městský úřad
Lovosice. Ve 2 místnostech v DPS byl umístěn Klub důchodců, předsedkyní klubu byla paní Bohunka Trefná,
v pozdějších letech paní Vědunka Kadavá.
Po velkém úsilí pracovníků Okresního ústavu sociálních
služeb byl 3. června 1991 uveden do provozu Ústav sociální pomoci pro mentálně postižené děti a mládež (3-26
let) s denním pobytem v Dlouhé ulici v Lovosicích. Bohužel
pro finanční ztrátovost v Lovosicích k 30.6.2006 Denní stacionář pro postižené skončil.
Rehabilitační oddělení v Lovosicích vytvořil původně
v části prostoru po bývalých jeslích primář rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice MUDr. Hassan Mezián. K dispozici zde byla elektroléčba a vodoléčba. Jako první v litoměřickém okrese tu rehabilitační pracovníci začali léčit
vodními masážemi a vířivými koupelemi již od září 1994.
Stejné pracoviště působilo i v a.s. Lovochemie v Lovosicích
pro její zaměstnance. Dnes je jedna rehabilitace umístěna
v ul. Dlouhá, druhá pak u Lovochemie.
Na podnět zdravotní a sociální komise v roce 1999 zpracovala vedoucí sociálního odboru Mapu poskytovatelů
zdravotní a sociální péče na území města Lovosice, obsahující jmenný seznam poskytovatelů včetně adresy pracoviště, telefonu a ordinační resp. otevírací doby. Byly zde
uvedeny také dobrovolné organizace pro zdravotně postižené. Mapa prokazovala, že jak základní péče, tedy péče

Kytička pro paní inženýrku Helenu Hrdinovou
Ing. Helena Hrdinová zemřela po dlouhotrvající nemoci ve čtvrtek 13. srpna 2009. Když
jsem se to dozvěděla, bylo mi líto, že jsem ji nemohla na poslední cestě doprovodit, protože jsem inženýrku Hrdinovou znala dlouhá léta, v podstatě od prvopočátku mého pobytu v Lovosicích.
Manželé Hrdinovi vystudovali Vysokou školu chemicko technologickou v Pardubicích
a dostali umístěnky do Lovosic. Nejprve oba pracovali v odboru výzkumu, později se inženýrka Hrdinová stala vedoucí linky na výrobu karboxymetylcelulózy. V roce 1960 se
manželům narodila dcera Radmila. V roce 1965 jsem nastoupila do Severočeských chemických závodů i já a u Ing. Hrdinové jsem na provoze KMC začala pracovat. Protože jsme
měly téměř stejně staré děti a podobné zájmy, brzy jsme se spřátelily. Paní Helena měla
široké zájmy, byla jednatelkou lovosického Automotoklubu, manželé hojně navštěvovali
kulturní podniky, zájezdy do divadel v Praze a společenské večery v JONG Klubu, kam
jsme to měli všichni blízko.
V roce 1989 přivítali Hrdinovi politickou změnu s úlevou, a když Helenin manžel, Ing.
Jiří Hrdina, převzal v roce 1995 funkci šéfredaktora měsíčníku Lovosický dnešek, žena
mu s nadšením pomáhala; to již byla v důchodu. Noviny měly z počátku každou středu
službu v LS Lovoš a většinou službu pro čtenáře a přispívatele vykonávala paní Helena.
Ta na tvorbě novin spolupracovala i kontrolou nebo přepisem textů a dohlížela i na plnění
termínů, občas i napsala příspěvek; zajišťovala vlastně celou organizační stránku novin.
Pro řadu přispívatelů se stala též příjemnou hostitelkou (příspěvky se tehdy obvykle donášely přímo k Hrdinovým). Radost jí v důchodu působila i vnučka Alenka. Dokud jí to
zdraví dovolilo, navštěvovala alespoň některé akce v KS v Lovosicích. Bohužel se její nemoc zhoršila a Ing. Helena Hrdinová nás letos v létě v 76 letech opustila. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Eva Hozmanová
Redakce Lovosického dnešku se připojuje ke vzpomínce. Cítíme s naším kolegou, prvním redaktorem našich novin, ing Jiřím Hrdinou a přejeme mu, aby mu dcera s rodinou alespoň částečně ztrátu manželky nahradila.

praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, péče stomatologická včetně dětské stomatologické péče ( která se
jen málokde v republice v tomto rozsahu zachovala) i lékárenská péče, jsou v Lovosicích velmi dobře zajištěny. Poměrně v dobrém rozsahu byly v Lovosicích zajištěny též
služby lékařů – specialistů, i když zde by asi občané uvítali
zkrácení objednacích lhůt.
PRIVATIZACE POLIKLINIKY LOVOSICE
V září 1992 byl sestaven, sepsán a dán ke schválení privatizační projekt Polikliniky Lovosice. V lednu 1995 schválilo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky v Praze předložený projekt
v původním znění, a to:
- 8 bezúplatných převodů na obce
- 5 prodejů movitého a nemovitého majetku
- jeden konkurenční projekt (byly předloženy tři návrhy)
Během roku 1995 byla ještě dopracována účetní aktualizace majetku Polikliniky k 30.6.1995. Následně probíhala
aktualizace privatizačního projektu a rozpouštění jednotlivých
jednotek ( převod nebo prodej ). Privatizace byla definitivně
ukončena dnem 1. července 1998. Organizace v dalších letech již nebyla vlastníkem, ale pouze správcem majetku;
byla však i nadále zapsána v Obchodním rejstříku v Ústí nad
Labem.
Poliklinika Lovosice byla v roce 1995 příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem bylo město Lovosice. Pod Polikliniku spadaly revmatologie, pohotovost a Denní dechový
stacionář pro děti (součást Jeslí v Přívozní ulici). V roce 1997
přešel dechový stacionář a pohotovost do gesce odboru sociálního a zdravotnictví při MěÚ. Funkcí ředitelky byla od
1.1.1996 pověřena bývalá pracovnice sekretariátu paní Miroslava Procházková. V roce 1996 byly uskutečněny pronájmy volných prostor Polikliniky – např. v 2. patře bylo zřízeno krejčovství paní Buryánkové z Chotěšova, kancelář a.s.
Česká pojišťovna apod. Byla zde také Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna a Česká unie nevidomých a slabozrakých.
Ředitelkou nestátního zdravotního zařízení (NZZ) Polikliniky byla jmenována od 1.7. 1998 Miroslava Procházková a zároveň byla pověřena správou majetku města užívaného Poliklinikou a nestátními zdravotnickými zařízeními
dle inventarizačních seznamů. Ke dni 31.3.2002 odvolala
rada Miroslavu Procházkovou z funkce ředitelky Polikliniky
Lovosice, kterou od r. 1998 vykonávala, a pověřila ji likvidací
této příspěvkové organizace do 31.7.2002. Od 1.8.2002
probíhala likvidace Polikliniky Lovosice prostřednictvím firmy
Marie Švábová – MarS Teplice. S konečnou platností byla registrace Polikliniky v Obchodním rejstříku ukončena 7. ledna
2003 – bylo zrušeno identifikační číslo organizace.
Hz
Příště: 3. část - Lékárny, 1. a 2. komunitní plán, nová
Mapa sociálních a zdravotních služeb z roku 2008

Letošní srpen byl poslední, kdy jste mohli vidět naše
spoluobčany, kteří právě v srpnu odešli navždy. Byli to:
Marie Dolejší
1939
Lovosice
Bedřich Kaiser
1945
Lovosice
Helena Pařízková
1928
Lovosice
Marie Löfflerová
1951
Vchynice
Oldřich Veselý
1931
Lovosice
Blanka Handrejchová
1926
Lovosice
Jaroslava Kubínová
1934
Lovosice
ing.Helena Hrdinová
1933
Lovosice
ing.Karel Pejml
1942
Lovosice
Hana Formánková
1940
Lovosice
František Rybín
1942
Lovosice
Jarmila Kadeřávková
1930
Lhotka n.L.

Vzpomeňte na ně alespoň krátce vy, kteří jste je znali
Manželé Puhlíkovi a redakce Lovosického dneška
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Úterý 20. října - KUDYKAM - zájezdové divadelní
představení ve Státní opeře Praha. Jedná se
o veršovanou divadelní hru Michala Horáčka
s hudbou Petra Hapky. Odjezd od KS Lovoš v 17
hodin, vstupné 450 Kč včetně dopravy.

Koncerty
2.10. Podzimní sborové dny 2009 - 1. festivalový koncert
se koná v Katedrále sv. Štěpána, Litoměřice, od 19
hodin. Účinkuje Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, Pěvecké sdružení severočeských učitelů - Most,
Cantus - Jaroměř a Cantica Bohemica Litoměřice.
3.10. Jazz ... i trochu jinak
jako malé rozloučení
s Třebenickým hudebním létem: flétna, basa, bicí
a klavír. Koncert se koná v Muzeu českého granátu
v Třebenicích, začátek v 18 hodin.
9.10. Psí vojáci - (30 let Psích vojáků) 20 hodin
16.10. Houpací koně - 20 hodin Oba koncerty se konají
v Hospodě U Letního kina.
Výstavy
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.
23.-24.10. Česká výstava drobného zvířectva s doprovodným programem Vystaveni budou
králíci, holubi, drůbež, okrasné ptactvo, morčata a drobní hlodavci, akvarijní ryby a terarijní
zvířata, zpěvní kanáři, kočky a kožešinová
zvířata. Součástí výstavy bude výstavka dětských prací "Zvířata očima dětí" a pro děti
bude připraven bohatý naučný program. Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice od 9 do 18
hodin
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti), denně 8 -18 h.
1.7.-31.10. Knihovna zachráněných vzpomínek (dokumentární výstava), osudy českých židovských
rodin před a v době II. světové války, předsálí
kinosálu Muzea ghetta, denně 9 -18 h
12.6.-31.12. Emma Srncová - litografie a obrazy naivistické výtvarnice doplní svojí tvorbou dcera
Bára Srncová, známá též jako herečka. Výstava se koná v Galérii U Brány, Úštěk, po-so
9 -17, ne 13 -17.
9.10.-22.11. Jaroslav Prášil - „Přítomnost paměti¨ (grafické listy, textilní šperky) 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 !
24.9.15.11. Barbora Šlapetová - Lukáš Rittstein - PŘEMÍSTĚNÍ [Jiné světy]. Výstava se koná v Galerii moderního umění, Roudnice, denně mimo
pondělí 10-12, 13-17 hodin
6.10.-29.11. Oblastní muzeum v Litoměřicích, denně mimo
pondělí od 10 do 17 hodin.
5.9.-3.10. Volyňští Češi - Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem. Otevřeno denně mimo pondělí 10 -12 hod. a 12:30 -16 hod.
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Pátek 23. října - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU + BÁL SPCCH. Podvečer s hudbou
a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef Turek. Sál
„Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Sobota 24. října - MILAN DROBNÝ - Country mini
festival. Karavana, Sebranci, Od plotny skok,
hlavním hostem Milan Drobný se skupinou.
Sál „Lovoš“, vstupné 100 Kč.
Pondělí 26. října - Geografická přednáška - CESTY
NA SEVERNÍ PÓL - Vyprávění a promítání
30.6.- 22.12. "Archeologická výloha - Keltové a Germáni
na Labi" - Nálezy z keltských a germánských
dob, Japonský palác v Drážďanech (Palaisplatz 11), Německo Výstava je otevřena
denně kromě pondělí od 10 - 18, vstupné na
výstavu se nevybírá a popisky k výstavě jsou
také v českém jazyce. Nejvzácnějším exponátem výstavy je keltská zlatá mince z Hrušovky z historických sbírek Regionálního muzea v Teplicích.
Divadlo Karla Hynka Máchy
Představení pro dospělé od 19 hodin
18.10. George Orwell: 1984 - šokující sci-fi utopie, či temné
obrazy z české minulosti? jisté je, že Velký bratr tě
stále sleduje! Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Představení pro školy
12.10. Karel Čapek: VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA Strážník Choděra nalezne podivné vejce, které nikomu
neschází. Z vajíčka se vylíhne drak. Draka také
nikdo nechce... Pohádka s písničkami Jaroslava
Ježka v podání Divadla rozmanitostí Most. Pro MŠ
a 1.-4. tř. ZŠ, začátky představení v 9 a 10.30 hodin
26.10. Jiří Žák: O CHYTRÉ PRINCEZNĚ Inscenaci s písničkami na motivy Boženy Němcové o princezně
Lence, které se podaří přelstít čerta,. uvádí DAP
Praha. Pro MŠ a 1.-4. tř. ZŠ, začátky představení v 9
a 10.30hodin
Různé:
9.-10.10.

Josefínské slavnosti - oslavy 229 let od založení města Terezín Pátek: 19.30 h. - nástup
vojska a pochod na náměstí, ve 20 h. pochod
vojáků před kostel Vzkříšení Páně na náměstí,
nakonec slavnostní salva
Sobota: 9 h. - pochod před kostel, „vojenská“
mše, 10 h. - pochod k základnímu kameni
pevnosti, příjezd císařovny Marie Terezie a Josefa II. a položení kytice k základnímu kameni, Pestrý program trvá až do pozdních
nočních hodin.
22.10.
Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil - Kulturní středisko U Tří lip v Libochovicích, začátky představení v 9.15 a 10 h. Pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ.
24.10.
HALLOWEEN ve Vchynicích, počátek v 17
hodin
30.10. - 1.11. Zámek plný kouzel Ukončení zámecké sezóny na Státním zámku Libochovice s pohádkovými postavami v zámeckých interiérech,
doprovodný na nádvoří - rezervace vstupenek
nutná!
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 říjnu otevřeno od 9 do 16 hodin, na Státním zámku Libochovice a na Státním zámku Ploskovice je v říjnu
otevřeno 9 -16 h, poslední prohlídka v 15 h.. Hrad i oba zámky mají v pondělí a úterý zavřeno. 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 říjnu otevřeno v sobotu
a neděli od 10 do 16 hodin.
Hz

snímků o podmínkách dosažení nejsevernějšího
bodu naší planety. Přednášející jsou Mgr. Petr
Horký a Ing. Miroslav Jakeš. Klubovna KS,
v 17,30 hodin, vstupné 20 Kč.
Pátek 30. října - MAŠAKR - Druhý ročník maškarněkreativního zábavného večera pro dospělé.
K tanci hraje skupina Vitamín a jako host nebude chybět známý Pohádkový riwajvl. Soutěže
o ceny, vstup pouze v maskách. Zákaz kouření na
sále. Sál „Lovoš“, ve 20 hodin, vstupné 99 Kč.
Připravujeme na listopad - vystoupení skupiny NEZMAŘI. Změna programu vyhrazena.

Rada města schvaluje:
- pronájem části pozemku parc. č. 2666 (zahrada) o výměře 190 m2 v k. ú. Lovosice (lokalita - Nové Klapý,
sousedství ul. Tylova) paní MUDr. Heleně Zítkové,
bytem ul. S. K. Neumanna 2/637, 410 02 Lovosice.
Pozemek je užíván jako zahrádka.
- změnu schválené Smlouvy o užívání (nájmu) pozemků parc.č. 2992/1 (orná půda) o výměře 9 782 m2
v k. ú. Lovosice panu Ing. Václavu Srbovi se sídlem:
U Výtopny 409/8, 410 02 Lovosice. RM trvá na úhradě
dlužného nájemného ve výši 4.853 Kč.
- vítěze výběrového řízení na dodávku malého nákladního vozidla firmu UNIKONT PRAHA, s.r.o. a pověřuje
pana starostu podpisem kupní smlouvy.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Oddílu zrakově postižených sportovců TJ Lovochemie
Lovosice na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním dne 17. 10. 2009 Mistrovství republiky ZP v simulované zvukové střelbě. Vyúčtování příspěvku bude
předloženo ekonomickému odboru MěÚ do konce
roku 2009.

Rada města souhlasí:
- se záměrem přestavby bytových jednotek č. 9 a č. 10
(o velikosti 3+1) ul. 8. května 1113 na náklady nájemců do velikosti bytů 2+1 Evě Gärtnerové, Litoměřice a 4+1 manželům Kasalovým, Lovosice.
- s předloženým návrhem výpovědi nájemního vztahu na
části pozemků parc.č. 2883 a parc. č. 2885 o výměře
650 m2 v k.ú. Lovosice paní Mendové Irmgard, Úpohlavy 32, 410 02 Lovosice, z důvodu neplacení nájemného.
- se stavbou dvou ocelových balkonů v 1. patře stávajícího bytového domu ul. 28. října č.p. 838/23 na pozemku parc.č.st. 16 v k.ú. Lovosice Agentuře technik,
Karel Vondrák, Krátká 986, 410 02 Lovosice. Vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 14 je město Lovosice. RM bude předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotčený pozemek
stavbou, který je ve vlastnictví města Lovosice. - se
vstupem a s uložením pojízdné zámkové dlažby na pozemku parc.č. 58/2, v k.ú. Lovosice, který je ve vlastnictví města Lovosice, žadatel Ing. Bažant Martin,
U Kapličky 441/9, 412 01 Litoměřice dle předložené
studie: „Novostavba garážových stání včetně napojení
na dopravní infrastrukturu k.ú. Lovosice, p.č. 58/1“ pro
investora Mgr. Dana Mitková, Palackého 466/15, 410
02 Lovosice, při respektování podmínek ORRaSM.
RM zároveň souhlasí se zněním předloženého návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na dotčený pozemek stavbou, který je ve
vlastnictví města Lovosice a pověřuje pana starostu jejím podpisem.

RM předkládá:
ZM návrh programu jednání 5. řádného ZM konaného
dne 17.9.2009 v KS Lovoš.
Podle webu MěÚ Lovosice

-jč-

Rozhovor s Jakubem Živcem a jeho trenérem
S panem Venclíčkem jsem začínal hned od začátku,
takže od roku 2001. Trénuji každý den, někdy i dvoufázově
podle potřeby. Třikrát či čtyřikrát trénuji rychlostní tréninky
v Lovosicích na dráze, jinak doma v Litoměřicích. Stravovací režim nějak zvlášť nedržím, i když si dávám pozor, co
a kolik jim.
Kdy jste vyhrál první významnější závod?
V roce 2005 jsem vyhrál tři tituly Mistra České republiky
- na draze,v hale, i v krosu, ale jako zlomovou sezónu bych
označil až sezónu roku 2007, kdy jsem byl dvanáctý na Mistrovství světa do 17 let na trati 3000m a posléze čtvrtý na
European Youth Olympic Festivalu v Bělehradě.
Vyhráváte v hale, na dráze i kros. Kde běháte nejraději?
Dávám přednost dráze jako většina, díky nejlepším
podmínkám, ale hala ani kros mi nijak nevadí. Změna je příjemná vždycky a v hale díky kratšímu oválu jsou závody
alespoň drsnější a atraktivnější.

O velkém úspěchu lovosického atleta Jakuba Živce na
Mistrovství Evropy do 19 let jsme psali v minulém čísle Lovosického dnešku. V pátek 28. srpna přijal úspěšného závodníka s jeho neméně úspěšným trenérem, panem Drahomírem Venclíčkem, starosta Lovosic Jan Kulhánek, aby
jim vyslovil poděkování za vzornou reprezentaci České republiky a potažmo i lovosické tělovýchovné jednoty. Protože
i starosta Kulhánek býval nejdříve výkonným sportovcem
a později trenérem házené, kladl oběma návštěvníkům zasvěcené otázky, třeba na kapacitu plic a tréninkové metody.
Vzhledem k tomu, že mnohé odpovědi by mohly zajímat
i naše čtenáře, požádala jsem Jakuba i jeho trenéra, aby našemu měsíčníku odpověděli na několik otázek.
Nejprve představíme trenéra : V 80. letech pan Drahomír Venclíček závodil za tehdejší oddíl TJ Secheza Lovosice
a věnoval se různým tratím od těch kratších 400 m a 800 m,
až po 5000 m a 10 000 m. Nyní působí jako velmi úspěšný
trenér mladých závodníků TJ Lovochemie Lovosice. V současnosti prožívá spolu se svým svěřencem Jakubem Živcem
radost z jeho výsledků a těší se na další závody.
Pane Venclíčku, kdy jste zanechal závodění a přešel
do řad trenérů?
Závodění jsem zanechal asi v roce 1988, kdy už na
kvalitní trénování nezbýval čas. S trénováním jsem pak začal někdy kolem roku 1990 a snažil se vychovávat atlety
a atletky pro lovosický oddíl.
Od kdy trénujete Jakuba Živce a na jaké začínal
trati?
Jakuba jsem poznal na podzim roku 2001 jako fotbalistu
a plavce. Od počátku se mi jevil jako vytrvalostní typ. Začínali jsme na trati 3000m.
Jakub je zcela určitě velmi talentovaný, ale říká se,
že musí být talent, píle a štěstí. Štěstí musí být třeba
z důvodu vylosování nebo, aby nebyla zranění. Tréninky se pochopitelně odvíjejí právě od té píle. Jak určujete dávky, které mu nakládáte?
Jakub bezesporu talent je a umí této vlastnosti využívat.
V trénincích spolupracuje velmi dobře, neodmlouvá a svědomitě plní pokyny. Postupem času jsem zjistil a poznal, kolik snese a zároveň nebyl „odrovnán“. Někdy si i sám
řekne, že už ne. Nemá tedy cenu dál vyžadovat splnění
dávky. V tomhle směru využívám hodně vlastní zkušenosti. Samozřejmě, že nejdůležitější je zdraví. Ani nám se
tento problém nevyhýbá.
Jaké si kladete cíle do budoucna pro Jakuba, ale
i pro sebe ? Myslíte třeba někdy i na olympiádu?
Chceme hodně zapracovat na středních tratí (800m,

1500m) a uspět v mezinárodní konkurenci. Samozřejmě,
že v koutku duše dýchá i olympiáda.
Ve Vaši tréninkové skupině jsou i další závodníci Ondřej Cabalka, Anna Šetková, ale i ti mladší. Kdo
z nich letos uspěl podle vašich představ?
Ondra bohužel již moc netrénuje, což je škoda. Anička
je sprinterka a v této silné konkurenci se neztratí. V II. NL
tvrdě boduje. O něco lépe si vede juniorka Alžběta Šimsová, která v této soutěži nemá na trati 800m konkurenci.
Bohužel nemoc ji letos vyřadila z Mistrovství ČR.
Každý dotazovaný má nárok na jednu odpověď dle
vlastního výběru na jakékoli téma sport, město příroda
... Máte slovo!
Zde bych připomněl problém, který asi trápí všechny
slušné občany. Je to vandalismus, kterým si zřejmě krátí
chvíle omladina. Jak na sportovním areálu, tak ve městě.
Stačí se v sobotu či v neděli po ránu projít po městě. Někdy je to opravdu spoušť. Myslím, že městská policie by
měla sloužit pouze od půlnoci do rána, hlavně o víkendech
a to velice aktivně. (Absolutně s panem Venclíčkem souhlasím, za ty loni zlomené stromky by si pachatel zasloužil exemplární trest).
Představujeme úspěšného závodníka : Lovosická
atletika není v České republice Popelkou. Kdysi byla známa
jména Legierski, Mládek, Cviček, Pěnkava, Romanec, Hamral a dalších, dnes jsou známá jména
atletů podstatně mladších. Jedním z nich je svěřenec trenéra Drahomíra Venclíčka, Jakub Živec,
který má na svém rodném listu rok narození teprve
1990. V loňském roce získal pět titulů juniorského
mistra republiky a dvakrát startoval za reprezentaci. Právem se stal nejlepším atletem Ústeckého
kraje za rok 2008. Mladý sympatický chlapec, student litoměřického gymnázia a od července vicemistr Evropy do 19 let v běhu na pět kilometrů.
Také Jakub nám zodpověděl několik dotazů.

Běháte různé tratě 1500, 3000, 5000 m. Dáváte nějaké trati nebo závodu přednost?
Paradoxně dávám přednost trati 1500m, i když jsem výkonnostně lepší na 5000m, ale 1500m je pro mne atraktivnější, kontakt se závodníky je mnohem častější a prostor
pro chyby je minimální, proto se i v budoucnu budeme snažit zapracovat zejména na rychlosti a soustředit se na
kratší tratě.
Byl jste také na studijním pobytu v Americe. Jak se
Vám tam líbilo a jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Byla to skvělá zkušenost k nezaplacení, i když těch 6
měsíců za oceánem nebylo vůbec jednoduchých. Odlétal
jsem tam hlavně z důvodu naučit se anglicky, ale nakonec
jsem tam předváděl i skvělé výkony mezi americkými běžci,
které oslovily některé významné univerzity. Možnost studovat v USA díky sportovnímu stipendiu mám, ale jestli tam
nakonec odcestuji, si musím ještě znovu nechat projít hlavou.
Ať už se Jakub rozhodne jakkoli (zatím má před sebou
ještě poslední rok na gymnáziu a maturitu), je pravděpodobné, že ho na většině škol přijmou s radostí, a to nejen
kvůli vynikajícím sportovním výkonům. Působí totiž cílevědomě a optimisticky, je na něm vidět, že si s problémy
umí poradit. Určitě se v životě neztratí.
Oběma dotazovaným děkuji za odpovědi a přeji jim, aby
se jim sportovní i osobní plány vyplnily.
Eva Hozmanová, foto (hv)

Kdy jste se začal zabývat atletikou a z jakého popudu? Dělal jste ještě jiné sporty?
S atletikou jsem začínal už v útlém věku, ale
v lovosickém klubu jsem se objevil v roce 2001.
Pochopitelně jsem zkoušel i jiné sporty jako plavání, fotbal, biatlon apod., ale vždycky jsem vynikal v běhání, u kterého jsem nakonec i skončil.
V které době jste začal trénovat s panem
Venclíčkem, jak často trénujete a co do vašeho
tréninku patří? Držíte nějaký stravovací režim?
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Plavání rodičů s dětmi
Oznamujeme, že na Městském bazénu
v Lovosicích byly zahájeny plavecké kurzy
„Plavání rodičů s dětmi“. Kurzy jsou určeny
pro děti od 18 měsíců do 6 let.
Nestihli jste začátek kurzu a máte o něj zájem? Nevadí! Můžete se přijít na nás podívat
a zkusit si zkušební lekci. Pro bližší informace
jsme pro vás na bazénu každé středy od
10,30 do 11h a od 12h do 12,30 a každé
čtvrtky od 14,30 do 15h a od 16h do 16,30.

Přinášíme Vám fotografie z dětského
koutku, který je vám nově po plavání k dispozici.
Další fotografie a informace najdete na
www.batolatka.info
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli
finančně i duševně zrealizovat myšlenku
„Plavání rodičů s dětmi v Lovosicích“.
Za klub Batolátka Ing. Irena Tomášková
a Mgr. Alena Ptáčková

Těšíme se na Vás!

Lovosice město mladých
a spokojených rodičů
Slova se začínají měnit v
realitu. V září již
oficiálně vzniklo občanské sdružení Mozaika o.s.
U vzniku stály: Mgr. Lucie Haklová, Mgr.
Kateřina Hlaváčová, Mgr. Jana Klímová,
Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Irena Tomášková, Jana Truhlářová Dis., Bc. Markéta Veselá, Lucie Viktoriová Dis. a Ivana Vondrová.
Co je naším cílem?
• poskytovat sociální a jiné služby zejména dětem, mladým lidem a rodinám
s důrazem na aktivní trávení volného
času
• posilovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů
a mateřské role ženy ve společnosti

•
•
•

Dětský koutek v Městském bazénu: nahoře před úpravou, dole po úpravě.

podporovat zdravý vývoj dětí
na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní zapojení veřejnosti a obyvatelů lokality, ve které sdružení působí
podporovat vzdělávání členů sdružení,
dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání se zaměřením na získávání dovedností pro uplatnění na trhu práce

Jsme tu pro děti, rodiče i prarodiče.
Máme program, znalosti, zkušenosti a chuť
pracovat s dětmi i dospělými. Ale nyní jsme
však převážně maminkami na mateřské
dovolené, a proto jsme se rozhodly v rámci
občanského sdružení založit mateřské
centrum. Rosteme s našimi dětmi!
Za Mozaika o.s. Mgr. Alena Ptáčková
a Ing. Irena Tomášková,
email: mclovosice@seznam.cz

Ořech u školy v Kostelní ulici padl
Odhadem osmdesátiletý ořech, který po léta zdobil plácek před Praktickou školou v Kostelní ulici v Lovosicích, dožil a bylo nutné ho pokácet. Příkaz vydal odbor životního prostředí MěÚ Lovosice a odborná firma strom pokácela
21.8.2009. O tom, že je ořech uvnitř dutý, se vědělo a bylo
jen otázkou času, kdy k jeho likvidaci dojde. Postupem času
byly z něho odstraněny poškozené spodní větve. Posledním

podnětem k pokácení byl zásah hasičů při zapálení jeho dutiny dětmi o dva dny dříve. Po tomto zahoření se stal pro
žáky z blízké školy i kolemjdoucí obyvatele již nebezpečným
a okamžitá likvidace byla nutná. To, v jak špatném stavu byl,
ukazuje i náš snímek. Ořech i několik dalších stromů v okolí
byly ponechány z výsadby na dřívějších zahrádkách u domů,
které zde byly před stavbou paneláků v roce 1964.
(hv)

Špatný zdravotní stav stromu je zřejmý z příčných řezů kmene i přesto, že strom byl stále ještě
plodný. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že mezi listím u rozřezaného kmene jsou zřetelně vidět ještě nedozrálé plody a není jich zrovna málo.
Traduje se, že jíst ořechy je prospěšné pro mozkovou činnost. Jak by ne - vždyť jádro samo mozek připomíná, navíc obsahuje spoustu minerálních látek a stimulancií, včetně několika vitaminů
řady B. Taky asi proto jsou ořechy ořešáku královského potravinou známou již od neolitu.
Poznámka redakce

16

Enkláva vystoupila na „Dnech Egeru“

Agilní skupina Svazu Maďarů žijících v Čechách se stala
v lednu 2009 samostatnou organizační jednotkou. Letos se
zatím představila na Velikonoční výstavě v KS Lovoš a 8.
května přivítala v rámci vzájemné návštěvy jazzovou kapelu
ze Szolnoku, která vystupovala na akci “ZUŠky hrají Lovosicím“. Zprostředkovala také navázání kontaktu s maďarským házenkářským družstvem z Mezökövesdu, které ve
dnech 20. - 23. srpna navštívilo naše město v rámci turnaje
v házené.
Nyní skupina uspořádala ve dnech 10. - 13. září zájezd
na „Dny Egeru“, jejichž součástí je i velký hudební festival.
Celou akci zařizovala paní Iveta Pospíšilová, předsedkyně
místní organizace SMvČ v Lovosicích.
Účastníci zájezdu, většinou členové a členky Svazu, se
jeli seznámit s překrásným maďarským městem ležícím na
severu země v župě Heves mezi horami Mátra a Bükk, v
němž žije 57 000 obyvatel. Druhou skupinou výletníků byli
členové a členky skupiny Enkláva band ze ZUŠ Lovosice,
kterou vedou pedagogové ZUŠ Petra Kacianová a Martin
Dolejší. Přesně před rokem v září 2008 vystupovala Enkláva
poprvé v zahraničí, na gulášovém festivalu v maďarském
Szolnoku a to s velkým úspěchem. Kapela obdržela účelovou finanční výpomoc od Města Lovosice - finanční příspěvek ve výši 15.000 korun na reprezentaci města. Hudební
nástroje zapůjčila lovosická Základní umělecká škola .
Zájezd do Egeru se uskutečnil ve spolupráci s ředitelkou
egerské „ZUŠky“, paní Edinou Barci, a profesorem místní vysoké školy Dr. Jánosem Loboczkym. Program byl pestrý:
účastníci navštívili egerskou hudební školu, jejíž budovu
daroval hudebníkům štědrý mecenáš; škola má i překrásný
koncertní sálek pro asi 120 návštěvníků. Výletníci si se zájmem prohlédli mocný egerský hrad, dvakrát navštívili vynikající termální lázně a vyslechli některá vystoupení maďarských skupin a hlavně naší lovosické Enklávy. Město je
plné zeleně a drobných krámků se suvenýry a folklorem, působilo na všechny opravdu přátelsky.
Kapela Enkláva vznikla z žáků ZUŠ Lovosice v roce 2001.
Hraje především písničky současné populární hudby, ale v poslední době se její repertoár obohatil o několik skladeb z oblasti klasiky. Původní složení nástrojů se ustálilo v sestavě bicí,
basová kytara, 1-2 kytary, 3 klávesy, saxofon a trubka. V současné době má kapela 12 muzikantů a zhruba 5 stálých zpěváků. Muzikanti a zpěváci se v jednotlivých písních střídají, někteří dokonce hrají na více nástrojů.
Na programu vystoupení Enklávy v Egeru byla mimo jiné
směs písní skupiny ABBA (zpěv Berenika Tesařová a Hana

Janatová + sbor), J.S.Bach – BADINERIE (pikola Ludmila
Velemanová, která vystoupila jako host Enklávy), A.Vivaldi
– KONCERT A MOLL 3.věta (housle Berenika Tesařová) a
závěrečná píseň, která vzbudila největší ohlas, protože část
zpívala Enkláva maďarsky - Aleš Brichta – DÍVKA S PERLAMI VE VLASECH (původně píseň maďarské skupiny
Omega – „Gyöngyhajú lány“; zpěv Tomáš Kubíček + sbor).
Skupina měla velký úspěch a byla pozvána na festival i pro
příští rok.

Svaz Maďarů připravil opět ochutnávku guláše na Václavskou pouť a spolupráce s egerskou hudební školou bude
pokračovat zřejmě i v dalších letech. Byl to pěkný zájezd, určitě mnozí pojedou i napřesrok. Díky je nutno vyslovit organizátorce, egerským spolupracovníkům, Městu Lovosice,
řidičům Jardovi a Zdeňkovi za spořádaný návrat do Lovosic
a v neposlední řadě přírodě za absolutně vzorné počasí.
S použitím informací Petry Kacianové a Ivety Pospíšilové.
Hz, foto Ludmila Velemanová

Potěšující zpráva pro cestující na lince Ústí nad Labem-Praha

NOVÁ LINKA DO PRAHY
Některé nedávno zrušené spoje na autobusové lince
Ústí nad Labem-Lovosice-Praha převezme nový dopravce
- ČSAD Semily. Autobusy poprvé vyjedou 1.října. V pracovní dny vyjedou dva spoje z Ústí nad Labem, a to v 6 a
v 15 hodin. Na zastávce Lovosice, ÚNZ (centrum) zastaví
v 6:20, resp. v 15:20 a dále pojedou bez zastávky až do
Prahy. Z holešovického nádraží v Praze pak vyjedou v
13:00 a 16:45. V neděli pak pojede jeden spoj v 18:00 z

Ústí n.L., v Lovosicích, ÚNZ bude v 18:20, zpět z Prahy se
vydá ve 20:15.
Linka dopravce DPÚK v současné podobě však rovněž
zůstane v provozu.
Ceník jízdného není k uzávěrce LD znám, předpokládá se běžná cena dnešních spojů. Dopravce navíc na
svých ostatních linkách poskytuje slevu pro držitele karet
ISIC, ISTC (studenti) a ITIC (profesoři).
Hz
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DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Odbor regionálního rozvoje a správy města
oznamuje všem občanům, podnikatelům a návštěvníkům města Lovosice, že od 21.9. do
31.11.2009 bude prováděna úprava hlavního
průjezdního tahu městem, stavba s pracovním názvem „Zklidnění dopravy a zvýšení
bezpečnosti chodců ve městě Lovosice“,
která spočívá v revitalizaci ulic 8. května, Osvoboditelů, Kostelní a Terezínské ulice.
Součástí stavby je i zřízení dvou kruhových
objezdů a to na křižovatce ulic Osvoboditelů 8. Května - Kostelní a na další, pouhých 230
Střední vzdálenost mezi oběma kruhovými objezdy bude cca 230 metrů. To už bude významný retardér, zejména u kosmetrů vzdálené křižovatce, Terezínská – Kostela, kde objízdný středový kruh bude mít opravdu malý poloměr. Pro delší vozidla to jistě bude na hraně jejich manévrotelní – Mírová - Zámecká.
vací schopnosti. To je dobře, jistě se mu řidiči těžkých vozů naučí vyhýbat...

Křižovatka u kostela je situována tak, že prakticky z žádné normálně přístupné strany není
vidět, jak malý prostor je k dispozici pro umístění kruhového objezdu. Jsme samozřejmě přesvědčeni, že projektant to má spočítané dobře, ale stále zůstává maličká pochybnost, zda
poloměr zatáčky při jízdě z Kostelní ulice do ulice 8. května nebude „příliš velkým soustem“
pro delší vozidla (návěsy, případně jízdní soupravy). Jak už je psáno : můžeme na tom vydělat více klidu v městě...

Termíny úprav
jednotlivých ulic:
ul. 8. května: 21.9. – 18.10. 2009
ul. Osvoboditelů: 3.10. – 25.10. 2009
ul. Kostelní : 17.10. – 8.11. 2009
ul. Terezínská : 7.11. – 29.11. 2009
Práce budou prováděny nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech a svátcích a to
od 7 do 18 hodin.
Přechodně v souvislosti s těmito úpravami dojde k dopravnímu omezení, například k omezení parkování a částečné uzavírce těchto ulic, provoz bude řízen
světelnou signalizací.
Investor stavby: Město Lovosice a Státní
fond dopravní infrastruktury se sídlem
v Praze, zhotovitel stavby: VIAMONT DSP
a.s. Ústí nad Labem.

To tady, na křižovatce Zámecké, Terezínské, Mírové a Kostelní ulice je prostoru
podstatně více, ovšem zase jsou zde mírně problematické sklonové poměry - rozdíl mezi
nejvyšším bodem na výjezdu do Kostelní a vjezdu z Terezínské ulice nebude mít daleko
do metru. Technicky by to ovšem neměl být problém, řešení se nabízí hned několik (například : proč by kruhový objezd nemohl být ve sklonu?). Uvidíme, které z nich to
bude...

Více bližších informací získáte na telefonu číslo 416 571 167, kde vám je poskytne Bc. Zbyněk Zeibich, nebo 416 571
161, na němž vám odpoví pan Jiří Kroupa.
Po realizaci této akce dojde ke zklidnění
dopravy a především ke zvýšení bezpečnosti chodců v centru města Lovosice.
Situační náčrtek, fota a komentáře k nim : -jčDokončit horkovod u škol do začátku školního roku
se sice nepodařilo a neinformovaní by se mohli i domnívat, že se nic neděje. Jenže všetečný fotograf se nachomýtl k pokračující práci na potrubí horkovodu v zadním traktu Kostelní ulice. Na hodinkách i na mobilu bylo
shodně 17 hodin 13 minut. Někdy prostě jen touha něco
udělat nestačí a dokonce se to nepodaří ani při nejlepší
vůli. Tady třeba nastal okamžik, kdy si odpovědný pracovník řekl, že by bylo dobře kvůli možným úrazům dětí
stihnout tu práci před jejich »rojením«. Nemějme mu to
za zlé. Stačí jen někde pod zemí potkat neznámé potrubí....
-jč-
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