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ROZŠÍŘENA SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH MĚST

COSWIG - LOVOSICE

Přátelství obou měst vzniklo na základě spolupráce v rámci
Euroregionu Labe-Elbe už v roce 1992. Po několika letech víceméně živelné činnosti byla v roce 1998 vypracována písemná dohoda o vzájemné spolupráci mezi oběma městy na
Labi. Proběhla výstava Lovosic v Coswigu - součástí byla i německá verze televizního filmu „Partnerské město Lovosice se
představuje“, několik koncertů a sportovních utkání. V roce
1999 se naopak výstavou i několika sportovními a kulturními
akcemi představilo město Coswig v Lovosicích. Na velké
oslavy 400 let povýšení Lovosic na město v roce 2000 rovněž
přátelé z Coswigu přijeli a pokračovaly zájezdy skupin sportovců i hudebníků. Město Coswig podalo pomocnou ruku
a přispělo finančně po katastrofálních zátopách v roce 2002.
V současnosti byl učiněn krok posílit vzájemné vztahy
a povýšit společné aktivity na kvalitativně vyšší úroveň. Ve
dnech 26. - 28. září se tedy uskutečnilo třídenní setkání představitelů obou měst. Z německé strany vedl delegaci primátor
Frank Neupold, přijelo několik členů zastupitelstva města
Coswig, za oddíl házené TUS Winfried Wunder, Stefan Sári
z odboru správy škol, školek a školních družin, Ulrike Tranberg, vedoucí kanceláře primátora a další pracovníci městského úřadu z Coswigu. Ihned po příjezdu do Lovosic se němečtí i čeští zastupitelé i pracovníci městských úřadů
a dalších organizací přesunuli na loď Porta Bohemica 1, kde
se konalo pracovní jednání. Po úvodních slovech starosty
Kulhánka a primátora Neupolda byly provedeny prezentace
obou měst; město Coswig představil sám primátor Neupold,

město Lovosice paní Jana Hejdová, vedoucí odboru vnitřních
věcí MěÚ Lovosice.
Prezentaci Coswigu tlumočila do češtiny paní Ulrike Tranberg, která již v Lovosicích několikrát pobývala a má velmi
ráda Českou republiku, převody do němčiny prováděla paní
Y. Grmela.

Velmi důležitý referát o přípravě projektu „Centrum kulturního a společenského setkávání českých a německých
partnerů“ z Operačního programu na podporu Přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 - 2013 (CÍL 3) přednesl Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města; mělo by
mimo jiné dojít k rekonstrukci některých prostor secesní
radnice z roku 1907 a revitalizaci německé části lovosického
hřbitova. O projektech ZŠ Antonína Baráka hovořila ředitelka
školy Mgr. Pelikánová, s akcemi Farní charity seznámila přítomné Bc. Petra Bímonová, DiS.
Na závěr jednání podepsali oba statutární představitelé
měst Frank Neupold a Jan Kulhánek MEMORANDUM
O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI. Německé straně se nápad
uskutečnit pracovní jednání na lodi velmi líbil, poznali krásné
okolí města Lovosice. Němečtí přátelé odjeli ještě na Vinobraní do Třebívlic.
Na partnerské setkání získalo město dotace ve výši
12 853 Eur z Euroregionu Labe a dalších 20 000 korun
z Českoněmeckého fondu budoucnosti. V neděli se uskutečnilo taneční vystoupení dětí obou měst a utkání v házené.
V den státního svátku ČR 28. září se část německé delegace
zúčastnila Václavské pouti v Lovosicích a opět vystoupila taneční skupina. O zdárný průběh celé akce se velkou měrou
zasloužili Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního
rozvoje a správy města, se svými kolegyněmi Bc. Petrou Buriánkovou a Renatou Beranovou, a Jana Hejdová, vedoucí
odboru vnitřních věcí, s kolektivem.
Spolupráce bude brzy pokračovat vytvořením pracovních skupin pro realizaci projektu.
Hz, foto (hv)

Jak funguje
zpětná vazba
Často slyšíme, jak málo naslouchají starostové občanům
města. Ujišťuji Vás, že nefiltrované reakce na dění ve městě se
ke mně dostávají různou formou.
Například: V těchto dnech probíhají ve městě současně dvě velké
stavby - stavební nepohoda se
dotýká nás všech. Přes veřejná
projednání úprav, zveřejnění
v tisku, na webu města a vystavení projektové dokumentace v aule radnice, nejčastější otázka zní: „Proč jste nás neinformovali?“
Rád vám sdělím svůj názor na úpravy v ulicích Terezínská, Kostelní a Osvoboditelů. Při cestách nejen v zahraničí ale i v Česku vidíme podobná, většinou i hezká
dopravní opatření, která řeší dopravu ve středu měst. Naplňují ideu „Střed města chodcům“, která má svou logiku.
Představuje to třeba jinou barvou nasvícené bezpečné
přechody pro chodce, některé se středovým ostrůvkem,
okružní křižovatky, které zabraňují jízdě velkých, nákladních vozidel středem města. V našem městě ulice
Zámecká a obchvat po I/15 jistě řeší potřeby nákladní dopravy. Nepěkný vzhled měly některé i jinak dobré chodníky, kdy jejich každý kousek byl z jiného materiálu. Materiál sjednotíme a použitelný uskladníme a použijeme na
opravu dalších chodníků ze stejných, nebo podobných
materiálů. Chodníky budou dostatečně široké. Do některých budou položeny chráničky pro optický kabel.
Chodník u parku se jen posune, tedy nerozšíří.
Ubudou parkovací místa tam, kde podle zákona auta
nesmějí stát a vytvářet nebezpečnou situaci. V ulici Tovární vzniklo cca 50 nových parkovacích míst. Bylo to
tehdy na úkor zeleně a v přilehlých domech bylo velké
pozdvižení. Navzdory tomu se ukázalo, že to ještě nestačí. Kam tedy s auty? Někdy si říkám, že nás ty naše
„plechovky“ zavalí. Místa pro parkování pod zámkem
a pod Centrem zejí prázdnotou, přitom do středu města
je to odtud pár kroků. Další parkoviště uvažujeme zřídit
proti bazénu. Rádi bychom dostali všechna parkoviště
pod dozor kamerového systému.
Problémem Lovosic je definice parkovacího místa. Je
to zřejmě místo pod oknem mého bytu, nebo před vchodem do obchodu. Domnívám se, že je nutné rozhýbat
parkující vozidla. Například před Sarajevo zaparkují ráno
v 7 hodin auta zaměstnanci Městského úřadu a odjedou
až večer v 17 hodin. Totéž platí i pro ulici 8. května. Parkovací automaty s progresivní sazbou poplatku za parkování situaci řeší. Dost dlouho jsem se bránil použití parkovacích automatů. Přece nebudeme, my lovosičtí, platit
sami sobě... Jiné řešení ale asi není. Je opravdu nutné
zásobování obchodů velkými vozy z hlavní ulice - nebo
naopak menšími zadním vchodem? Jsou i jiná řešení například jednosměrné ulice Osvoboditelů a Zámecká
(se směrem jízdy od kostela k Besedě ulicí Osvoboditelů
a opačným směrem ulicí Zámeckou). S přibývajícím počtem osobních automobilů dojde i na toto řešení. To jen tak
- na okraj.
Pro cyklisty jistě bude zajímavá stezka podél Modly
k můstku u Glanzstoffu. Zámecká již cyklostezku má. Já
vím - teď mluvím jako Jules Verne, pracujeme však na
tom, aby se tato stezka stala skutečností. Také já čekám
na konečnou podobu celé akce a přál bych nám všem,
aby dopadla podobně jako stezky na Osmičce, které
rovněž provázely veliké „porodní bolesti“. Dnes řešíme
žádosti o další rozšíření směrem k přívozu v Malých
Žernosekách a podle Labe do Litoměřic.
Jeďte opatrně a rozvážně při dušičkových výletech
k hrobům našich blízkých, abychom předčasně neskončili v jejich společnosti.
Přeji vám všem hezké podzimní dny.
Jan Kulhánek
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RM schvaluje:
- instalaci reklamních poutačů firmou ABOND s.r.o. Ústí
n.L. na sloupech VO za smluvní cenu 35.000 Kč +
DPH/rok a pověřuje pana starostu podpisem nájemní
smlouvy
- konání shromáždění za účelem seznámení občanské
veřejnosti se situací v oblasti tranzitu kamiónové dopravy pořádaného Sdružením automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA, Praha dne 29.10.2009 na Václavském náměstí, Lovosice za splnění podmínek ORRaSM.
- finanční příspěvek Občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM ve výši 15.000 Kč na zřízení babyboxu v Ústí nad Labem. RM schvaluje darovací
smlouvu a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
- smlouvu o dílo, mezi Městem Lovosice a Ing. Evou Hozmanovou, na provedení zápisu do městské kroniky za rok
2009 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM revokuje usnesení č. 299/2009 na základě jednání s plk.
Ing. Pavlem Grundem a mjr. Jurajem Ďurišem, HZS Ústeckého kraje - územní odbor Litoměřice a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zabezpečování požární ochrany města Lovosice Sborem dobrovolných hasičů obce Chotiměř.
RM souhlasí:
- s pronájmem nebytového prostoru v ulici Přívozní 1036,
Lovosice (dříve ordinace APP Roudnice nad Labem) Občanskému sdružení Mozaika, zastoupené Mgr. Alenou
Ptáčkovou a Ing. Irenou Tomáškovou za účelem vytvoření
mateřského centra.
- se smlouvou o dílo na zhotovitele akce "Rekonstrukce ulic
Nové Klapý v Lovosicích včetně VO" a pověřuje pana starostu jejím podpisem v případě přijetí dotace.
- s vystavením zvacího dopisu zahraniční delegaci z města
Yichang ČLR, vedená zástupci předsedy Stálého výboru

Lidového shromáždění, zástupcům různých odborů vedení města a firem. (téma diskuse - ochrana životního
prostředí, vliv chemického průmyslu na životní prostředí,
podpora průmyslu
- se vstupem města Lovosice do o.p.s. Milešovka bez finanční spoluúčasti.
RM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v Lovosicích, Nádražní 805, Farní charitě Lovosice, Žižkova 477/11,
Lovosice, která je neziskovou organizací, církevní právnickou osobou zastoupená Bc. Petrou Bímonovou, DiS. Výše
nájemného za nebytový prostor činí 1 Kč/rok + ceny sjednané smluvně.RM souhlasí se zněním předložené nájemní
smlouvy a pověřuje pana starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí:
- informaci obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) Milešovka na posílení nového statutárního orgánu společnosti.
- dopis paní Heleny Kroupové z Mostu ve věci přístupu
imobilních pacientů do zdravotnických ordinací ve vlastnictví města a doporučuje ZM řešit v rámci rozpočtu pro
rok 2010 zřízení bezbariérového přístupu do nich
- návrh investičního záměru projektu s pracovním názvem
"Centrum kulturního a společenského setkávání českých
a německých partnerů" a "Memorandum o vzájemné
spolupráci" na přípravě a realizaci na uvedeném projektu
mezi Městem Lovosice a partnerským Městem Coswig a
doporučuje ZM návrh záměru i memorandum schválit.
RM rozhodla:
Ke dni 1.10.2009 vytvořit nové pracovní místo referenta odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ s pracovní náplní přestupkové řízení. Ke dni 7.10.2009 zrušit: pracovní
místo správce ubytovny a ke dni 31.12.2009 snížit počet zaměstnanců Městského úřadu Lovosice za účelem zvýšení
efektivnosti práce a zrušit : dvě pracovní místa referent majetkosprávního odboru a pracovní místo samostatný referent
odboru vnitřních věcí.
Podle webu MěÚ Lovosice -jč-

Partnerské město Coswig se představuje
Několik důležitých dat z historie města Coswigu :
4.500 před n.l.
6. stol n.l.
1013
1203 a
1205
červen 1350
1421
1496
1557

Zámek Scharfenberg trochu připomíná Konopiště.
Město Coswig a k němu náležející obce Kötitz, Brockwitz,
Sörnewitz a Neusörnewitz se nacházejí na pravé straně
labského údolí mezi Drážďanami, hlavním městem Saska,
a okresním městem Míšní leží v průměrné nadmořské výšce 121 m. Obývá je celkem 21 965 obyvatel. Jsou v něm
i další dva kostely, muzeum Karrasburg v samostatné budově a rozsáhlý kulturní komplex Börze Coswig.. Železniční trati, které vedou přes Coswig, spojují Drážďany s Lipskem, Berlínem a třeba i Českou republikou...

1571
1806
1839
1865
1872
1873
1899
1929
1935
1939
1950
6.5.1990
2000
2002

osídlení v neolitu je doloženo nálezy
v labském údolí se usidlují Slované
připomíná se poprvé Brockwitz
připomíná se poprvé obec Kötitz
připomíná se poprvé Sörnewitz
první písemná zmínka o osadě
Coswig je doložena v lenní knize
ves dostává v léno rod Karrasů
stavba gotického kostela
Majitelé Karrasové prodali Coswig
Saským kurfiřtům
shořela ves Brockwitz
požár i obnova vsi Kötity
do provozu dána trať Drážďany- Lipsko
Coswig má první stálou školní budovu
otevřena první pošta
stavba železniční trati do Berlína
postavena první radnice
prodloužení linky tramvaje z Drážďan
připojení Kötitz ke Coswigu
Coswig obdržel městské právo, dosáhl
10.000 obyvatel
připojení Brockwitz a Sörnewitz
první svobodné komunální volby
otevření nové coswigské radnice
povodeň na Labi

Město má řadu pamětihodností i přírodních krás, a v okolí
se hojně pěstuje vinná réva. Jsou zde sice i průmyslové podniky, přesto se město chlubí mnoha parky, alejemi a má přízvisko „zelené“ město.
Hz

ODCIZENÍ ZBOŽÍ V DROGERII DM
Dne 14. 9 .2009 v 17:12 hodin bylo hlídce Městské policie Lovosice oznámeno, že v prodejně drogerie DM se sídlem v ulici 8. května došlo k záchytu pachatele krádeže.
Hlídka se na místo dostavila v čase 17,14 hodin. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení parfémů v celkové hodnotě 800 Kč.
Vzhledem k ceně odcizeného zboží, způsobu provedení
a osoby pachatele se jednalo o podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Pachatel s vyřízením přestupku na
místě souhlasil a proto byla strážníky udělena za tento delikt bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

strážníků se ihned dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení 9 kusů lahví alkoholu v celkové hodnotě
2000 Kč. Vzhledem k ceně odcizeného zboží, způsobu provedení a osoby pachatele se jednalo o podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Pachatel s vyřízením přestupku na místě souhlasil, a proto byla strážníky udělena za
tento delikt bloková pokuta.
ODCIZENÍ ZBOŽÍ V MARKETU BILLA
Dne 25. 9. 2009 v 7:40 hodin oznámila dozorčí služba
PČR OO Lovosice hlídce Městské policie Lovosice, že
v marketu Billa došlo k záchytu pachatele krádeže. Hlídka
strážníků se ihned dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení potravin a nealko nápoje v celkové hodnotě
112 Kč. Vzhledem k ceně odcizeného zboží, způsobu provedení a osoby pachatele, kdy se jednalo o nezletilou osobu,
byl písemný materiál k případu po zadokumentování předán
na příslušný odbor MěÚ v Lovosicích.

ODCIZENÍ ZBOŽÍ V MARKETU BILLA
Dne 17. 9. 2009 v 12:57 hodin oznámila dozorčí služba
PČR OO Lovosice hlídce Městské policie Lovosice, že
v marketu Billa došlo k záchytu pachatele krádeže. Hlídka
strážníků se ihned dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení 30 kusů lahví alkoholu v celkové hodnotě
3300 Kč. Vzhledem k ceně odcizeného zboží, způsobu
provedení a osoby pachatele se jednalo o podezření ze
spáchání přestupku proti majetku. Pachatel s vyřízením
přestupku na místě souhlasil, a proto byla strážníky udělena
za tento delikt bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE LOVOSICE PROVEDLI
U ŘIDIČE POZITIVNÍ DECHOVOU ZKOUŠKU
Dne 6. 9. 2009 v 1:45 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost v ulici Zámecká. Při kontrole
řidiče motorového vozidla tov. zn. Škoda byla provedena dechová zkouška na alkohol. Zkouška byla pozitivní, bylo naměřeno 0,25 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.

ODCIZENÍ ZBOŽÍ V MARKETU PENNY
Dne 22. 9. 2009 v 14:55 hodin oznámila dozorčí služba
PČR OO Lovosice hlídce Městské policie Lovosice, že
v marketu Penny došlo k záchytu pachatele krádeže. Hlídka

ZADRŽENÍ OSOB PODEZŘELÝCH ZE SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU
Dne 6.9.2009 v 2:30 hodin a v 3:58 hodin zjistil strážník
Městské policie Lovosice, který obsluhoval kamery MKDS,

Stacionární měřič rychlosti v Lovosicích

Na vjezdu do Lovosic, ze směru od
Litoměřic, nechal Městský úřad instalovat stacionární měřič rychlosti - radar. Řidiči si tak budou muset dávat
větší pozor na dodržování rychlosti,
která je v obci max. 50 km/hod. Ředitel městské policie Bc. Jaroslav Janovský vysvětlil proč toto místo:
„Umístění stacionárního měřiče rychlosti na tomto místě vybíralo více složek zabývajících se dopravou. Je zde
značný pohyb vozidel v bytové zástavbě a toto místo je v blízkosti křižovatky a v blízkosti prostoru, kde je
přechod pro chodce. Překročení rychlosti vozidel je jedna z hlavních příčin
dopravních
nehod
automobilu
a chodce přímo na přechodu. Některá
vozidla, která jedou od Litoměřic do
Lovosic a jedou v přímém směru,
přestože jsou již zhruba půl kilometru
za dopravní značkou začátku obce, tak nezpomalí.“
Fotografii s evidenční značkou auta a další údaje z radaru bude vyhodnocovat lovosická městská policie

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný Záchr. systém
hasiči - záchranáři
lékařská pohotovost
městská policie Lovosice
policie ČR
policie ČR Lovosice

112
150
155
156
158
416 532 334

poruchy vodovodů
poruchy plynu Ltm
poruchy elektro Ltm
ústředna MěÚ Lovosice
Info středisko Lovosice
nádraží ČD Lovosice - info

840 111 111
800 100 220
840 840 840
416 571 111
416 536 677
972 432 506

a hříšníky, kteří překročí povolenou rychlost, bude předávat na odbor dopravy MěÚ k přestupkovému řízení.
Umístěný rychloměr je podle zákona stanovené mě-

že v ulici Osvoboditelů u předvolebního poutače se pohybují
osoby a z jejich strany dochází k jeho poškozování .
Na místo byla vyslána hlídka , která zjistila osoby odpovídající popisu z MKDS. Strážníci provedli ztotožnění osob
a fotodokumentaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona, byla na místo přivolána hlídka
PČR, která si případ převzala k dalšímu opatření.
NEPOVOLENÁ SKLÁDKA ODPADŮ
Dne 24. 9. 2009 v 10:10 hodin prováděli strážníci městské policie hlídkovou činnost v ulici Siřejovická. Zde hlídka
zjistila na jednom z pozemků nepovolenou skládku odpadů.
Na místě bylo provedeno šetření, zjištěn vlastník nemovitosti
a pořízena fotodokumentace.
Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze
spáchání přestupku podle § 47b odst. 1, písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, předal se písemný materiál příslušnému správnímu orgánu k provedení dalších
opatření.
CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO DĚTI
Dne 19. 9. 2009 jsme uspořádali v lesoparku Osmička cyklistický závod pro děti. Závodilo se v pěti kategoriích od
předškoláků po žáky osmých tříd. Celkem se závodu zúčastnilo 49 dětí. Každý ze závodníků dostal malý dárek a pro
první čtyři v každé kategorii byly připraveny hodnotné věcné
ceny. O ceny se postaralo Město Lovosice, Kola Vondra,
Cyklo City Zvolský, Potraviny – večerka Pšenička, BESIP,
Apollo print s.r.o., místní organizace ČSSD. Všem tímto
ještě jednou děkujeme.
Věříme, že se dětem a jejich příznivcům závody líbily a za
rok se znovu sejdeme na startovní čáře.
Jaroslav Janovský
řidlo a proto se každý rok musí prověřit jeho funkčnost. To
právě prováděl Ing. Enriko (ENRIKO) Šutera z Českého
metrologického institutu (na snímku s ředitelem městské
policie Bc. Jaroslavem Janovským). Vysvětlil, že ověření funkčnosti se provádí
srovnáním naměřené rychlosti ve vozidle Českého metrologického institutu,
kde jsou ověřené rychloměry, s údaji od
stacionárního rychloměru. Po tomto ověření může rychloměr rok měřit rychlost
vozidel.
Ostré měření rychlosti bude zahájeno po ukončení zkušebního provozu,
zaškolení obsluhy jak na straně městské
policie, tak i na straně odboru dopravy
MěÚ a po obdržení certifikátu z Českého metrologického institutu. Po zahájení ostrého provozu zde budou, v souladu se zákonem, umístěné dopravní
značky „Zahájení měření rychlosti“
a „Konec měření rychlosti“.
Stejné stacionární rychloměry jsou
umístěné např. v Žalhosticích a v Mělníku. Stacionární rychloměr je v majetku
firmy Czechradar z Plzně a měřiče zájemcům pronajímá.
Městská policie uvažuje o pořízení mobilního radaru, aby
rychlost mohla být měřena na více místech ve městě. (hv)

KDY BUDE KONTEJNER U VÁS?
Kontejnery na odpad budou přistavovány na stanoviště
vždy ve středu odpoledne a odváženy budou ve čtvrtek
v průběhu dne a to takto:
v 45. týdnu (2. - 8. 11.) na stanovIštích: S. K. Neumanna
- křižovatka, Prokopa Holého - školka, Kmochova - parkoviště u výměníkové stanice
ve 46. týdnu (9. - 15. 11.) na stanovištích: Resslova u školky, U Výtopny, Osvoboditelů - parkoviště u sídliště
ve 47. týdnu ( 16. 22. 11.) na stanovištích: Restaurace
„U Kašpara“, Máchova, Teplická - zahradnictví
ve 48. týdnu (23. - 29. 11.) na stanovištích: Krátká - parkoviště u kostela, Příčná - parkoviště u garáží, Komenského - školní jídelna.
Podle webu MěÚ -jč-

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
Informace pro občany

Pokud se chystáte v zimě uklízet chodník
před Vaším domem, je možno si v

Technických službách
u pana Stanislava Šumy
vyzvednout sůl a písek na posyp chodníků.
V platnosti je nový zákon, podle kterého musí
chodník uklízet jeho vlastník, ne již vlastník přilehlé nemovitosti. Zákon navrhl senátor Kubera
a v únoru ho schválil parlament.
Stanislav Šuma, tel. 416 536 575
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Teplý říjnový den na Lovoši
Jizvah
Noční chlad paralyzuje mouchám křídla.
Ani můry už nevlétají
okny
a zlé sny jsou téměř zticha.
Jen v staccatovém cvakání
zhmotnělých zvuků
mění
vibrace plechu
směr městských proudů,
když stvoření z kaštanů
cválají
po kapotách aut,
aby z pichlavých placent léta
zmizela
v jizvách po polomech světla — :
kdesi
v kalných
vodách podzimu.
––
Je odliv a vítr z mol větví
vypouští plachetnice
do všech
směrů betonových
krajin,
kde jejich trupy s krovkami
korýšů,
ptačími chapadly a šupinatým peřím
zbarvují
cestu pod našimi
kroky.
Je čím dál blíže do tmy a vlny si šumí
už o tom příštím.
Ale i když jsou stromy
holé,
jako lampy,
svítí na naše stopy s žilkami
chvil,
kterými jsme,
než navždy odejdeme snít.
Město je moře —

moře

stavení.

Son-of-Saturn, Písmák, 2009

Je čas
krátké sukně prodloužil kabát
lípy u hospody už nešumí
(dnes naposled déšť zkusil
vzkřísit mrtvé listy)
už ale neumí
don’t worry
staří stoličku ke kamnům
a k teplu dřevěný klíček
v očích dětí se jiskra sluneční
mění na plaménky svíček
s vůní jehličí
be happy
oldjerry, Písmák, 2009

houbař
V březovém háji
muchomůrka královská
(neználek jásá)
Amanita rex
(jenom jedinkrát jedlá)
kraluje z koše
Oldjerry - haikuizmy
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Lovoš je obdobně jako Milešovka jedním z nejobvyklejších cílů
nejen lovosických milovníků Českého středohoří. Turisté mladí i dospělí vystupují každým rokem k jeho vrcholu, aby se pokochali krásami středohorské krajiny na jedné straně i pohledem do polabské roviny se Řípem v pozadí a stužkou Labe, které tu z roviny
vtéká do hlubokého kaňonu mezi Lovosicemi a Ústím.
Jsme na zahrádce. Zem je suchá a ztvrdlá, rýt se nedá a to
co potřebujeme, máme na zahradě hotové. Rozhodli jsme se
tedy pro malý výlet, což je při mé pohodlnosti hrdinský čin. Vydali jsme se z Malých Žernosek okolo hřiště podél Milešovského potoka, jehož napodiv čistou vodu jsme obdivovali. Sem
tam se mihla nějaká ryba, nejspíš pstruh. Z lávky, která asi po
kilometru cesty překonává potok, pozorujeme chvilku mloka
skvrnitého. Příroda na nás už září podzimem, listy stromů a keřů
začínají chytat ponenáhlu nažloutlé a rudé odstíny a některé dřív
tmavé zeleně blednou. Fantastická paleta! Některé listy se již
snášejí k zemi a tvoří pod stromy a keři nevídaný koberec. Cesta
vede smíšeným lesem z dubů, habrů a buků s nižším patrem náletových křovin. Náš obdiv vyvolal na západní straně znělcem
tvořeného Malého Lovoše (Kibičky) z teplejších krajin sem přenesený kaštan jedlý. Jak jsme zjistili později, vyskytuje se v celé
oblasti poměrně četně. Květů v nenižším lesním patře už vidíme
málo, kvetou už jen ty pozdnější rostliny, třeba zvonky, chrpy
a několik dalších, které neumím určit. Více už je vidět lusků, tobolek, klasů a dalších plodů bylin.
Stoupáme od zastávky v Oparně po lesní cestě a naivně se rozhlížíme, neuvidíme-li nějaké houby (samozřejmě ty jedlé). Jiné roky
jich tu roste dost, ale letos už od půli srpna dodnes nespadlo více,
než dvacet milimetrů deště. Jak stoupáme soustředím se na to,
abych nesklouzl a ...no však víte. Méně koukám okolo, jistě nám
něco zajímavého uniklo. Po více než hodině stojíme v sedle mezi
Kibičkou a vyšším Lovošem. Tady už je vidět lépe na cestu a tak
zase pozoruji - v čedičových skalkách Velkého Lovoše ještě kvete
více druhů rostlin. Počasí nám přeje, meteorologům zase jednou
vyšla předpověď zcela přesně. Je prodloužené babí léto, sluníčko příjemně hřeje. V lese na nás občas upozorní svým křikem
nejspíše sojky, ale ať koukáme jak chceme, nikde je nevidíme. Poznáváme pracovní rytmus úderů datla, naopak nepoznáváme,
kteří ptáci ho doprovázejí zpěvem. Na to naše vzdělání nestačí.
Pokračujeme po krátkém odpočinku a už jsme ve svahu hlavního vrcholu - Velkého Lovoše. Jak stoupáme otvírá se nám další
a další pohledy : na Kamýk zcela nalevo, Hradiště, Dlouhý vrch

a Sedlo, Radobýl a pak už pohled do mělkého labského příkopu Říp a hřeben vodního předělu mezi poohřím a polabím.
Pak pokračujeme dál. Před námi se vynořují kopce okolo Borče, hřeben Košťálu, Solanská hora - no - nebudu je všechny vypočítávat, však ten pohled znáte. Procházíme
suťovým polem, s jakým se můžeme ve Středohoří setkat na více
místech. Úžasné plochy kamení, v němž rostou duby, lípy a další
stromy a keře. Postupně se před námi objevují pohledy na Hazmburk, Sutomský vrch, Jezerku, Vršetín a lounské kopce : Oblík,
Srdov, Brník...
Sejdeme na jihovýchodní straně kousek pod vrchol, tam, kde
jsme na jaře viděli kvést koniklece a kosatce. Vyčnívající skalky
a kameny hrají zelenými, olivovými a okrovými tóny, které jim asi
propůjčují na nich rostoucí mechy a lišejníky. Mezi nimi kvetou
nízké rostliny, bílé, žluté, růžové, modré, fialové... večer na internetu jsem zjistil, že to jsou mochna, hvozdík, hadinec, snad i kakost. Na teplé prosluněné stráni voní mateřídouška. Tu a tam prolétne motýl - v letu ani nepoznám s jistotou druh - vypadají na
babočky paví oka, letí tu žlutý motýl snad čičorečka? a tu jeden
z okáčů. Poslední pozdrav babího léta...
Za pár minut už jsme zpět nahoře u chaty, odkud je rozhled do
všech stran. Odtud je polabská rovina ještě zvýrazněná nedalekým Řípem, výrazným kontrastem kopečkům Českého středohoří
i Krušných hor. Dnes modrá obloha s bílými šmouhami cirrostratů
panoráma krajiny dokresluje. Rozhlížíme se po kraji, hledáme
známá místa, ale všímáme si i blízkého okolí s nízkými rozložitými
duby, které se přizpůsobil životu na skalách a sutích. Nad loukou
pod vrcholem létá párek dravců. Rudohnědá křídla a záda, na něž
koukáme s vrchu, by svědčila, že jsou to káně lesní. Pozorujeme,
jak se krouživým letem vzdalují, až nám mizí z dohledu.
Chystáme se k sestupu - musíme ještě zpět až k lomu Kubo,
kde jsme u zahrady nechali auto. Jsme šťastni a já jsem rád, že
jsem se nechal k výletu přesvědčit. Stálo to za to - samozřejmě
i proto, že nám stoprocentně vyšlo počasí s dobrou viditelností.
Jsme si jisti, že podobné či stejné pocity mají i všichni ostatní, kteří
se dokodrcali až sem. V tom je kouzlo těchto výletů a to nejen na
Lovoš a Středohoří... Je to jistě příčina toho, že si náš kraj oblíbila
i celá řada umělců minulých i současných.
Máme toho dost. Ona ta léta, která si ani moc nepřiznáváme, se umí čas od času docela citelně přihlásit. Jedno je ale
jisté: dneska se nám bude dobře spát.
-jč-

Plus / mínus nekonečno a dvaadvacet let
Letos v březnu to bylo dvaadvacet let,
co jsem přestal pravidelně kouřit. Kdysi
jsem jich vybánil i čtyřicet, to bylo krátké období po návratu z vojančiny, ale - ač to v té
souvislosti vypadá nepravděpodobně - byl
jsem i sportovec a tak jsem to kouření na
jaře rázem ukončil. V zimě jsem začal
znovu, na zábavách a plesech, ale už jen
deset, někdy i méně. Na jaře smyčec,
správně česky šmytec a zase na podzim,
či v zimě už jen pět. Poslední roky jsem
kouřil už jen v práci, nebo v hospodě, když
jsem do ní někdy zašel a dvacka mi vydržela týden. Od toho roku šestaosmdesát
kouřím jednu, či dvě v hospodě, do které
chodím podle počasí, volného času a chuti
jednou za týden, až za deset dní.
Včera jsem byl U Václava, kde už žádný
Václav není… Proložil jsem čtyři piva jednou cigaretou, na druhou se už nedostalo
a objevil jsem ji až dnes, na zahradě (když
jsem šel osprchovat tělo) zastrčenou
v kapse blůzy. Položil jsem ji na ploché
zábradlí verandy a těšil se, že si dám
„páva“, až žena půjde spát.
Tak sedím na verandě a pávím, nebo
pávuji a koukám po světlech na protější
stráni, pak zvednu oči a koukám nahoru.
Nebe čisté, je málo difúzního světla
a hvězd za chudou měsíční koronou je nepo-čí-ta-ně. Myšlenky se rozletěly - ostatně

nebylo to poprvé. Měsíc těsně před úplňkem - nejbližší nebeské těleso - je třistaosmdesát tisíc kilometrů daleko, Slunce
stočtyřicetdevět a půl milionů, teď ještě
o 12 756 kilometrů dál na odvrácené straně
země. Nejbližší další hvězda necelé čtyři
světelné roky. Ostatní pak - co já vím kolik
některé až pět miliard světelných let… Ty
už ani nemají jména, jen čísla, jsou z jiných
galaxií. Ani nevím, kolik těch galaxií
vlastně registrujeme. Jsou to ty, co tvoří
náš Vesmír ?
Co je za ním dál, za tím naším Vesmírem ? Další podobné Vesmíry, nebo jak jim
někde místní inteligence říká ? Jak se asi
jmenuje taková soustava Vesmírů ? Co je
pak ještě dál ?
Sakramentské Nekonečno. Nejde si ho
představit….
Cigareta mi dohořela k filtru, hodil jsem
ji do kbelíku. Zasyčela…
Myšlenky se mi začaly ubírat opačným
směrem po pěšince buňka, molekula,
atom, proton, elektron, mezon, tachyon,
hadron, foton… dál jsem se nedostal. Je to
vlastně stejné, jako na opačném konci nekonečna - jen s tou změnou, že tady se
jedná o částice nekonečně malé a o další,
snad ještě neobjevené, z kterých se skládají nám zatím známé nejmenší částečky
hmoty… kde toto mininekonečno končí (to

je blbost, co ? nekonečno přece nekončí)
…
Sakramentské Nekonečno. Já si myslím, že se asi nějakým nám neznámým
a ještě dlouho pro nás nepochopitelným
způsobem plynule napojuje do toho maxinekonečna a tvoří něco, co pochopí nějaký
náš potomek v nejlepším případě za miliardy let, až se nám už nebude vůbec podobat - ničím.
Dole v údolí řinčivě zahučely prázdné
plechové vagony na uhlí, snad z některé
elektrárny tažené zpátky někam do Světic,
Hostomic, nebo… ale to je fuk. Důležité pro
mě bylo, že mi ten hluk, tak nepatřičný
v noci, přetrhl myšlenkovou nit a obě nekonečna mi nepozorovatelně splynula
a navzájem se v sobě rozpustila.
Napil jsem se zteplalého čaje, abych
se zbavil chuti cigaretového kouře, svlékl
se a zalehl.
Nekonečna nebyla vidět, takže už jsem
neměl co pozorovat a naprosto nepozorovaně jsem usnul. Jen - těsně před usnutím
- jsem měl zlost na ten vlak, že mou pozornost odvrátil od proběhnuvšího splynutí
dvou Nekonečen. Vůbec mi v tu chvilku nedošlo, že Nekonečno může být jen jedno.
V zlomku času, přesně na hranici bdění
a spánku mne napadlo : Páni - já mohl mít
klidně i Nobelovku za fyziku…
-jč-

Bezpečnost práce v podnicích Lovosicka
Ochrana zdraví a bezpečnost práce je hlavní prioritou
každého podnikatelského subjektu. Nejinak je tomu i ve
třech firmách na Lovosicku, které Lovosický dnešek vybral,
a oslovil je stejnými tématickými otázkami. Jedná se o následující firmy: Lovochemie a.s., Opavia - LU s. r. o. - závod
Deli Lovosice, Lafarge Cement a.s. sídlem v Čížkovicích.
Tedy tradiční podniky ukotvené v regionu Lovosicka mající
více jak stoletou historii, a tedy i zkušenosti ve zmíněné oblasti. Řada občanů Lovosicka, a tedy i čtenářů tohoto měsíčníku, v těchto podnicích pracuje či pracovala.
1/ Podle jakých pravidel a legislativy se ve vaší firmě
řídí bezpečnost práce a ochrana zdraví? Přibližte prosím
stručně nastavený systém a jeho filozofii.
2/ Hraje prevence v této problematice velmi významnou roli?
3/ Trochu statistiky. Ke kolika úrazům ročně u vás dochází? Jaká je jejich závažnost? Jaký je trend úrazovosti
v posledních téměř 10 letech, tedy od r. 2000 včetně?
Jaký nejdelší časový úsek v tomto období kdy nebyl
v podniku registrován žádný úraz?
4/ Došlo ve vaší firmě za posledních 5 let, tedy od
r. 2004 včetně, ke smrtelnému úrazu, či úrazu s trvalými
následky? Jste ochotni to pro tento list stručně konkretizovat, byť je to pro firmu jistě nepříjemné sdělení?
5/ Došlo za posledních 10 let (od r. 2000) ve vaší
firmě k výskytu nemoci z povolání? Jak je tomuto problému ve firmě předcházeno?
6/ V souvislosti, s uváděnou tématikou, jsou důležité
preventivní lékařské prohlídky. Jaká má vaše firma
v tomto směru nastavena pravidla?
7/ Určitým problémem mohou být úrazy zaměstnanců
externích firem, tedy nikoliv kmenových zaměstnanců.
Jak v těchto záležitostech firma postupuje, či jak je řeší
a jsou tyto firmě tzv. započítávány či nikoliv?
8/ Jak je ve firmě nastaven kontrolní mechanismus
bezpečnosti práce? Jak spolupracujete s odborovou
organizací a se státními orgány? Jsou jednotlivá oddělení na bezúrazovosti nějak finančně zainteresována, či
jinak stimulována?
9/ Jak jsou lidé (nejde vždy jen o kmenové zaměstnance), kteří poruší ve firmě bezpečnost práce, sankcionováni? Máte stanovena kriteria postihů? Existují
ve firmě tzv. blokové postihy (pokuty)? Pokud ano, jaká
je četnost jejich používání?

Vladimír Černý, technik bezpečnosti práce, požární
ochrany a pracovních podmínek Opavia - LU s. r. o. závod DELI Lovosice
1/ Mimo respektování závazných předpisů a normativních zásad platných v České republice uplatňujeme ve společnosti Opavia například normy pojišťovny FM Global. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
zásadním způsobem ovlivněn projektem WISE. Ten je v jed-

(1. část)

notlivých závodech společnosti postupně zaváděn od roku
2003. Jde o propracovaný proces zlepšování úrovně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a zapojení všech zaměstnanců do dané problematiky. Know-how poskytla a systém prověřuje známá společnost DuPont.
2/ Jedním ze základních pilířů projektu WISE je zásada,
že žádný úraz není nevyhnutelný a každému lze předcházet.
Z toho je zřejmé, že prevence je hlavní zbraní v celém úsilí
o zlepšování technické bezpečnosti a bezpečnostní kultury
naší firmy. Za důležité považujeme důslednou evidenci
všech negativních jevů a situací, drobných poranění i tzv.
skoronehod. Příčiny těchto událostí analyzujeme a snažíme
se zabránit jejich opakování.
3/ Na přelomu tisíciletí jsme registrovali v závodě DELI
ročně pět až deset úrazů. V současné době v závodě řešíme
jeden, dva případy za rok. Trend je tedy uspokojivý. Nicméně
věříme, že se brzy dostaneme do fáze, kdy se nám podaří
snížit pracovní úrazovost dlouhodobě na nulu. Nejdelší časový úsek bez pracovního úrazu byl 455 dní.
4/ V tomto časovém období v DELI naštěstí nedošlo
k podobné události. Registrované úrazy jsou lehčího charakteru.
5/ V problematice ochrany zdraví a předcházení nemocem z povolání naše firma dlouhodobě spolupracuje se
Zdravotním ústavem ve Zlíně. Jeho pracovníci nám pomáhají při procesu kategorizace prací. Mimo poradenskou činnost provádějí i potřebná měření, analýzy a studie. Přes
všechnu snahu v současnosti evidujeme dvě nemoci z povolání. V prvním případě jde o alergickou reakci na určité organické prachy, v druhém o alergii na nikl v nerezové oceli
6/ Závod DELI má smluvní vztah s lékařem zajišťujícím
závodní preventivní péči. Mimo standardních vstupních
a periodických prohlídek požadujeme i specializovaná vyšetření podle zátěží a rizik, kterým jsou zaměstnanci vystaveni.
7/ Pracovní úrazy externích pracovníků evidujeme. Jsou
pro firmu stejně nežádoucí jako úrazy kmenových zaměstnanců a dodržování zásad bezpečnosti práce vyžadujeme proto i u nich a to stejně důsledně.
8/ V závodě funguje systém komisí bezpečnosti práce,
auditů a bezpečnostních pohovorů. Jsou zapojeni zaměstnanci na všech stupních. Výsledky některých auditů se promítají do prémiového hodnocení zaměstnanců. V rámci několika motivačních programů mají zaměstnanci možnost
získat zajímavé ceny, od drobných dárků, finančních poukazů až po několikadenní relaxační pobyty. Jednotlivá střediska jsou také odměňována podle úrazovosti.
9/ Jedním z cílů zavedení WISE je posunout bezpečnostní povědomí zaměstnanců z úrovně, kdy pasivně vykonávají pokyny a dodržují předpisy v obavě z případného postihu, na úroveň, kdy se aktivně zapojují do procesu
vyhledávání rizik, dbají sami o svou bezpečnost a záleží jim
na bezpečnosti spolupracovníků.
Bezpečnostní politika firmy není proto zaměřena represivním směrem. Spíše než na pokuty sázíme na pozitivní
motivaci, dlouhodobou výchovu zaměstnanců, správné příklady a změnu myšlení lidí. Je to cesta dlouhá, těžká, ale věříme, že správná.
Samozřejmě v případě nutnosti lze využít možnosti Zákoníku práce, případně smluvních podmínek, a pokud jde
o vážnou záležitost, tak situaci řešit.
Miroslav Suchý, bezpečnostní technik oddělení bezpečnostně technických služeb Lovochemie a.s.
1/ Základní řídící normou, ze které vycházíme, je zákoník práce a na něj navazující legislativní požadavky.Tyto požadavky jsou rozpracovány do vnitropodnikových organizačních a řídících norem.
V podniku je zaveden systém řízení bezpečnosti práce
podle programu „Bezpečný podnik“, který byl vyhlášen Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP). Jeho cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti práce v podnicích, podpora efektivního systému podnikového řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a podpora podniků při plnění nároků kladených směrnicemi EU a z nich vyplývající české legislativy. To
vše je ověřováno 1 x ročně orgány státního odborného dozoru. Tím, že tato náročná kritéria splňujeme a máme právo

nosit označení BEZPEČNÝ PODNIK, potvrzujeme, že Lovochemie, která se do programu zapojila v roce 2002 a získala toto prestižní ocenění již potřetí v řadě, se oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců dlouhodobě
a úspěšně zabývá.
2/ Prevence, ať již v systému školení zaměstnanců,
v systému preventivních bezpečnostních kontrol, tak i v neustálé modernizaci a zdokonalování výrobních zařízení a postupů hraje stěžejní roli. V souvislosti s tím bych rád uvedl,
že naše firma investovala i v letošním roce do obnovy a modernizace stávajících zařízení nemalé finanční prostředky
v řádu sta milionů korun.
3/ Pro názornost uvádíme, že nejdelší časový úsek bez
pracovního úrazu probíhá právě v současnosti. Poslední pracovní úraz byl v podniku evidován v březnu roku 2008, což
je více jak před 550 dny.
4/ Každý smrtelný pracovní úraz je pro firmu velká nepříjemnost a především tragédie pro rodinu postiženého. Poslední těžký pracovní úraz s následkem smrti zaměstnance
byl evidován v roce 2007. Vždy se jedná o více než citlivé
téma a jistě není vhodné s ohledem na pozůstalé tyto smutné
události znovu připomínat.
5/ To, že za posledních více jak 10 let nebyl ve firmě zaznamenán výskyt nemoci z povolání, snad hovoří za vše
a není potřeba se k tomu dále vyjadřovat.
6/ Povinnost zajistit preventivní lékařskou péči vyplývá
z legislativních požadavků a Lovochemie tuto povinnost
beze zbytku naplňuje. Většina našich zaměstnanců absolvuje výše uvedenou prohlídku každý rok.
7/ Povinnost, jakým způsobem se řeší úrazy zaměstnanců externích firem, je dána opět zákoníkem práce.
V současnosti zajišťujeme vždy pro postiženého první pomoc
a za spolupráce dotčené firmy provádíme vyšetření pracovního úrazu. Do statických údajů naší firmy se tyto úrazy
nezapočítávají.
8/ V rámci kontroly dodržování pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou prováděny
pravidelné vnitřní bezpečnostní audity a namátkové kontroly
na jednotlivých odděleních. Vnitřních bezpečnostních auditů
se pravidelně zúčastňují zástupci odborové organizace podniku. Zjištěné nedostatky jsou bodově ohodnoceny a mají vliv
na vyhodnocení soutěže BOZP, která každoročně probíhá
mezi odděleními a je finančně ohodnocována.
O stavu zajištění bezpečnosti je odborová organizace pravidelně informována.
9/ V posledním období s našimi kmenovými zaměstnanci
v této oblasti vážnější problémy nemáme. S externími firmami je to o poznání složitější. Kritéria postihů jsou stanovena v rámci smluvních vztahů a jedná se buď o pokutu nebo
zákaz vstupu dotyčného jedince do areálu. Blokové postihy
v naší společnosti zavedeny nejsou.
Poděkování za odpovědi a jejich zprostředkování patří
personální manažerce Miroslavě Kroupové (Opavia-LU Deli)
a tiskové mluvčí Ireně Vodičkové (Lovochemie)
Pokračování v příštím čísle
-jv-
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Je skládka nebezpečného odpadu v Lukavci rizikem?

NA ZÁVAŽNÉ TÉMA
V čísle 5/2009 Lovosického dneška byl zveřejněn
článek „Hraje si Eurosup na schovávanou“?
Ten se týkal majitele a provozovatele skládky nebezpečného odpadu a jeho NE komunikaci s veřejností přes tento měsíčník, i když původně souhlasil.
Konkrétně byla oslovena Ing. Taťána Dytrychová
prokuristka firmy Eurosup. K činnosti firmy se vyjadřoval krátce i Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice a přislíbil, že se k problematice po čase ještě
vyjádří. Proto byl po tomto čase dán prostor paní
Daně Tschakertové vedoucí OŽP MěÚ Lovosice, aby
to veřejnosti více přiblížila. Čtenář a občan si udělá
jistě obrázek sám.
V úvodu je potřeba pro veřejnost upřesnit co se pod
pojmem nebezpečný odpad skrývá.
Řada výrob pracuje s nebezpečnými látkami a některé výrobky také tyto látky obsahují. Vyprodukované
odpady z takových výrob a po odložení použitých výrobků se mohou stát nebezpečnými odpady, které mohou mít značný dopad na životní prostředí a lidské
zdraví, proto nakládání s nebezpečnými odpady je

spojeno s přísnějším právním režimem. Odpad "nebezpečný" je ten, který je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů v Katalogu odpadů. Tzn., je smíšen
nebo znečištěn některou z nebezpečných složek uvedených v příloze zákona o odpadech nebo má některou z nebezpečných vlastností např. toxicitu, infekčnost,
žíravost, hořlavost, škodlivost zdraví atd. Splňuje-li odpad některou z uvedených podmínek, je nutné jej zařadit jako odpad nebezpečný a jako s nebezpečným
také nakládat. Podrobný postup pro zařazování je stanoven vyhláškou č.381/2001 Sb.
Skoro po půl roce se vracíme k problému skládky nebezpečného odpadu, která se nachází před obcí Lukavec na pravé straně. Od roku 2003, kdy převzala tuto
skládku od Lovochemie, a.s., firma EUROSUP
spol. s r.o. se sídlem v Kladně, začala být tato skládka
problémová. Ať už to byly opakované požáry, obtěžující
zápach, zvýšená prašnost z ukládaného popílku, likvidace skládkových vod, zhoršený stav příjezdové komunikace nebo další porušení podmínek provozu skládky.
Proto odbor životního prostředí MěÚ Lovosice podal
další podnět České inspekci životního prostředí v Ústí
n.L. (dále inspekce), na prošetření porušování provo-

zního řádu, týkající se uložení odpadů, které byly příčinou nadměrného dlouhodobého zápachu. Inspekce po
provedené kontrole zahájila správní řízení o uložení pokuty za porušení podmínek provozu zařízení, stanovených v integrovaném povolení. Odebranými vzorky odpadů akreditovanou laboratoří, bylo opět prokázáno, že
došlo k porušení povinností, vyplývající ze zákona o integrované prevenci, tzn., že provozovatel zařízení je
povinen provozovat zařízení v souladu s integrovaným
povolením vydaným podle tohoto zákona. Inspekce
proto i tentokráte udělila pokutu ve výši 900.000 Kč (v
roce 2008 ve výši 800.000 Kč). Ze zákona polovina z udělených pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí a druhá polovina příjmem Města Lovosice. Zbývá otázka, co bude dál s odpadem, který je
nyní na skládce uložen, jehož vodný výluh překračoval
v některých ukazatelích nejvýše přípustné hodnoty vyluhovatelné třídy dle platné legislativy? Dle vyjádření inspekce odpad odtěžen nebude. Skládka bude nadále
monitorována z hydrogeologických a monitorovacích
vrtů, což vyplývá z provozního řádu skládky Lukavec.
Co se týče povinnosti hrazení dlužných základních
poplatků za uložení odpadů na skládku, platby od společnosti v současně době probíhají dle splátkového kalendáře Celního úřadu v Ústí n.L., který tyto částky vymáhá. I tyto poplatky jsou příjmem obce ale v plné
vyměřené výši.
V letošním roce také podala firma EUROSUP spol.
s r.o. návrh na pořízení změny územního plánu Města
Lovosice za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny,
a to na ploše již sanované uzavřené skládky. Zastupitelstvo města dne 18. 6. 2009 vzalo tuto žádost na vědomí s tím, že záměr žadatele bude zařazen do nového
územního plánu.
Nezbývá, než závěrem opět konstatovat, že pokud by
skládka zůstala v majetku Lovochemie, a.s., nedocházelo by k těmto závažným problémům a porušování zákonů. Bohužel ani zákon o odpadech nezakazuje ukládání odpadů na tuto skládku nebezpečných odpadů
z jiných částí republiky.
Na úplný závěr je třeba podotknout toto: Přáním odboru životního prostředí je, aby skládku provozoval
schopnější a zodpovědnější majitel než je firma Eurosup.
Dovětek Lovosického dneška: I když nebylo přímo
odpovězeno na otázku v nadpisu, zda skládka nebezpečného odpadu je přímým rizikem pro občany
a životní prostředí, tak se chce věřit, že Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice dělá vše proto, aby
riziko bylo co nejmenší.
-jv-

Společně s pracovníky Krajského úřadu U KULATÉHO STOLU
Celorepubliková kampaň s názvem
Spolu u kulatého stolu proběhla 21. září na
Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Cílem
bylo zlepšení a prohloubení spolupráce mateřských center s jednotlivými obcemi a krajem. Mateřská centra vznikají dobrovolnou
činností občanů a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti a posilují mateřskou roli
ženy. MC zřizují většinou matky na mateřské dovolené.
Kromě základních služeb pro matky
s malými dětmi MC nabízí seberealizaci,
rozvíjení tvořivých schopnosti a dovednosti rodičů i dětí, organizuje vzdělávací
a rekvalifikační kurzy, kampaně na zlepšování životních podmínek rodin a jiné aktivity.
Centra jsou založena na principu rodinné
svépomoci a umožňují matkám s malými
dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí
o dítě dostávají a snaží se posilovat hodnoty rodiny, úlohu rodičů a mateřskou a otcovskou roli ve společnosti.
Besedu moderovala zakladatelka a pre-
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zidentka Sítě mateřských center v České
republice Mgr. Ruth Kolínská a koordinátorky Ústeckého kraje Martina Leníková
a Zuzana Turčeková. Pozvání přijala Bc.
Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje
zodpovědná za oblast sociálních věcí. Přítomno bylo 20 mateřských center a zástupců měst a obcí. Z Litoměřicka to byla
mateřská centra MC Klubíčko Litoměřice,
terezínské MC Klobouk Diakonie, roudnické
MC Matýsek, MC Mája z Hošťky a naše začínající MC Mozaika Lovosice.
Součástí besedy bylo také slavnostní zahájení putovní výstavy Jak se žije v mateřských centrech v Ústeckém kraji, která také
zavítá do vestibulu Městského úřadu Lovosice.
… „ jsme rádi, že je máme, že nám pomáhají...“, zaznělo z úst děčínského hejtmana. Symbolika kulatého stolu umožnila
rovnost všech účastníků a pomohla bourat
pomyslné bariéry. Partnerská diskuse otevřela cestu ke vzájemnému porozumění i ke
zlepšení a prohloubení spolupráce s před-

Zprava Jan Kulhánek, Ruth Kolínská, Irena Tomášková a Alena Ptáčková
staviteli obcí a kraje. Představitelé obcí
a krajů mohli také načerpat inspiraci i získat podporu svých rozhodování.
Přivítáme další dobrovolníky a sponzory,

kteří chtějí udělat Lovosice městem mladých a spokojených rodičů s dětmi.
Za o.s. Mozaika Alena Ptáčková a Irena
Tomášková, mclovosice@seznam.cz

PØIVÍTALI DALŠÍCH DEVATENÁCT POKRAČOVATELÙ
Vítání nových lovosických občánků ve čtvrtek, 24.září 2009 proběhlo jako vždy v obřadní
síni Městského úřadu v Lovosicích - pan starosta Jan Kulhánek krátce promluvil postupně
ke čtyřem skupinám rodičů s novorozenými dětmi a přivítal je do naší městské komunity.
Bylo trochu škoda, že ze závažných důvodů se nemohlo zúčastnit sedm dětí z devatenácti.
Na to, aby došly samy prostě ještě nemají... inu: někdy to prostě nejde.

Třetí skupina byla kompletní, jsou na ní zleva: Tereza Vysoká, Eliška Vobecká, Viktorie
Žižkovská, Marek Kuchař a Denisa Klimtová.

Z první skupiny přišel, po pravdě byl maminkou přinesen jen Adam Mittelbach. Ze této
skupiny čtyři děti a jejich rodičové nemohli přijít.

Zato druhá skupina, kterou s rodiči tvořily zleva: Tereza Červenková, Jitka Drapáková,
Eliška Zimáková už byla trojčlenná - což je ostatně možné poznat z počtu jmen i z fotky. Ze
skupiny se jedna rodina omluvila.

Den otevřených dveří v

Domech s pečovatelskou službou
Ve středu 7. října se v rámci Týdne sociálních služeb
v České republice otevřely dveře tří lovosických organizací
Pečovatelské služby Města Lovosice, Občanského sdružení
Šance a Nízkoprahového zařízení pro děti Amicus. O Občanském sdružení Šance jsme psali v č. 5/2009, o dětech ze
souboru Lačho Amicus v č. 4 a č.10/2009, ale hlavně z důvodu, že nám opravdu populace stárne, byla k návštěvě vybrána Pečovatelská služba. Informace mi ochotně poskytla
paní Iveta Seifertová, koordinátorka pečovatelské služby.
V obou Domech s pečovatelskou službou (dále DPS) je
dohromady 55 bytů, 31 ve staré a 24 v nové budově DPS;
6 bytů je bezbariérových. Nová Pravidla Rady města (dále
RM) Lovosice pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Lovosicích byla schválena usnesením RM č. 282/2009 ze dne 12.5.2009 a platí ode dne
1.6.2009. Byty jsou určeny pouze občanům, kteří pečovatelskou službu potřebují a využívají ji z důvodu snížení soběstačnosti vzhledem k věku, chronickému onemocnění
nebo zdravotnímu postižení. Žádost může podat buď občan,
který je starší 70 let a je poživatelem starobního důchodu
nebo občan, který byl uznán plně invalidním a je držitelem
tzv. mimořádných výhod (průkaz TP, ZTP, ZTP/P). Na zá-

Dvě rodiny ze čtvrté skupiny se svými ratolestmi se omluvily a tak byly oficiálně přivítáni
mezi Lovosičany tito tři mladí muži - zleva: František Lehký, František Samseli a Tomáš Valenta.
Všem dětem - jak těm, které ve čtvrtek byly v partě, i těm, kterým v tom zabránily okolnosti přejeme, aby rostly pro radost rodičů a prospěch společnosti, ať již lovosické, české
nebo evropské. Snad za rok, dva či pět tu přivítáme krom dětí jiných rodičů i jejich sourozence....
-jč- fotografie (hv)

kladě rozhodnutí RM o přidělení bytu v DPS uzavře odbor
majetkosprávní s žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou a to na dobu jednoho roku.
Prodloužení nájemní smlouvy je podmíněno: čerpáním
zavedené pečovatelské služby dle smlouvy uzavřené s provozovatelem pečovatelské služby (Město Lovosice) v minimální částce 500,- Kč/měsíc po celou dobu trvání nájemní
smlouvy. V případě delší nepřítomnosti obyvatele v DPS
(doba delší jak kalendářní měsíc) se výše platby na čerpání
pečovatelské služby nevztahuje. Úkony pečovatelské služby
zahrnují například rozvoz obědů (cca 100 obědů měsíčně),
běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu při malování, nákupy a pochůzky (na
poštu, k lékaři pro recepty
aj.), velký týdenní nákup,
praní a žehlení apod.
V DPS pracuje keramický
kroužek pod vedením paní
Seifriedové; drobné keramické předměty bývají před
Vánocemi vystaveny na prodejní výstavě ve vestibulu
městského úřadu; před
dvěma lety jsem tam vnukům zakoupila hezké kera-

mické knoflíky pro štěstí. Senioři mohou v DPS také v pondělí a ve čtvrtek navštěvovat Klub důchodců v kulturní místnosti nové budovy; vede ho paní Vědunka Kadavá. Zde se
společně čte, slaví narozeniny, pletou čepičky pro kojence
do porodnic nebo také hrají karty. Dne 7. října zde byla
z prací seniorek uspořádána výstavka ozdobených kamenů,
malovaných lahví a k vidění byla i malinká čepička. Seniorky
přijímají zbytky vlny, na takovou čepičku jí není mnoho potřeba a v porodnicích je s nadšením přijímají. Na výstavě byly
i fotografie z letních akcí DPS. Pokud jste seniorského věku,
přijďte se někdy do Klubu podívat.
Hz, foto web MěÚ
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Den české státnosti je ještě navíc
významnýn svátkem Lovosičanů

Novodobá Václavská
pouť už pojedenácté
Den státního svátku byl v Lovosicích tentokrát zahájen o půl deváté mší svatou k oslavě českého
a lovosického patrona sv. Václava. Celé náměstí
z obou stran bylo v té době již obklopeno stánky se
všemožným, převážně ale skutečně pouťovým sortimentem - byly to cukrovinky všeho druhu, turecký
med - mandlové koule, želé, pendrek, ve školním
stánku děvčat před zámkem nechyběly ani pravé
pouťové koláče. Děti si vybíraly hračky, dřevěné
i čínské plastové, hlavně však loudily balónky
plněné héliem. Z tekutin se nabízel pochopitelně
převážně burčák, ale pro labužníky byla k dispozici
i medovina, slivovice a další přitažlivé pití, třeba Barack pálinka u stánku Svazu Maďarů. Tam vařili
dva statní kuchaři ve velkých kotlích pravý maďarský pörkelt a o jedlíky nebyla nouze. Kdo nechtěl guláš, mohl si dát někde klobásu nebo třeba čínské

Jožka Šmukař a jeho skupina : na lidovou notu...

Dívky s Coswigu své vystoupení opravdu neošidily.
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Lovosičané se bavili bez rozdílu věku: vprostřed dole sedmiletý klučina, zcela vlevo paní, které je asi víc.

Petr Spálený není vůbec nestárnoucí, to by byla lež, ale mu
to pořád zpívá, jako za mlada. Umí...

Ani nejmenší děti nepřišly zkrátka: nejdříve jim Sváťovo dividlo zahrálo pohádku o Koblížkovi a potom ještě Kopečtí
s Divadlem na nitích další krásnou pohádku o Začarované
princezně.
nudle či zase trochu jiných koláčů s povidly a mákem u stánku na náměstí. Hlady nikdo trpět nemusel, a kdo nechtěl jíst vydatně, dal si třeba jen
zmrzlinu.
Návštěvníkům byla nabízena také potrava kulturní.
Od samého rána vyhrával dechový orchestr nestárnoucího pana Turka, zpěvačka Jitka Dolejšová zpívala
známé písně, třeba Bílou orchidej. Míst k sezení bylo
dost, nejen před pódiem, ale i u stánků, takže posluchači měli kde sedět. Na náměstí program pokračoval vystoupením Jožky Šmukaře s lidovými písněmi
Na tu svatú Kateřinu, Za stodolenkú, za našú, a také
jeho sledovalo mnoho posluchačů, zvlášť starší generace. Řada z nich zůstala též na vystoupení Petra
Spáleného se skupinou Apollo, který posluchače potěšil nabídkou osvědčených hitů.
Pro nejmenší připravilo Sváťovo Dividlo pohádku
o Kobližkovi v DDM ELKO a po jejím skončení Divadlo
na nitích rodiny Kopeckých na náměstí pohádku Začarovaná princezna. Na hlavním pódiu ještě potěšil
všechny milovníky swingu Big Band Václava Zelinky
se zpěvačkou Evou Girethovou a Janem Lorencem,
(Pokračování na další straně)

který přednesl oblíbené skladby Cole Portera, George
Gershwina a dalších skladatelských hvězd. Jako poslední zde vystoupila skupina Paradox, která vyhrávala až do 21 hodin, ale lidem se ani příliš domů nechtělo.
Na druhé scéně v lesoparku Osmička vypukla
v 10 hodin Kolečkiáda; děti mohly jezdit na všem
s kolečky. Všichni zvítězili, všichni dostali dárková
trička od DDM ELKO. Na pódiu tu vystupovala lovosická ZUŠka, nejprve orchestr Učitelů ZUŠ a pak
Enkláva. Jako zpěváci se představili žáci Julie Nepustilové a měli veliký úspěch. Přesto, že posluchači
museli stát, určitě děti poslouchalo přes 200 osob.

Mladí sportovci na svých velmi silných strojích si se staršími i dospělými v zápalu a zaujetí moc nezadali

Marek Ztracený dobře zpíval a hodně podepisoval.

V poledne vystoupili tanečníci z německé skupiny
Magnetic Steps z Coswigu a členové skupiny Farní
charity. Představilo se také lovosické středisko karate. Následovalo vystoupení Pavla Jonáka s taneční skupinou a poté dlouho fanynkami očekávaný Marek Ztracený; mnohé dívčiny po nepříliš
dlouhém vystoupení stály dlouhou frontu na jeho
podpis. Očekávaným vrcholem bylo vystoupení
slavné skupiny MŇÁGA A ŽĎORP z Valašského
Meziříčí s hity Hodinový hotel či nové písně z alba
Na stanici polární Rajčata a růže a Kam se dožijem.
Program na třetím místě, v zahrádce restaurace
u fotbalového stadionu, byl jako vždy sestaven pro mi-

Máme rádi mašinky

Při příležitosti konání svatováclavské pouti se v našem městě poprvé uskutečnil Den otevřených vrat v lokomotivním depu Lovosice. Radost všem milovníkům historických lokomotiv
a vagonů připravili noví obyvatelé depa – Zubrnická museální železnice (ZMŽ) a Ústecká
dráha v rotundě v Lovosicích. Z hlavního nádraží Českých drah do depa a zpět vozil návštěvníky od 10 do 16
hodin historický motorový vůz „Hurvínek“.
Obě
občanská
sdružení se snaží o
obnovu a aktivní
ochranu historických
železničních tratí i
techniky, ZMŽ je v
tomto oboru nejznámější organizací v Ústeckém kraji. Ústecká
dráha, o.s., byla zaregistrována v únoru
2005 a rovněž sdru-

lovníky country. První vystoupil Rangers band, poté
Jindra Kejak a dlouho ctitelům country vyhrávala skupina z nejoblíbenějších, lovosická Karavana. Dvě kytary, housle a mandolína, zpěv obstarali postupně
všichni a také zpěvačka Jitka Kočišová, třeba Motýlí
háj. Bylo to moc pěkné.
Na pouti nechyběly ani pouťové atrakce, kolotoče,
houpačky, a také čtyřkolky, o které byl velký zájem. Od
kostela do Malých Žernosek jezdil silniční vláček. Program byl sestaven pracovníky KS Lovoš tak, aby si
v něm každý našel to své, svatý Petr zajistil to nejlepší
pouťové počasí a lidé měli dobrou náladu. 11. ročník
Václavské pouti se opravdu vydařil.
Hz, foto (hv)

žuje lidi se zájmem o železnici, železniční historii, historii dopravy i historii techniky obecně.
Jejich společná akce přilákala do bývalého Depa kolejových vozidel Lovosice skutečně stovky
zájemců o historickou železnici. Návštěvníci mohli zhlédnout tři parní lokomotivy, mnoho vagonů různého původu i věku – jeden z nich byl vyroben 21.12.1949 a čeká v rotundě na opravu
ve velmi zdevastovaném stavu. Většinu lidí lákal k vstupu krásně zachovalý vůz Deutsche
Post, který obsahoval ještě starobylé kufry a cestovní krabice. Pro ty nejmenší byl k vidění
i model vláčku, pohledy ze Zubrnické museální železnice a dokonce i starý železniční telegraf. Zájemce z dětských řad vozil dobově
oblečený železničář na
drezíně.
Prohlídka zaujala
nejen děti, ale i jejich
rodiče a jiný starší doprovod. Nadšencům z
obou sdružení, kteří
akci připravili, je potřeba za jejich práci
poděkovat. Věřme, že
se setkáme v depu
dříve než za rok!
Hz, foto (hv)
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Stejně jako mnoho jiných měst, mohou se i Lovosice pochlubit řadou pozoruhodných osobností, které zde nejen
žily, ale nějak se také zasloužily o rozvoj města. Mezi takové
zajímavé osobnosti lze zařadit také někdejšího knížecího
schwarzenberského zahradníka a věhlasného pomologa
Laurenze Stöhra.
Narodil se 19. ledna 1831 v maličké obci Doubrava u Puclic, v tehdejším soudním okrese Hostouň v Čechách, nyní
v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Zahradnickému umění se vyučil v zámeckém zahradnictví barona Kristiána Koce z Dobrše v obci
Újezd Svatého Kříže u Bělé nad Radbuzou. Uměnímilovný baron Koc (1806-1883) bydlíval v létě
na zdejším zámku a v letech 1863 až 1871 tu
u něho v letních měsících pravidelně pobývali na
návštěvě bratři Josef a Quido Mánesové a jich
sestra Amalie. Přátelství barona Koce s malířskou
rodinou Mánesů bylo dlouhodobé, neboť se již
předtím stýkal i s otcem Josefa Mánesa Antonínem a strýcem Václavem.
V letech 1851 až 1855 působil Stöhr v Praze
v zahradnictví a hospodářství akademického malíře a od roku 1835 i pražského měšťana Antonína Wilda (1792-1859) ve čtvrti Kotlaska, která
je součástí Libně. Wild studoval v letech 1813 až
1818 pražskou akademii a stal se malířem krajin,
květin a dekorací pokojů. Skutečnost, že se Stöhr
přestěhoval z Újezdu Svatého Kříže za prací
k němu nebyla zřejmě žádnou náhodou, neboť se
tam Wild narodil a udržoval pravděpodobně přátelské styky s baronem Kocem.
V následujících letech 1855 až 1869 nacházíme Stöhra ve funkci okrasného a pomologického zahradníka na venkovském panství Strkovice u Žatce, jehož majitelem byl v letech 1829 až
1887 žatecký měšťan Klement Rodt. Rodt byl
sám významným pomologem. Jižně od vsi vybudoval na ploše téměř 7 ha ovocný sad, na němž vyzkoušel pěstování 3.408 odrůd ovoce. Rodtův sad prý tehdy neměl v Evropě obdoby, ale po jeho smrti byl postupně rušen
a nahrazen chmelnicemi. V pomologické zkušební škole, nacházející se tehdy rovněž na tomto panství, položil Stöhr základ svých značně nadprůměrných pomologických znalostí.
Dlouholetá praxe v tak znamenitých podmínkách přinesla
své ovoce.
Dalším Stöhrovým působištěm byla v letech 1869 až
1875 obec Skalka u Vlastislavi, kde působil ve funkci zahradníka celé domény hraběte Ervína Damiána Huga Schönborna (1812-1881).
Dne 1. ledna 1875 se pak Laurenz Stöhr stal nástupcem

KDO BYL
LAURENZ STÖHR
schwarzenberský zahradník
a pomolog v Lovosicích

zesnulého schwarzenberského zahradníka a vinaře Franze
Kotwy v Lovosicích, který zemřel koncem prosince 1874.
Kotwa původně působil v botanické zahradě pražské univerzity v Praze na Smíchově pod vedením věhlasného univerzitního profesora botaniky Heinricha Moritze Willkomma
(1821-1895). Za svého působení v Lovosicích se Kotwa
zasloužil mimo jiné i o vysázení mandloňové aleje pod Lovošem, kterou později na přelomu 19. a 20. století částečně
obnovil vrchní knížecí vinař Anton Vesely (1858-1928).
V Lovosicích tedy Stöhr zastával funkci vrchního zahradníka celé domény knížete Schwarzenberga, a sice nejprve Jana Adolfa II. Josefa Bedřicha Karla (1799-1888) a od
roku 1888 pak Adolfa Josefa Jana Eduarda (1832-1914). Od

Vyzdobení vchodu školní jídelny
Mnoho let se Centrální školní jídelna potýkala s problémem nevhodně pomalovaných bočních stěn u vchodu do jídelny. Své „umění“ se snažili vnutit veřejnosti mladí lidé
svými sgrafitti a děcka, jim se tytož výtvarné výjevy a vulgární znaky i nápisy odráží do způsobu myšlení. Nová malba
vydržela nanejvýš měsíc.
Po otevření podchodu pod kruhovým objezdem v Lovosicích, mne zaujaly malby na stěnách. Byly poutavé, nezaznamenala jsem jedinou negativní poznámku a hlavně –
ty obrázky jsou tam stále a dělají radost kolemjdoucím.
Snad se občas objeví „ nápad“ nějakého „umělce“ zviditelnit se přes obrázky. Koho tím zaujme, co si o těchto lidech
asi myslí veřejnost? Zkazí radost nejen dětem, které se nejen baví u těchto malůvek a ověřují si s rodiči své znalosti
z říše zvířat. Dospělí – snad se jim na chvíli zdá život veselejší a uvědomí si, že má smysl napomenout neukázněné
a jít jim svým příkladem. Myslím, že nejsem sama, kdo má
radost z nově upravených veřejných prostor ve městě,
které slouží občanům a zpříjemňují jim život.
Proto jsem se zajímala, kdo měl „na svědomí“ vyzdobení
podchodu. Oslovila jsem paní ředitelku Zemanovou ze 4. ZŠ
ve Všehrdově ulici. Ta byla velmi vstřícná a naše domluva vyústila v akci dne 28.9.2009.
Paní učitelka Saicová s kolegyněmi paní učitelkou Kašparovou a Bc. Ivou Reicheltovou se domluvily na námětu,
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který bude zdobit boční stěny. V pondělí společně s paní ředitelkou Zemanovou nastoupily v 8 hodin, předkreslily obrázky a po 9 hodině začaly přicházet děti z 5.A ze 4.ZŠ a pomáhaly s vymalováním výjevů. Námět cirkusový stan, klaun,
medvědi, včelka, opička. Nálada byla výborná, děti se snažily dát do práce i kousek svých představ o barevném provedení. Mnoho dětí zapojilo do úkolu své
rodiče a příbuzné. Ti je přiváželi auty
před jídelnu a sledovali se zaujetím, jak
práce pokračují. Velmi jsem byla překvapena vysokou účastí dětí. V jeden
moment jich zde bylo i 18. Ve městě v tu
dobu vrcholila Václavská pouť a paní ředitelka slíbila dětem, že půjdou na
„buřta“. Průběžně odcházely a paní učitelky měly starost, aby byly děti správně
předány do povolaných rukou. Všichni
účastníci si tento státní svátek mohli užívat na výletech, na svých zahrádkách,
ale přesto zvolili práci na zkrášlení dalšího objektu.
Já jen pevně doufám ,že tyto děti si
samy „ohlídají“ svou jídelnu, aby klaun
a opička co nejdéle dělali radost všem.
Postřeh na závěr. Paní kuchařky

svého nástupu do funkce v roce 1875 až do konce života se
zde intenzivně zabýval úpravou a opětovným založením
nádherných a výnosných ovocných sadů, které přeměnily
schwarzenberský majetek na ohromnou ovocnou zahradu.
Jeho neutuchající tvůrčí radosti a nadšení vděčily za svůj
vznik zvláště bohaté ovocné kultury schwarzenberských
hospodářských dvorů Boreč, Sulejovice, Vchynice. V neposlední řadě to byly také krásné ovocné sady, které tehdy byly
na lovosickém labském ostrově. Tyto sady Stöhr
vždy nazýval „svým klenotem“. Také cizí panství
si před zakládáním nových ovocných sadů často
vyžadovala Stöhrovy osvědčené rady, například
při výběru vhodných druhů apod.
Začátkem března roku 1898 si Stöhr způsobil
při prořezávání akátů na lovosickém labském
ostrově zranění. Toto zranění se však bohužel
rychle rozvinulo v otravu krve, které nakonec
6. března 1898, ve věku 67 let, podlehl a stal se
tak obětí svého povolání. Jak moc byl Stöhr oblíben také jako obyčejný člověk se projevilo mimořádně silnou účastí na jeho pohřbu, který se
v Lovosicích konal 8. března 1898. Spolu s jeho
osobností odešel na věčnost také znamenitý pomolog, jehož věhlas daleko přesahoval za hranice jeho tehdejší vlasti.
Ve funkci schwarzenberského vrchního zahradníka později Stöhra nahradil Josef Zima. Podle jeho návrhu byl v roce 1928 nákladem
25000 Kč upraven prostor v dnešních Sadech
pionýrů před budovou bývalého české školy, tedy
nynějšího Gymnázia. Předchozí parkové úpravy
v prostoru před nynější 1. ZŠ byly provedeny již
na počátku 20. století. Schwarzenberským
vrchním zahradníkem byl také Franz Hahn, který
zemřel v Lovosicích v roce 1929.
Stöhrův hrob leží ve staré levé části lovosického městského hřbitova. Nachází se přímo
u zdi ohraničující hřbitov vůči místní komunikaci, v úrovni
mezi ulicemi Jaroslava Ježka a Pod Vinicí, blíže k druhé
jmenované. Leží pod nádherným a rozložitým stromem,
jerlínem japonským, který se v naší zemi vyskytuje jen
vzácně, a sice jako druh vysazovaný teprve od roku 1835
v některých parcích. Vlastní hrob není ohraničen žádnými
náhrobními kameny, avšak upomíná na něj dodnes dochovaná a neporušená náhrobní deska, jejíž fotografie je
připojena. Zhotovitelem desky a jejího ozdobného orámování byla firma kamenického mistra Edmunda Diwische
v Lovosicích, z níž pochází také mnoho dalších a zajímavých náhrobků na lovosickém hřbitově.
Miroslav Radoň
v úterý po příchodu do zaměstnání prohlásily: „Proč malovaly cirkus? Že by chtěly nenápadně upozornit, že při výdeji
v jídelně to vypadá jako v cirkusu?“
A opička? Ta okouzlila mnoho dětí, které s maminkami přicházejí na oběd. Krásně o ní vypráví.
Ještě jednou děkuji paní učitelkám a dětem a mám přání
jediné: „ Ať obrázky dlouho přináší radost a zůstanou nedotčené“.
B. Koutková, vedoucí jídelny

Přehlídka dětských tanečních
souborů na Osmičce
V neděli odpoledne 27. září přilákala
mnoho lovosických občanů do lesoparku
Osmička atraktivní podívaná: přehlídka dětských tanečních souborů a to dokonce
s mezinárodní účastí. Taneční odpoledne
zahájili společně statutární zástupci part-

Přátelé ze saského Coswigu přivezli pro lovosické děti darem zvláštní velkou hračku,
kterou městu na pódiu předali.
Poté představila moderátorka Jana
Chládková první skupinu děvčat z města
Coswig, která zatančila moderní tanec na

Dívky- indiánky z Coswigu zatančily na hudební motivy z filmů o Vinetouovi

Primátoři a tlumočnice při předávání daru města Coswigu lovosickým dětem

Třebenická taneční skupina Warm Street si zvolila jako hudební předlohu ke svému tanci
překrásné melodie ze světoznámého muzikálu »Pomáda«

Taneční skupina Domova dětí z Dlažkovic okouzlila diváky svým Hip-hopem...
nerských měst Coswig a Lovosice, primátor Frank Neupold a starosta Jan Kulhánek
spolu s paní Ulrike Tranberg, tlumočnicí.

téma Zrození ohně. Následoval tanec dětí
z třebenické skupiny Warm Street cvičitelky
Ničové, na hudbu z muzikálu Pomáda. Děv-

Dívky z lovosické farní charity ukázaly, že rytmus a krásný pohyb mají v krvi...

čata a chlapci z Farní charity vystoupili se
třemi tanci: byl to lidový romský tanec,
pravý romský čardáš a španělský tanec na
melodii Volare, cantare... Děti z Coswigu
se objevily v indiánských kostýmech i s černými copy, přinesly si stany a dokonce
i atrapu ohně. Zatančily fantazijní tanec,
pravděpodobně na motivy hudby z filmů
o Vinnetouovi.
Skupina tanečníků z Dětského domova
v Dlažkovicích představila pravý černošský
street dance - HIP HOP; výrostci měli různobarevné mikiny s kapucami, metali salta

a tančili opravdu divoce. Po nich nastoupivší opravdu malé děti z Třebenic s čepičkami tancovaly na hudbu z pohádek a byly
skutečně roztomilé. Celý program zakončili
čardášem ti nejmladší tanečníci z Farní
charity - malí, ale tanečně dokonalí. Moderátorka poděkovala ještě tanečníkům za jejich úsilí a obecenstvu za účast - opravdu
se sešlo přes tři sta osob. Děti mohly být se
svým úspěchem spokojeny.
Část obecenstva se potom ještě přesunula do Haly u Přívozu na utkání v házené.
Hz, foto (hv)

I nejmladší tanečníci z Třebenic tančili jak o život a měli u diváků velký úspěch
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Ochránit zdraví, zachránit život
Dne 11.září 2009 se konal na naší škole projektový den
Ochrana člověka za mimořádných událostí. Projektu se účastnili všichni žáci školy od první do deváté třídy. Cílem celého

dne bylo plnění a procvičení úkolů spojených s ochranou člověka v případě mimořádné události jako je požár, povodeň,
havárie s únikem chemických látek apod. Žáci si vyzkoušeli
v praxi jak ošetřit různé druhy
poranění, jak si nasadit
ochrannou, masku, jak si obléci improvizované prostředky
individuální ochrany, zopakovali si jak se hasí různé druhy
požáru nebo jak se mají chovat v případě povodní. Celé
cvičení se konalo v duchu
soutěže. A to by nebyla soutěž, aby se také žáci neproběhli a tak součástí cvičení
byl i orientační závod, při kterém se střílelo ze vzduchovky,
házelo granátem nebo plížilo.
Nejlépe si vedli mezi žáky 6.
a 7. tříd žáci 7.A a mezi staršími žáky, žáci 8.C.
Děti prvního stupně vystoupaly na kopec Lovoš.
Mgr. Jarmila Višňovcová
vedoucí projektu

DĚTI ZDRAVÍ BAVÍ
Obezita a nadváha je problém, který se vyskytuje
v řadě vyspělých zemí Evropy. České republice se určitě
nevyhýbá. Podle výzkumu, který provedl Danone Institut, trpí v naší zemi nadváhou přes 30% žen a skoro 50%
mužů, čímž se řadíme na 5. místo v Evropě. Alarmujícím
faktem je, že obezita trápí již děti předškolního věku.
U 15.5% těchto dětí je energetický příjem vyšší než
120% doporučené denní dávky. Existuje tedy výrazná nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie, příčinou
jsou špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Pro
zlepšení této situace je nutné začít učit zásady zdravého
životního stylu již děti v předškolním věku, protože
právě malé děti si osvojují návyky, kterými se většinou
řídí celý svůj život. Proto se společnost Danone, a.s rozhodla v rámci svého programu sociální zodpovědnosti
vytvořit projekt pro tuto cílovou skupinu.
Projekt Zdravá abeceda chce vést děti zábavnou formou
ke zdravým stravovacím a pohybovým návykům, péči o duševní zdraví a odpovědnosti k životnímu prostředí. Prostřednictvím dětí pak ovlivní i rodiče. Ti jsou do programu
systematicky zapojováni, aby bylo možné dosáhnout skutečné změny návyků celé rodiny.

Základem projektu je “kuchařka” pro učitele
mateřských škol, která v současné době obsahuje tři týdenní tematické celky: „Jak se dělá
jídlo?“, „Co dělá tělo když se hýbu?“
a „Každý jsme originál“. Témata programu
jsou postavena na situacích, které děti prožívají
(např. oslava narozenin, návštěva ZOO, Vánoce apod.). Další tematické celky budou ještě
vznikat. (např. Zúčastnit se znamená vyhrát,
Přichází další mezi nás - narození dítěte v rodině, Co potřebují zvířata a co potřebuji já…)
S tematickými celky se učitelé seznamují na
prožitkových seminářích, které probíhají buď
jako otevřené (účastníci se přihlašují na vyhlášený termín a místo) nebo výjezdní (lektor
dojíždí do mateřských škol, které zajistí 10 - 12
účastníků, např. učitelů ze sousedních MŠ). Již
Záběr z prožitkového semináře projektu „Zdravá abeceda“
známé termíny vzdělávacích seminářů jsou
uvedeny na webových stránkách programu, další záleží na nedávno získal Akreditaci MŠMT ČR pro vzdělávání pedadohodě..
gogických pracovníků a Výzkumný ústav pedagogický jej
Garanty projektu jsou doc. MUDr.Zuzana Derflerová, schválil jako program, který je ve shodě s Rámcovým vzděBrázdová, DrSc. a prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Projekt lávacím programem.
Iva Suchomelová

Poznáváme České středohoří
Naše škola každoročně zařazuje do svého školního vzdělávacího programu v měsíci září projekt „Poznáváme České
středohoří“. Letos byl naplánován na pátek 18. září. Každý
ročník měl určenou svou trasu podle věku žáků a jejich
schopností cestu zvládnout.
První třídy pojaly výlet do Opárna jako rytířské putování,
při kterém použily důvtip,obratnost a smysl pro dobrodružství. Na místo určení je dovezl vlak, zpáteční cestu zvládly
po svých a ještě stačily sledovat stopy zvířat a třídit přírodniny, které viděly.
Druháčci vyšlapali až na Lovoš, aby odtud mohli zamávat všem ostatním výletníkům z naší školy a aby se mohli
rozhlédnout po kraji. Cestou se dozvěděli, že se nacházejí
v chráněném krajinném území, naučili se, co se zde smí a co
je tu naopak zakázáno.
Žáci třetí třídy nasedli do vlaku, který je dovezl do Litoměřic. Odtud se vydali na kopec Radobýl. Na jeho vrcholu
nejen posvačili a odpočívali, ale také si pověděli něco o básníkovi našeho kraje K.H. Máchovi a o městě, ve kterém žil
a pracoval.
Chlapci a dívky ze 4. ročníku šli cestou vedoucí podél řeky
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Labe až k žernoseckému přívozu, který je převezl na druhou
stranu, do Velkých Žernosek. Odtud pokračovali stezkou
k cíli. Tím byly Tři kříže, na mapě pod názvem Kalvárie. Ze
samého vrcholu 259m vysokého kopce poznávali okolní
kopce Českého středohoří, hluboko pod sebou viděli tu část
údolí Labe, které se říká Porta Bohemica - Brána Čech. Vyslechli si také pověst, která se váže k tomuto místu. Na zpáteční cestě byli žáci svědky slavnostního spouštění nové nákladní lodě na vodu.
Naši nejstarší žáci, páťáci, měli trasu výletu nejdelší. Zamířili vlakem přes Slatinu směrem na Hazmburk. Prohlédli
si zříceninu hradu i s Bílou věží a rozhlédli se po okolí. Potom se zastavili u nově postavených domů, které byly úplně
zničeny povodní v roce 2002 a na jejichž výstavbě se podílela organizace Červeného kříže z mnoha zemí. Na zpáteční
cestu se posilnili vlastnoručně opečenými vuřty.
Náš letošní projekt se nám skvěle vydařil. Přispělo k tomu
nejen slunečné počasí a dobrá nálada všech zúčastněných,
ale také zvědavost našich dětí poznat něco nového z okolí
Lovosic. A to je také smyslem a cílem našeho projektu.
Mgr. Hana Protivová, ZŠ Všehrdova 1

VALDŠTENSKÁ ZAHRADA HOSTILA NEVIDOMÉ MALÍŘE
Dne 16. září 2009 se v Praze ve Valdštejnské zahradě uskutečnil první Benefiční večer Nadace ARTEVIDE. Nadace pracuje od roku 2007 s nevidomými
dětmi, mládeží i dospělými tzv. Čečovou
metodou, díky které mohou nevidomí
tvořit a přenést na plátno svůj skrytý
svět plný zážitků, emocí, přání, představ a fantazie. Ze vzniklého díla se pak
vytvoří speciální transformací plastický
reliéf, na kterém si i nevidomí mohou
dílo hapticky prohlédnout (osahat).
Součástí večera byla dobročinná
akce - dražba obrazů nevidomých
umělců. Vydražen byl i obraz nevidomé
malířky z Lovosic Ivy Zuchové pod
názvem Bankomat na peníze. Ten
osobně zakoupil ředitel Podpory ob-

chodu Poštovní spořitelny Jiří Zahálka.
Moderátorem celého večera byl Martin Dejdar. V rámci společenského programu vystoupila Yvetta Blanarovičová,
Deylův dětský sbor, Hana Křížková,
Radka Fišarová, Trio MAKABARA, nevidomý zpěvák Radek Žalud a Mário Biháry se skupinou.
Město Lovosice zde zastupovali
a skvěle reprezentovali dva nadějní zpěváci, žáci ZUŠ v Lovosicích - Karolína
Ocetníková a Rudolf Zuziak, pro které
byla celá akce úžasným zážitkem. Poděkování patří i panu místostarostovi
města Lovosice Janu Jakubovi. Svou
účastí vyjádřil podporu profesního vývoje a růstu Ivě a její rodině.
Mgr. Petra Sozanská

Cyklistické naděje závodily
Na sobotu 19. září připravili lovosičtí strážníci pro lovosické děti hezké sportovní
zápolení - závod pro malé i větší cyklisty. Závodní dráha dlouhá 300 m byla připravena v lesoparku Osmička a soutěžilo se ve dvojicích; vítěz postoupil do dalšího kola.
Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií, od těch nejmenších až po žáky 8. třídy. Počasí akci přálo a tak se zájemců o měření sil dostavilo kolem padesáti. V první dvojici vyjel na trať závodu chlapeček teprve čtyřletý. Děvčátek přišlo dvanáct.
Malý dárek dostal každý z účastníků závodu a první čtyři závodníci v každé kategorii obdrželi pěkné věcné ceny, dresy, pumpičky, cyklistické láhve na nápoje
aj. Hezké dárky věnovali a občerstvení zajistili sponzoři - Město Lovosice, Kola
Vondra, Cyklo City Zvolský, Potraviny - večerka Pšenička, BESIP, Apollo Print s.r.o.
a místní organizace ČSSD.
Ředitelem prvního cyklistického závodu pořádaného Městskou policií Lovosice byl městský strážník Ivo Černý, který také akci vymyslel. Prý se budou
závody opakovat, snad i dříve než za rok. Dětem se soutěžní jízda na kolech
líbila a možná, že se u některého účastníka dokonce vzbudil zájem o další zápolení, cyklistika bývala v Lovosicích oblíbeným sportem. Městské policii za
uspořádání závodů i sponzorům lze jménem dětí než poděkovat, akcí pro děti
není nikdy dost.
Hz, foto (hv)

NEJLEVNĚJŠÍ OBECNÍ POLICAJT je z Radostic

V blízké obci Radostice (24 stálých obyvatel) se na hrázi záchytné vodní nádrže, v koruně vrby nachází „bydliště“ jednoho svérázného „občana“ Radostic, který neustále bdí nad klidem a pořádkem v obci.
Tento člověk, který není započítán do počtu stálých obyvatel, má výhodu, že sice neplatí daně a různé
poplatky obci na straně jedné, ale na druhé straně obec nic nestojí. Ale, jak se nyní módně říká, tak z marketingového hlediska to jistý význam má. Malá obec nad Vchynicemi, tímto jistě vstoupí více do povědomí veřejnosti a zvláště dětí. A jak to vůbec vzniklo? Tak trochu z recese několika občanek Radostic a
Vchynic a také, aby nově zbudovaná záchytná
vodní nádrž měla svého patrona. A jaké má
tento zelený mužík jméno? Zatím žádné. Od
srpna 2009, kdy spatřil světlo světa se zatím
v obci nedohodli co do rodného a křestního listu
dát. Takže čtenáři pomůžete radostickým vyřešit toto dilema?
-jv-(ifoto)
V červnovém čísle Lovosického
dnešku byla zveřejněna výzva ke sbírce
brýlí pro africkou Keňu.
Díky všem, kteří na tuto výzvu reagovali, a že jich nebylo málo, se naší náboženské obci Církve československé
husitské do konce měsíce září podařilo
shromáždit 431 dioptrických brýlí. Naše
– vaše brýle putovaly do Prahy, odkud
budou odvezeny na místo určení – do
Keni.
Děkujeme všem, kteří se ke sbírce připojili a těšíme se na spolupráci s vámi
při dalších projektech.
L. Mikušková, Česká církev husitská

Dali jste brýle Africe…

431
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Výstava
organizací poskytujících
sociální služby
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve spolupráci s poskytovateli
sociálních služeb v České republice
vyhlásilo od 5. do 11. října 2009 „Týden sociálních služeb“. Sociální
služby se v jakékoli podobě dotkly
nebo dotknou životů každého z nás;
jsou poskytované seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením aj. Hlavním cílem akce
bylo seznámit veřejnost s jejich pestrou nabídkou a upozornit na jejich
potřebnost, kvalitu a dostupnost.

K této celorepublikové akci se připojili také poskytovatelé sociálních
služeb zapojení do komunitního plánování Města Lovosice a ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice uspořádali prezentaci poskytovatelů sociálních služeb ve vestibulu městské radnice
Na výstavě byli prezentováni poskytovatelé sociálních služeb pro
seniory, osoby se zdravotním handicapem, osoby ohrožené sociálním
vyloučením i jinak znevýhodněné,
a to z Lovosic a okolí. Byly to například MO Svazu tělesně postižených,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, Svaz postižených civilizačními chorobami, Centrum pro
zdravotně postižené Ústeckého

kraje, Farní charity Lovosice i Litoměřice.
Kontaktní centrum Litoměřice
uvádělo, že terénní pracovníci jsou
v Lovosicích každé úterý v městském parku u Václavského náměstí. Hospic sv. Štěpána nabízel
publikaci Marie Svatošové Hospice
a umění doprovázet. Litoměřická
Diakonie propaguje život bez bariér
za pomoci herce Jana Potměšila,
lovosická Šance nabízí rekondiční
pobyty, ale i zajímavé přednášky
Klubu porozumění. Představilo se
i hipocentrum Valdek, Nízkoprahové
centrum pro děti AMICUS, Pečovatelská služba Lovosice apod. Při
této příležitosti se konaly v některých zařízeních 7. října Dny otevřených dveří.
Hz

Prodám levně vodoměry:

V září 2009 ukončili svou pozemskou pouť tito
naši spoluobčané
František Stach
1934
Lovosice
Bohumil Forman
1927
Lovosice
Jaroslav Sytař
1944
Lovosice
Miluška Hamralová
1935
Lovosice
Jasmín Martinec
1924
Lovosice
Stanislava Mudrová
1930
Lovosice
Anna Jakubcová
1922
Lovosice
Vy, kteří jste je znali, rozlučte se s nimi alespoň krátkou vzpomínkou...

Manželé Puhlíkovi a redakce
Lovosického dnešku

nepoužitý 1 1/2“ komplet s varným šroubením a 1 rok používaný 3/4“ oba na studenou vodu. Cena: dohoda je jistá.
Prodám rovněž trafo 1kVA 220/24V, které je současně zabudované ve funkční kondenzátorové nabiječce akumulátorů 4,5 / 3,1 / 1,4 A.
Nabíjecí napětí je řízené reaktancí kondenzátorů.
Cena dohodou. Tel.: 774 101013

Prodám s velkou slevou

zcela nové vchodové plastové dveře vč. zárubní, 2
ks - bílé a hnědé, částečně prosklené, původní cena
7 a 15 tisíc Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále různá
plastová okna, rovněž nová. Vše jsou přebytky ze
stavby.

Přivezu zdarma. Podrobnosti na tel: 777106709
Náboženská obec
Církve československé husitské
v Lovosicích
vás zve na

Děkuji Městskému úřadu V Lovosicích
a paní matrikářce Anně Suché
za předání blahopřání, kytičky i dárečku
k mým narozeninám.
Jarmila Čichovská, Lovosice
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PODZIMNÍ VÝSTAVU RUČNÍCH PRACÍ

Ve dnech 16. – 22.11.2009, denně od 10 do 17 hod.,
v kostele v ulici Karla Maličkého v Lovosicích.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Pokud se najde mezi čtenářkami švadlenka, pletařka,
nebo háčkovačka, která by chtěla své výtvory
vystavit, ať se ozve na telefon číslo 416 731 033.
Vítáni budou i muži!

v září...
Pro dospělé:
Cimický, Jan
Bauer, Jan
Bešťák, Václav
Čálková, Alena
Javořická, Vlasta
Vondruška, Vlastimil
Cartland, Barbara
King, Stephen
Massey, Sujata
Bystrov, Michal
Coulter, Catherine
Coulter, Catherine
Jamesová, P.D.
Davisová, Lindsey
Davisová, Lindsey
Brych, Vladimír
Brych, Vladimír
Meyerová, Stephenie
Roberts, J.M.
Larsson, Stieg
Larsson, Stieg
Connolly, John
Strejčková, Ludmila
Pawlovská, Halina
Coelho, Paulo
Ottova encyklopedie

Usměvavý buddha
Číše jedu pro krále
Vražda v blázinci
Mužolapka
Při západu slunce
Krev na lopuchu
Květy vášně
Za soumraku
Mrtvá v lázni
Příběhy písní
Píseň ohně
Kouzlo Kalypsa
Vím, že jsi vrah
Mrtvola v lázni
Šelmy v aréně
České hrady a zámky
Hrady a zámky na Moravě...
Hostitel
S.P.Q.R. - Saturnálie
Muži, kteří nenávidí ženy
Dívka, která si hrála s ohněm
Zabijáci
Logopedie
Když sob se ženou snídá
Alchymista, Brida, Čarodějnice
A–Ž

Pro děti:
Horowitz, Anthony
Kuhn, Krystyna
Wich, Henriette
Crossová, Vince
Lanczová, Lenka
Meadowsová, Daisy
Cross, Gillian
Kahoun, Jiří
Čapková, Blanka
Macků, Iva
Gehm, Franziska
Brezina, Thomas

Hadí hlava
Past na Sněhurku
Jezdecký klub v ohrožení
Můj příběh - Egyptská princezna
Kapky rosy
Hromnice, bouřková víla
Ztraceni. Temná země
Jak se mají včelí medvídci?
Jak jsem dostal ségru
Teen pop
PártyPusy
Záhada sněžné příšery

...a říjnu 2009
Pro dospělé:
Bauer, Jan
Beráková, Zora
Coulte, Catherine
Doherty, Paul
Hrabal, Bohumil
Hrabal, Bohumil
Hrabal, Bohumil
Kačírková, Eva
Parker, Robert B.
Peters, Ellis
Tarantino, Quentin
Vonduška, Vlastimil
Weiner, Jeniffer
Follet, Ken
Fieldingová, Joy

Vampýr z Koňského trhu
Po měči i po přeslici
Píseň tajemství
Domina
Inzerát na dům, ve kterém už ...
Krasosmutnění
Taneční hodiny pro starší a ....
Čisté ruce
Drsná svatba
Pouť nenávisti
Hanebný parchanti
Letopisy královské komory III.
Dobrou noc, Nikdo
Na věky věků
Panenka, Poprvé, Ztracená

Pro děti:
Veselé postavičky z přírodních materiálů
Brezina, Thomas
Jsem superstár !
Meyer, Kai
Oblačný ostrov 3. Diamant a drak
Morkes, Petr
Komisař Vrťapka 2.
Marks, André
Trojka na stopě. Loď duchů
Sevilla, Gabriel P.
Velká kniha dobrodružných příb...
Hegerová, Vendula
Mami, tati, chceme pejska
Clareová, Cassandra
Město z kostí
Ve dnech 18. až 27. listopadu bude knihovna zavřená.
Důvod je prostý: bude se malovat.
Z. Černá

Rozhovor s navrátilcem
Že házená je v Lovosicích sportem číslo jedna ví naprostá většina obyvatel. Lovosický klub vychoval i řadu výborných hráčů, kteří to dotáhli až do reprezentace. Jedním z nejvýznačnějších je, či byl, i Vladimír Šuma (nar.
1971), který se bezmála po 20 letech na závěr hráčské
kariéry vrátil zpět tam, kde jeho kariéra začínala, tedy do
Lovosic. Položili jsme mu několik otázek, a jeho odpovědi
budou pro lovosické příznivce sportu a čtenáře Lovosického dneška zajímavé.

přestoupil do jiného bundesligového klubu v Solingenu.
S tímto týmem se nám podařilo v roce 2001 postoupit do
1. bundesligy. V letech 2003 až 2005 jsem působil v melsungenském MSG. Zde se nám rovněž vydařil postup do
nejvyšší německé házenkářské soutěže. Poslední 4 roky
jsem hrál za druholigový HSC 2000 Coburg. V červenci
roku 2009 jsem se po bezmála 20-ti letech vrátil do Lovosic.
Řadu let jste působil v Německu, kde je házená, po
fotbale, druhým nejpopulárnějším sportem, a bundesliga je nejkvalitnější házenkářskou soutěží na
světě. Tomu odpovídá jistě i zájem veřejnosti.
Měl jsem možnost si dvě sezóny zahrát 1. německou
bundesligu. Sportovní haly bývaly plné diváků i když jsme
byli nováčkem soutěže. V některých halách jsem zažil návštěvnost i desetitisíců fanoušků. Tato skutečnost se pro
mě stala nezapomenutelným zážitkem

V první odpovědi popište stručně prosím skoro
20ti-leté období, kdy jste hráčsky působil mimo Lovosice.
V červenci v roce 1990 jsem nastoupil základní vojenskou službu do armádního celku Dukly Praha. Po šesti letech mého zdejšího působení a získání 3 titulů Mistr
republiky jsem v roce 1996 odešel do německého bundesligového celku Eintracht Hagen. V roce 1998 jsem pak

Rekonstrukce lesoparku „Osmička“
- Město Lovosice provádí od roku 2007
postupnou rekonstrukci lesoparku "Osmička", dle projektové dokumentace zpracované ing. Markem Klitschem. Tato
rekonstrukce bude probíhat až do roku
2023. Jejím smyslem je změna druhové
skladby, tzn. odstranění topolové monokultury a provedení nové výsadby vhodnějších dřevin, jako je např. dub, olše,
lípa, jasan, jilm, habr, ořešák a další.
Touto změnou se současně docílí zvýšení
bezpečnosti osob, které se v lesoparku
pohybují, a odstraněním nepříjemného topolového květenství se pomůže mnoha
lidem - alergikům i zdravotně. Plánovaný
záměr tak přispěje ke zlepšení životního
prostředí na Lovosicku.
V Lovosicích začal vycházet nový
sportovní list - Fotbalový oddíl FK Lovochemie Lovosice začal v září 2009 vydávat
„Lovosický zpravodaj“, který čtenářům
hodlá přiblížit činnost zdejšího fotbalového
oddílu; zpravodaj má 8 stran. První družstvo hraje v sezóně 2009/2010 krajský přebor. Zajímavou zprávou je, že během utkání
probíhá slosování vstupenek a je možno vyhrát některou ze zajímavých cen. Uvedeny
jsou i výsledky družstva mužů B, hrajících
III. tř. skup. B, II. tř. dorostu OP, II. tř. dorostu
OS, II. tř. starších žáků OP a II. tř. mladších

Jakých úspěchů si v hráčské kariéře ceníte nejvíce? Je to reprezentace a účast na mistrovství světa
či Evropy? Přibližte prosím tuto část kariéry podrobněji.
Za mého působení v Dukle Praha jsem získal 3 mistrovské tituly (Mistr ČSSR, Mistr ČSFR, Mistr ČR).
V dresu českého národního týmu jsem nastoupil celkem
120krát. Zde bych zmínil moji účast na třech MS a třech
ME. Nejlepšího umístění jsme dosáhli na MS v roce 1993
ve Švédsku a šesté místo na ME v roce 1996 ve Španělsku.
V kariéře Vás jistě vedlo hodně trenérů. Na které
nejraději vzpomínáte?
Když se vrátím ve svých házenkářských vzpomínkách
zpět, tak si myslím, že na mých úspěších se velkou měrou podíleli lovosičtí trenéři, pod jejichž vedením jsem
tehdy začínal. Byli to pánové Šváb, Limberk, Novák, Dorn

žáků OP. Internetová adresa oddílu:
www.fklovosice.cz.
Nultý ročník Country show v Čížkovicích - V pátek 11. září proběhl v Diagnostickém ústavu sociální péče (dále DÚSP)
v Čížkovicích Den otevřených dveří, jehož
součástí byla nová zábavná přehlídka nazvaná Country show. Vystoupily zde dva zájmové útvary z DÚSP a to newfolková
skupina Bedňáci a taneční skupina Lucarino Dance, hudební skupina Křešičanka
z Domova Na Pustaji Křešice, lovosická Karavana, folkový zpěvák Rosťa Čurda, taneční skupina Bílý zajíc, skupina Terezky,
herci Sypal a Srstka, zpěvák Petrů a celé to
uváděl klaun Kristyán. Akce trvala 7 hodin
a završena byla country bálem. Na Den otevřených dveří se přišlo podívat asi 220 diváků a všem se pořad líbil.
Kordárna z Velké nad Veličkou je na
prodej - Bývalé „Sechezáky“ možná překvapí zpráva, že Kordárna, která dříve úzce
spolupracovala se Sechezou a zpracovávala lovosická viskózová kordová vlákna na
technické tkaniny pro gumárenský průmysl,
je od dubna v insolvenci a hledá od 23. září
2009 nového majitele. Celková suma přihlášených pohledávek činí 5,7 miliardy
korun. Mnoho z nás tam mívalo známé,
snad to pro ně dobře dopadne.
Závod DELI má nového ředitele Závod DELI, OPAVIA - LU, s.r.o., má v čele
paní ředitelku – na pozici Plant Director Lovosice (ředitelka závodu), Česká republika,
byla povýšena Veronika Savická, která
dříve vykonávala funkci Product & PTS ma-

a později i Berka. Dále už to bylo sbírání zkušeností a zdokonalování se.
Házená je tvrdý sport, kde zranění jsou na tzv.
denním pořádku. Jak se Vaší kariéry toto dotýkalo a
ovlivňovalo? Zdraví je pro sportovce a pro jeho maximální výkon jistě to nejdůležitější.
Nejvíce zdravotních problémů mě potkalo v Praze
v Dukle. Dost se trénovalo a kromě domácí soutěže se
každou sezónu hrál Evropský pohár. Dále k tomu ještě přibylo startování za českou reprezentaci. Zranění se mě
sice nevyhýbala, ale to nejhorší mě potkalo v roce 2001,
kdy jsem prodělal infekční mononukleozu, jejíž dlouhotrvající léčba mě vyřadila téměř na celou sezónu z aktivní
činnosti.
Na závěr kariéry jste se vrátil do Lovosic. Můžete
čtenářům přiblížit motivy Vašeho rozhodnutí? Co jste
zde po letech tzv. „našel“?
Před 13 lety jsem odcházel do zahraničí s vidinou vyššího výdělku a zahrát si kvalitnější a vyrovnanější soutěž než byla tenkrát u nás. Plánovaný pobyt byl 5 až 8 let.
Po 13 letech jsem zpět doma a v házené bych ještě něčeho dosáhnout chtěl, a to právě v Lovosicích. Asi by to
bylo to nejcennější v mé kariéře.
Jak hodnotíte úroveň české ligy v porovnání se
soutěžemi v Německu?
Úroveň české ligy bych přirovnal k druhé polovině tabulky 2. bundesligy a zároveň k lize regionální.
Ambice lovosického klubu v započaté sezoně jsou
nemalé, a to vzhledem k posílení týmu o další zkušené
hráče. Tzv. play off a finálová účast v boji o titul byla
vyřčena jako cíl. Je to dle Vašeho názoru reálné?
Samozřejmě k dosažení úspěchu je nutné mít kvalitní
tým. Je však více aspektů, které o úspěchu rozhodují. Záleží na momentální formě mužstva, zdraví hráčů a v nemalé míře na štěstí. Věřím, že všichni hráči našeho družstva udělají maximum pro náš společný cíl.
Děkuji za odpovědi
-jv-

nager Lovosice (česky vedoucí výroby).
Svou novou funkci vykonává od 1. července
2009. Bývalý ředitel Jiří Pokorný byl jmenován na pozici Plant Director, Opava, Česká
republika od 1. září 2009. Pro informaci čtenářům, funkce ve společnosti Kraft Foods
Česká a Slovenská republika jsou uváděny
v novém magazínu společnosti Panorama
anglicky.
Výstava fotografií Českého středohoří
- Hotel Lev Lovosice uvádí v tomto roce
další výstavu fotografií Českého středohoří,
a to tentokrát MUDr. Jiřího Sailera „Kraj,
který měl rád Goethe“ III u příležitosti 205.
výročí narození Ulriky von Levetzow. Výstava potrvá do konce prosince 2009.
Někdy prší moc a někdy málo - Letošní počasí se příliš nepovedlo. V létě na
koupání nebylo většinou dost teplo, v září
zase bylo slunné a suché podzimní počasí,
ale vůbec nepršelo, takže nerostly houby.
Výška Labe klesla koncem září v Ústí nad
Labem na 173 cm, minimum potřebné pro
nákladní dopravu jsou 2 metry; Labe v Děčíně šlo dokonce přebrodit a to běžně tu
bývá hladina 2,5 m. Kvůli suchu ubývá rovněž podzemní vody. Podobná situace byla
naposledy v roce 2003. Pokud přijde déšť
(10. a 11. října), spadne pár kapek a dost.
Situace se má ale údajně brzy zlepšit. (V
noci z 11. na 12.10. už pršelo vydatně celou
noc - pozn. redakce)
Trest za vraždu děťátka je platný Matka vražedkyně, která byla Krajským
soudem v Ústí na Labem odsouzena v červenci 2009 k trestu odnětí svobody na 12

let ve vězení s ostrahou, se proti verdiktu
odvolala. Její obhájce žádal odvolací vrchní
soud o mírnější posouzení tragické události.
Vrchní soud v Praze 16. září Haně Klemmové dvanáctiletý trest za utopení novorozence potvrdil. Třicetiletá matka svou
novorozenou holčičku zabila loni v listopadu.
Zrekonstruovaný Obecní úřad v Siřejovicích slavnostně otevřen - V březnu
2008 byla Obci Siřejovice schválena Ministerstvem pro místní rozvoj z Programu rozvoje venkova dotace ve výši 5 234 289
korun na projekt „Kompletní rekonstrukce
budovy obecního úřadu v Siřejovicích na
multifunkční objekt“. Při výběrovém řízení
byla pro stavbu vybrána firma VIDESTAV,
s.r.o., Litoměřice. Budova byla kompletně
zrekonstruována, celkové finanční náklady
na úpravu včetně výtahu činily kolem 7 milionů korun. 30. září byl Obecní úřad slavnostně otevřen pro veřejnost.
Země hradů - Nově ustavené občanské
sdružení Hrady Českého středohoří otevřelo na zámku ve Vlastislavi výstavu, do
které je zařazeno 11 středověkých památek, například hrad a zámek Skalka ve Vlastislavi samotné, hrady Kalich, Oparno,
Oltářík, kostel sv. Petra a Pavla na Sutomi
a další. Sdružení hodlá usilovat nejen o propagaci těchto památek, ale i o úpravu jejich
úpravu okolí a přístupových cest. Do konce
roku má být rovněž vydána publikace o milešovské části Středohoří. Občanské sdružení už má svou webovou stránku, a to
www.hrady-ceskeho-stredohori.cz.
Hz
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České republiky
2. 9. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelé I. Č. z Čížkovic, která od listopadu 2007 řádně
neplatila výživné na svou dceru a dluží tak částku
9.000 Kč.
3. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé V. K. z Litoměřic, která počátkem
srpna v restauraci Beseda odcizila svému zaměstnavateli z tržby 35.000 Kč.
5. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. P. z Litoměřic, 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.
10. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Vydírání podle § 235 tr. zákona podezřelému A. Š. z Lovosic, který koncem srpna
násilím a pohrůžkou násilí nutil svou bývalou přítelkyni,
aby se k němu vrátila.
11. 9. 2009 - bylo sděleno podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé D. R. z Prahy,
která 12. 7. 2009 v Solanech odcizila poškozenému
z kapsy kalhot jeho peněženku s finanční hotovostí
2000 Kč.
13. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému J. K. z Lovečkovic, který téhož dne
v Lovosicích řídil vozidlo Peugeot 205, přestože mu byl
Magistrátem města Liberec vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou dopravní policie.
14. 9. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J. V. z Prahy, který od srpna 2008 řádně neplatil
výživné na svého syna a dluží tak částku 14.300 Kč.
15. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestných činů Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona a Výtržnictví podle § 202 tr. zákona
podezřelému K. S. z Lovosic, který koncem května
rozbil v Lovosicích výlohu TIP GAMES Baru.

Hasiči-záchranáři z lovosické jednotky, dočasně umístěné
v litoměřické služebně, v měsíci září zasahovali, nebo se na
zásazích podíleli, a to:
1.9.

jednotka vyjížděla k otevření bytu do ulice Dlouhé
v Lovosicích, na žádost Policie ČR byl byt otevřen a
předán majiteli.
4.9. bylo uskutečněno taktické cvičení na požár hořlavých kapalin v závodě FLEXFIL Lovosice, spolupráce
s jednotkami z Třebenic, Chotiměře a Terezína, PS Litoměřice
8.9. likvidovali dopravní nehodu osobního vozu Ford Mondeo a motorky Honda u kapličky v Lovosicích, jedna
osoba zraněna a převezena ZZS do nemocnice v Litoměřicích (obr. 1)
9.9. došlo k další dopravní nehodě a to osobního vozu Š
100 a nákladního auta Liaz na křižovatce Třebenice
- Teplá, na místě byla jedna osoba zraněna a odvezena k ošetření RZS.
týž den ještě jednotka zasahovala u požáru stohu u
Vrbičan, spolupráce s jednotkami z Třebenic, Litoměřic a Budyně.
nahlášen požár stohu mezi obcemi Sulejovice a Siřejovice, když se dostavili na místo s jednotkou z Tře-
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- bylo doručeno obvinění z trestného činu Výtržnictví podle § 202 tr. zákona podezřelému M. B. z Lovosicka,
který v polovině července v Čížkovicích se staženými
kalhotami činil nemravné návrhy kolemjdoucí ženě.
17. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. V. z Kolína, který týž den v Lovosicích odcizil z výkopu v Zámecké ulici hliníkový žebřík v hodnotě 3.200 Kč. Vzhledem k jeho předchozí
trestné činnosti se u něj jedná o trestný čin.
18. 9. 2009 - byl odložen případ trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona, kterého se dopustil podezřelý
P. D. z Lovosic, který v červnu z bytu své tchyně odcizil svému švagrovi samurajský meč v hodnotě
16.000 Kč. Vzhledem k tomu, že poškozený nedal souhlas s trestním stíháním, je trestní stíhání nepřípustné.
20. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. S. z Děčína, který týž den v Lovosicích v prodejně Billa odcizil zboží za 550 Kč. Vzhledem k jeho předchozí trestné činnosti se u něj jedná
o trestný čin.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského
oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému J. K.
z Budyně nad Ohří, který téhož dne v Lovosicích řídil
vozidlo BMW, přestože není držitelem řidičského
oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
21. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona podezřelému
J. Ch. ze Žalhostic, který téhož dne v Třebenicích řídil
vozidlo Škoda 120, přestože není držitelem řidičského
oprávnění. Zadržen strážníkem MP Třebenice.
22. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona podezřelým T. K. z Lovosic a O. H
z Lovosic, kteří počátkem září v Lovosicích ul. Osvoboditelů poškodili dvě strany reklamního poutače
ČSSD, čímž způsobili škodu ve výši 13.860 Kč.
23. 9. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu Podvod podle § 250 tr. zákona podezřelému R. J. z Prahy,
který počátkem roku pod příslibem zhodnocení vylákal
od poškozené M. P. finanční částku 50.000 Kč. Vylákané peníze použil pro svou potřebu.
24. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému J. F.
z Lovosic, který téhož dne v Chotiměři řídil vozidlo
Opel Astra, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou
zkouškou mu bylo naměřeno 1,32 promile alkoholu
v krvi. Zadržen hlídkou OOP 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 J.
K. z Ústí nad Labem, který téhož dne v Solanech řídil vozidlo Škoda Octavia, přestože mu byl Magistrátem
města Ústí nad Labem vysloven zákaz řízení motorových
vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
26. 9. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Poškozování cizí věci podle § 257 tr. zákona podezřelému V. Č. z Lovosic, který
počátkem září v Lovosicích ul. Osvoboditelů poškodili
třetí stranu reklamního poutače ČSSD, čímž způsobil
škodu ve výši 6. 930 Kč.
29. 9. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež
podle § 247 tr. zákona a poškozování cizí věci podle
§ 257 tr. zákona podezřelému P. M. z Lovosic, který
- v říjnu 2008 odcizil naftu z vozidel zaparkovaných
v areálu společnosti Bosta v Lovosicích ul. Husova
- se v lednu vloupal do budovy obecního úřadu v Malých Žernosekách, kde odcizil motorovou pilu
- se v březnu vloupal do WC na nádraží ČD v Lovosicích, kde z kasiček odcizil finanční hotovost
- se v dubnu pokusil vloupat do restaurace U Berešů na
nádraží ČD
- se v květnu vloupal do restaurace v Siřejovicích, kde
odcizil cigarety, zapalovače a finanční hotovost
- se v květnu vloupal do restaurace v Sulejovicích, kde
odcizil finanční hotovost z hracího automatu
- v červenci v Lovosicích ul. 8. května poškodil výlohu
prodejny dámské módy
- se v červenci v Lovosicích Terezínské ul. vloupal do
bedny na noviny u prodejny Billa, kde odcizil časopisy
- se v červenci vloupal do restaurace v obci Bilinka, kde
odcizil alkohol a finanční hotovost
- se v červenci vloupal do závodní jídelny v Lovochemii, kde odcizil počítač, monitory, hotovost a další věci.
- se v červenci v Lovosicích, ulici Osvoboditelů, vloupal
do prodejního stánku, kde odcizil balíčky kávy, cigarety
a finanční hotovost
- se v srpnu v Lovosicích, ulici Krátké, vloupal do večerky v bývalém kině, kde odcizil cigarety a finanční hotovost
- se v srpnu opětovně pokusil vloupat do stánku v ulici
Osvoboditelů.
Kromě výše uvedené trestné činnosti se podezřelý P. M.
dopustil dalších 12 skutků v celém okrese. Svým jednáním
způsobil předběžnou škodu na odcizení ve výši 371.800 Kč
a předběžnou škodu na poškození ve výši 212.300 Kč.
V průběhu měsíce září bylo policisty OOP Lovosice zadrženo osm celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

benic, zjistili, že se jedná se
o planý poplach.
11.9. došlo k další dopravní nehodě a to osobního auta
Škoda Felicie, které skončilo na střeše na dálnici D 8
u Lovosic ve směru na
Prahu, naštěstí se nehoda
obešla bez zranění
19.9. jednotka vyjížděla k požáru
popelnice do ulice Karla Maličkého v Lovosicích
20.9. jednotka byla povolána na
úklid po dopravní nehodě
osobního auta Škoda Octavia na silnici Lovosice - Ústí
nad Labem, dvě osoby byly
zraněny a odvezeny ZZS
před příjezdem jednotky
22.9. jednotka asistovala Policii ČR při nálezu munice z 2.
světové války u školky v Chotiměři, ve spolupráci s
jednotkou z Chotiměře
23.9. jednotka vyjížděla na žádost ZZS k otevření vstupu do
budovy, jednotka odvolána při cestě
nahlášen požár strniště u Podsedic, spolupráce s jednotkou z Třebenic
24.9. ohlášen požár kontejneru v ulici Máchova v Lovosicích

26.9. likvidovali následky dopravní nehody osobního vozu
Ford Fokus u Vchynic, kde auto skončilo v příkopu,
jednotka vyproštila spolujezdkyni, dvě zraněné osoby
byly ošetřeny RZS
29.9. další dopravní nehoda dvou osobních vozidel a to Hyundai Getz a VW Polo u Sulejovic, na místě došlo ke
zranění tří osob
30.9. jednotka vyjížděla na výpomoc ZZS při přepravě zraněné osoby, jednotka byla odvolána při jízdě
nprap. Novotný Karel

Stalo se před 20 lety
LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM 1989
11. listopadu (Teplice)
Inverze a ekologické demonstrace
v Teplicích
V reakci na mnohadenní inverze probíhaly
v Teplicích denně od 11. listopadu ekologické
demonstrace. Dne 13. listopadu už se sešlo
asi 1000 lidí. Třídenní masové demonstrace
za čistý vzduch přinutily tamní komunistické
funkcionáře k dialogu s veřejností. Teplice byly
prvním místem mimo Prahu, kde byla tak
velká demonstrace a zároveň se staly prvním
městem, kde komunistický režim pod tlakem ulice začal s lidmi jednat.
Kanonizace Anežky České
12. listopadu 1989
Papež Jan Pavel II. 12.11.1989 svatořečil
ve Vatikánu Anežku Přemyslovnu, za blahoslavenou byla prohlášena už v roce 1874.
Obřadu se zúčastnila i československá vládní
delegace vedená ministrem kultury ČSR Milanem Klusákem, kardinál František Tomášek a přes 10.000 poutníků z Československa. Den poté se konala audience jedenácti tisíc českých a slovenských poutníků
u papeže.
17. listopadu (Praha)
Studentská manifestace
Povolené pietní shromáždění asi 15.000
převážně mladých lidí k uctění památky Jana
Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939,
přerostlo v mohutnou demonstraci požadující politické reformy. Spontánní protest proti
komunistickému režimu byl - jako dosud obvykle - násilně potlačen; demonstrantů bylo
chvílemi až 50 tisíc. Zraněných studentů bylo
několik set.
18. listopadu (Praha)
Protestní studentská
a divadelní stávka
Na DAMU vznikl stávkový výbor, jenž vyhlásil protestní studentskou stávku, ke které
se v Realistickém divadle přidali herci a divadelníci. Ti vyzvali národ k podpoře studentských požadavků a k účasti na generální
stávce 27. 11.
19. listopadu (Praha, Bratislava)
Občanská společnost
Večer se paralelně ustavily v Praze a Bratislavě dvě reprezentace veřejnosti a formující se občanské společnosti - Občanské
fórum složené z představitelů nezávislého

hnutí, studentů, oficiální kultury a disentu
a na Slovensku Verejnosť proti násiliu.
20. listopadu (Praha)
Demonstrace na Václavském náměstí
Zatímco Federální vláda v pondělí 20. 11.
páteční zásah SNB podpořila, Čs. strana lidová a Čs. strana socialistická vydaly protestní prohlášení. Stávka umělců a studentů
se rozšířila i mimo Prahu. Na Václavském náměstí se konala první z řady velkých demonstrací.
21. listopadu - Setkání předsedy vlády
ČSSR Ladislava Adamce s "představiteli studentských, uměleckých a občanských kruhů".
Šlo o první schůzku, bez Václava Havla.
22. listopadu - Byl odvysílán první přímý
přenos z odpolední manifestace na Václavském náměstí. Počet demonstrantů den
ode dne stoupal, přestože byla velká zima,
ležel sníh a denní teploty se pohybovaly hluboko pod bodem mrazu, -5 0C až -15 0C.
23. listopadu - Přímý přenos z Václavského náměstí pokračoval. Televizní noviny
odvysílaly reportáž o tom, jak v ČKD vypískali
Miroslava Štěpána. („Nejsme malé děti!“ ).
24. listopadu - Večer byly na 1. programu
odvysílány materiály FAMU z Národní třídy,
které byly v ČT sestříhány. Odvysílání záběrů
z policejního masakru bylo velkou chvílí asi

Házmburk V PROMĚNÁCH ČASU

pro každého, protože do té doby se z televize
jenom lhalo. Zasedání ÚV KSČ přijalo rezignaci Miloše Jakeše a novým generálním tajemníkem zvolilo Karla Urbánka.
25. listopadu - Byl vytvořen stávkový
výbor Československé televize, jehož cílem
bylo připravit průběh pondělní generální
stávky. Od 14 hodin proběhla na Letné manifestace OF - půl milionu lidí.
26. listopadu - Odpoledne opět proběhla
na Letné od 14 hodin manifestace OF,
zúčastnilo se přes půl miliónu lidí. Setkání delegace ÚV Národní fronty a federální vlády
vedené Ladislavem Adamcem se zástupci
OF v čele s Václavem Havlem. Jednání bylo
označeno za "začátek dialogu".
27. listopadu - V celé zemi se uskutečnila dvouhodinová generální stávka. V Lovosicích také.
Lovosice - Ve 12 hodin odešel z SCHZ
průvod cca 600 - 700 lidí, velká skupina se připojila u učiliště. Na silnici stála auta a autobusy, většinou ozdobené vlaječkami a houkala
nám na pozdrav. Ve městě se přidávaly další
skupiny (Agrochemický podnik, DELI, SETUZA) a zaměstnanci obchodů stáli alespoň
přede dveřmi. Atmosféra to byla přímo nepopsatelná, většina lidí měla trikolóry a některé
ženy plakaly radostí, že ke stávce opravdu

Malá Galerie Porta Bohemica v Lovosicích,
která je zasvěcena krajině Českého středohoří, se
v pátek 18. září stala místem vernisáže výstavy fotografií Házmburk v proměnách času Petra Konečného z Klapého. Návštěvníků se sešlo kolem
čtyřiceti, ani se nevešli dovnitř, muselo být otevřeno. Vernisáž uvedl Roderick Slavík, představil
autora a poté se ujala slova Anna Stará a přednesla úryvek prózy z nového sborníku Severočeského klubu spisovatelů „Kde se země provinila“. Po klávesovém intermezzu v podání Petry
Kaciánové následovalo vyznání lásky ke Středohoří duchcovské básnířky Věry Bartoškové. Potom už si všichni přítomní prohlíželi barevné fotografie pana Konečného a toho jsme se zeptali
na historii i současnost jeho tvorby.
Pane Konečný, kdy jste s fotografováním
začal?
Přesně to nevím, ale digitálně jsem začal
fotografovat asi před dvěma a půl lety. Kdysi
jsem fotografoval analogově (klasickými fotoaparáty), ale mezitím jsem fotografie asi na patnáct let nechal, protože se nedal sehnat takový

došlo, ač ji v Lovosicích nikdo oficiálně neorganizoval. Ve 12 hodin prý také zvonily zvony,
to jsme ale my u SECHEZY neslyšeli.
Delegace stávkujících se několikrát domáhala vstupu do budovy lovosického Městského národního výboru, ale bylo zamčeno.
Manifestujícím bylo vzkázáno, aby lidé nerozbíjeli výlohy, nevytrhávali dlažbu atd. Ve
13.30 manifestace skončila bez jakýchkoli
zmatků a zaměstnanci SCHZ se v průvodu
opět spořádaně vrátili do podniku, aby od 14
hodin znova začali pracovat (SECHEZA tenkrát dělala v pondělí do 16.15).
28. listopadu - Od 16 hodin byla opět
veřejná manifestace, přijeli i studenti; tentokrát už nechyběla aparatura. Když už manifestace končila, přijeli informovat o situaci
v Praze a zahrát a zazpívat pro sympatizanty
OF bratři Neckářové, které pozval pan Malík.
V Zelenině u pana Lola byly k dispozici podpisové archy na podporu OF, chlapci rozdávali čaj, byla strašná zima.
30. listopadu - Občanské fórum Lovosice bylo založeno odpoledne ve vinárně Beseda.
Občanské sdružení Muzeum Lovosicka
připravilo k 17. listopadu 1989 výstavu, vernisáž se uskuteční 16. listopadu v 15 hodin
v hudebně KS Lovoš.
Hz
fotografický materiál, který bych si já představoval. Ale už na základní škole jsem jednou
v roce 1977 získal 2. cenu ve fotosoutěži. Takže
už je to dávno...
Proč jste si vybral jako své hlavní téma
právě České středohoří a Házmburk ?
Házmburk jsem si vybral z jednoho prostého
důvodu. Jdu spát, vidím Házmburk. Vstávám,
vidím Házmburk. Jsem Házmburkem odkojený,
je to místo, které je mému srdci nejbližší. Mám
ho rád, tak proto ho fotografuji v každé denní
i roční době.
Jaká jiná témata ještě máte v oblibě?
Fotografuji hlavně sakrální stavby a přírodu,
původní krajinu bez průmyslu.
Přeji autorovi, ať ho jeho záliba i dále těší. Za
rozhovor děkuje
Eva Hozmanová, foto (hv)
P.S. Galerie se nachází v centru Lovosic v průchodu panelového domu na tř. Osvoboditelů, č.p.,
936/b, blízko budovy Městského úřadu. Otevírací doba: pondělí - pátek od 10 do 12 hodin.
Všichni jste na její návštěvu srdečně zváni.
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Síla + talent + píle = úspěchy
Oddíl má reprezentanta České republiky v silovém trojboji Aleše Košťála
Oddíl silového trojboje TJ Lovochemie Lovosice patří
mezi nejúspěšnější oddíly jak bývalého Československa, tak
první doby po vzniku samostatné České republiky. Byly
doby, kdy oddíl měl přes 50 členů, z toho 20 závodníků. Později to však šlo s oddílem pod novým vedením od desíti
k pěti a dnes oddíl čítá pouhých 5 členů a pouhého jediného
závodníka. Je jím mistr republiky a reprezentant České republiky v benčpresu Aleš Košťál. Aleš přišel do oddílu jako
mladý nadšenec v roce 2000 a od začátku bylo znát, že jde
o výjimečně talentovaného borce, který již ve dvaceti letech
věku byl schopen vytlačit 160 kg při tělesné hmotnosti 75 kg.
V roce 2002 již byl členem prvního družstva Lovosic, kterému pomohl ke druhému místu v 1. lize družstev a významně přispěl k postupu do extraligy ČR. Pro vleklé problémy se zády se začal specializovat na benčpres a od roku
2004 je stálým účastníkem Mistrovství České republiky,
kde obsadil jedenkrát 2. místo, dvakrát 3. místo, a dvakrát
4.místo. V roce 2008 se Aleš Košťál probojoval do reprezentace ČR a startoval na Mistrovství Evropy, kde obsadil
pěkné 6. místo a na základě toho byl nominován také na Mistrovství světa 2008, na kterém se umístil na velice pěkném
7. místě.

KARATE

Atletický den SHOTOKANU
Tak jako každý rok uspořádala ústecko-lovosická
škola karate, Shotokan Klub Rajchert Sport Union, Atletický den žactva a mládeže pro žáky základních
škol, své členy a příchozí děti.
Na osmdesát mladých sportovců se postavilo,
v areálu Základní školy Anežky České na start atletického čtyřboje. Soutěžili ve sdružených disciplínách
v hodu, sprintu, skoku a vytrvalostním běhu. Absolutním
vítězem, se díky nejvyššího možného bodového zisku,
stal starší žák Petr Marschall , z lovosického střediska
SKR SU.
Další výsledky:
Mladší žákyně
1.místo Nikola Prosová
2.místo Klára Chvojková
3.místo Hana Endlerová
Mladší žáci
1.místo Marek Macholík
2.místo Vojtěch Tonár
3. místo André Mašek
Starší žákyně
1.místo Štěpánka Puchernová
2.místo Elisabeth Hypiusová
3.místo Eliška Kváčová
Starší žáci
1.místo Petr Marschall
2.místo Roman Veis
3.místo Petr Thieme

Karate

na lovosické „Osmičce“
V rámci lovosické Václavské pouti, v areálu „Osmička“
,vystoupili na své exhibiční ukázce i mladí karatisté Shotokan Klubu Rajchert Sport Union. Na třicet mladých sportovců,
kteří mají v Lovosicích již desetiletou tradici a za sebou
úspěchy z domácích i světových kolbišť, ukázalo co umí. Ve
třech blocích, zaplněné divácké ploše, předvedli cvičení
nejmenších žáků do deseti let v základních technikách karate.Druhá skupina v modifikované sestavě na hudbu, předvedla cvičení bojových sestav kata a sebeobrany proti třem
útočníkům. Třetí skladba pak předvedla dospělé karate
v modelových situacích sebeobrany a obranu jedince proti
pěti útočníkům. Závěrem pak lovosičtí karatisté prokázali
svou sílu na pódiu v přerážecí technice Tameshiwari. Nejen
žáci Novotný, Schingler a Michalec ,ale i šéftrenér klubu Rajchert, ukázali svou sílu na střešních taškách .Šestnáct „bobrovek“nebyl pro malíkovou hranu trenéra sebemenší problém. Sportovní karate se tak předvedlo v plné síle a ukázalo,
že toto bojové umění má Lovosicích již tradici a své místo.
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Vrcholem Alešovy výkonnosti je rok 2009, kdy se výkonem 205 kg stal mistrem České republiky a poté, jako
již stálý člen reprezentačního družstva ČR, obsadil 4.

místo na Mistrovství Evropy, kde dosáhl výkonu 212,5 kg
a jenom těsně nezvedl 217,5 kg, což by mu stačilo na 3.
místo a bronzovou medaili. Protože Český svaz silového
trojboje se stejně jako ostatní sportovní svazy potýká
s nedostatkem finančních zdrojů, dá se těžko očekávat,
že teď, v době světové krize, bude Aleš Košťál nominován na mistrovství světa 2010, které se bude konat
v květnu v Killeen, Texas, USA. Proto se chce soustředit na jeden vrchol sezóny, kterým bude mistrovství Evropy 2010 v Bratislavě.
Kromě Aleše Košťála se oddíl silového trojboje může
pochlubit dalším reprezentantem ČR, kterým je Jiří Effenberger. Ten startoval na mistrovství Evropy v silovém
trojboji 2006, na kterém obsadil velice slušné 7. místo
v kategorii do 125 kg. Na mistrovství České republiky obsadil v letech 2006 a 2007 vždy 2. místo; od roku 2008 se
ale věnuje pouze svému zaměstnání, které mu zabírá
veškerý volný čas. Lze než doufat, že se v Lovosicích najdou noví adepti tohoto sportu.
Jiří Hofírek.
předseda oddílu silového trojboje
Pozn.: Je nutno uvést, že oddíl byl a je úspěšný také
na funkcionářské úrovni, když Jiří Hofírek působil 20 let,
od roku 1986 do roku 2006, ve funkci trenéra reprezentace Československa a později České republiky a nyní působí jako technický sekretář Evropské federace powerliftingu.
Hz, foto (hv)

LOUNY:
218 závodníků - 21 klubů

Nahoře je Michael Novotný, dole
úspěšní lovosičtí závodníci z prvních
podzimních závodů v Lounech.

1 ZLATO - 3 STŘÍBRA - 2 BRONZY

První letošní podzimní závody, ve
sportovním karate , přivítalo v ústeckém
regionu město Louny.
Na 220, zejména mladých závodníků z 21 klubů České republiky, si to
rozdalo v Městské sportovní hale na
Memoriálu Miroslava Šianského. Dopolední program byl vyhrazen pro bojové sestavy kata a po vyhlášení vítězů, startovalo kumite.
Na první příčce v úspěšnosti klubů
se usadil ústecko - lovosický Shotokan Klub Rajchert Sport Union s 11
zlatými, 7 stříbrnými a 7 bronzovými
medailemi následovaný českolipským
Sport Relaxem (2/6/11) a dále třetí ústeckou Kamura ryu (2/4/2) .
V kata si, za lovosické středisko
SKR SU, velmi dobře vedl zejména
dorostu zlatý Michael Novotný. Díky
malé chybě v závěru cvičení sestavy
se o prvenství mezi staršími žáky při-

pravil Petr Marschall, který měl rovněž
„našlápnuto“ na zlato.
Druhé místo v kata dorostenců si
vybojoval Karel Schingler, třetí místo
obsadil Jiří Michalec. Kategorie tak byla
plně v medailové režii lovosických závodníků. Do soutěže kumite byl nasazen pouze Jiří Michalec, který si odnesl
mezi dorostenci do 70 kg bronz.
„Většina nasazených závodníků
podala výkon shodný s jejich kvalitní
tréninkovou přípravu, pouze mladší
žák Ondřej Hrdlička nastoupil do přípravy po nemoci později a bylo to na
výkonu znát. Vypadl ve druhém kole.
Další z nasazených závodníků,Starší žák Milan Šubert , podal
bohužel opět pouze standartní tréninkový výkon a na medalie to nestačilo“, ohodnotil své závodníky lovosický trenér Rajchert .
Zpracoval -jč-, fot JR

LOVOŠ
Koncerty
10.11. Recitál Václava Neckáře - průřez tvorbou
13.11. Acoustic tour Miro Žbirka 2009, hostem je Martha. Oba koncerty se konají ve velkém sálu Domě kultury Litoměřice od 19.30.
24.11. Kruh přátel hudby 2009/2010 - CON VARIAZIONI Irvin VENYŠ - klarinet, Daniel Wiesner - klavír, Program: : Brahms, C. Debussy, B. Martinů, L.
Bernstein. Koncert se koná v Divadle Karla Hynka Máchy od 19 hodin.
28.11. TRABAND Koncert se koná v Hospodě U Letního
kina ve 20 hodin
Výstavy
5.- 7.11. ŠKOLA 2009 Nabídka a prezentace středních
škol a učilišť. Dům Kultury Litoměřice 9 - 17, 7.11. do
14 hodin.
28.11.-6.12. Adventní výstava Výstavní síň státního
zámku Libochovice
19.3.-31.12. Zdeněk Beran - Kresby (Památník Terezín,
předsálí kina Malé pevnosti), denně 8-18 hodin
1.7.-31.10. Eutanázie v době 3. říše (dokumentární výstava), předsálí kinosálu Muzea ghetta, denně 9-18
hodin
2.10.-12.11. Emma Srncová - litografie a obrazy naivistické výtvarnice doplní svojí tvorbou dcera Bára
Srncová, známá též jako herečka.
13.11.-31.12. Vlasta Kahovcová - Obrazy a grafiky
Obě výstavy se konají 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]
26.11.-10.1. Josef Čapek: Země a lidé Obě výstavy se
konají v Galerii moderního umění, Roudnice, denně
mimo pondělí 10 -12, 13 -17.
6.10.-29.11. Oblastní muzeum v Litoměřicích, denně
mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
30.11. „Divadlo na téma Mácha“ - představení studentů
dramatického oboru LŠU Litoměřice - Oblastní muzeum Litoměřice, začátky 17, 18 a 19 hodin.
5.10.-31.12. Historie Lobkowiczkého pivovaru v Roudnici nad Labem - Podřipské muzeum, Roudnice nad
Labem. Otevřeno denně mimo pondělí 10-12 hod.
a 12:30-16 hod.
Divadlo Karla Hynka Máchy
Představení pro dospělé od 19 hodin
4.11. Jaroslav Havlíček/David Jařab: Petrolejové lampy
Co svedlo dohromady Štěpku Kiliánovou a Pavla Ma-

Nezaměstnanost v září 2009
V měsíci září 2009 míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice stoupla o 0,27 %, tj. z 9,80% na 10,07 %.
Celkově bylo v okrese Litoměřice 6 242 UOZ (uchazečů
o zaměstnání), tj. o 208 UOZ více, než v měsíci srpnu 2009.
Porovnáme-li stejné období roku 2008 je o 1 635 UOZ více.
Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc září 481
tj. o 74 VPM méně než v předešlém měsíci a podíváme-li se
na stejné období loňského roku máme o 750 VPM méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle
stavu k 30.9.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ
(aktivní politiky zaměstnanosti) 1 572 osob. Z toho např. SÚPM
(společensky účelná pracovní místa) 79 osob, VPP ( veřejně
prospěšné práce ) 157 a rekvalifikovalo se 84 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM:
pro základní vzdělání: 40 česáčů ovoce pro Agrofrukt Kamýk, 40 lesních dělníků, nekvalifikované pracovní síly v ze-

LISTOPAD 2009
Sobota 6. listopadu - PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU - k tanci hraje hudební skupina BONUS
pod vedením Vlastimila Jurčíka. Sál „Lovoš“, ve 20 hodin, vstupné 100 Kč.
Neděle 8. listopadu - Sváťovo loutkové dividlo - NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA - pohádka pro děti. Sál „Lovoš“,
v 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 9. listopadu - Geografická přednáška - ZMĚNY
KLIMATU Z POHLEDU METEOROLOGŮ Z RŮZNÝCH KONČIN SVĚTA - Problémy podnebí a počasí v ČR a ve světě. Beseduje a promítá Tatáňa Míková. Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.

Neděle 15. listopadu - VEČER PŘI SVÍČKÁCH - setkání
s melodiemi autorů klasické i moderní hudby. Kostel
sv. Václava, v 18 hodin, vstupné 50 Kč.
Středa 18. listopadu - NEZMAŘI - již tradiční koncert
známé skupiny. Dvojnásobní držitelé ocenění Zlatý klíč
pro nejlepší F&C skupinu roku. Vystupují v sestavě: Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Šárka Benetková, Pavel
Drengubák. Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Pátek 20. listopadu - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
- Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef Turek. Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Sobota 21. listopadu - Sváťovo loutkové dividlo - KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA JARMILKA - pohádka pro
děti. Sál „Lovoš“, v 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 23. listopadu - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA V MÉM
SRDCI. Přednášející je Mgr. T. Fischerová. Také se
zmíní o pracovním pobytu v Indii v Bollywoodu, kde
v r. 2007 hrála v jednom indickém velkofilmu. Klubovna
KS, v 18 hod., vstupné 20 Kč.
Hana Beránková

Změna programu vyhrazena.
linu? Teprve konec předem prohraného vztahu možná
znamená začátek něčeho nového. Divadlo Komedie,
hrají Karel Roden, Ivana Uhlířová aj.
22.11. Edward Albee: KOZA aneb Kdo je Sylvie. Uvádí
Divadelní agentura Sophia Art, hrají Světlana Nálepková, Oldřich Navrátil, Karel Soukup aj.
Představení pro školy
4.11. Lenka Lavičková: O chytrém Honzovi a princezně
Rozárce Pohádka o popletené princezně Rozárce,
čertovi Lojzovi a chytrém Honzovi v podání Docela
velkého divadla Litvínov. Pro MŠ a 1.-5. tř. ZŠ, začátky
představení v 8.30 a 10.30.
10.11. Karel a Josef Čapkové: Ze života hmyzu Nová inscenace Divadla AHA! Praha, nahlížející nekompromisním pohledem na sobectví, hamižnost a poživačnost současného světa. Pro 7.-9. tř. ZŠ a SŠ, začátky
představení v 8.30 a 10.30.
18.11. Námořnická pohádka aneb Putování za pokladem Kamarádi Vendelín a Kristián čtou rádi dobrodružné knihy, až se do jedné z nich začnou tak, že se
sami octnou na plavbě po širém moři. Uvádí Divadélko Matýsek Nový Bor, pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ, začátky
v 9 a 10.30.
24.11. D. Mašková, P. Mikeska: Budulínek Mandelinka
Veselá pohádka na motivy Josefa Lady je plná písniček, pobaví vás a naučí, že "jak se do lesa volá, tak
se z lesa ozývá" a že doma je zkrátka nejlépe. Pro MŠ
a 1-3. tř. ZŠ, začátky v 9 a 10.30.
Nedělní představení pro děti s rodiči od 15 hodin
15. 11. Tajemství lesní tůně. Pohádka o dvou rybářích,
zachráněné dívce, paní všech vod Bršlici a hejkalovi
v podání Divadelní společnosti Františka Kreuzmanna.
29.11. Vlastimil Fischer: Trampoty čerta Culínka Bylo nemědělství, 20 pracovníků v zemědělství na sklizeň zeleniny, 18 šiček pro Johnson Controls automobilové součástky
vyučení v oboru, 30 prodavačů do McDonalds, kuchaře,
stavební dělníky a zedníky, provozní elektrikáře, truhláře, řidiče s řidičským oprávněním skupiny C,E,
pro středoškolské vzdělání: administrativní pracovníky,
zprostředkovatele pojištění u pojišťovacích agentur, stavební techniky, zdravotní sestry, vychovatele, účetní,
pro vysokoškolské vzdělání: lékaře, učitele, sociální pracovníky, (použité údaje ze statistiky ÚP k 30.9.2009).
Předpokládaný vývoj na trhu práce: V měsíční statistice
za září se negativně projevila hospodářská recese, kdy se
evidovali další uchazeči o zaměstnání (např. z automobilového a masného průmyslu). Na zvýšeném počtu nezaměstnaných se podílí i absolventi, kteří se evidovali po prázdninách, kdy jim skončil statut absolventa školy. Nadále se
předpokládá nárůst evidovaných osob o zaměstnání o uchazeče, kterým skončí sezónní práce nebo pracovní poměr na
dobu určitou.
Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)

bylo jednou jedno peklo a v tom pekle se každý rok
konaly tovaryšské zkoušky. Ono totiž není lehké stát
se čertem. Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.
Dům kultury - Sváťovo „dividlo“
1.11. 10 a 15 hodin Tři prasátka
22.11. 10 a 18 hodin Rozmarná princezna. Obě představení se konají v Modrém salonku KD, vstupné
dobrovolné.
Různé:
28.11. Vánoční jarmark v Třebenicích (odpoledne
před první adventní nedělí) Spousty jarmarečních
stánků s perníky a vánočním cukrovím, zabijačkou
a třeba i medovinou. Na závěr jarmarku se společně
zpívají koledy a rozsvítí vánoční strom na Paříkově
náměstí.
18.11. Fr. Ringo Čech: Dívčí válka Kulturní středisko
U Tří lip v Libochovicích,
začátek představení
v 19 hodin.
22.11. Lounská třináctka - taneční odpoledne 14 -18 hodin
30.10.-31.10. Zámek plný kouzel. Ukončení zámecké
sezóny na Státním zámku Libochovice s pohádkovými
postavami v zámeckých interiérech, doprovodný na
nádvoří - rezervace vstupenek nutná!
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno celoročně kromě pondělí 10-17. Na Státním
hradu Hazmburku je v listopadu otevřeno od 9 do 16
hodin kromě pondělí. Státní zámky Libochovice
a Ploskovice i Muzeum českého granátu v Třebenicích jsou až na výjimky do počátku dubna 2010 zavřeny. Stálá expozice „Ulrika a Třebívlice“ v zámeckém parku Třebívlice je přístupná v so a ne 9-11
a 14-16 hodin, jinak po ohlášení. Hz
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Listopad na zahradě
V listopadu ukládáme cibuli kuchyňskou na
zimu. K uchování se hodí jen dobře vyschlá,
zdravá a mechanicky nepoškozená. Optimální
teplota skladování je kolem 1 °C, vzdušná
vlhkost 60 až 70%. Nižší teplota je vhodnější než
vyšší. Cibule snese i krátkodobý pokles teploty
pod bod mrazu. Při namrznutí je sklovitá, ale pokud s ní nehýbáme, bez problémů rozmrzne. Cibuli uskladněnou na chladném místě chráníme
před krátkodobým mrazem tak, že bedýnky zakryjeme dekou, jutovým pytlem a podobně.
V dubnu a březnu začíná cibule při dobrém skladování rašit. Do červnové úrody vydrží bez problémů šalotka.
Na záhonech ještě v listopadu pěstujeme jen
druhy zeleniny, které jsou odolné vůči nízkým teplotám. Jedná se o petržel kořenovou, pastinák,
černý kořen, dále pak kapustu hlávkovou, kadeřavou a růžičkovou, které vynikají vysokou mrazuodolností. Výhodné je zakrytí porostů přezimujících zelenin netkanou textilií. Pravidelně
kontrolujeme zdravotní stav naskladněné zeleniny a napadené kusy ihned odstraníme, abychom zabránili dalšímu šíření chorob a škůdců.
Do květináčů vysazujeme pažitku, cibuli zimní,
naťovou petržel, případně jiné bylinky či kořeninové rostliny, které máme na venkovních záhonech a které budeme v zimním období rychlit
v domácnosti. Dále si čerstvou zeleninu z vlastní
produkce můžeme zajistit rychlením čekankových
puků.
Některé narcisy lze rychlit podobně jako hyacinty. Když začneme s rychlením v listopadu, budeme mít na Vánoce voňavé květy. Do mělké
misky dáme vrstvu štěrku nebo keramzitu silnou
3 až 4 cm, na ni položíme těsně vedle sebe cibule
narcisů a zalijeme vodou tak, aby se spodek cibule
dotýkal hladiny. Misku uložíme do vzdušné
chladné místnosti. Brzy narostou kořeny, posléze
i výhonky budoucích rostlin. Když se bezbarvý
výhonek otevře a objeví se zelený vrchol listu,
přeneseme misku do teplé místnosti. Za dva až tři
týdny se otevřou květy. Rychlení záleží na pokojové teplotě a trvá čtyři až šest týdnů.
Užitečné listí - listí vyhrabané z celé plochy zahrady není nechtěný odpad, ale surovina pro přípravu potřebného humusu. Hodí se na založení

nízkého plošného kompostu, který zlepšuje půdu.
Na vhodný záhon rozložíme nižší vrstvu listí a zasypeme kompostem nebo jiným organickým hnojivem, které ochrání listí před rozfoukáním a urychlí
jeho rozklad. Za sucha listí zavlažíme. Půda chráněná organickou vrstvou méně promrzá a zároveň
v ní pokračuje život mikroorganismů důležitý pro
úrodnost půdy. K uložení a zkompostování listí
můžeme použít například pařeniště.
Po sklizni odstraňujeme ze stromů i ze země
veškeré mumifikované plody, hluboko je zakopeme do půdy. Upravíme chrániče kolem stromů
a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře na
zahradu.
Pokračují výsadby ovocných dřevin, dokud nezamrzne půda. Dbáme , aby stromky byly vysazeny ve stejné úrovni, jako rostly ve školce. Hlouběji vysazujeme maliník, který současně
přihrneme zeminou, a dále keřové rybízy (alespoň o 10 cm hlouběji než rostly ve školce). V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na odplevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. Trsy jahodníku
přihrneme proti vymrzání.
V selských sadech dokončíme hnojení rozleželým chlévským hnojem s mělkým zapravením
do půdy. Chybějící živiny ve formě fosforečných
nebo draselných a hořečnatých hnojiv můžeme
dodat do půdy pomocí injektorů (vpichy do hloubky
0,3 až 0,4 metru). Při nedostatku vápníku v půdě
aplikujeme vápenatá hnojiva (na lehkých půdách
přednostně mletý dolomitický vápenec, na těžších půdách mleté vápno). Obvykle vápníme ve
tříletých intervalech.
Odebíráme vyzrálé rouby peckovin pro dlouhodobé uchování a ukládáme je buď do mírně
vlhkého písku v chladném sklepě, nebo do půdy
na severní straně budov, popř, v chladícím boxu
do mikrotenových sáčků, přičemž spodní část
roubů obalíme kouskem vlhké vaty. Pravidelně
a často kontrolujeme, aby rouby nepřeschly, nebo
naopak v mokru nezačaly plesnivět.
Za chladnějších nocí otvíráme okno do sklepa
a snažíme se tak snížit teplotu ve skladovacích
prostorech pokud možno na 4 až 5 °C a udržet
vzdušnou vlhkost na úrovni 80 až 90 %. Takto lze
skladované ovoce udržet delší dobu v dobrém
zdravotním stavu.
P0etr Kumšta

Soutěž o nejlétavějšího draka
V úterý 3.listopadu ve 14.30 hod. zveme všechny
děti s draky všech tvarů a velikostí do lesoparku Osmička. Vybereme toho, který bude nejlépe létat, ale
odměnu si odnesou všichni účastníci.
Letos jsme uspořádali v rámci Václavských oslav
druhý ročník sportovního klání pod názvem Kolečkiáda.
Více než třicítka závodníků všech věkových kategorií se
dostavila na start do lesoparku Osmička. Závodilo se na
všem co má kolečka-na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách,nejmenší na tříkolkách a odstrkávadlech.Největší zastoupení měli nejmladší závodníci, se kterými se
po trase proběhla spousta rodičů jako doprovod.
Při loutkové pohádce Sváťova dividla O Koblížkovi se
sál v Elku naplnil k prasknutí
V pátek 9.října jsme uspořádali v rámci sociálních služeb České republiky ve spolupráci se SPCCH První ročník lovosické olympiády aneb Hýbeme se v každém věku
.Okolo dvou stovek účastníků se mohlo na 12-ti stanovištích pořádně vydovádět. Vyzkoušet si základy košíkové umožnili všem dětem trenéři basketu. Nejednalo se
o klasickou olympiádu, ale vše proběhlo formou hry a zábavy .Dospělí i malí soutěžící si odnesli sladkou odměnu.
Zájemci o Mikulášskou besídku pro nejmenší se musí
přihlásit předem v budově DDM Elko. Mikuláš k nám do
Elka přijde ve čtvrtek 3.prosince v 15.00hod.
Můžete nás najít na webových stránkách: ddm.lovosice.net
Věra Hamerníková

Politické spektrum Litoměřicka rozšířeno o TOP 09
Před nedávnem vše směřovalo k předčasným
volbám do parlamentu ČR a skupina lidí kolem zkušených politiků panů Kalouska a Schwarzenberga
měla zájem o vnesení nového myšlení a chování do
celostátní politiky.
Vznikla proto nová strana - TOP 09, která je stranou
konzervativní, tedy stranou pravého středu, která ve
spolupráci se stranou Starostů a nezávislých vidí kratší
cestu k lidem a snaží se bez předsudků a prázdného populismu hledat nová řešení problémů ve fungování státu
a komunální sféry.
Volby byly odloženy, ale život TOP 09 nabírá výrazný spád. Vznikají regionální organizace a připravuje
se krajský a celostátní ustavující sněm. I na Litoměřicku

jsou lidé, kteří chtějí promluvit do aktuálního dění a přispět k rozvoji regionu, byla 12. 10. 2009 v Lovosicích ustavujícím regionálním sněmem TOP 09 Litoměřicko založena okresní organizace a zvoleno její vedení.
Litoměřicko je tak druhé v pořadí v Ústeckém kraji, kde
byla založena regionální organizace TOP 09 (první
vznikla v Děčíně).
V současné době tedy již na okrese Litoměřice působí regionální sněm TOP 09 s patnácti delegáty, kteří
jsou obyvateli různých částí okresu. Vedení okresního
sněmu má pět členů. Předsedou sněmu byl zvolen Ing.
Z. Šoral, místopředsedkyní Judr. M. Bakešová a členy
sněmu Mgr. T. Brabec, Ing. M. Baji a Mgr. M. Houda.
Okresní sněm také zvolil své zástupce do krajského

sněmu a to sedm delegátů. Na ustavujícím schůzi byli
přítomni také významní politicky aktivní zástupci okresu
Litoměřice, kteří kandidují jako lídři kandidátky za TOP
09 a Starostové a nezávislí do parlamentu ČR, a to starosta Malých Žernosek Ing. Petr Liška (STAN) a starosta
Roudnice nad Labem PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D.
(STAN) a také krajský volební koordinátor TOP 09 Pavel Boček.
Společně věříme, že náš volební program bude lidem
nejen v regionu blízký a srozumitelný a těšíme se
v rámci budoucích setkání s nimi na konstruktivní debaty. Naše řešení a snahy budou směřovat k tradici, odpovědnosti za naše jednání a prosperitě, jak regionu, tak
státu.
Z. ŠORAL
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