Lovosičtí gymnazisté vyhráli EURODUEL - čtěte uvnitř listu
Z obsahu:
 - Zprávy z radnice

2,3

 - Přestavba ulic

5

 - Ze života města

6

 - Z lovosických škol

7

 - Co je MOZAIKA

9

 - Diamantová svatba

9

 - Hrdinové Lovosic 10,11
 - 20 nových občanů
 - Nevidomí mistři

Číslo 12

Ročník 15

Dne 30. listopadu 2009

Cena 10 Kč

12
13

 - Policie, hasiči

13,14

 - Kultura nejen

16

 - O zdravotnictví

18

I my chceme Lovosice bez kamionů, říkají autodopravci a vysvětlují proč...
V pátek 30.10.2009 v 15 hodin se uskutečnil na Václavském náměstí společný mítink lovosických občanů
se zástupci Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia
v rámci akce Společná petice autodopravců a občanů
obcí postižených kamionovou dopravou. Tato akce proběhla nejen v Lovosicích, něco podobného se odehrává
i ve Vysokém Mýtě na rychlostní komunikaci R35
a v Plané nad Lužnicí, která trpí neukončením výstavby
dálnice D3.
ČESMAD BOHEMIA uspořádal tento týden veřejná shromáždění v těchto obcích nejvíce postižených tranzitní kamionovou dopravou, aby společně s místními občany podpořil výzvu politikům k urychlenému řešení místní zoufalé
dopravní situace.

30.10.2009 Od 15 do 17 hodin podpisy na petici autodopravců pro urychlenou dostavbu dálnice D8. Za dvě hodiny
petici podepsalo 314 lovosických občanů. Na snímku nahoře
Martin Špryňar, generální tajemník Sdružení autodopravců
ČESMAD Bohemia, který celou akci moderoval
Na snímku vpravo petici podepisuje lovosická občanka
Anna Stará. Souhlasí s uveřejněním jména pod snímek.

„Společně s Ředitelstvím silnic a dálnic jsme vytipovali tři
místa s opravdu katastrofálními životními podmínkami pro jejich obyvatele a současně zcela nevyhovujícími pro dopravu,“ uvedl generální tajemník Martin Špryňar, „jedná se
o Vysoké Mýto trpící absencí rychlostní komunikace R35,
Planou nad Lužnicí, která čeká na dálnici D3, a Lovosice, kde
již po mnoho let pseudoekologičtí aktivisté brání dobudování
posledního úseku dálnice D8.“
Důvody, které vedly k uspořádání této akce vysvětluje
Martin Špryňar takto: „Možná to tak na první pohled ani nevypadá, ale obyvatelé měst, dopravní firmy i samotní řidiči
kamionů mají naprosto stejný cíl: jezdit přes jakékoliv obce
co možná nejméně. Důvody jsou nasnadě. Obyvatelům postiženích aglomerací jde o bezpečnost a kvalitu života vůbec,
kterou tranzitní doprava chtě nechtě zhoršuje. Nákladní doprava se rovněž snaží vyhnout bezpečnostním rizikům, navíc potřebuje šetřit čas i naftu, což je ve městě zásadní problém. Řešení znají všichni. Vybudování infrastruktury, která
umožní dopravě městu se vyhnout. Jeho realizace ale často
naráží na tisíce překážek počínaje nedostatkem financí,
přes prosazování partikulárních zájmů až po neochotu či neschopnost státu situaci zlepšit. Jsou to ale právě politici, do
jejichž rukou jsme delegovali moc spravovat naše věci a do
jejichž rukou posíláme prostřednictvím daní i peníze na je-

jich realizaci. Spojili jsme tedy své síly a posíláme politikům
jasný vzkaz, že kamiony v ulicích měst jsou hloupost, kterou
musí napravit co možná nejdříve.“
Nemusí to být zrovna kovaný automobilový expert, aby
pochopil, že motor kamionu, či běžné dvacetitunové soupravy musí při průjezdu městem, nebo při jízdě po silnicí podobné té, která vede z Lovosic do Teplic, nebo přes Ústí
nad Labem k německé dálnici A17 - zejména v kopcovité
části s mnoha zatáčkami a příkrými stoupáni a klesáními vyprodukovat mnohem větší množství exhalátů, nespálených
podílů paliva, ozonu, oxidů uhlíku a dusíku, než srovnatelné
vozidlo, které jede v režimu dálničním. Nezaslepený si v té
souvislosti uvědomí, že je tak i příroda lépe chráněna, živočichové a rostliny, když už by mu na zdraví a životě desetitisíců lidí žijících podél přetížených silnic nezáleželo.
Nevíme, kolik lidí bylo na ostatních dvou mítincích, v Lovosicích to mohlo být okolo 500 lidí. Pod petice žádající urychlené
řešení nevyhovující dopravní situace, kterou ČESMAD BOHEMIA předá petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, Ministerstvu dopravy a na sekretariáty politických stran, připojilo
během dvouhodinového mítinku podpis 148 občanů Vysokého Mýta, 317 z Plané nad Lužnicí a 315 občanů Lovosic.
S použitím materiálů ČESMADU Bohemia a s fotografiemi
pana Hvorky připravil Jaroslav Čampulka

0dpověď na „Otevřený dopis
zastupitelům a vedení města“
PharmDr. Františka Stáně.

Tři morové rány.

První morovou ránou je dostavba dálnice a opětovné posunutí termínu dokončení až na konec roku 2011. Zde zcela
demokraticky vyjadřuje svůj názor skupina obyvatel ČR, ani ne
z Lovosic a okolí. Před 20 lety by
bylo ticho po pěšině. Dnes oni
sami ví, že stavbu nezastaví, ale
zlomyslně komplikují a zhoršují
situaci bez ohledu na ostatní veřejnost, neskutečné další
prodražování stavby atd. To je také jedna z podob demokracie.
Druhá morová rána je budování horkovodu v Lovosicích. Ano, je to strategické rozhodnutí, které přímo souvisí se stále zvyšující se cenou tepla vyrobeného z plynu,
nejistotou v dodávkách plynu a s pracemi na Geotermálním zdroji tepla. Ze 100 milionové investice dojde
k odstavení kotlů, které jsou 14 let staré, jsou ve 3.třetině
své životnosti a blíží se potřeba jejich výměny. Cena kotlů
je v tuto chvíli méně než 15 milionů. Zbývající část systému slouží dále svému účelu.
Třetí morová rána je projekt „Zklidnění dopravy v centru města“. Masová a rychlá realizace je nutná z důvodů
splnění podmínek dotace. Bohužel i dnes, jako tenkrát,
jsou finanční prostředky koncem roku použitelné pouze
do konce roku, nelze je převádět do roku 2010. Na vybírání si a odmítání dotací není dostatek prostoru. Evropské peníze lze získávat v období let 2007 až 2013.
Naší povinností je získat co nejvíce dotací do Lovosic.
Souběh dvou velkých stavebních akcí situaci zhoršuje.
Krátká nepohoda či bolest je lepší než dlouhé trápení.
Zda dojde k devastaci centra to v prosinci již sami uvidíme a uděláme si každý svůj názor. Projednání projektu:
V roce 2008 Zastupitelé města schválili finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Návrhy řešení byly
projednané a schválené komisí dopravy též v roce 2008
a projednané v Radě města. V ZM bylo schváleno podání
žádosti o dotaci (únor 2009 usnes. 31/MZM/2009) a následně přijetí dotace a její podmínky (srpen 2009 usnes.
161/MZM/2009). Projektovou dokumentaci zhotovila firma
Valbek, renomovaní projektanti se zkušenostmi s takovými projekty. Stavbu nepovoloval stavební úřad města
Lovosic vedený ing. Soldonem, ale specializovaný stavební úřad, kterým je místně příslušný odbor dopravy
obce s rozšířenou působností. Rekonstrukce komunikací
byla povolena a projednaná v souladu se zákonem v režimu ohlášení. Všechny tyto kroky byly vyvěšeny na
úřední desce, informace proběhly Deníkem Litoměřicka,
Lovosickým dneškem, webem města Lovosice, atd. V případě nezájmu toho, komu je informace určena, selže
každý informační systém. V samém průběhu rekonstrukce
došlo k projednání připomínek občanů v dotčených ulicích. K většině připomínek bylo přihlédnuto.
Celá řada měst usiluje o výstavbu obchvatu, který odvede nákladní dopravu ze středu města. Lovosice již
dávno nejsou jedinou, šedivou ulicí bez náměstí, do
které je nutné vtěsnat všechny účastníky silniční dopravy. Cyklista z Holoubkova i Dlouhé ulice může využít
novou lávku a jet kolem škol, Žižkovou ulicí až k nadjezdu
a tam přes přechod na komunikaci např. k Lovochemii.
Křižovatku „smrti“ u nadjezdu se naši odborníci pokoušeli vyřešit, ale je to investice do cizího majetku. Dokončení ulice Dlouhé je připraveno, projektová dokumentace je projednaná. Tímto prostorem je však
projektovaná dešťová kanalizace z prostoru za hřbitovem
(parcely pro rodinné domy). Dříve je samozřejmě nutné
vyřešit kanalizaci. Přímým napojení ulic U Výtopny, Lovošské a Ústecké na výpadovku směr Most jsme se
skutečně ještě nezabývali.
Ještě jednou se všem moc a moc omlouvám za rozsah provedených prací, které - věřím - budou nakonec
nám všem ku prospěchu.
Hezké svátky vám přeji
Jan Kulhánek
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OTEVØENÝ DOPIS ZASTUPITELÙM A VEDENÍ MÌSTA
Vážení zastupitelé a vedení Města Lovosice !
To, co v posledním období postihlo naše město, lze
označit za boží dopuštění, ale ještě spíše pak za úder tří
morových ran ! První morovou ránou je současná fáze dostavby dálnice, která vedla téměř ke kolapsu silničního
spojení do Lovosic. Zděšení budí opětovný posun dokončení až na rok 2011 !? Druhou morovou ránou je budování
horkovodů z Lovochemie spojené bohužel s překopáním
celého města. Bylo to strategické rozhodnutí, i když tím přichází prakticky vniveč velká část vcelku nedávné 100miliónové investice do plynofikace vytápění města.
Třetí morovou ránou v krátkém sledu se pak stala masová a rychlá realizace projektu tzv. “zklidnění dopravy
v centru města“ !!! Zběsilost a bezohlednost jejího spuštění a realizace podle mne neomlouvá ani velikost dotace,
kterou město dostalo na její realizaci . Dochází tak k neodvratné devastaci centra města, bezohledné vůči všem,
tedy občanům, návštěvníkům i účastníkům silničního provozu, maminky s kočárky, děti na cestě do školy ani cyklisty či zdravotně postižené občany nevyjímaje. Jsem
přesvědčen, že k tak rozsáhlým zásahům do práv občanů, vzhledu a fungování města a života v něm, nebyl dán
nikomu potřebný mandát !!!
Prakticky neproběhla žádná veřejná diskuse. Nikdo se
v tak zásadní věci netázal ani občanů ani majitelů přilehlých nemovitostí, ba ani dotčených podnikatelů !!! Co na
to říká stavební zákon a povolení ke stavbě? To je pro Lovosice až děsivý dárek k 20.výročí pádu totality...
Celá akce je z velké části chybně vyprojektována, zcela
ignoruje místní podmínky a vzbuzuje otázku, zda projektant
vůbec Lovosice navštívil a provedl místní šetření ? To se
všichni zúčastnění naprosto zbláznili? Už v 90.letech byl po
diskuzi přece smeten ze stolu návrh na vybudování pěší

zóny z ulice 8.května, o něco později i návrh na zřízení nepotřebné okružní křižovatky u kostela. Jako tehdejší zastupitel jsem se domníval, že tato záležitost je tím už uzavřena.
Naopak po dobudování ulice Zámecké se ukázalo žádoucí
vybudování okružní křižovatky při jejím vyústění do ulice Terezínské, na něž léta chyběly prostředky. Samotná ulice Terezínská až k Plusu, nynější Bille, už tehdy vzhledem k oboustrannému parkování byla na hranici plynulé průjezdnosti.
To co přinesla současná realizace projektu v těchto místech
bych neváhal označit za naprostou šílenost, která přece je
v rozporu se zdravým lidským rozumem !
Ale snad musí být v rozporu i se zákonem o pozemních
komunikacích ?
Vážení zastupitelé a vedení města, vyzývám Vás
k rychlé reakci a nápravě těch největších chyb a nedopatření, dokud je to ještě vůbec možné !!!
Což nevidíte řadu jiných a po léta neřešených dopravních problémů ve městě ? Ano, problémy s budování a napojováním dálnice jsou dané a asi nezbývá, než je přetrpět.
Ale na řešení přece čeká řada jiných záležitostí : absolutně
chybějící infrastruktura pro cyklisty, „křižovatka smrti“ u
nadjezdu, zoufalá dopravní obslužnost hlavní pošty... Samostatnou kapitolou je dokončení chodníků a dořešení dopravních poměrů v ulici Dlouhé a Lhotecké a zejména pak
vybudování bezpečného koridoru pro chodce k vlakové zastávce Lovosice-město. Úlevu by přineslo pro obyvatele
města, bydlící za přejezdem přímé napojení na výpadovku na Most a příjezd k dálnici.
Nepovažuji se za odborníka na dopravní problematiku, ale jako občan si za tímto otevřeným dopisem stojím
v plném rozsahu.
S pozdravem PharmDr.František Stáně,
občan lovosický

Zprávy z 5. Mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Lovosice
Jednání bylo svoláno na den 22.října 2009 a vyznačovalo
se mimořádně nízkou účastí konšelů, kdy se jich dostavilo pouhých 14. Ostatní byli ale řádně omluveni. Přitom pro přijetí jakéhokoliv usnesení je zapotřebí minimálně 13 hlasů. V úvodu
proto starosta vyzval přítomné k velmi uvážlivému rozhodování.
Organizační záležitosti
Protože se jedná o mimořádné zasedání, neproběhla
běžná kontrola minulých usnesení a byla jen diskutována
zpráva kontrolního výboru. Zde bylo konstatováno, že byl do
rozpočtu vložen požadavek z minula, kdy byla vyčleněna
částka půl milionu Kč na případné havarijní výdaje. Jako zajímavost bylo uvedeno, že za minulých 11 let získalo město
cca 190 mil. Kč za prodej bytů. Svoji práci ve finančním výboru ukončil, vzhledem k časovému zaneprázdnění, pan
Ing. Miroslav Novotný. O situaci ve výboru bude jednáno na
listopadovém zasedání ZM.
Finance
Právě tato kapitola byla důvodem pro svolání tohoto mimořádného zasedání. Jedná se zde o páté rozpočtové opatření (jak se bude pro příště nazývat dřívější „rozpočtová
změna“). Jsou to jednak přesuny mezi jednotlivými příjmy
a výdaji i odhad jejich vývoje do konce roku. V příjmové části
se jedná o 5,664 mil. Kč ve výdajové o 4,327 mil. Kč.Dále jsou
to pak velké pohyby jednotlivých položek příjmů i výdajů, kdy
se některé z nich nemohou uskutečnit a jsou proto nahrazena
jinými. To je třeba případ již zmíněného půlmilionu na nepředvídané havárie, který byl vzat prostředků určených na nákup
objektu DEPA. Ten se už v letošním roce neuskuteční.
Ukázkou takovýchto přesunů je také použití nevyužitých
prostředků na opravy a udržování DDM Elko a ZUŠ pro
opravy strojů Multicar, traktoru a nakladače Bobcat v úhrnu
za 239 000 Kč. Dalším příkladem je odstranění havárie v Zámecké ulici za 780 000 Kč, která bude hrazena z úspory akce
přestavby kotelny na šatny v ZŠ A. Baráka. Třešničkou na dortu je pak příspěvek 65 000 Kč na vydání knihy „Životy hudbě
zasvěcené“ o který byly sníženy odměny zastupitelů.Celé
páté rozpočtové opatření bylo pak všemi hlasy schváleno.
Převody nemovitostí
Zde ZM nerozhodlo v žádosti firmy ST COMPANY s.r.o.
s prodloužením termínu stavby bytového domu v ulici Pro-

kopa Holého o 1 rok a bude tak požadována smlouvou potvrzená platba penále ve výši 2000 Kč za den prodlení.
Stejně tak nerozhodlo v případě prodeje bytu v Terezínská
ulici za cenu 88 065 Kč paní Haně Poborské.
ZM souhlasilo s prodejem pozemku 10 m2 panu Ing.Černému a s odkupem 43 m2 plochy od společnosti České
dráhy a.s. za 30 000 Kč.
Správní záležitosti
Na základě nových předpisů schválilo ZM dodatky č. 1 zřizovacích listin pro ZŠ Sady pionýrů 355/2, ZŠ Antonína Baráka, MŠ Terezínská, MŠ Sady pionýrů, MŠ Resslova, ZUŠ
a CŠJ. Dále pak dodatky č.2 zřizovacích listin ZŠ Všehrdova
a DDM Elko. Následné schválilo dodatek č.2 zakládající listiny pro Kulturní středisko Lovoš.
Rozvoj města
Vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Dlouhý seznámil přítomné s ideou vybudování „Centra kulturního a společenského setkávání českých a německých partnerů“, které
by sloužilo i pro další obce v regionu pokud mají nebo uvažují o stycích s obdobnými německými subjekty. Akce má
odezvu na německé straně a je podporována i ze strany
instituce „Elbe - Labe“. Lovosice by mohly poskytnout k tomuto účelu prostory ve staré radnici a z celkového hrubého
odhadu nákladů 17 mil. Kč by se podílely asi desetinou. Po
krátké diskusi byl námět odsouhlasen k dalšímu dopracování.
V tomto bloku byla pak schválena leasingová smlouva na
nákup malého nákladního auta Multicar FUMO Carrier 4x4
se společností UNiCredit Leasing CZ a.s. s mimořádnou leasingovou splátkou 31,5 % a dobou trvání 48 měsíců.
Různé
Zajímavým způsobem informoval přítomné Ing. Novák
o údajném úbytku parkovacích míst ve městě v souvislosti
s úpravou ulic Osvoboditelů a 8.května. Vysunuté záhony
u přechodů pro chodce mají zabránit parkování aut do vzdálenosti 5 m před přechodem. Tuto situaci sice řeší dopravní
předpis, jeho dodržování ale Česká policie, alespoň u nás,
vcelku ignorovala a toto opatření zlepší rozhled jak chodcům
tak i řidičům.
JiH

osobu, vyhlášenou v celostátním pátrání. Osoba byla předvedena na oddělení PČR v Lovosicích, kde byla předána
policistům k dalšímu opatření.

Převoz agresivního psa do útulku
Dne 30. 10.2009 v 19:45 hodin dozorčí služba Policie
ČR, OO Lovosice oznámila strážníkům Městské policie Lovosice, že v marketu Billa ohrožuje pracovníky marketu
a zákazníky agresivní pes. Hlídka strážníků se dostavila na
místo a zjistila, že se jedná o křížence, bílé barvy, bez identifikační známky a tetování. Strážníci provedli odvoz psa do
útulku v Řepnici.
Odmítnutí dechové zkoušky
Dne 18. 10. 2009 v 00:45 hodin prováděli strážníci
Městské policie Lovosice a policisté z OO PČR Lovosice
kontrolní činnost před barem Půda v ulici Osvoboditelů.
Při kontrole si všimli, že přijelo na parkoviště před bar vozidlo tov. značky Škoda Octavia. Z vozidla vystoupil
zjevně podnapilý řidič. Byl vyzván k prokázání totožnosti
a k orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky na
přístroji Dräger. Řidič vozidla zkoušku bez udání důvodu
odmítl.
Tímto se celá věc, podezření ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1, písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, předává k dalšímu opatření
na příslušný odbor MěÚ v Lovosicích. Sankce za toto protiprávní jednání je pokuta 25 000 - 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.
Zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu
Dne 15. 10. 2009 v 12:50 hodin byl na služebnu
Městské policie Lovosice oznámen záchyt osob podezřelých z krádeže zboží v marketu Billa. Hlídka strážníků
se dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení
zboží v celkové hodnotě 640 Kč. Vzhledem k tomu, že
u jedné z podezřelých osob bylo lustrací prokázáno, že
byla v posledních třech letech za takový čin odsouzena
nebo potrestána, byla podle § 76 odst. 2 trestního řádu
omezena na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1, písm.
e) trestního zákona a předána orgánům činným v trestním řízení na PČR OO Lovosice.
Zadržení osoby v celostátním pátrání
Dne 14. 10. 2009 v 15:30 hodin prováděli strážníci
Městské policie Lovosice hlídkovou službu v ulici Tovární.
Zde hlídka zpozorovala muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti. Provedenou lustrací bylo potvrzeno, že se jedná o hledanou

Nepovolená skládka odpadu
Dne 9. 10. 2009 v 18:05 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice hlídkovou činnost v ulici Terezínská.
Zde zpozorovala hustý, černý dým vycházející z prostoru opuštěného zahradního domku. Hlídka na místě
zjistila, že je zde založen oheň, na kterém je pálen plastový materiál pocházející z chladniček a mrazících boxů.
V blízkosti se nacházel muž, který byl vyzván k prokázání
totožnosti a podání vysvětlení. Muž sdělil, že oheň založil a vhodil do něj odpad, který mu zůstal poté, co zde
jako sběrač kovů rozebral lednici. Celé okolí bylo znečištěno materiálem pocházejícím z jeho činnosti. Muž byl
hlídkou vyzván k uhašení ohně a poučen o svém protiprávním jednání. Po zadokumentování byl písemný materiál postoupen příslušnému správnímu orgánu na MěÚ
v Lovosicích.
Odcizení zboží v marketu Penny
Dne 8. 10. 2009 v 11:10 hodin oznámil zaměstnanec
marketu Penny, že došlo k záchytu pachatele krádeže.
Hlídka strážníků se dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení zboží v celkové hodnotě 345 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.
Dne 7. 10. 2009 v 15:15 hodin oznámila dozorčí služba
PČR OO Lovosice hlídce Městské policie Lovosice, že
v marketu Penny došlo k záchytu pachatele krádeže.
Hlídka strážníků se ihned dostavila na místo. Bylo zjištěno,
že došlo k odcizení zboží v celkové hodnotě 135 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 10. 10. 2009 v 18:55 hodin oznámila dozorčí služba
PČR OO Lovosice hlídce Městské policie Lovosice, že
v marketu Billa došlo k záchytu pachatele krádeže. Hlídka
strážníků se dostavila na místo. Bylo zjištěno, že došlo
k odcizení zboží v celkové hodnotě 350,- 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.
Dne 7. 10. 2009 v 11:30 hodin oznámila dozorčí služba

NEZAMĚSTNANOST V ŘÍJNU 2009
V měsíci říjnu 2009 míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice mírně klesla o 0,14 % tj. z 10,07% na 9,93 %. Při
porovnání se stejným obdobím loňského roku je to o
2,59 % více. Celkově bylo v říjnu v okrese Litoměřice 6
210 UOZ (uchazečů o zaměstnání), tj. o 32 UOZ méně,
než v měsíci září 2009.
Porovnáme-li stejné období roku 2008 je o 1 564 UOZ
více. Počet VPM (volných pracovních míst) je pro měsíc září
493 tj. o 12 VPM více než v předešlém měsíci a podívámeli se na stejné období loňského roku máme o 550 VPM
méně.
Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle
stavu k 31.10.2009 u různých zaměstnavatelů v rámci APZ
(aktivní politiky zaměstnanosti) 1 645 osob. Z toho např.
SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 90 osob, VPP
(veřejně prospěšné práce) 159 a rekvalifikovalo se 89 osob.
Nejvíce nabízejí zaměstnavatelé v našem okrese VPM
pro základní vzdělání: nekvalifikované pracovníky na stavbách, šičky, řidiče v nákladní dopravě i taxikáře, zámečníky
vyučení v oboru. Dále 30 prodavačů do McDonalds, 25 pečivářů do Opavie v Lovosicích, kuchaře, stavební dělníky a
zedníky, provozní elektrikáře, truhláře, řidiče s řidičským
oprávněním skupiny C,E, středoškolské vzdělání: zprostředkovatele pojištění u pojišťovacích agentur, obchodní zá-

stupce, stavební techniky, zdravotní sestry, vychovatele,
účetní, vysokoškolské vzdělání: lékaře, učitele, sociální pracovníky.
Předpokládaný vývoj na trhu práce: Po mírném říjnovém
poklesu míry nezaměstnanosti v okrese Litoměřice lze očekávat nárůst evidovaných uchazečů o zaměstnaní. V tomto
ročním období se dá předpokládat spíše nárůst osob v evidenci než pokles míry nezaměstnanosti. Končí sezónní
práce v zemědělství, lesnictví i ve stavebnictví. Dále přijdou
do evidence OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) na
jejichž práci má vliv počasí např. zedníci a lidé, kterým bude
končit pracovní poměr na dobu určitou např. VPP (veřejně
prospěšné práce).
Použité údaje jsou ze statistiky ÚP k 31.10.2009, nabídka
VPM k 9.11.2009.
(hv)

Rozmístění kontejnerů v prosinci 2009:
Od 27.11. do 1.12. Krátká, Příčná a Komenského
Od 2.12. do 6.12. Vodní, hala Chemik, Teplická
Od 9.12. do 13.12. U Nadjezdu, Sv. Čecha, Wolkerova
Od 16.12. do 20.12. Lovošská, Palackého, Sady pionýrů,
Od 23.12. do 30.12. Mírová, před nádražím, Hluboká

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 zboží v celkové hodnotě 170,- 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.
Motorové vozidlo s pozměněnými
registračními značkami
Dne 31. 10. 2009 v 23:45 hodin prováděli strážníci
Městské policie Lovosice hlídkovou činnost v ulici Tovární
u marketu Lidl. Zde strážníci zahlédli osobní automobil
zn. Renault, který odbočil na kruhovém objezdu, aniž by
řidič dal znamení o změně směru jízdy. Hlídka vozidlo zastavila a vyzvala řidiče k prokázání totožnosti. Strážníci
zjistili, že registrační značky jsou pouze napodobeninou,
znaky byly vytvořeny ručně a známky o technické
a emisní prohlídce byly dodatečně přilepeny na plochu.
Řidič uvedl, že vozidlo nemá přiděleny registrační značky,
jelikož je odhlášeno z provozu, dále, že nemá platnou
technickou a emisní kontrolu a na vozidlo není uzavřeno
zákonné pojištění. Vzhledem k charakteru podezření ze
spáchaných přestupků a správního deliktu byl písemný
materiál postoupen k vyřízení na odbor dopravy MěÚ
v Lovosicích.
Dopravní nehoda - poškození veřejného osvětlení
Dne 5. 10. 2009 v 09:35 hodin bylo na služebnu městské policie oznámeno, že před budovou hlavního nádraží
ČD došlo k poškození veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení poškodilo zásobovací vozidlo, řidič poté z místa ujel,
aniž by provedl potřebná opatření. Informace byla předána
hlídce strážníků, kteří uvedené vozidlo nalezli v ulici 8.
května. Provedli ztotožnění řidiče, který dále uvedl, že si
je vědom toho, že osvětlení při couvání poškodil. Z tohoto
důvodu byla dopravní nehoda , podezření ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
předána k vyřešení hlídce PČR DI Litoměřice, která se na
místo dostavila.
V měsíci říjnu 2009, kdy jsme mj. udělili 77 blokových
pokut, odeslali k řešení 941 případů překročení rychlosti
naměřených stacionárním radarem a provedli jsme 54
kontrol heren a barů se zaměřením na výskyt osob mladších 18 let, konzumujících alkoholické nápoje a zda nehrají na výherních automatech.Zde bylo při našich kontrolách vše v pořádku.
Darovali jsme krev
Dne 20. 10. 2009 jsme kolektivně darovali v KS Lovoš
krev. V této činnosti budeme dále pokračovat.
Jaroslav Janovský

Míra nezaměstnanosti vmikroregionech okresu
pobočka

EA

UOZ

Dosažitelní

%

Litoměřicko

21 631

1 739

1 688

7,80

Roudnicko

13 141

1 248

1 193

9,08

Lovosicko

10 174

1 094

1 068

10,50

Libochovicko

5 455

701

682

12,50

Štětsko

5 994

947

912

15,22

Úštěcko

2 356

394

387

16,43

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný Záchr. systém
hasiči - záchranáři
lékařská pohotovost
městská policie Lovosice
policie ČR
policie ČR Lovosice
poruchy vodovodů
poruchy plynu Ltm
poruchy elektro Ltm
ústředna MěÚ Lovosice
Info středisko Lovosice
nádraží ČD Lovosice - info

112
150
155
156
158
416 532 334
840 111 111
800 100 220
840 840 840
416 571 111
416 536 677
972 432 506
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Pro nás, Lovosičany, je Radobýl
druhý z dvojice strážců zářezu vytvořeného Labem do masivu Českého
středohoří, v povědomí národa známého jako Brána Čech, Porta Bohemica. Vedle znatelné
stopy v reliéfu krajiny zanechal Radobýl spoustu stop i v kulturní složce života kraje a není to jen tím, že podle tradice si
ho oblíbil národní básník Karel Hynek Mácha. Spoustě
umělců, ať vládnou slovem, štětcem či kamerou byl a je Radobýl věčným i vděčným tématem.
O tom, že tudy kráčela i dávná historie, svědčí četné nálezy pravěké i slovanské keramiky. Název kopce je doložen od
roku 1359, kdy Karel IV. věnoval pozemky, na nichž se tento
kopec nachází, litoměřickým obyvatelům k zakládání dnes již
proslulých vinic. Na jihovýchodním úbočí stávala kaple Sv. Mikuláše z roku 1860 a dávno před ní původní gotická kaplička
doložená roku 1358, ale pravděpodobně starší. Na vrcholu byl
od roku 1862 zdaleka vidět železný kříž, původní dřevěný už
roku od roku 1622. Železný kříž po mnoho zásazích blesky za
120 let se ve vichřici roku 1984 zřítil. Zhruba po deseti letech
byl vojenskou helikoptérou osazen nový, masivní železný
kříž, který snad bude ještě dlouho zdobit tuto dominantu této
části Polabí.
To, že je Radobýl už od šedesátých let chráněným územím,
je podloženo výskytem mnoha druhů rostlin – vzácných druhů
hub a mnoha bylin, roste tu třeba zárazovka nachová, křivatec
pomořanský a další chráněné rostliny, které se vyskytují i v jiných chráněných lokalitách Českého středohoří.
Z živočichů se zde najdou měkkýšovití a hmyz, které však
nejsou předmětem ochrany, to spíše motýli, zejména otakárci (dosti běžně fenyklový, vzácněji ovocný), byl zde spatřen
i - zřejmě migrující - lišaj svlačcový.
Geologicky je Radobýl tvořen čedičovým tělesem se zřetelnou sloupcovou odlučností, z něhož byla ve čtyřicátých létech severozápadní část odtěžena na stavbu podzemní továrny Richard mezi Radobýlem a Bídnicí. Rozsáhlé bludiště
pod Radobýlem se snažily různé skupiny zmapovat, ale je to
pro lidi velmi nebezpečné.
Po těžbě zůstalo několik míst s početnými sesuvy a na jižní
straně dokonce puklina s asi desetimetrovou jeskyní. Okraje těžebního pole i plošiny uvnitř lomu zarůstají původními, zde zdomácnělými druhy. V chráněném území by bylo třeba odklidit
z osypů volně napadané kameny, které zakrývají téměř polo-

vinu výšky těžebního pole. To je však
bez drahé těžké techniky neproveditelné. Škoda – bylo by lze lépe zmapovat vnitřní stavbu vyvřelé kupy nad
základní strukturou - mladší příkrov s odlišnou orientací
sloupců. Rozdílná odlučnost dokládá průběh dvou po sobě
jdoucích výlevů čediče. Dole je starší - výplň původního sopečného komína, uprostřed mladší - výlev téhož magmatu
s výrazným spirálovým uspořádáním sloupců.
Z vrcholu Radobýlu je pozoruhodný kruhový rozhled. Západním směrem leží za jezerem Lovosice, od severozápadu
je postupně vidět Kletečná, Milešovka, Lovoš, Boreč, Ovčín,
Lipská hora, Hradišťany, Solanská hora a Košťál. Na jihu je
mírně zvlněná rovina v dáli s Lounskými kopci, se zříceninou
Windsdoru u Sulejovic a dominantním Hazmburkem. Na jihovýchodě zase dominuje Říp, hora spojená s historií i pověstmi našeho národa.
Pár nevýrazných vrcholů za zvlněnou labskou rovinou je na
jihovýchodě a východě v dáli, za soutokem Ohře s Labem,
ukončeno horizontem pahorkatiny „Texasu“ od Kokořínské oblasti až po vzdálenou siluetu Ronova na severovýchodě a ještě
dál za Ronovem nejasnou linií Jizerských hor s Ještědem. Malinko vlevo od Ronova je Sedlo a dále k severu Dlouhý vrch, Kamenný vrch, Varhošť, Plešivec, na druhé straně Labe Kubačka,
u Velkých Žernosek Strážiště a Kalvárie.
Pořád je na co se dívat a třeba si představovat chvíle, které
tu těžko můžeme strávit - například východy a západy
slunce...
Pohledy, které stojí za trochu námahy… Nakonec - i to
slunce už má v září rozum.
Připravil -jč-

Radobýl

Na hoře s křížem
Na šedém z čediče valounu
pod křížem sedím tu na svahu
v zeleném mechovém čalounu
a dívám se směrem na Prahu.
Hlavou mi myšlenky doletí
zpět skoro přese dvě století:
Mácha tu na vrchu temeni
sedal snad na stejném kameni,
na tomtéž čalounu: na mechu
maje pár oblaků za střechu.
Modravé obzory ve zraku,
snil tu o života zázraku.
Kdyby tu dnes Mácha s námi byl,
okřál by náš smutný Radobyl…
oldjerry

ŠEST TŘICET
v městské ulici
Okno otevřené do noci bledne,
ptačí budíček propouští pro mně...
Spím teprve od půl jedné
a tak to vnímám jen podvědomě
Když pootevřu oči podruhé,
mezerou v závěsech sluneční šum s heknutím protáhnu údy tuhé.
Cinknutí hrnku, (snad kafe a rum),
krátké štěknutí psí tlamy,
dětský hlásek - mami !
Ranní městský provoz sílí.
Všechno je tedy v pořádku, čili...
tak ještě malou chvíli
spát...
Ze sbírky Ranní motivy Ivorys
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Šumavské momentky - Libín
Všechno bylo jinak. Co jsem si představoval v oblasti možných nálezů a sběrů hub, to všecko selhalo. Také počasí mne
zradilo. Ze zkušenosti vím, že na Šumavě, podobně jako na jiných horách, bývá září měsícem s nejvyrovnanějším počasím.
Musel jsem výběr času dovolené skloubit ještě i s prací na novinách a tak mi vyšel třetí zářijový týden jako jediný možný termín - včetně měsíce v úplňku na jeho konci. Všechna tahle houbařská alchymie byla ale naprosto k ničemu. V sobotu jsme
přijeli za slunce, v neděli ráno se zachmuřilo až zatáhlo a úterní
ráno nás donutilo, abychom plakali s ním. Teploty slezly pod deset, později i pod šest stupňů a to je teplota, kdy se už houbám
nechce růst. Den jsme strávili na chatě, jen jsme si do Stožce
zajeli na oběd. Původně jsme měli jíst na chatě – plánoval jsem
houbovomasovou specialitu vlastní provenience, jenže bohužel : Houby totiž jsme neprozřetelně usušili v naivní důvěře, že
nasbíráme jiné.
Ve středu odpoledne přestalo pršet, tak jsme vyjeli hledat
jiné lokality, v nichž jsme očekávali lepší houbařský výsledek.
Našli jsme však dvakrát jen cestu zpátky k autu, všichni v pohodě; jen já jsem si to tradičně zkrátil přes - pro mne neviditelnou - bahnitou louži. Zatra… Vraceli jsme se přes Volary
a tak jsem si hned koupil gumové holínky a všechny potoky,
louže a mokřiny mi té chvíle mohly cosi….
Co bylo s tím Libínem ? – jo, hned to bude. Ve čtvrtek jsme
opět vyrazili do lesa a vraceli jsme se s vůbec nejlepším výsledkem – asi pěti kilogramy vesměs zdravých plodnic hřibů
a kozáků, jimž vévodily dva menší osikoví křemenáči. Během
čtyřiceti minut jsem stačil udělat tu svou pochoutku z vykostěných, bohatě kořeněných kuřecích stehen upečených na pánvi,
obložených vařenými brambory s posekanou saturejkou a přelitých takovou speciální aromatickou houbovou šťávoomáčkou. Měl jsem úspěch – račte prominout, že se vychloubám…
Po obědě jsme naskákali (máte pravdu : nalezli) do auta a jeli
až skoro k Prachaticům, do Libínského sedla a odtud po modré
nahoru… Když jsme šli první metry od rybníčka na návsi, cítil

jsem se na padesát. Let… Takový nějaký entuziasmus… slunce
už zase svítilo, ale teplota se chytře držela jen na dvanácti stupních. Jo, zkraje… to se šlo dobře, jenže po pár stech metrech
už cesta nabírala dost pitomý sklon a stoupání mi nějak ubíralo
dech. To jsem ještě netušil, že to převýšení je rovných čtyři sta
metrů. Nebudu to rozvádět : nahoře jsem se cítil na stodvacet,
tedy asi tak pětatřicet až čtyřicet let po smrti. Přesto jsem však
stačil zaregistrovat pár hub, které jsem ještě nikdy neviděl,
nebo už před mnoha lety, třeba stroček trubkovitý, o němž
jsem s domníval, že roste spíš v červenci a srpnu. Skupinu ryzců
pravých, které u nás v lesích nenajít… Hřiba koloděje - poprvé
v životě, podobně jako krásnoporku mlynářku a všude mohutné
smrky snad vyšší, než třicetimetrové, běžně s kmenem o průměru šedesát až sedmdesát centimetrů. Ani nevím, proč jsem
si v tu chvíli vzpomněl na více, jak desetimetrový strom černého
bezu, který jsem kdysi viděl v parku ve Varně…
To vše jsem ale na chvíli zapomněl, když jsem po té štrapáci ještě vystoupal čtyřiačtyřicet schodů na rozhlednu. Za to,
že jsem to vydržel byla odměna vskutku královská. Pode
mnou Prachatice (člověk měl pocit, že by tam doplivl), všude
kolem kopce, bylo vidět až na rakouskou stranu, ale jak
jsme doufali zahlédnout Alpy… ne ! Na to bylo ještě mnoho
vlhkosti v ovzduší, kouřmo. Za to Bulík, Hraničník, Třístoličník, Plechý, Bobík, Solovec, Pažení, Větřín, Poledník, Boubín… to nejde všecky vyjmenovat. Koukal sem, koukal tam,
semtam něco vyfotil…
Dolů se mi šlo dobře a tak jsem zapomněl na to trápení s výstupem. Zůstal ve mně ten pozoruhodně příjemný pocit, pro
který jiní lezou na Mount Everest. Naše dívky (je jim dohromady
sto pět let) nás ve Žlebech nechaly vystoupit u hospody. Dáme
si každý tři Pardály a zbytek – asi dvacet minut - dojdeme pěšky.
Naštěstí po asfaltu a z vršku to ještě dokážu…
Bylo mi fajn a nálada sluneční - ten zážitek mi značně
vykompenzoval i zklamání z té nepříliš vydařené houbovačky…
-jč-

Statika kostela
není ohrožena
Zdeňka Studená, LD 23.10.2009

Archeologové opět v Lovosicích
Při realizaci pokládání nového horkovodu v Lovosicích narazila prováděci firma na archeologické objekty na nichž zahájili archeologové záchranný archeologický výzkum.
Vedoucí výzkumu Bc. Věra Sušická z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě nám
dala o této jejich práci krátkou informaci: „Vlastní výzkum proběhl zatím jen v úseku u městského úřadu a pokračoval dál
směrem přes ulici Osvoboditelů. V sondách pro teplovod byly
zachyceny sídlištní objekty z mladší doby kamenné v ploše
a v profilech. Doposud byly nalezeny sídlištní (odpadní), kůlové jámy z období neolitu (t. j. kultury s lineární keramikou),
doby bronzové, doby železné a nálezy ze starší doby hradištní. Výzkum započal začátkem měsíce října a bude pokračovat nejméně do listopadu.“
Je už pravidlem, že archeologové mají o Lovosice velký zájem a jsou zde častými hosty. Podle jejich názoru jsou zde nálezy evropského významu. Spolupráce s nimi snad někdy vy-

vrcholí při opětném zřízení muzea v Lovosicích, kde je záměr
v jeho hlavních prostorách v suterénu Pflannschmidtovy vily vybudovat archeologické centrum Lovosicka.
Text i foto (hv)

Mimořádná RM schvaluje firmě Marek Smutný, Turgeněvova 581/8, 412 01 Litoměřice pokládku chrániček pro vedení optických vláken do právě rekonstruovaných místních
komunikací na pozemcích města Lovosice. Bude předložen
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotče-né pozemky stavbou, které jsou ve vlastnictví
Města Lovosice.
RM rozhodla ke dni 01.11.2009 vytvořit nové pracovní místo
správce informačních a komunikačních technologií odboru
vnitřních věcí MěÚ.

RM schvaluje:
- Seznam firem pro vypsání výběrového řízení na rekonstrukci lesoparku "Osmička",v k.ú.Lovosice a to:
Lukáš Orság - LESORS, Dubská 311/9, 417 01 Dubí
1, ZAPARS spol.s r.o., Terezínská 358, 410 02 Lovosice, Lesní společnost Litoměřice,a.s., Masarykova
33, Litoměřice, Grüner – zahradnické služ-by, Kamýcká 99, Litoměřice, Miroslav Janšto a Jaromír Dolejš, Plešivecká 1, Litoměřice. Poptávka bude dále vyvěšena na úřední desce.
- finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč Gymnáziu Lovosice
na zajištění 11. ročníku "Nočního výstupu na Lovoš",
který se uskuteční 13.11.2009 v rámci oslav Dne boje za
svobodu a demokracii.
Podle webu MěÚ Lovosice -jč-

Dílčí zpráva z 6. řádného zasedání Zastupitelstva Města Lovosice
proběhlo za účasti 21 zastupitelů (ostatní omluveni)
dne 19. listopadu. Vyznačovalo se velkou účastí občanů
(asi 50 osob) a na rozdíl od dřívějších takovýchto jednání
probíhala přes dvě hodiny vzrušená diskuse v rámci připomínek a návrhů občanů. Právě o obsahu této debaty
vás chceme v dnešním příspěvku informovat - o dalších
projednávaných bodech se rozepíšeme v dalším čísle.
Oč hlavně šlo: Náplní většiny příspěvků byl současný stav opravovaných komunikací ve středu města.
Není možné vypisovat konkrétní připomínky jednotlivých občanů, ani příslušné odpovědi mluvčích radnice.
Zmíním proto jen jména těch diskutujících, která jsem
mohl zachytit. Byli to pánové: Zemanec, Jehlička, Hron,
Masopust, Patrák, PharmDr. Stáně, RNDr. Mašín, Ing.
Krajíček, Bojko, Bouček a paní Fundová. Jejich názory je možné shrnout do těchto témat:
- současně těžce průchodný střed města, kdy se bourají i protilehlé chodníky,
- malou informovanost občanů o rozsahu prací, zvlášť
v souběhu s budováním teplovodní sítě,
- opomenutí okrajových částí (např. Teplického nádraží) kde je situace mnohem složitější.
- malé poloměry kruhových objezdů (křižovatka Kostelní, Mírové, Zámecké a Terezínské),
- ztížení situace pro cyklisty
- náklady cca 24 milionů Kč vynaložených v současné
finanční situaci.
Na tyto podněty odpovídali Ing. Dlouhý vedoucí odboru
rozvoje, který celou akci dozoruje, místostarosta pan Jakub, který se přihlásil jako iniciátor této akce, Ing. arch.
Dusbaba, projektant a další pracovníci radnice. Smy-

slem celé akce je zklidnění dopravy v centru města. U této
stavby se jedná teprve o třetí žádost, kdy se městu podařilo získat podstatnou dotaci.
Občané sice informováni byli, ale nikoli na úrovni odpovídající rozsahu prací a vlivu na život ve městě. Je
na zvážení, je-li lepší souběh dvou staveb nebo rozkopat město dvakrát za sebou. Zmíněný kruhový objezd
není dosud dokončen a počítá i s projetím delších vozidel (autobus) a pro dráhu cyklistům už (při zachování
jistého počtu parkovacích míst) místo nezbylo. Tady
byla doporučena jízda paralelními ulicemi (28.října, Tovární, Žižkova), nebo neuhýbání autům při průtahu
středem města a nutit je ke snížení rychlosti (bylo přijato s pobavením).
Po této(někdy i vášnivé) výměně názorů, došli přítomní
k závěru, že konečné hodnocení bude možné přijmout až
po určitém čase, kdy bude město dáno do pořádku a
účastníci provozu si zvyknou. Konec útrap se už blíží a má
nastat mezi 10. až 15.prosincem.
V následující části tohoto bloku představil ředitel
Kulturního střediska pan Kohl paní Tachecí, sebejistou
vydavatelku několika městských novin, která nabídla
přípravu měsíčního městského zpravodaje i pro Lovosice. Vycházel by v nákladu asi 3500 výtisků a byl by
distribuován zdarma do všech domácností. Protože
nebyly předneseny další podrobnosti (rozsah, náplň,
náklady a cena), byla po ujištění, že by se jednalo o zásadně nepolitické noviny, tato informace vzata na vědomí.
Jak už jsme napsali v úvodu, zprávu o dalším průběhu
zasedání najdete v příštím čísle.
JiH

Lovosice - Nová okružní křižovatka u kostela v Lovosicích, která vzniká v rámci realizace rozsáhlého
projektu „Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
chodců ve městě Lovosice“, nebude nijak ohrožovat
statiku budovy kostela. Takto zní reakce zpracovatelů
projektu na obavy jednoho ze zdejších občanů Václava
Ušáka.
„Nový kruhový objezd je bezprostředně vedle barokního kostela. Podle toho, jak je to tam rozbité, lze
usoudit, že kraj vozovky bude sahat až ke kostelu.
Velmi mě znepokojuje, že se k němu v posledních letech křižovatka stále přibližuje. Dříve tam bývaly dva
vzrostlé kaštany a dlažba z kočičích hlav a od té doby,
co byly odstraněny, se prostor kolem kostela jen zmenšuje,“ říká Václav Ušák.
Podle něj je nová okružní křižovatka pro kostel nebezpečím kvůli tomu, že by provoz na ní mohl narušit
statiku budovy.
„Projekt jsem sice neviděl, ale ptal jsem se na něj na
stavebním úřadě. Chtěl jsem vidět nějaké stavební povolení, kde by byl posudek statika,“ tvrdí Václav Ušák.
Na stavebním úřadě však s věcí nepochodil. Projekt
totiž nepřipravoval stavební úřad, nýbrž odbor regionálního rozvoje a správy města. Tam tvrdí, že je vše
v pořádku.
„My zasahujeme akorát do obruby a odstranili jsme
několik cm asfaltu. Vlastní stavby kostela se to nijak nedotýká. Nejdeme nikam pod jeho základy. U nosných
zdí jsme nechali vybrat kostky a znovu se to tam vydláždí. Není žádný důvod k tomu, abychom zvali statika,“ vysvětluje vedoucí odboru Martin Dlouhý.
„Nad stavbou je samozřejmě vykonáván stavební
dozor a pokud by bylo cokoliv v nepořádku, budeme to
řešit. Sehnat kdykoliv statika není žádný problém.
V tomto případě ho ale není třeba. Povolení nevydával
stavební úřad, ale silniční správní úřad, protože se
jedná o pozemní komunikace,“ pokračuje dále v objasňování problému Martin Dlouhý.
Obavy z toho, že by nová vozovka sahala až k základům kostela a že se zvýší otřesy podloží jsou zbytečné.
„Dopravní zatížení se nezvyšuje, jedná se pouze
o úpravu komunikace. Styková křižovatka bude nahrazena okružní, ale k tomu, že bychom se hranou křižovatky blížili ke kostelu, nedochází. Ba naopak, nová křižovatka bude posunuta dále. S její hranou se vzdálíme
od kostela zhruba o čtvrt metru oproti křižovatce původní,“ říká autor projektu Bohumil Fišer.
Podle Václava Ušáka ale nová křižovatka bude pro
kostel znamenat větší zátěž. „Tam se nepochybně zpomalí provoz. Křižovatkou každý projede, kdežto na kruhovém objezdu se auta zdrží mnohem déle. Budou
objíždět dokola a způsobí více otřesů,“ vidí situaci Václav Ušák.
Podle Bohumila Fišera však kruhový objezd statiku
kostela neovlivní. „Až dosud tam auta musela také
brzdit. V křižovatce byly velmi špatné rozhledové podmínky a plynule odbočit vlevo tam bylo nemožné. Není
to v žádném případě žádná negativní změna,“ vysvětluje Bohumil Fišer.

Rok 1989 - rok nadějí a zázraků
je název výstavy uspořádané Občanským sdružením
MUSEUM Lovosice, Městem Lovosice a Kulturním střediskem LOVOŠ, která byla otevřena 16.11.2009 v klubovně Kulturního střediska. Je sestavena z dobových
dokumentů a podává obraz o dění v Lovosicích v období
převratných změn. Pro eventuelní zájemce je šance
shlédnout ji do 4. prosince, kdy výstava končí.
Zvou pořadatelé a redakce Lovosického dnešku.
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HAZARD V LOVOSICÍCH
Ač je doba ekonomické krize, tak na hazardní hry to
velký vliv zřejmě nemá. V Lovosicích je řada míst kde se tyto
hry provozují. Pro tuto činnost, či pro lidi, kteří hráčské vášni
propadli po delší dobu, existuje speciální název. A to gamblerství. Jedná se nepochybně o psychickou návykovou
činnost, kterou lze přirovnat ke kouření, pití alkoholu nebo
konzumaci drog. Lidé, kteří totálně propadnou gamblerství,
a tedy závislosti, často končí špatně. Dluhy a rozvrat v rodině. Někdy také sebevražda, nebo v lepším případě bezdomovectví. U těch, kteří si to včas uvědomí, existuje přes
léčebnou kůru a pevnou vůli, cesta zpátky. Že silně převažuje mužská populace dodávat jistě netřeba. A důvod? Muži
přece rádi a více riskují....!?

o nějakou nezákonnou činnost, jak by se někdo mohl mylně
domnívat.
Jaké hazardní hry se v Lovosicích provozují a na kolika místech? Jaký má tento fenomén trend?
* Videoloterijní terminály, rulety - nejsou v kompetenci
města, ale ministerstva financí
* Výherní hrací přístroje /VHP/ - povoluje město pro svůj
územní obvod, v současné době jsou VHP umístěny celkem
v 17 provozovnách (což jsou restaurace a herny, kterých je
7). Mám-li konstatovat trend, pak musím porovnat alespoň
2 roky - v posledních dvou letech se počty povolených VHP
pohybují zhruba na stejné úrovni (asi 10 -15ks).
Podle jakých regulí se tyto hry provozují
a jaká je kontrola?
Povolování provozování VHP podléhá zákonu
č.202/1990 Sb.,o loteriích a jiných podobných hrách
ve znění pozdějších předpisů, dále prováděcí vyhlášce č.223/1993 Sb.,o hracích přístrojích, ve
znění pozdějších předpisů.
Kontrola provozování VHP je dána taktéž výše
uvedeným loterijním zákonem a zákonem o státní
kontrole č.552/1991 Sb. Kontrolu provádí jednak
městský úřad, který provoz VHP povoluje, dále příslušné finanční úřady a ministerstva. Na požádání
města je možno přizvat ke kontrole i pověřenou autorizovanou osobu (Elektrotechnický zkušební ústav v Praze).

Z hazardních her má stát a potažmo město zajímavý finanční profit. Zeptali jsme se na paní Věnceslavy Trestrové na ekonomickém odboru MěÚ, která má tuto záležitost v kompetenci, jak vůbec se hazardním hrám ve městě
„daří“ a co vše to obnáší.
Je nutno ještě podotknout, že nejde v žádném případě
Některá maminka odolá. Bydlí v těsném bytovém domě
o 50m2 a pes, který také potřebuje nějaký prostor, je jasně
obyvatel navíc. Nájemné je už i tak docela vysoké a pes
představuje další platební povinnost.
Jenže jiná maminka neodolá dětskému žadonění a psa
koupí, sežene, dostane, vezme z útulku. Někdo ani nemusí
být maminka a důvody pro držení psa s dětským přáním
vůbec nesouvisí.
První dny a týdny - paráda. Pejsek a dítě jsou si navzájem hračkou. Potom už se trochu okouká a z čistě
krystalické radosti se to pomalu přehoupává do polohy
nutné péče, někdy v časovém tlaku dokonce i obtížné. Navíc - nezřídka je držení psa ve společném bytovém domě
utrpení i pro sousedy.
Pak dítě doroste - pes samozřejmě taky. Dítě má školu
a kamarády, pes už nezaujímá dominantní místo v hrách
a mimoškolních aktivitách. Pes je zvíře společenské, které
nejraději stálou přítomnost člověka, nejlépe pána. Jenže
páníčkové už mají jiné radosti i starosti. Nakonec zvíře putuje do útulku zpět, nebo je »vystoupeno« někde daleko od
domova, v nejlepším putuje případě k jinému „pánovi“. I to
je ale stress - pro zvíře i pro rodinu (kupodivu ano).
Držení psa je neovlivnitelná záležitost majitelů, do které
jim nemůže nikdo mluvit. Demokracie je přece svoboda...
Kde jsou taková hloupá klišé tvrdící, že moje svoboda
končí tam, kde začíná svoboda druhého občana? Kdo
stanoví, kde jsou přesně hranice obou svobod, všech svobod? Že si tu teoretizuji ? Dobře, zde je konkrétní případ:
z balkonu bytu nám spadl na trávník povlak na polštář. Už
to není moc velká radost, ale co - přezuji se, seběhnu dolů,
obejdu dům... Od rohu vidím přehoz a namířím si to
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Co vše musí provozovatel splňovat, aby
mohl tuto činnost na území města provozovat?
Provozovatel musí být českou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti, dále musí
splnit zákonnou podmínku §4b loterního zákona
tj.na zvláštní účet v bance musí složit jistinu ve výši
2 miliony Kč k zajištění pohledávek státu a obcí,
dále fyzické osoby, které mají u provozovatele postavení statutárního orgánu dokládají bezúhonnost výpisem z rejstříku
trestů, který nesmí být v době žádosti starší 3 měsíce, dále
provozovatel dokládá potvrzení o zajištění odborného servisu
VHP, dále dokládá zda má VHP ve vlastnictví nebo v pronájmu. Stanovuje odpovědné osoby, které odpovídají za

Maminko, kup mi pejska...
k němu. První, druhý krok... aaá sakra: ten druhý krok zazněl nějak mazlavě ! Kouknu na botu a hle! „voněla“ nějak
hnědě. Zanadávám si, vyplním s bezohlednými pejskaři celou zoologickou zahradu, otřu si botu o trávu, o jeden trs,
o druhý trs a himbajs! šlápl jsem do druhé hromádky. Nebudu už popisovat detaily, ani věcné, ani verbální.
Vypadá to jako vykonstruovaná situace, ale přísahám,
že jen vypadá. Vracím se s povlakem a zlost na kleté pejskaře začíná malinko ustupovat. S odporem obcházím
místo, kde jsem bruslil, očima kontroluji, jestli ho obcházím
v dostatečné vzdálenosti, když tu na něco šlápnu. V první
chvíli mi nedošlo, že je to nějak tvrdé a už jsem se chystal proklít všechny čokly světa. Naštěstí to byl jen kus větve spadlý při posledním větru. S úlevou jsem si oddechl,
ještě jednou zkontroloval klacek a hle! na stopu od klacku
leželo další psí hovno. To už mi nedalo a opatrně, opatrně
jsem prošmejdil asi 40 m2 toho, co by mělo být trávníkem.
Počet devíti psích výkalů to kandidovalo spíš na jméno
hovník, v nejlepším případě trusník.
Musím v zájmu objektivity přiznat, že jsou i tací, již po
svém zvířecím příteli uklidí. Jenže tento článek je o takových, jejichž pes po uvolnění z vodítka udělá tři kroky (v
reálu: od své asi osmnáctileté „paní“), nahrbí hřbet - a jede.
„Paní“ hledí na opačnou stranu s výrazem „to je zajímavé,
tohle zvíře vůbec neznám“...
Nejsem hlupák, je mi jasné, že Městská policie má cel-

zákaz hry osob mladších 18 let na VHP (v hernách za zákaz
vstupu) pro provozovnu, do které žádá povolení, dále ke každému VHP předkládá výpisy z osvědčení VHP státní zkušebny, herní plány, návody na hru a způsob a podmínky manipulace, dále dokládá smluvní vztah mezi ním a majitelem
provozovny (smlouvou o provozování VHP).
Jaká částka jde z hazardní hry provozovateli, kolik
připadne státu resp. městskému rozpočtu? Jakou
částku platí provozovatel městu ročně za jeden hrací automat?
Úhrady, které platí provozovatel městu a které jsou závislé
od doby, na kterou provozovatel žádá povolení:
* Správní poplatek = platí se za vydání povolení k provozu VHP, je stanoven sazebníkem správních poplatků,
který je přílohou zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
za 1 ks VHP při povolení nejdéle na 3 měsíce činí 10 000 Kč,
při povolení nejdéle na 6 měsíců činí 16 000 Kč a při povolení nejdéle na 1 kalendářní rok činí 30 000 Kč. Z vybraných
správních poplatků zůstává městu pouze polovina,
druhá polovina se odvádí do státního rozpočtu.
* Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č. 3/98
a činí za 1 výherní hrací přístroj 5 000 Kč na čtvrtletí, tzn. na
1 VHP 20 000 Kč/rok. Tato částka zůstává celá městu.
* Odvod části výtěžku za uplynulé účetní období (rok)
dle §4 loterního zákona ve výši 6-20% z tržeb provozovatelů
snížených o uhrazené správní a místní poplatky a náklady
státního dozoru. Tato částka zůstává taktéž celá městu.
Nyní ke skutečným příjmům:
Za poslední dva roky se pohybují vydaná povolení v našem městě v rozmezí 85 -100 VHP na pololetí. Budeme-li vycházet z toho nižšího počtu, tj. 85ks VHP, pak příjmy města
činí:
Za správní poplatky: 2 x 85 x 16 000 = 2 720 000 Kč:
2 = 1 360 000 Kč/rok)
Za místní poplatky: 85 x 20 000 = 1 700 000 Kč
Za odvod výtěžku provozovatele městu za 2008 - cca
1 490 000 Kč
Uvedená skutečnost je platná ke 30.9.2009.
Nemá vášeň k hazardu vliv, byť následně, na kriminalitu ve městě?
Tuto záležitost nemohu posuzovat a vyjadřovat se k ní,
neboť to není v mé kompetenci. Je to spíše záležitostí Městské policie, Policie ČR a psychologů.
Děkuji za odpovědi
-jvkem dost práce s udržováním pořádku mezi lidmi a nemá
čas na takovou psinu. Ke všemu ještě ani dvacet dobrých
policajtů neuhlídá všechna tato čuňata ve městě. Obyčejný
občan, pokud na takového „pána“ se psem napomene, většinou narazí na agresi, nebo dokonce na hrozbu : Já toho
psa pustím a vysvětli to jemu!
Držení psů je částečně módní vlna, částečně náhrada
za porušené, nebo chybějící kontakty mezi lidmi. Přesto
se domnívám, že by se mělo přiměřenými prostředky
omezit. Počítám, že v tomto případě je strategie lepší,
než taktika. Taktika - to by byly restrikce za přistižení při
znečišťování města. Strategie je zvýšení poplatků tam,
kde držení psa není nutností. Tyto výjimečné případy jsou
celkem vyčerpávajícím způsobem vyjmenovány
v Obecně závazné vyhlášce města Lovosic č. 7/2005
o místním poplatku ze psů.
Žel - sankce za hříchy, o kterých pojednává tento článek nejsou popsány, definovány a sazbovány nikde asi
proto, o čem jsem už napsal. Obdivuji psy - vodiče, psy policejní, uznávám potřebnost psů - hlídačů - třeba i na
dvorku rodinného domku, ale vůbec neuznávám zvíře
v panelákovém bytě, kterého si pán drží jen proto, že
nikdo jiný ho neposlouchá a ani nesnese. Neuznávám
držení psa jako módního doplňku.
Není jiné pomoci, než zvýšit sazby za držení psů, evidentně držených jako hračky, módní předměty či z důvodů
podobných, a prostředky takto získané použít na úklid
města.
Závěrem: Od té příhody se třemi exkrementy až pětkrát
kontroluji kolíčky, jimiž připevňujeme na balkoně schnoucí
textilie...
-jč-

Zvířátka i strašidla těšila žáky v říjnu, začátkem prosince je potěší nové šatny
Základní škola Antonína Baráka oslaví
v příštím roce 50. výročí svého trvání; školní budova je nejmladší v Lovosicích. Škole se říkávalo „U Letadla“, také „Trojka“, a od 1. září
2001 nese čestný titul ZŠ Antonína Baráka po
svém prvním řediteli a malíři Českého středohoří. Pan ředitel, čestný občan města Lovosice,
by měl určitě ze své školy radost.

Novinky ze ZŠ
Antonína Baráka

Projekt „Den zvířat“
Celý první stupeň vyrazil 12. října do ZOO
v Ústí nad Labem. Pro nepřízeň počasí měly
děti zahradu a zvířátka víceméně jen pro sebe
a chvílemi dokonce i vysvitlo sluníčko a vítr
ustal. Děti dostaly listy s úkoly, které pilně plnily,
obtížnost úloh byla přizpůsobena věku. Menší
děti odpovídaly převážně ústně a hlavně pak ve
škole zvířátka kreslily, starší žáci měli zadání
nelehká. Dozvěděli se ale hodně nového, kde
různé živočišné druhy žijí, čím se živí a jak
mnoho druhů je ohrožených. Ti nejstarší dokonce navrhovali plány na jejich záchranu.
Všichni také zvířátka fotografovali a už se těší
na další den se zvířátky, třeba v chomutovském zooparku.
Přijďte se bát do strašidelné školy v Lovosicích
lákaly v pondělí 26. září nebojácné návštěvníky hezké malované plakátky. Těch odvážných se našlo mnoho; před 17 hodinou se
vytvořila před vstupem do strašidelné školy pořádná fronta zvědavců - větší děti samotné,
menší v doprovodu rodičů. Škola byla plná pohádkových bytostí i opravdových strašidel.
Světlo zprostředkovávaly vydlabané „halloweenské“ dýně se svíčkami. Děti plnily různé
úkoly, procházely pavučinovým bludištěm, prolézaly jeskynním tunelem a strašidelnou laboratoří. Třídy byly proměněny ve sluje plné ne-

Lovosičtí gymnazisté zvítězili v Euroduelu
Úterní podvečer třetího listopadového dne letošního roku byl v Kulturním středisku Lovoš ve znamení
debatování nad evropskou otázkou. Uskutečnil se zde
finální večer projektu a soutěže Euroduel, ve kterém
naše město a svou školu reprezentovali studenti Gymnázia Lovosice.
Co je Euroduel? Je to projekt, jehož cílem je iniciovat diskusi mezi středoškolskými studenty nad evropskými tématy. Projekt Euroduel je o argumentačním
střetu, vynalézavosti a týmové spolupráci soutěžících
studentských týmů. Každou školu reprezentuje sedmičlenný tým studentů, kteří se nebojí živé diskuse se
soupeři z jiné školy a před publikem. Na základě dříve
vypracovaných dokumentů bylo do projektu vybráno
pouze deset týmů z České republiky. Barvy našeho
gymnázia hájil tým složený ze studentů oktávy
a čtvrtého ročníku. Tento tým si zvolil název Future, jelikož se podle nich evropská problematika přímo dotýká
naší budoucnosti. Pro studenty a jejich spolužáky byl
také v rámci projektu připraven interaktivní vzdělávací
workshop, kde se přiučili metodě britské parlamentní
debaty a zároveň se dozvěděli od pozvaných odborníků něco k tématu, o kterém budou se svými protivníky diskutovat. Čeho se týkal Euroduel v Lovosicích? Prvním téma Euroduelu bylo zaměřeno na
integraci Evropské unie a Lisabonskou reformní
smlouvu. Tvrzení pro debatu znělo "Ratifikace Lisabonské smlouvy je v zájmu občanů České republiky."
Lovosičtí soutěžili s týmem Spošáků z České Lípy
a na rozdíl od svých soupeřů, tým Future obhajoval stanovisko PROTI tomuto tvrzení. Týmy si samozřejmě
nemohly předem vybrat, jaký postoj chtějí v této otázce
zaujmout.
Finálovému večeru v Lovoši, který měl podobu pre-

stižní debatní soutěže, byl uváděn moderátorem a odehrával se před plným sálem, předcházela spousta
práce jako vytváření podkladových dokumentů, příprava projevů pro řečníky, zpochybňování argumentů
soupeře a chystání se na diskuzi. O vítězi nakonec rozhodli diváci přítomní v sále. Nemyslete si ale, že lovosičtí měli výhodu domácí půdy a vyhráli díky podpoře
vlastního publika. Každý tým si s sebou mohl přivést
maximálně padesát fanoušků, kteří o tvrzení hlasovali
před a po debatě. Rozdíl hlasů před a po určil, kdo
bude vítěz. Jednoduše řečeno, vyhrál tým, kterému se
během večera podařilo svými argumenty změnit názor
nejvíce lidí v sále. A to se povedlo týmu Future z Gymnázia Lovosice. Tím ale večer nekončil, Future museli
okamžitě vytvořit závěrečnou rezoluci, která se rovnala
kompromisu mezi oběma opačnými postoji týmů. Tuto
rezoluci jim museli schválit jak Spošáci, tak diváci.
Potřebovali podporu šedesáti procent lidí, získali šedesát jedna procent. Jak krásný, těsný výsledek, typický pro českou politiku. Tuto rezoluci musí nyní Future dále rozpracovat a mohou se těšit, že jejich názory
budou otištěny v časopisu Respekt.
Na závěr nějaké zajímavosti a čísla ze zákulisí Euroduelu: Do Euroduelu se aktivně zapojí celkem 70 studentů z deseti krajských měst. Realizační tým v rámci
Euroduelu ujede minimálně 2988 km. Soutěžící studentské týmy v rámci Euroduelu dohromady ujedou
405 km. Euroduelu se celkově zúčastní 41 studentek
a 29 studentů. Pokud vás projekt Euroduel více zajímá,
můžete se dozvědět detailní informace na jeho internetových stránkách. Přejme všem členům týmu Future
další vítězství a úspěšné složení maturitní zkoušky,
která je v letošní školním roce všechny čeká.
Lukáš Vlasák,Gymnázium Lovosice

topýrů, pavouků, sov a jiných čarodějnických
zvířat, nechyběl ani kostlivec a další lebky
a hnáty. I sama paní ředitelka se převtělila ve
věštkyni a prorokovala návštěvníkům příští
osud.
Děti pilně sbíraly razítka do kartičky v podobě
Ducha nebo Netopýra a nakonec dostaly Diplom
za absolvování strašidelné školy. Nultý ročník se
všem líbil, menší děti byly ale rády, že mají maminky sebou. Přece jen se neví, co to vlastně
strašidlo udělá ... Všichni se těší, že za rok přijde strašidel, duchů a čarodějnic ještě více.
Nové šatny - dárek k Mikuláši
V polovině září zahájila firma Miloslav Nekolný Lovosice přístavbu šaten na boční straně
školní budovy. Stavba rychle pokračuje a počátkem prosince by se žáci 2. stupně ZŠ Antonína Baráka měli dočkat nového vchodu do
školy. Dosavadní šatny nevyhovovaly z hlediska hygieny, problém trval už od rozdělení šaten. Šatny pro druhý stupeň byly tehdy přestěhovány do průchodu k tělocvičně a bylo
předpokládáno, že jde jen o provizorní řešení;
dočasnost trvala celých devět let. Původně byl
plán, vybudovat nové šatny v prostoru bývalé
kotelny v suterénu, ale náklady na protipožární
úpravy by byly příliš vysoké. Proto byla zvolena
ekonomičtější varianta s přístavbou. Celkové
náklady na nové šatny činí 3,75 milionu korun.
Až vstoupí žáci 2. stupně poprvé novým
vchodem do budovy, budou příjemně překvapeni. Každý žák bude mít svou uzamykatelnou
skříňku-šatnu, děti to mohou považovat třeba
za nadílku od Mikuláše. Prostor bude rozdělen
na dvě části, pravděpodobně pro mladší žáky
(6. a 7. třídy) a pro starší žáky (8. a 9. třídy).
V tomto roce se ještě uskuteční 7. 12. 2009 projektový den „Vánoční zvyky“ a ve dnech 8. - 18.
12. 2009 prodejní vánoční výstavka žákovských prací, na kterou škola všechny občany co
nejsrdečněji zve.
Hz

Globální přetvářka
Lovosický student Lukáš Vlasák vyhrál žurnalistickou soutěž
V souvislosti se Světovým dnem svobody a tisku vyhlásil severočeský Syndikát novinářů ČR - Severočeský region na podzim roku
2008 žurnalistickou soutěž. Cena Bohumila Brádle byla vyhlášena jako
pocta dlouholetému členovi Syndikátu, publicistovi a rozhlasovému redaktorovi. Témata byla volná, podmínkou bylo pouze dodržení žurnalistických zákonitostí a stylů. Ze zaslaných děl vybírali ta nejlepší publicistka a spisovatelka Věra Bartošková z Duchcova a Ústečan
Ladislav Muška, předseda Severočeské obce spisovatelů, který byl
předsedou hodnotící komise.
Výsledky 1. ročníku soutěže o Cenu Bohumila Brádle - Kategorie
do 20 let:
1. místo –
Lukáš Vlasák, Lovosice, Globální přetvářka
2. místo –
Tereza Bodláková, Dubí, Definice nevěry
3. místo –
Michaela Rochovanská, recenze na film
Čestné uznání – Barbora Nesměráková
Student oktávy Gymnázia Lovosice Lukáš Vlasák poslal do
soutěže v květnu 2009 tři příspěvky. Porotce zaujal prací Globální přetvařování, za kterou obdržel diplom a finanční odměnu. Tehdejší septimán se v článku zamýšlí nad obojakostí zemí, které na jedné straně
nesouhlasí s pořádáním Olympiády v Pekingu a pořádají demonstrace na podporu Tibetu, ale co se týče hospodářské spolupráce, hodlají mnohé světové země s Čínou spolupracovat a vesele s ní obchodují. Porotci ocenili nejen přesný popis stavu, ale i vyslovení studentova
vlastního názoru. Lukáš napsal již několik článků do našeho měsíčníku
(Sladká Belgie, V Doupovských horách aj.) a také v tomto čísle otiskujeme jeho populárně vědecký článek Přednáška o termojaderné fúzi.
Povolání novináře by chtěl Lukáš vykonávat jako své životní, tak se alespoň vyjádřil na oficiálním vyhodnocení soutěže. K úspěchu v žurnalistice Lukášovi blahopřejeme a přejme mu, aby mu jeho plány vyšly
a abychom se s jeho články setkávali i v příštích letech.
Hz
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Bezpečnost práce v podnicích Lovosicka
V minulém čísle Lovosického dneška na otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci odpovídali pánové
V. Černý (Opavia - LU Deli) a M. Suchý (Lovochemie).
V tomto čísle uzavírá danou problematiku z pohledu Lafarge
Cement a. s. se sídlem v Čížkovicích pan Ing. Pavel Bartejs, manažer bezpečnosti práce.

Můžete říci podle jakých pravidel a legislativy se ve
vaší firmě řídí bezpečnost práce a ochrana zdraví? Přibližte stručně, prosím, nastavený systém a jeho filozofii.
Naše společnost se řídí jednak platnými právními předpisy,
ale také pravidly Skupiny Lafarge, která jdou v nárocích nejen v bezpečnosti práce a ochraně zdraví často ještě mnohem
dál. Lafarge filozofie vychází z uznávání naší nejvyšší firemní
hodnoty - lidského života a zdraví. Cítíme se zodpovědni za
všechny pracovníky, kteří se u nás vyskytují. Tedy nejen za
vlastní zaměstnance, ale i za naše dodavatele a zákazníky.
Skupina Lafarge (asi 80 tisíc zaměstnanců) si z dlouhodobého
hlediska klade za cíl připojit se mezi nejlepší průmyslové podniky světa, a to i v bezpečnosti práce, kterou vnímáme jako nedílnou součást našich každodenních činností.
Jakou roli hraje v této problematice prevence?
Chceme-li předcházet úrazům, musíme znát jejich příčiny.
Provedeme-li poctivou analýzu důvodů proč se zraňujeme,
tak zjistíme, že v naprosté většině případů je příčinou úrazu
naše chování: spěcháme, jsme nesoustředění na to, co děláme, jsme líní a pohodlní dělat věci pořádně, nesouhlasíme
s ochrannými opatřeními - obtěžují nás nebo některá nevhodná dokonce možnost úrazu zvyšují, neuvědomujeme si,
co se nám může stát, nikdo po nás nikdy nechtěl při práci
myslet na ochranu vlastního zdraví, nikdy jsme se přece při
té dané činnosti nezranili apod.
Jestli s tímto souhlasíme, tak se pojďme ptát dál jak
naše chování změnit, abychom si více uvědomovali, co se
může stát? Abychom se chtěli, tedy ne museli, více chránit.
Jak v naší hlavě přehodnotit, že je důležitější se vrátit ke své
rodině, k přátelům či ke koníčkům, než se vystavovat možnosti vážného zranění se za cenu např. urychlení práce? Jak
tedy účinně předcházet úrazům? Nebo spíš jak to děláme
u nás?
- Zapojujeme do bezpečnosti co nejvíce pracovníků. A to
včetně nejvyššího vedení. Tam to všechno začíná, ale
může i končit, když není vůle a vnitřní přesvědčení
o smyslu tohoto konání.
- V lidech pěstujeme návyk se před prací ptát nejen ‘co
budu dělat‘, ale i ‘co se mi při tom může stát a jak se
mám chránit‘.
- Motivujeme pracovníky, jak např. dárky či finančními odměnami, tak disciplinárními opatřeními.
- Snažíme se, aby pravidla byla stručná, srozumitelná
a praktická. S jasně definovanou zodpovědností.
Prevence pro nás znamená dvě věci: jednak ze strany ve-
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(2. část)

dení, tedy každého vedoucího pracovníka, nulovou toleranci
k porušování stanovených pravidel při vytipovaných nebezpečných činnostech a dále také aktivní výchova pracovníků
zaměřená na identifikaci rizik. Mezi vysoce nebezpečné činnosti patří práce ve výškách, práce v některých uzavřených
prostorách (např. v cementových silech), provoz mobilních zařízení (nakladače apod.) a práce na nich.
Pro zlepšení chování pracovníků máme zaveden systém
tzv. vnitřních auditů bezpečnosti, kdy 42 vedoucích pracovníků ze všech úrovní (Lafarge Cement, a.s. má 184 zaměstnanců), nejčastěji po dvojicích cíleně vyrazí do provozu,
všímají si pracovníků při jejich práci, jejich reakcí a následně s nimi hovoří o svých pozorovaných skutečnostech,
ptají se na nebezpečné činnosti, diskutují o způsobech
ochrany, chválí, vyjadřují obavy nad možným zraněním se,
ale i trestají. Je dokázáno průmyslovou zkušeností, že tato
metoda rozhovorů s lidmi je z dlouhodobého hlediska daleko
nejúčinnější ve snižování počtu úrazů.
Ke kolika úrazům ročně u vás dochází? Jaká je jejich
závažnost? Jaký je trend úrazovosti v posledních téměř
10 letech? Jaký je v tomto období nejdelší časový úsek,
kdy nebyl v podniku registrován žádný úraz?
Za posledních 550 dní (k 29.9.2009) jsme neměli žádný
úraz zaměstnance, dodavatele a ani jiné osoby přítomné
v cementárně. Tedy takový úraz, kdy by daný pracovník nepřišel příští den do práce nebo na směnu. Máme drobná poranění, ale pracovníci po ošetření mohou bez problému pokračovat v práci. Taková drobná poranění se stávají
v průměru 2-3 za rok.
Pro přehled čtenářů uvádím přehled počtu úrazů v letech
1998 - 2008 : 1998/8, 1999/4, 2000/2, 2001/2, 2002/0,
2003/2, 2004/1, 2005/0, 2006/0, 2007/1 a 2008/1. V r. 2009
zatím 0. Od r. 2003 do zmíněné statistiky započítáváme
i úrazy dodavatelů a zákazníků pohybujících se v areálu závodu. Nejdelší období bez úrazu bylo 1107 dní, od srpna
2004 do října 2007.
Došlo ve vaší firmě za posledních 5 let, tedy od
r. 2004 včetně, ke smrtelnému úrazu či úrazu s trvalými
následky?
Naštěstí k ničemu takovému za posledních pět let nedošlo. Před osmi lety vylezl jeden zaměstnanec na oplocení
napínací stanice běžícího pásového dopravníku tak nešťastně, že mu utrhl ruku. Samozřejmě v hrubém rozporu
s bezpečnostními předpisy a stanovenými postupy.
Došlo za posledních 10 let (od r. 2000) ve vaší firmě
k výskytu nemoci z povolání? Jak tomuto problému ve
firmě předcházíte?
K žádnému výskytu nemoci z povolání nedošlo. Máme vytipované rizikové faktory pracovního prostředí, jako je hluk,
prach, vibrace, chemické látky apod. Pracovníci jsou pokud
možno chráněni tím, že je danému riziku nevystavujeme. Pokud je vůbec do daného rizikového prostředí musíme poslat,
snažíme se je všechny chránit něčím trvalým, např. filtrem
odprašujícím zařízení, a jen v případě, že nenajdeme účinnější metodu ochrany, jsou vybaveni kvalitními osobními
ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci vystaveni takovým rizikům jsou evidováni a chodí na pravidelné speciální lékařské prohlídky.
V souvislosti s uváděnou tématikou jsou důležité
preventivní lékařské prohlídky. Jaká má vaše firma
v tomto směru nastavena pravidla?
Jistě. Každý zaměstnanec, podle tzv. kategorie práce
(zjednodušeně: riziková/neriziková) absolvuje preventivní
lékařské prohlídky podle stanoveného harmonogramu.
Určitým problémem mohou být úrazy zaměstnanců
externích firem. Jak v těchto případech postupujete?
Jsou tyto úrazy zahrnuty do statistik, či nikoliv?
Jak jsem zmínil, vnímáme externí pracovníky, jako kdyby
to byli zaměstnanci. Cítíme za ně i stejnou zodpovědnost.
Pro všechny pochopitelně platí také stejná pravidla. Obzvlášť se věnujeme stálým dodavatelům. Velmi pozorní jsme
v období tzv. zimních oprav, kdy koncentrace externistů dosahuje několika stovek lidí. Úraz dodavatele je pro nás
stejně závažný jako úraz zaměstnance a je zahrnován do
statistik úrazovosti.

Jak je ve firmě nastaven kontrolní mechanismus bezpečnosti práce? Jak spolupracujete s odbory a se státními orgány? Jsou jednotlivá oddělení na úrazovosti nějak zainteresována?
Pro nás je klíčové, jak se pracovníci chrání při konkrétní
pracovní činnosti na konkrétním pracovním místě. Proto
provádíme zmiňované audity. Při auditech kromě vlastního
působení na pracovníky samozřejmě také provádíme kontrolu dodržování pravidel.
Dále jednou za dva týdny zasedá Komise bezpečnosti, jejímiž členy jsou ředitel společnosti, technický, výrobní a personální ředitel, předseda odborové organizace, vedoucí mechanické dílny a manažer bezpečnosti. Tam řešíme
systémové otázky bezpečnosti práce, diskutujeme a rozhodujeme o dalších zlepšeních.
Jednotlivá oddělení nejsou finančně motivována. Ale motivujeme všechny pracovníky např. dárkem za zimní opravy
v případě, že se během nich nestane žádný úraz. Nebo
máme soutěž ‘Dobré nápady‘, kde v kategorii bezpečnosti
práce odměňujeme nejlepší návrhy na předcházení úrazům.
Jak jsou lidé, kteří poruší bezpečnost práce, sankcionováni? Máte stanovena kriteria a druhy postihů?
Jaká je jejich četnost ?
Poruší-li zaměstnanec vážným způsobem některé z pravidel bezpečnosti, dostane od ředitele a.s. tzv. vytýkací dopis. Za posledních pět let byly takové dopisy dva. Jinak
mírné porušení pravidel se řeší domluvou na místě, popř.
oznámením vedoucímu. Blokové pokuty neudělujeme, ovšem obvykle krátíme pohyblivou složku mzdy. Pro zajímavost
uvádím, že vystaví-li se vysokému riziku pracovník dodavatele, tak jej vykážeme natrvalo z cementárny. To se stalo
předloni celkem pěti lidem při práci ve výšce bez jištění se
a jednomu pro broušení bez ochrany očí. Loni jsme podobně
vykázali ‘jen‘ dva.
Za prostředkování rozhovoru děkuji manažerce externí
komunikace Mileně Hucanové z firmy Lafarge Cement a.s.
-jv-

Co je nového v ZUŠ
Základní umělecká škola je doslova „nabita“ velkým
množstvím žáků, zejména v hudebním oboru. Zájem
o hudbu klasickou a populární je vyrovnaný, k nárůstu
žáků dochází nejen v Lovosicích, ale i v Třebenicích,
Třebívlicích a Velemíně.
Škola se musela vnitřně vyrovnat s nedostačujícími
výukovými prostorami, aby všichni učitelé a žáci měli
„střechu nad hlavou“.
V pedagogickém sboru se objevily tři nové tváře
a osobnosti hudebního a pedagogického světa:
Olga Škrancová, Diplomovaná specialistka, absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha, je zpěvačkou pražské populární scény s úspěšnou praxí
v oboru jazzový zpěv.
Mgr. Adolf Škarda vyučuje přípravnou hudební výchovu na MŠ Resslova a Sady pionýrů, motivační nástroj elektrofonické klávesové nástroje, působil třicet let
jako ředitel Základní školy v Křešicích a je prezidentem
Pěveckého sdružení litoměřických učitelů.
Tomáš Brázda, Diplomovaný umělec, absolvoval
Pražskou konzervatoř a je pěvcem Divadla opery a baletu v Ústí nad Labem a v Liberci.
Ostatní učitelé zůstali na svých místech. Na mateřské dovolené jsou Mgr. Julie Nepustilová a Mgr. Jana
Klímová, za kterou zastupuje Ludmila Jelínková jako
dlouholetá učitelka výtvarného oboru na naší škole.
Svoji koncertní činnost jsme zahájili vystoupením
souborů na Václavské pouti 28.9.2009 a další vystoupení jsou zveřejněna na webových stránkách a dalších
propagačních materiálech. V letošním školním roce se
připravujeme na Národní soutěž ZUŠ v oborech komorní hra smyčcových a dechových nástrojů, bicích
nástrojů a ve hře orchestrů.
MgA. Jiří Lhotský
Ředitel ZUŠ Lovosice

Tradice bleších trhů v Lovosicích...

Existuje zatím jenom v našich představách, ale
je to jeden z našich cílů.Víme nejlépe, kolik stojí
potřeby spojené s péčí o děti a ne všechny maminky mají dostatek prostředků…
Ve dnech 3. - 6. listopadu se konal v KS Lovoš 1.
ročník blešího trhu dětského oblečení, hraček a potřeb
pro děti. Maminky přinesly kvalitní a většinou značkové
oblečení (nechyběly značky NEXT, Gap, C&Y, Topolino,
H&M), oceněné velmi příjemnými cenami. V nabídce se
objevily i autosedačky, kočárky, hračky pro děti, knihy,
brusle, těhotenské oblečení a potřeby pro miminka.
Celkem 41 prodávajících nabízelo přes 1000 věcí. Některé věci byly zcela zdarma nebo za symbolický poplatek, který byl celý věnován vznikajícímu mateřskému centru Mozaika o.s. Prodávající darovali 10%

svého zisku mateřskému centru. Tento výtěžek bude investován do vybavení mateřského centra, jehož otevření se plánuje na začátek roku 2010. Informace o nabízených aktivitách mateřského centra jsou vyvěšeny
na stálé nástěnce ve vestibulu MěÚ Lovosice.
Děkujeme nejen všem prodávajícím a kupujícím, ale
také všem dobrovolníkům, kteří zdarma pomohli realizovat naši myšlenku. Již teď se těšíme na 2. jarní
bleší trh, který plánujeme rozšířit i pro oblečení a potřeby dětí školního věku, a vyzýváme Vás: podpořte
a navštivte nás na jaře - budete příjemně překvapeni a levně nakoupíte velmi pěkné věci!
Občanské sdružení Mozaika přeje všem dětem a lidem krásné vánoční dny, hlavně pohodu a spousty
lásky.
Za Mozaiku o.s. Alena Ptáčková a Irena Tomášková

Hledáme sponzory pro MOZAIKU
Vážení podnikatelé a občané, dovolte nám, abychom se
Vám představily: jsme nezisková organizace MOZAIKA
o.s., kterou založily maminky na mateřské dovolené, s cílem otevřít v Lovosicích „mateřské a rodinné centrum“.
Co je naším cílem?
poskytovat sociální a jiné služby zejména dětem, mladým lidem a rodinám s důrazem na aktivní trávení volného času posilovat rodinné hodnoty, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve
společnosti podporovat zdravý vývoj dětí na principu komunitní práce vytvářet prostor pro aktivní
zapojení veřejnosti a obyvatelů lokality, ve které
sdružení působí podporovat vzdělávání členů
sdružení, dobrovolníků i veřejnosti, včetně vzdělávání se zaměřením na získávání dovedností
pro uplatnění na trhu práce.
Podařilo se nám získat nebytový prostor v Přívozní ulici (Lovosice). Pracujeme na studii využití dalších nebytových prostor a rády bychom
od ledna zahájily aktivní činnost (hlavně pro děti
od narození do 3 let): cvičení, výtvarné dílny, jazykové kurzy a mnoho dalšího. Plánujeme i pro
rodiče hlídání dětí od 2 do 6 let (v rámci našich
programů). Máme program, znalosti, zkušenosti
a chuť pracovat s dětmi i dospělými!
„Hledáme strategického partnera, který
nám pomůže zrealizovat naši myšlenku“

Pomoci nám můžete:
* jakýmkoliv jednorázovým nebo pravidelným
finančním příspěvkem
* materiálním příspěvkem (dle vašeho oboru)
* dobrovolnickou činností (řemeslné a pomocné práce)
* věcným darem
Co Vám nabízíme? Pravidelnou prezentaci:
* na veškerých našich prezentačních materiálech
* na našich veřejných akcí
* na našich webových stránkách (připravujeme)
Samozřejmostí je sponzorská smlouva s vyčíslením finančního či věcného daru.
„Vážení sponzoři, žádný dar není pro nás
malý! Každá pomoc je vítaná“
Rády se s Vámi setkáme a osobně představíme naši neziskovou organizaci Mozaika o.s.
kontaktní osoba: Mgr. Alena Ptáčková, tel:
725 177 262, Škroupova 780/1, 410 02 Lovosice, IČ: 228 334 404, č. ú.: 232 960 350 / 0300,
email: email: mclovosice@seznam.cz

Litoměřicko má své zastoupení ve vedení

TOP 09 Ústeckého kraje ustavena
Za účasti pana poslance Ing. Miroslava Kalouska, roudnického starosty
PharmDr. J. Bakeše Ph.D. a čestných hostů generálního sekretáře TOP 09
Ing. V. Kubaty a lídra kandidátky Dr. Ing. J. Drábka se uskutečnil dne 6. 11. 2009
ustavující volební sněm TOP 09 Ústeckého kraje. Volby probíhaly v Ústí nad Labem v prostorech paláce ZDAR, kde sídlí i krajská kancelář strany.
Ustavující schůze se zúčastnilo 49 delegátu z 52 nominovaných jednotlivými
okresními organizacemi. Za Litoměřický sněm bylo přítomno všech 7 delegátu, kteří
byli zvolení jako zástupci okresu Litoměřice v říjnu 2009 pro krajský sněm. Reprezentanti Litoměřicka získali ve vedení krajské organizace TOP 09 dvě důležitá místa.
Jedno místo má náš okres ve výboru krajského sněmu, to obsadil Mgr. T. Brabec
a úspěchem, ale i velkým závazkem, pro zástupce Litoměřicka, je zisk jednoho ze tří
křesel místopředsedů krajského předsednictva TOP 09. Místopředsedou se stal
předseda litoměřického okresního sněmu Ing. Z. Šoral. Volby probíhaly velmi hladce
a ve velice družné atmosféře. Předsedou byl zvolen Bc. J. Teufel a další dvě místopředsednická křesla obsadili Ing. P. Měsíc a P. Boček. Důležitou byla také volba delegátů do celorepublikového sněmu strany, který proběhne na konci listopadu v Praze,
a i zde budou působit dva zástupci Litoměřicka, Ing. J. Marek a Ing. Z. Šoral.
Motto TOP 09 Ústeckého kraje bylo tlumočeno novým předsedou panem Teuflem : „Bezmezná vnitřní jednota, více žen v politice a obyčejný lidský přístup“.
V tomto gardu bude řídit své kroky i TOP 09 na Litoměřicku, která začíná postupně
pracovat na přípravě priorit regionálního programu.
Ing. Z. Šoral

Mikuláš je za dveřmi
Ve čtvrtek 3.prosince v 15 hodin k nám do Elka
přijde s nadílkou Mikuláš a rozdá všem hodným dětem dárky.
Na sobotu 6.prosince připravuje náš turistický
oddíl pochod na Lovoš pod názvem Lovosická vánočka aneb O měšec zlého správce. Jako každoročně je během výstupu na Lovoš připravena
spousta zajímavých soutěží.
Všem přejeme příjemně a v klidu prožité vánoční
svátky a dětem hodně dárků pod stromečkem.
Věra Hamerníková

Diamantová svatba manželů Procházkových
Radostná událost se udála
v Yacht klubu v přívozní ulici v sobotu
31. října 2009. Rodina a přátelé se
zde sešli, aby oslavili 60 let společného života manželů Danušky
a Zdeňka Procházkových. Tento životní krok jim připomněl starosta Lovosic Jan Kulhánek a matrikářka
Anna Stará, kteří zde v Yacht klubu
pro diamantové manžele uskutečnili
slavnostní obřad a k tomuto významnému výročí jim blahopřáli. Obdiv nad tímto dlouhotrvajícím vztahem lze asi těžko vyjádřit slovy. Připomeňme tedy alespoň něco málo ze začátků jejich společného
života. Pan Zdeněk Procházka a slečna Danuška Šillerová se seznámili v Lovosicích poté, kdy Zdeněk nastoupil do zaměstnání v Deli. Dlouho neotáleli a po osmi měsíčním vztahu se dne 29.10.1949
dostavili k oltáři. Manželské soužití jim naplnila nejen jejich vzájemná láska, ale také jejich tři synové:
nejstarší Zdeněk, Libor a Jan. Mnoho radostí v životě jim také přináší vnučky Andrea s Ivou, Zdeňkovy dcery z prvního manželství a Petra z druhého a Janovy dcery Eva a Jana. Stále v plné síle si
mohou dosyta užívat i své 3 pravnučky Andrey dceru Elišku a Ivy dcery Pavlu a Veroniku. I my jim
přejeme mnoho dalších let prožitých ve zdraví a stejné pohodě jako dosud.
(hv)
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Čestná medaile pro Tomáše Rotbauera
Městečko Třebenice se může chlubit jedním z nejlepších
strážníků v regionu. Třebenický strážník Tomáš Rotbauer obdržel totiž 16. října výjimečné ocenění. Petr Vágner, vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR na Litoměřicku mu předal Čestnou medaili policejního prezidenta.
Na Litoměřicku ji dosud neobdržel ještě žádný strážník
a toto ocenění se lidem, kteří nejsou policisty, dává jen málokdy. Hlavními důvody pro udělení medaile byl mimořádně
vysoký počet zadržených celostátně hledaných osob, neřidičů a dalších hříšníků i celkově odpovědný a aktivní přístup v jeho povolání (některé hledané osoby zajistil dokonce
v době svého volna). Vyznamenaného strážníka jsme požádali o rozhovor pro náš měsíčník.
Pane Rotbauere, představte se prosím našim čtenářům.
Jmenuji se Tomáš Rotbauer, je mi 30 let a bydlím v Lovosicích. Mám středoškolské vzdělání a v současnosti dálkově studuji ještě vysokou školu v Liberci. Od roku 2000 jsem
prošel několika pracovišti, a to Městskou policií v Litoměřicích, dále Vojenskou policií ve Staré Boleslavi a teď pátým
rokem působím u Městské policie v Třebenicích, kde jsem
jediným policistou na toto malé město a 8 přilehlých obcí.
Jak jste se stal strážníkem v Třebenicích a jak dlouho
zde působíte?
Prošel jsem výběrovým řízením, které vypsalo město
Třebenice v roce 2005. Mám na starosti Třebenice a 8 městských částí (okolních obcí) - jsou to obce Lhota, Mrsklesy,
Lipá, Medvědice, Kocourov, Teplá, Sutom, Kololeč.
Co patří mezi Vaše služební povinnosti?
Povinnosti policisty na venkově jsou pestré. Záleží na
ročním období - třeba v létě se více snažím o veřejný pořádek ve městě, kvůli mládeži, která má prázdniny. Na
podzim zase sleduji chaty, aby se kolem nich méně toulaly cizí osoby a v zimě hlídám lesnatý porost, který rok od
roku více mizí. Hlavně vycházím z místní znalosti občanů
a jejich problém; lidi ve většině případů znám osobně,
a tím více se mi daří předcházet potížím či šetřit jejich dopad na občany.
Zadržel jste skutečně mimořádně vysoký počet celostátně hledaných osob, máte zřejmě nějaké fluidum,
které k Vám závadové osoby přitahuje. Jak to děláte?
Nemyslím si, že bych byl lepším poldou, než jiní policisté
jinde, jen mám více času na individuální činnost než je tomu
u Policie České republiky, která má na malý počet policistů
veliký rajon a také omezený zdroj pohonných hmot, což se
právě odráží ve výsledcích. Mám také velmi dobrou paměť
na tváře a místní lidi znám dobře. Jinak letos jsem zadržel

MLUVÍTE S DĚTMI?

Proč stále více dětí má problémy se správnou výslovností?
Dnešním dětem se v rodinách dostává málo příležitostí
k řečovým aktivitám. Prevencí je užívat častou komunikační příležitost a obousměrnou komunikaci v rodině, ale
bohužel - dnešní zaneprázdnění rodiče nemají čas, ani
trpělivost vyslechnout dítě, povyprávět si s ním, natož si
spolu zahrát, zazpívat přečíst dítěti pohádku. Volí raději televizi, video, DVD a počítač. Zde dítě pouze pasivně naslouchá, ale ta hlavní obousměrná komunikace, poskytování správného a laskavého mluvního vzoru a častá
komunikační příležitost chybí. Výsledek je, že šestiletí
předškoláci se nedovedou souvisle vyjadřovat, mají omezenou slovní zásobu, chudou fantazii, patlají, skákají druhým do řeči a nedovedou soustředěně poslouchat.Dítě
v době nástupu do školy by mělo mít takovou slovní zásobu, kterou tvoří přibližně 2500 slov. Mělo by být schopné
říci, jak se jmenuje, jak je staré, kde bydlí, nezaměňuje pojmy včera, zítra, dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno
reprodukovat povídku, pohádku, zapamatovat si melodii
a abstrahovat. Je dobré, když umí dítě vyjádřit jednu věc
několika slovy (mužpán).
Velmi důležitá je správná výslovnost, protože vada řeči
často ovlivňuje úroveň diktátů, opisů i čtení (při psaní dítě
píše, jak vyslovuje a vznikají tak zbytečné chyby). V případě
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23 lidí v celostátním pátrání, 20 lidí bez řidičského průkazu,
některé dokonce pod vlivem alkoholu za volantem.
Pomáhají Vám při práci třebeničtí občané?
Je jasné, že bez pomoci občanů, kteří si chrání své
město, bych jistě nepochytal tolik závadových lidí a je dobře,
že na malých městech jsou lidé stále více k sobě ohleduplní a pozorní. Je mi ctí pomáhat a chránit svůj služební
rajon. A moje práce je mi nejen povoláním, ale i posláním.
Pořádáte také přednášky pro děti?
Pokud mám čas, snažím se dělat na spoustu vhodných
témat přednášky pro děti a mládež: děti skutečně mnohokrát
svou všímavostí okolí často pomohou. Chodím rovněž na besedy k seniorům i do škol.
Máte opravdu zajímavou a ušlechtilou zálibu, snažíte
se získat informace o všech rodácích z Litoměřicka,
kteří působili za 2. světové války v Royal Air Force. Vaší
snahou je, aby všichni tito hrdinové měli důstojný pomník a aby se na ně nezapomínalo. Především Vaší zásluhou byla 15. září 2009 před rodným domem bývalého
válečného čs. zahraničního letce RAF P/O Antonína
Zimmera z Třebenic na Litoměřicku, který padl za druhé
světové války v boji proti fašismu, odhalena pamětní
deska.
Ano, je to můj koníček, a vlastně nejen koníček, ale jakási
morální povinnost poděkovat všem lidem, kteří za náš národ
bojovali. Připomínat po letech zapomnění bojovníky za svobodu, a to hlavně v dnešní době, která je plná nárůstu extremismu, rasismu a neonacismu.
Prý hodláte o těchto letcích dokonce vydat nějakou
publikaci? Můžete našim čtenářům jmenovat někoho
z těchto hrdinů přímo z Lovosic?
Váleční letci pro mne znamenají skutečně hodně a společně s pány Zdeňkem. Najmanem, Michalem Závadou
a paní Annou Starou dáváme dohromady publikaci, která
bude vyprávět o letcích RAF, kteří pocházejí z litoměřického
okresu. Z Lovosic je to Oto Bauer, letec 311. bombardovací
perutě, a Otto Sulek, který byl u Kanadské perutě. Dne 21.
prosince v 11 hodin dojde v ul. 8. května č. 20 v Lovosicích
k odhalení pamětní desky Otovi Bauerovi. Všechny lovosické
občany k tomuto pietnímu aktu co nejsrdečněji zvu. Přítomni
budou pravděpodobně i příbuzní hrdinného letce, manželka
a dcera. Na odhalení pamětní desky snad dorazí i Ondřej
Vetchý, který ztvárnil hlavní roli ve filmu Tmavomodrý svět,
a to poručíka Slámu.
Každý z dotazovaných má právo na jednu „volnou“
otázku nebo vyslovit nějaké přání. Nuže, máte slovo.
Myslím, že je na místě nezapomínat na naši bohatou hisjakékoli vady řeči je potřeba spolupracovat s logopedem
a začít s nápravou řeči co možná nejdříve. Obecně prevencí
rozumíme souhrn opatření jak předcházet poruchám a vadám ve vývoji jedince. Podíváme-li se na problém profesionálně, tak logopedická prevence znamená předcházení poruchám a vadám v komunikačním procesu (a tím i možné
efektivity jedince).
Základem této prevence je uplatňování zásad správné výchovy řeči v plné šíři. Prevence je proto také nedílnou součástí logopedické teorie a praxe. Prevence poruch řečové komunikace má být především záležitostí matky a dalších
rodinných příslušníků, dále všech těch, kdo jsou s dítětem
ve výchovném vztahu, tj. učitelé a zejména učitelky MŠ, vychovatelky apod.
V naší mateřské škole mají rodiče možnost využít logopedické prevence a to ve formě kroužku pro rodiče a děti
„Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičů“.
Cílem logopedického kroužku je získat rodiče k aktivní
spolupráci při výchově řeči dětí a ukázat jim, jak lze pracovat a hrát si s dítětem doma. Soubor činností je podrobně
rozpracován do čtyř lekcí a skupinu tvoří 5-6 dětí s rodiči /
matka, otec…./, jsou zde zařazeny děti od 4 let věku. Lekce
se dají několikrát opakovat se změnou souboru činností.
Všechny zájemce z řad žáků a jejich rodičů naší mateřské
školy zveme mezi nás. Společně si zahrajeme sluchové
hry, procvičíme gymnastiku mluvidel, naučíme se nová říkadla, rozpočítadla, písně, hry se zpěvem, zahrajeme si

foto (hv)
torii a hledat více to společné, než to, co nás rozděluje. Na
památné soše od Josefa Václava Myslbeka na Václavském
náměstí je úžasná věta „Svatý Václave, nedej zahynouti nám
ni budoucím!“
Doufejme, že se toto přání všech Čechů věrných vyplní.
Panu Rotbauerovi k udělení Čestné medaile dodatečně blahopřeje i naše redakce. Přejme mu v práci jen samé dobré
výsledky a málo výtržníků a jiných podvratných živlů v Třebenicích a okolí.
Otázky připravila a za rozhovor děkuje Eva Hozmanová

Odhalení pamětní desky
V pondělí 21. prosince 2009
se v 11 hodin uskuteční
v ulici 8. května 20
odhalení pamětní desky
lovosickému rodáku, letci RAF

Otovi Bauerovi
Pietnímu aktu budou přítomny
manželka a dcera letce.

pohádku a procvičíme grafomotoriku / grafická cvičení s doprovodnými říkadly/.Pokud se rodiče rozhodnete a budete
ochotni přijít jednou za čtrnáct dní odpoledne do naší mateřské školy pohrát si s říkadly a pohádkami společně
s dětmi, určitě nebudete litovat…
Iva Benešová, MŠ Resslova

Pro děti:
Petiška, Eduard
Pospíšilová, Zuzana
Košanová, Marcela
Lawrencová, Caroline
Baxter, Nicola
Děsivá věda :

Děsivý zeměpis :
Děsivé umění :
Drazí zesnulí :

Bylo jedno loutkové divadlo
Popletená ABECEDA
Kateřina v zemi Ásů
Lupiči z Ostie
Němčina. 1000 prvních slov
Nezdravé nemoci,
Riskantní experimenty,
Ještě vražednější matematika
Mrazivé póly, Vyhrocené hory
Tajemná magie
Al Capone a jeho gang,
Marie Stuartovna a její manželé,
Leonardo da Vinci a jeho s…
Fotbalová technika
Z. Černá

Lovosický rodák a letec RCAF Otto Sulek zemřel

Dnes jsme pro vás připravili vzpomínku
na pana Otto Sulka, našeho rodáka, který
musel v roce 1938 Lovosice opustit, ale
přesto za naši vlast bojoval jako letec
RCAF. Nyní Vás seznámíme s jeho dalšími
osudy ve válce i později. Životopis napsal
jeho přítel Milan Herčut slovensky
16.8.2008 a našla jsem ho na webových
stránkách Czechoslovak squadrons.
Otto Sulek se narodil 1.4.1924 jako třetí
ze čtyř synů manželů Franze a Růženy
Sulkových v severočeském městečku Lovosice. Zde strávil svoje rané dětství a navštěvoval tu až do roku 1938 měšťanskou
školu. Jeho rodina zakusila trpce důsledky
„Mnichovské dohody“, musela se odstěhovat z rodných Lovosic, kvůli nenávisti
a chování místních Němců ke svým židovským spoluobčanům, mezi které patřila
i rodina Otto Sulka. Otec Franz předvídavě
rozhodl o odchodu rodiny do Velké Britá-

nie už v roku 1938. Rodina se, přes Slovensko, Polsko - přístav Gdyně, kde se nalodila na loď „Warszawa“, doplavila
začátkem prosince 1938 do anglického
přístavu Harwich.
Ve Velké Británii Otto Sulek vystřídal
několik dočasných působišť a pracoval na
farmě nedaleko Birminghamu. V létě 1939
společně s rodinou odcestoval z anglického přístavu Liverpool lodí „Athenia“ do
kanadského přístavu Quebec. V Kanadě
začala nová etapa života rodiny Sulkových;
kanadská vláda jim přidělila zanedbanou
160akrovou farmu ve Flat Valley v provincii Saskatchewan, na které měli hospodařit. Později se rodina v roce 1942
přestěhovala do Toronta, kde Otto Sulek žil
až do léta 1943, kdy narukoval ke kanadskému letectvu.
První kroky Otto Sulka v RCAF vedly do
vojenského střediska Manning Depot No. 2
v městě Brandon, Manitoba, kde čekal na
svoje další zařazení do výcviku. Následujícím krokem ve výcviku bylo převelení
svobodníka (AC2) Otto Sulka k No.
9 PAED (Pre-Aircrew Education Detachment) na McGillově univerzitě v Montrealu; toto výukové středisko sloužilo pro
doplnění vzdělání budoucích příslušníků
operačních posádek RCAF. Potom byl svobodník Otto Sulek na krátkou dobu převelen do RCAF Station St. Hubert, Montreal,
kde si plnil tzv. „Tarmac Duty“ jako pomocná síla na letišti s velmi různorodou
náplní práce. Poté přešel na Prince Edward Island v městečku Mount Pleasant,
kde absolvoval střelecký výcvik
a 11.2.1944 obdržel vytoužené křídlo pro
palubní střelce. Před odchodem do zámoří
absolvoval ještě Seržant Otto Sulek výcvik
přežití, tzv. Commando Training v Aircrew

Graduates Training School ve Valleyfield,
Quebec.
Po ukončení výcviku opouští letec
10.3.1944 Kanadu a směřuje do zámoří.
Na půdu Velké Británie vstoupil Sgt. Otto
Sulek 15.5.1944 v anglickém přístavu
Bournemouth. Okamžitě po příchodu nastupuje na provedení operačního výcviku
do 22. operační výcvikové jednotky ve
městě Gaydon, Warwickshire a v srpnu
1944 k No 1659 HCU - přeškolovací jednotce pro osádky těžkých bombardérů
(Heavy Conversion Unit) do města Topcliffe v hrabství Yorkshire. Posledním předoperačním působištěm Sgt. Otto Sulka
byla základna No 61 v Topcliffe.
Jako plně kvalifikovaný operační letec
byl Sgt. Sulek 14.9.1944 zařazen k No 429
(Bison) squadron operující z Leemingu
v Yorkshire pod velením podplukovníka
Avanta. Prvním operačním letem Sgt.
Sulka byl nálet na „začátečnický“ cíl v Calais. Následovaly denní i noční operace na
různé cíle v okupované Evropě, např. na
Dortmund, Kolín, Münster, Bochum atd.
Úspěšná operační činnost F/Sgt. Sulka pokračovala už od prvních dní roku 1945, kdy
absolvoval 5.1.1945 nálet na německý
Hannover.
Úlohou dalšího operačního letu, který
se uskutečnil 12.1.1945, bylo kladení min
v prostoru Flensburgského Fjordu. Posádka 429 perutě v složení F/Lt Milner,
Sgt. Turner F/O Frair, F/O Barnes, W/O
Johnson, F/Sgt Sulek a F/Sgt Small vzlétla
z domovské základny Leeming v 17.18.
Po přeletu Severního moře posádka Halifaxu Mk. III (NR 173) AL-D, 429 perutě nasadila kurs na dánskou obec Bojden, kde
změnila kurs na jih se záměrem dostat se
do venkovní části Flensburgského Fjordu.

V tomto momentu byl Halifax Mk. III (NR
173) AL-D, napaden nočním stíhačem JU-88 G-6 (D5-AL) pilotovaným Haupt.
Schroederem. Po úspěšných útocích JU
88 bol Halifax Mk. III 429 perutě těžce poškozen a velitel posádky dal pokyn opustit letadlo. Všichni členové posádky, byť
zranění, šťastně opustili s padáky svůj
stroj nad dánským ostrovem Als. F/Sgt
Sulek dopadl do sněhu nedaleko městečka Mommark, kde se skrýval až do druhého dne, kdy byl zajat.
Jako zajatec prošel letecký seržant
(F/Sgt.) Sulek několika zajateckými tábory
až do osvobození americkými jednotkami
29.4.1945 v zajateckém táboře STALAG 7A
v Moosburgu. Během svého pobytu v zajateckých táborech byl Otto Sulek povýšen do
nejnižší důstojnické hodnosti Pilot Officer
(podporučík). (Nejnižší hodnost, kterou
získá aktivní pilot, je Sergeant (Sgt.), což
odpovídá české hodnosti četař. Nejvyšší
pak Flight Lieutenant - kapitán).
Po návratu ze zajetí do Kanady byl
P/O Otto Sulek v září 1945 demobilizován z Kanadského královského letectva
RCAF. O rok později Otto Sulek znovu
vstoupil do služeb RCAF, kde působil už
výhradně v pozemních funkcích, na různých základnách RCAF v Kanadě, ale
i v zámoří. Do výslužby odešel letec-poručík Otto Sulek v roce 1974 po třiceti letech služby v RCAF. Skromný muž, který
se nikdy nepovažoval za hrdinu, nás navždy opustil v červenci 2007 v městečku
Peterborough v provincií Ontario. Daleko
od domova je pochován lovosický rodák.
Čest jeho památce!
Vzpomínku na Otto Sulka ze slovenštiny přeložila
Eva Hozmanová.

Kniha mého srdce aneb Dejte knihu pod stromeček
V sobotu 17. října se konal v České televizi slavnostní finálový večer ankety Kniha mého srdce. Vítězkou ankety se
k mé převeliké radosti stala kniha „Saturnin“ Zdeňka Jirotky,
která je i mou nejmilejší knihou. Celonárodní anketu o nejoblíbenější knihu českých čtenářů připravila Česká televize
ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR a knihovnami ČR. Cílem
akce bylo zábavnou formou podnítit národ ke čtení, k diskusi
o knihách a vtáhnout diváky do hry o nejoblíbenější knihu
naší země. To se myslím podařilo.
V dalším textu bych Vám chtěla nabídnout dvě zajímavé
knihy, které by mohly letos ležet ve Vašem domově pod stromečkem. První z nich je určena milovníkům písní od táboráků, písní, které mnozí z nás znají, ale nikdo nezná jejich
historii. I písničky totiž mají své osudy a mnohdy je jejich příběh zajímavější než píseň sama. Tajemství vzniku dvaadvaceti z nich Vám sdělí publikace Michala Bystrova „Příběhy písní“, kterou vydalo v letošním roce s mnoha
fotografiemi nakladatelství Galén. Osudy písní Waltzing Matilda (u nás píseň Hádej, Matyldo známá v podání Karla
Hály), It’s a long way to Tipperary (Daleká je cesta do Tipperary - zpívají třeba Voskovec a Werich ve hře Robin Zbojník), Ghost Riders in the Sky (Nebeští jezdci, píseň proslavili Rudolf Cortés a Waldemar Matuška) či Jingle bells
(Rolničky) i mnoha dalších, čtenáře určitě zaujmou. V knize
naleznete rovněž anglické verze písní, jejich české převody
Michala Bystrova i výběr z českých verzí písní.
Další kniha se zalíbí hlavně čtenářům záhad. Autor
mnoha detektivek, Ladislav Muška z Ústí nad Labem, obdržel za svou knihu Nenechám si Tě vzít v roce 2009 Cenu

Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku roku. Vítěznou
knihu vydala loni koncem roku ústecká Severočeská vědecká knihovna ve spolupráci se Severočeským klubem
spisovatelů. Cenu mu 9. června udělila Česká sekce Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury. Podle samotného autora je to spíše příběh o zločinu. Pro lovosické
čtenáře může být historie jednoho léta mladého kulisáka zajímavá i tím, že se událost odehrává v současnosti v našem
regionu a to v Ústí nad Labem, ve Velkých Žernosekách a na
Píšťanském jezeře.
Pokud si je jen chcete přečíst a ne mít ve vlastní knihovně,
máte jinou možnost. V naší lovosické knihovně se zaregistrujte, registrační poplatek pro děti do 15 let činí 20 korun a pro
dospělé 100 korun/ rok. Důchodci ve věku nad 70 let mají půjčování knih i časopisů zdarma. Pro děti se často pořádají
různé tvůrčí nebo zábavné akce. Navštivte knihovnu občas i vy,
každý měsíc jsou k dispozici nové přírůstky publikací.
Hz

Pozvánka do knihovny
V pondělí 14. prosince se v dětském oddělení od 12 do
19 hod uskuteční „předvánoční odpoledne“. Všichn
přítomní budou společně strojit stromeček a vánočně zdobit knihovnu, proběhne i soutěž o Vánocích a vánočních zvycích. Děti mohou psát dopis Ježíškovi - co by si přály pod
stromeček pro sebe, ale i pro knihovnu, a také vyrobit vánoční přáníčka či jmenovky na dárky... i nějaké to pohoštění
bude připraveno. Každý návštěvník si určitě nějakou činnost
vybere podle svého zájmu. Všechny dětské čtenáře co nejsrdečněji zveme.
Zaměstnanci Městské knihovny Lovosice

Pro dospělé:
Koubková, Zuzana
Shreveová, Anita
Hanibal, Jiří
Saylor, Steven
Kleypas, Lisa
Cabotová, Meg
Aminová, Helle
Hirsí Ali, Ayaan
Forman, Miloš
Ryan, Charles
Johnson, Denis
Kakehaši, Kumiko
Carell, Paul
Mosier, John
Berry, Steve
Starling, Boris
Granger, Ann
Jamet, Nicole
Hall, Robert Lee
Mittett, Larry
Deavery, Jeffery
Jackson, Lisa
Ludlum, Robert
Ludlum, Robert
Krumlowský, Felix
Nožina, Miroslav
Vigué, Jordi

Rytář zelené růže.
Záviš z Falkenštejna
Střípky skla
S pečetí viny
Hříšné město
Síla osudu
Hrdinkou snadno a rychle
Shledání v poušti
Odvrácená strana islámu
Goyovy přízraky
Operace Fénix
Sloupové dýmu
Jak smutné v bitvě padnout
Lišky pouště
Mýtus o Blitzkriegu
Benátská zrada
Vodka
Kdo jinému jámu kopá
Dolmen
Sherlock Holmes odchází
Sherlock Holmes a vraždy i
Rozbité okno
Absolutní strach
Bourneův mýtus
Matlockovo pověření
Ututlané dějiny
Koza, která žere hady
Mistři světového malířství
Divy světa (1001 fotografií)
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DVACET ZCELA NOVÝCH LOVOSIČANŮ
Vítání nových lovosických občánků ve čtvrtek, 22.10.2009 proběhlo jako vždy v obřadní
síni Městského úřadu v Lovosicích. Lovosický starosta, pan Jan Kulhánek, krátce promluvil postupně ke čtyřem skupinám rodičů s novorozenými dětmi a přivítal nové malé Lovosičany do naší městské komunity.

Právě z této skupiny se jeden mladý muž nedostavil. Pravděpodobně selhal kočárek…
Ostatní, samé mladé dámy, se ovšem své první slavnosti zúčastnily a jsou to - zleva: Agáta
Pšeničková, Denisa Malá, Eliška Bubnová, Eliška Urbanová.

Zato druhá skupina, kterou s rodiči tvořily zleva: Natálie Šulcová, Vladimír Hort, Alena
Divecká, Daniel Benda, Tereza Šturmová byla kompletní, což už je zjevné i z fotky.

Třetí skupina se dostavila rovněž v plném počtu a v ní byli : Jaroslav Durček, Luděk Kylíšek, Aleš Cívka, Barbora Hajná, Matěj Michl.Ani ze čtvrté skupiny nikdo nechyběl a tak byly
oficiálně přivítány mezi Lovosičany tyto děti - zleva: Jakub Zalabák, Viktorie Lužná, Jan Havlíček, Václav Polák, Martin Špička.
Všem dětem - jak těm, které byly ve vítané partě i tomu se selhavším kočárkem přejeme
z plných plic, aby rostly pro radost rodičů a ve prospěch města, republiky i Evropy. Snad
za nějaký čásek přivítáme krom dětí jiných rodičů i jejich sourozence....
-jč- fotografie (hv)

Maškarní se vyvedl
Desítky dospělých zahalených v karnevalových maskách dorazily v pátek večer do sálu Kulturního střediska Lovoš. Důvod byl jediný. Probíhal zde další ročník
Maškarně kreativního společenského večera pro dospělé. Přestože byla účast o malinko horší než v loňském roce, byli organizátoři spokojeni. "Opravdu jsme
čekali, že přijde více lidí, asi jsme byli namlsáni loňským
rokem, ale i přesto, kdo dorazil, určitě nelitoval. Bylo vidět, že si to všichni užili," uvedl Aleš Vondrák.
Že tomu tak bylo a o zábavu že bylo postaráno, poznal každý, kdo se zábavného večera zúčastnil. Páteční
program zahrnoval tradiční halloweenské hry, taneční
rejdění a soutěž o nejhezčí masku večera. A že bylo
z čeho vybírat. "Překvapuje nás, jaké masky si lidé vymýšlejí. Je vidět, že přípravy jen tak neodbývají, což je
dobře," dodal Aleš Vondrák.
Maškarně kreativní večer pro dospělé se tak stává
skvělou příležitostí pro dospělé obléci si kostým, užít si
pořádnou zábavu a oslavit podzimní čas.
Celým večerem provázely známé písně v podání
kapely Vitamín a nechyběly ani songy kapely Pohádkový Rivajvl, který vystoupil jako host večera. Pořadatelé děkují za spolupráci a podporu ze strany města
Lovosice.
Lapetula
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Žáci a školy ve školním roce 2009/2010
V Ústeckém kraji žilo k 30. červnu 2009 celkem 835 441
obyvatel, v Lovosicích k 31.12.2008 přesně 8 883 občanů.
V kraji poprvé do školních lavic usedlo 8 130 žáčků, to je
o 200 více než v minulém roce. A jak jsme na tom v našem
městě?
Baby boom v Lovosicích pokračuje již několikátý rok. Porovnejme si počty dětí v lovosických mateřinkách v posledních
třech letech. V tomto školním roce navštěvuje MŠ Resslova
celkem 104 dětí ve 4 třídách, MŠ Sady pionýrů 112 dětí v 5
třídách a MŠ Terezínská 101 dětí, 4 třídy s 86 dětmi jsou celodenní a pátou navštěvuje polodenně 15 dětí. Počty se téměř
nezměnily, protože mateřské školy mají už kolik let naplněnu
celou kapacitu. Pro zajímavost na Lovosicku je ještě 17 dalších MŠ, celkem tedy 20 MŠ. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo 38 tříd ve 20 MŠ na Lovosicku 821 dětí, ve školním roce 2008/2009 39 tříd ve 20 MŠ 843 dětí a v tomto
školním roce 2009/2010 41 tříd ve 20 MŠ už 870 dětí.
Základní školy jsou v Lovosicích tři; na ZŠ Sady pionýrů
nastoupilo v letošním školním roce do 22 tříd 482 dětí (v roce
2008 ještě 520). První třídy zde byly letos otevřeny 2 s 37
žáčky. Základní školu Antonína Baráka navštěvuje v tomto
školním roce 298 ve 14 třídách (loni 315), první třída byla otevřena jedna s 18 žáky. A ZŠ Všehrdova má letos 217 žáků

v 10 třídách (loni 195 v 9 třídách); do 2 prvních tříd chodí 45
dětí. Celkem je tedy v Lovosicích 100 prvňáčků. V roce
2008/2009 navštěvovalo lovosické základní školy 1030 dětí,
letos je jich jen 997 – úbytek je způsoben nižším počtem dětí
ve vyšších ročnících. Na Lovosicku je ještě dalších 9 základních škol, a to v obcích Čížkovice, Klapý, Libochovice,
Podsedice, Prackovice, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice
a Velemín. Přejme dětem ve škole pěknou atmosféru, chuť
do učení a aby se toho pro život hodně naučily.
Za podklady pro článek děkuji Janě Brejšové, referentce
ekonomiky školství.
Hz

Mistrovství republiky nevidomých střelců
V sobotu 17. října 2009 se v Lovosicích konalo na
stadionu ve fotbalové klubovně 7. mistrovství České
republiky 2009 v simulované zvukové střelbě zrakově postižených sportovců z laserové pistole. Součástí této akce byl i vložený závod asistentů nevidomých. Všichni závodníci na tomto závodě museli
projít kvalifikačními závody. Mistrovství republiky se
doposud konalo pouze v Praze a v Olomouci. Teprve
letos se závod poprvé koná na „českém venkově“ a to
právě v Lovosicích.
Ing. Vladimír Krajíček, předseda oddílu zrakově
postižených sportovců, TJ Lovochemie a ředitel závodu se nám svěřil s náročností přípravy. „Pro pořa-

datele závodu to znamená zajistit vhodné prostory pro
závod, dvě střelecké aparatury tzv. trenažery, zajistit finanční prostředky a hlavně sponzorské dary.
Dále je nutné vyškolit personál, rozhodčí obsluhy
aparatur a počítačů, navigátory na palpostu a asistenty na přivádění a odvádění postižených sportovců.“ Do mistrovství se kvalifikovalo 36 střelců,
k účasti na závodu se přihlásilo 29 střelců. Střelci byli
ze Zlínska, Kyjovska, Přerovska, Olomoucka,
z Prahy, Plzeňska a z místního oddílu pořádající organizace. Závodu se zúčastnili i vysocí funkcionáři:
Jaroslav Pata, předseda Českého svazu zrakově postižených sportovců, který je také zároveň přihlá-

Mistrovství České republiky 2009 v simulované zvukové střelbě zrakově postižených sportovců
slavnostně zahájil starosta Lovosic Jan Kulhánek.

Jedním ze střelců byl i předseda Českého svazu
zrakově postižených sportovců Jaroslav Pata.
šený střelec a Miloš Slavík, předseda sekce simulované
zvukové střelby v rámci tohoto svazu.
Střílí se s neprůhlednými klapkami a střelci se řídí jen podle tónů, které se ozývají při míření na určitá místa na terči.
Pistole je upravená ČZ 75. Místo zásobníku na náboje má
v rukojeti zásobník na akumulátory, které se starají o to,že
z pistole vychází laserový paprsek směrem k terči. Na terči
jsou dvě kamery, které snímají směr laserového paprsku
a výsledné zásahy střelby. Simulovaná střelba v této podobě
je rozšířena zatím jen v ČR. Na mezinárodní úrovni se více
pořádá střelba ze vzduchových zbraní, kde se střílí opravdovými projektily. Postupně se zavádí střelba z laserových
zbraní, ne z pistole, ale z pušky.
Lovosický oddíl zrakově postižených sportovců má 17
členů a má členy z Roudnice n.L., Ústí n. L. a Štětí a také
až z Chomutova. Mimo simulovanou střelbu se sportovci věnují také lehké atletice a turistice.
(hv)

6.10.
Říjen očima našich hasičů:
2.10. došlo k dopravní nehodě osobního auta (Opel
Kadet) s nákladním vozem (Iveco) v Lovosicích u nadjezdu, jednotka po nehodě uklidila
vozovku

-

8.10.

11.10.

-

12.10.

13.10.

4.10. jednotka vyjížděla k technickému zásahu do
Lukavce na stavbu nové haly, kde došlo
k pádu dvou železobetonových nosníků na

14.10.

dva autojeřáby a úniku 150 l hydraulického
oleje. Místo úniku muselo být odbagrováno.
došlo k další dopravní nehodě a to osobního
vozu Peugeot 206 s nákladním autem Volvo
před Litochovicemi, jedna osoba zraněna
a odvezena ZZS, na místě zasahovala i jednotka PS Litoměřice
týž den jednotka vyjížděla k hlášenému požáru skládky před Siřejovicemi, jednalo se
o neohlášené, ale kontrolované pálení větví
a rostlinných zbytků.
požár větví a listí u čističky odpadních vod
v obci Třebenice byl naopak nekontrolovaný,
na místě zasahovala i jednotka SDHo Klapý,
SDHo Třebenice
jednotka byla vyslána na pomoc ZZS do Milešova, kde došlo k pádu stromu na starší
ženu, kterou jednotka musela přepravit na
nosítkách k vrtulníku, na místě vypomáhala
i jednotka SDHo Chotiměř
tentýž den jednotka vyjížděla k požáru sena
na půdě stodoly v Sedleci, na místě zasahovaly i jednotky SDHo Třebenice, SDHo Klapý
a PS Litoměřice
došlo k požáru pražců u kompostu v chatové
osadě u Malých Žernosek (samovznícení),
na místě zasahovala i jednotka SDHo Chotiměř
téhož dne jednotka při návratu otevřela na žádost Policie ČR byt v Terezínské ulici
jednotka vyjížděla k požáru dodávky Fiat Ducato před restaurací U Kašparů v Lovosicích,
na místě zasahovala i jednotka Litoměřice
došlo k požáru pilin v sile na pile v Chotiměři,
na místě vypomáhaly jednotky PS Litoměřice a SDHo Chotiměř

16.10. další dopravní nehoda, tentokrát na dálnici D8
- převrácená dodávka Mercedes s přívěsem.
Nehoda se obešla bez zranění, bylo však
nutné odklizení nákladu z vozovky a zasypání
úniku provozních náplní. Zde výpomoc poskytla JSDHo Bohušovice n/Ohří
po návratu nám byla nahlášena dopravní nehoda osobního auta Peugeot 206 - kolize
s nákladním automobilem Mercedes na
sjezdu z dálnice D8 v Lovosicích, tři osoby
zraněny, jednotka provedla odstranila následky nehody a uklidila vozovku. Na místě
zasahovala také jednotka PS Litoměřice
19.10. byl nahlášen požár sazí v komínu v Nerudově
ulici v Lovosicích, jednotka nezasahovala,
saze vyhořely bez následků na okolí
týž den byl nahlášen požár domu opět v Nerudově ulici v Lovosicích, na místě zasahovaly jednotky PS Lovosice, SDHo Třebenice,
SDHo Terezín a SDHo Chotiměř
23.10. dopravní nehoda osobního automobilu Škoda
Fabia a nákladního vozu Iveco u Malých Žernosek. Byla zraněna jedna osoba, jednotka
zasypala uniklé oleje z havarovaných vozidel
a uklidila vozovku
25.10. dopravní nehoda dodávky Ford Tranzit, která
narazila do kruhového objezdu u TRCZ v Lovosicích, jednotka zasypala únik oleje na vozovku a vozovku uklidila
28.10. byl nám nahlášen požár pneumatiky na návěsu nákladního auta Renault u Velemína,
požár byl uhašen před příjezdem jednotky na místě zasahovala i JSDHo Chotiměř.
30.10. požár odpadkového koše u kabin TJ Slavoj
Sulejovice, uhašeno před příjezdem jednotky
nprap. Karel Novotný
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České republiky
Policisté z Obvodního oddělení České policie v Lovosicích uzavřeli mimo jiné v říjnu tyto případy přestoupení
zákona.
1. 10. 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. N. z Nové
Vsi, který téhož dne ve Vchynicích řídil nákladní vozidlo
Iveco, přestože mu byl Okresním soudem v Mělníku vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. 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 G. T. z Třebenic, který
téhož dne v obci Bilinka řídil vozidlo Ford Escort, přestože
mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského
oprávnění. Zadržen hlídkou dálničního oddělení.
- bylo sděleno obvinění z trestných činů Krádež podle §
247 tr. zákona a Neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona podezřelému P. K. z Libochovic,
který počátkem srpna v Keblicích odcizil svému dědovi
platební kartu a následně vybral z různých bankomatů
částku 40.000 Kč.
2. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému P. N. z Třebenicka, který téhož dne v Podsedicích řídil vozidlo VW
Golf, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen smíšenou hlídkou
OOP Lovosice a MP Třebenice.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle §180d tr. zákona podezřelému M. M. z Jirkova, který
téhož dne v Jenčicích řídil vozidlo Ford Escort, přestože
není držitelem řidičského oprávnění, neboť dosáhl 12
trestných bodů.. Zadržen hlídkou dopravní policie.
3. 10. 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 D. S. z Třebenicka, který téhož dne v Podsedicích řídil vozidlo Škoda
Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Dále bylo zjištěno, že podezřelý bez závažných důvodů nenastoupil výkon trestu
odnětí svobody, proto byl po sdělení podezření dodán do
věznice v Litoměřicích. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
5. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. S. z Třebenicka, který koncem září v Třebenicích
navrtal nádrž u vozidla Škoda Forman a odcizil z ní 5 litrů benzinu.
9. 10. 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 M.
V. z Lovosic, který koncem září rozbil v Lovosicích výlohu
restaurace Sarajevo.
12. 10. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona
podezřelému V. J. z Píšťan, který předchozí den v Lovosicích odcizil z autolakovny vozidlo Renault Scenic v hodnotě 68.000 Kč.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
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z trestných činů Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému T. J. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Suzuki
Swift, přestože mu byl Okresním soudem v Teplicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění.
14. 10. 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 M. G. z Lovosic, který
téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože mu byl Městským úřadem v Lovosicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou dopravní policie.
15. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé
A. G. z Lovosic, která týž den v Lovosicích v prodejně Billa
odcizila zboží za 500 Kč. Vzhledem k její předchozí
trestné činnosti se u ní jedná o trestný čin.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle §180d tr. zákona podezřelému E. K. z Chožova,
který téhož dne v Třebenicích řídil vozidlo Škoda Favorit,
přestože není držitelem řidičského oprávnění. Zadržen
strážníkem MP Třebenice.
16. 10. 2009
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelé V. M. z Velemína, která od března 2008 řádně neplatila výživné na
svou dceru a dluží tak částku 12.000 Kč.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle §
247 tr. zákona podezřelému J. P. z Litoměřic, který týž den
v Lovosicích v prodejně Billa odcizil zboží za 50 Kč.
Vzhledem k jeho předchozí trestné činnosti se u něj jedná
o trestný čin.
17. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému S. S. z Litoměřic, který
téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Škoda 120, přestože
byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,70 promile alkoholu v krvi. Zadržen hlídkou
MP Lovosice.
18. 10. 2009
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona podezřelému J.
V. z Lovosic, který od srpna 2008 řádně neplatil výživné
na své děti a dluží tak částku 47.000 Kč.
19. 10. 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 M S. z Třebenicka, který téhož dne v Jenčicích řídil vozidlo Škoda
Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen smíšenou hlídkou
OOP Lovosice a MP Třebenice.
21. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestných činů Neoprávněné držení platební karty podle
§ 249b tr. zákona a Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému J. P. z Lovosic, který se v polovině června pomoci odcizené platební karty pokusil vybrat z různých bankomatů částku 8.000 Kč, což se mu nepodařilo.
22. 10. 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 V. P. z Litoměřic, který
téhož dne v Dlažkovicích řídil vozidlo Škoda Favorit, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
- bylo ve zkráceném řízení sděleno podezření z trestného
činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelým V. P. z Litoměřic a M. Z. z Ústí nad Labem, kteří se téhož dne

v Dlažkovicích vloupali na soukromý pozemek, kde se pokusili odcizit část malotraktoru Terra a klubo drátů. Zadržení hlídkou OOP Lovosice.
23. 10. 2009
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Podvod podle
§ 250 tr. zákona podezřelému V. G. z Lovosic, který
v červenci na internetovém portálu Aukro nabízel k prodeji mobilní telefony, které zájemcům nedodal, přestože
mu tito zaslali na účet požadované finanční prostředky.
Vylákané peníze použil pro svou potřebu.
25. 10. 2009
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Řízení vozidla bez řidičského oprávnění
podle §180d tr. zákona podezřelé D. T. z Litoměřic, která
téhož dne v Keblicích řídila vozidlo Fiat Punto, přestože
není držitelkou řidičského oprávnění. Zadržena hlídkou
dopravní policie.
- 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 Budyně nad
Ohří, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Ford Escort,
přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven
zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
30. 10. 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 V. S. z Černoučku,
který téhož dne v Kololeči řídil vozidlo Ford Escort, přestože mu byl Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen strážníkem MP Třebenice.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestných činů Krádež podle § 247 tr. zákona a Neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona
podezřelé P. V. z Mšených Lázní, která v červnu odcizila
své matce platební kartu a z různých bankomatů vybrala
částku 25.000 Kč.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 tr. zákona podezřelému A. V. z Ústí nad Labem,
který téhož dne v Malých Žernosekách řídil vozidlo Škoda
Favorit, přestože byl pod vlivem alkoholu. Dechovou
zkouškou mu bylo naměřeno 1,05 promile alkoholu v krvi.
Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
V průběhu měsíce října bylo policisty OOP Lovosice zadrženo pět celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

V říjnu 2009 opustili náš svět
tito naši spoluobčané:
Jarmila Sedláčková
Janina Tunkelová
Růžena Havlíčková
Josef Klaus
Josef Novák
Jaroslava Boučková
Ladislav Vlachovský
Hana Záleská
Ludmila Vyroubalová
Ladislav Hulínko
Stanislav Föhst

1931
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1937
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1947
1934
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1965
1926

Lovosice
Čížkovice
Vrbičany
Lovosice
M. Žernoseky
Lovosice
Lovosice
Lovosice
M. Žernoseky
Lovosice
Lovosice

Vzpomeňte - alespoň krátce - spolu s rodinnými
příslušníky Vy, kteří jste je znali…
Manželé Puhlíkovi a redakce LD

Společné výlety členů o.s. Muzeum
Lovosicka v říjnu - Téměř dvacet členů
a rodinných příslušníků občanského sdružení navštívilo v sobotu 10. října lom závodu Lafarge Cement, a.s., v oblasti
Úpohlavy-Chotěšov na pomezí Chráněné
krajinné oblasti České středohoří. Výletníci
si prohlédli si vrstvy těženého materiálu,
hledali amonity a vyslechli odborný výklad
geologa lomu. Byli také seznámeni s revitalizací vytěžených částí lomu a procesem
technické a biologické rekultivace. Navštívili rovněž vlastní závod a s výšky si prohlédli okolí. Druhá návštěva se uskutečnila
v Regionálním muzeu v Teplicích 24.10.
a byla i pracovní, členové o.s. se kromě jiného seznámili s vedením sbírek. Muzeem
nás prováděl pan Miroslav Radoň, pracovník přírodovědného oddělení a zhlédli jsme
i dvě příležitostné výstavy, a to Porcelán
s modrými cibulkami a Zmizelé Teplice ve
fotografii. Obě exkurze byly vskutku zajímavé, členové o.s. získali další podněty pro
svou práci.
Zájezd na zámek Dobříš - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořádal ve
čtvrtek 15. října pro lovosické seniory poslední letošní výpravu, a to výlet do rokokového zámku Dobříš. Původně zde žil
šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který
zde pobýval až do roku 1942, kdy byl
zámek vyvlastněn německou říší. Roku
1945 byl zámek zkonfiskován československým státem a využíván jako Domov
spisovatelů. V roce 1998 byl zámek spolu
s francouzským a anglickým parkem vrá-

cen do soukromého vlastnictví. V současné
době patří opět rodině Colloredo Mansfeld
z Rakouska, ale je celoročně přístupný návštěvníkům včetně parku. To ale neplatilo
o dni, kdy Lovosičtí zámek navštívili - do
parku se jít nedalo, padal sníh s deštěm
a byl i silný vítr. Prohlídka expozice však
výletníkům rozmary počasí vynahradila,
třeba dámský rokokový salonek, jídelna
a zvláště rozsáhlá knihovna rozhodně za
návštěvu stály. Senioři viděli i dobově upravený pokoj s psacím strojem z časů pobytu
spisovatelů. A krásný park byl k vidění alespoň z oken prohlídkové trasy zámku. Poté
zájezd absolvoval oběd v Příbrami a pak už
autobus řízený panem Adámkem zamířil do
tepla lovosických domovů.
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého - V pondělí 19. října 2009 v Kololeči
- místní části města Třebenice - začaly
práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého. Techniku pro přepravu všech dílů
sochy zajistil a dopravu obstaral Petr
Dlouhý z firmy Elektroslužby Třebenice.
Socha nepocestuje daleko - firma Renesance zapůjčila prostory pro opravu, aby
práce mohly pokračovat za jakéhokoli počasí, neboť dotační peníze je třeba vyčerpat do konce roku. Socha bude
restaurována akademickým architektem
Janem Staňkem z Ústí nad Labem pod dohledem památkářů PhDr. Petra Hrubého
z Národního památkového ústavu v Ústí
nad Labem a Roberta Paťchy z MěÚ Lovosice. Obnova památky v Třebenicích probíhá s využitím příspěvku poskytnutého
Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností, tj.
prostřednictvím Lovosic. Do konce pro-

since by se měla zrestaurovaná socha vrátit na své původní stanoviště do Kololeče.
Lyrikál Kudykam - Kulturní středisko
Lovoš uspořádalo 20. října zájezd do Státní
opery Praha na předpremiéru - vlastně jednu
z generálních zkoušek - divadelní hry ve verších Michala Horáčka KUDYKAM s hudbou
Petra Hapky. Představení bylo rozhodně
zvláštní, nedalo se jaksi zařadit, nebyl to ani
muzikál, ani hra se zpěvy. Nejsem odborník,
ale hra mi připadala příliš dlouhá na to, že
neměla nějakou dostatečnou dějovou nit.
Hudba i její provedení byly vynikající, vrcholem bylo hudební číslo Lucie Bílé S cizím
mužem v cizím pokoji. Líbil se mi také Ondřej Ruml jako Martin, méně už Kudykam
Viktor Dyk. Příliš mě nezaujala scéna, vysloveně se mi nelíbily jakési pračky. Lyrikál
Kudykam rozhodně nebyl tak vynikající, jak
byl prezentován v médiích. Očekávaná událost sezóny své ambice nenaplnila. Ale většina novodobých českých muzikálů není
zázračná, tenhle byl ještě jeden z těch lepších, určitě najde své návštěvníky.
Hejtmanka Vaňhová v Litoměřicích V úterý 20.10. se v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích konal „hejtmanský den“ s hejtmankou Ústeckého
kraje Janou Vaňhovou. Setkání se zúčastnili členové Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková a Petr Jakubec, vedoucí odboru
strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kuszniruková a předseda Okresní
hospodářské komory Louny František
Jochman. Možnosti diskutovat s představiteli kraje využilo kolem 25 starostů obcí
z Litoměřicka. Projednávány byly především oblasti zdravotnictví, úpravy krajského
rozpočtu, řešení rychle stoupající neza-

Odpověď z PREOLU
Při slavnostním zahájení výroby metylesteru řepkového oleje společnosti PREOL 23. 6. 2009 jsme byli na tiskové konferenci představiteli společnosti ujištěni, že nová
výroba nebude mít žádný dopad na životní prostředí města
a okolí. Po zahájení výroby ve zkušebním provozu, byl za
určitých podmínek občas cítit do té doby neznámý druh pachu, a to vedlo ke stížnostem občanů z Lovosic a okolí. Požádali jsme vedení společnosti PREOL o vyjádření. Zde je
odpověď, kterou otiskujeme v plném znění. Tato tisková
zpráva předesílá slíbené podrobnější pojednání k problému v některém z příštích čísel Lovosického dneška.

Tisková zpráva:
Nájezd výrobny PREOL, a.s. Lovosice
V reakci na odezvy občanů projíždějících okolo nebo
žijících přímo v blízkosti výrobny PREOL bychom chtěli
zveřejnit následující prohlášení:
Výrobní závod, jehož investorem je společnost
PREOL, a.s. prochází pod vedením generálního dodavatele stavby společností Chemoprojekt, a.s. v těchto
dnech obdobím, které je z hlediska dodavatele definováno jako zkušební provoz. Tento provoz má za cíl prokázat plnou funkčnost zařízení při kontinuální výrobě

městnanosti, čerpání z evropských fondů
a vzdělávání. Novinkou je motivační stipendijní program na podporu středoškolského vzdělávání technických směrů.
Studio HANE se přestěhovalo - Ten,
kdo navštívil v úterý 3. listopadu Internetovou
kavárna pana Grečla v Palackého ulici po
delší době, uviděl novinku. Místnost byla přepůlena příčkou a vznikly v ní dvě další menší
provozovny: Kadeřnictví Petry Havrilčové
a Manikúra, Pedikúra a Nehtová modeláž Jaroslavy Neugebauerové. Studio se do Palackého ulice přestěhovalo z ulice Žižkovy.
Přednáška o globálním oteplování V pondělí Lovosice v rámci geografických
přednášek navštívila meteoroložka
RNDr. Taťána Miková, vedoucí redakce počasí v České televizi, tajemnice Národního
klimatického programu České republiky
a má i mnoho dalších zájmů. V Lovosicích
mluvila hlavně o klimatických změnách,
o tom, že některé jsou nezávislé na lidech:
na příklad ve středověku panovalo v Evropě středověké teplotní optimum, kdy byly
teploty proti minulému století vyšší v průměru o 1-2 0C. Vysvětlila nám rozdíl mezi
počasím - to je okamžitý stav atmosféry, teplota třeba 10 stupňů, polojasno, beze srážek a klimatem. Podnebí znamená
dlouhodobý režim na určitém místě, např.
v mírném podnebním pásu se střídají čtyři
roční doby. Paní doktorka zodpověděla
také řadu otázek a potvrdila návštěvníkům,
že ke změně klimatu v současnosti dochází
na řadě příkladů z Peru, Zimbabwe, ale
i Velké Británie. Hladiny moří se zvýšily za
posledních 100 let o 12-22 cm. Přednáška
všechny velmi zaujala, byla zase trochu
z jiné oblasti.
Hz

a doladěnost technologie na požadované parametry. Po
této etapě bude následovat garanční test s cílem ověření všech klíčových parametrů závazným měřením.
Tato měření provedou oficiální autorizované laboratoře.
Výroba v Preolu je založena na zpracování tuzemské zemědělské suroviny řepky. Z řepky se odlisuje rostlinný olej a zbytek je pak dodáván zemědělské prvovýrobě zpět jako významná krmná surovina.
Finální produkty jsou buď řepkový olej, který je určen
k prodeji jako potravina, nebo metylester. Nevyrábí se
zde tedy žádné ekologicky závažné nebo rizikové
látky. Rostlinný řepkový olej i metylester řepkového
oleje jsou v přírodě dobře a přirozeně odbouratelné
látky.
Uzavřený dodavatelský kontrakt zaručuje Preolu, že
zařízení bude po najetí splňovat všechny standardy životního prostředí platné v ČR a EU. Celá výrobní technologie je postavena dodávkou na klíč v licenci dvou renomovaných a špičkových evropských firem.
V průběhu současných provozních zkoušek nyní probíhá mimo jiné i měření emisí všech látek vzniklých při
výrobním procesu, včetně sledování úniku pachových
látek. Na základě těchto ekologických měření budou přijata ve spolupráci s generálním dodavatelem opatření
a postupy vedoucí k naplnění všech předepsaných limitů
a požadavků.
PREOL, a.s. zároveň již nyní připravuje Den otevřených dveří, za účelem seznámení veřejnosti s provozem
výrobního závodu. Jakmile bude výrobní zařízení převzato od generálního dodavatele, bude naším cílem
plně informovat, co a jak se zde vyrábí, jak bylo dosaženo podmínky nezvyšovat ekologické zatížení Lovosicka a poskytnout odpovědi na jakékoliv další otázky
spojené s provozem výrobny PREOL. Veřejnost tak
bude seznámena jak se zajímavou technologií lisování
řepkového semene, produkcí rostlinného oleje, metylesteru a ostatních výrobků, tak i se zajištěním ochrany
životního prostředí při samotné výrobě.
(hv)
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PROSINEC 2009
Úterý 1. - pátek 4. prosince - VÁNOČNÍ VÝSTAVA Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického pečiva, adventních dekorací, zdobení perníčků a další. Sál „Lovoš“,

Koncerty
ZUŠ Lovosice
9.12. Koncert populární hudby na vánoční
téma v sále KS Lovoš od 17 hodin.
16.12. Koncert komorní hudby na vánoční téma,
sál Bratrské jednoty baptistů, 17 h.
6.12. Koncert Idy Kelarové - Kulturní středisko
U Tří lip Libochovice od 19 hodin. Koncertní turné je spojené s křtem nového
CD "AVEN BACHTALE“.
12.12. Adventní koncert - Kostel sv. Václava
Třebívlice od 14 hodin
7.12. Symfonický orchestr teplické konzervatoře - Česká mše vánoční. Koncert se
koná v Divadle Karla Hynka Máchy od 19
hodin.
5.12. LAVACH (Fr.) 20 hodin
18.12. NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK, NEÚSPĚŠNÝ ATLET - 20 hodin. Oba koncerty se konají v Hospodě U Letního
kina.
17.12. Vánoční koncerty Yvety Simonové
Koncert se koná v Divadle Karla Hynka
Máchy od 19 hodin.
26.12. Štěpánské koledování…Úštěk, kostelíčky na Ostré, od 14 hodin
Výstavy
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
20.10.-31.12. Oldřich Kulhánek - Návrat, předsálí
kinosálu Muzea ghetta Terezín, denně 9-18
13.11.-31.12. Vlasta Kahovcová - Obrazy a grafiky Výstava se koná v Galérii U Brány, Úštěk,
po-so 9-17, ne 13-17.
4.12.9-14.2.10 Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi - Souznění - Výstava keramické a sochařské tvorby tří členů rodiny Radových 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!
26.11.-10.1.10 Josef Čapek: Země a lidé - Vý-
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od 9 do 16 hodin, v pátek jen od 9 - 12 hodin, vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 3. prosince - KLADIVO NA ČARODĚJNICE zájezdové muzikálové představení v divadle Milenium.
Účinkují: Ilona Csáková, Sisa Sklovská, Markéta Zehrerová, Martina Pártlová, Jiří Zonyga, Vladimír Hron, Vladimír Marek, Lešek Semelka, Lukáš Kumpricht, Richard Tesařík, Petr Dopita a další. Odjezd od KS Lovoš v 17 hodin,
vstupné 500 Kč včetně dopravy.
Pondělí 7. prosince - Geografická přednáška - ALŽÍRSKO na počátku 21. století - Jak zemi vidí nejen turista, ale také v té době pracovník českého velvyslanectví. Besedují a promítají
Mgr. David Frei, DiS. a Mgr. Diana Koleva Freiová. Klubovna KS, v 18 hodin,
vstupné 20 Kč.
Sobota 12. prosince - VĚNEČEK závěrečný ples tanečního kurzu. Společenský večer absolventů tanečního
kurzu. Ukázky tanců a soutěže, večerem
provází Karel Zima s partnerkou. K tanci
i poslechu hraje skupina BONUS Vlastimila Jurčíka. Sál „Lovoš“, ve 20 hodin,
vstupné 100 Kč.
Úterý 15. prosince - VÁNOČNÍ KOLEDY - Vánoční atmosféru ve městě

navodí Podřipský žesťový kvintet. Václavské náměstí,
v 15 hodin.
Čtvrtek 17. prosince - EVA PILAROVÁ - Největší hity
Evy Pilarové se na vánočním koncertu budou pochopitelně
střídat s krásnými vánočními melodiemi (Bílé Vánoce, Tichá noc, Ave Maria…) a českými koledami (Nesem vám noviny, Dej Bůh štěstí tomu domu, Pastýři nespěte, Narodil se
Kristus Pán ….) Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Pátek 18. prosince - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU - Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef Turek. Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 40 Kč.
Pondělí 21. prosince - VÁNOČNÍ KONCERT - Koncert
Dechového orchestru Kulturního střediska Lovoš, který
vede Josef Turek. Václavské náměstí, v 16 hodin.
Čtvrtek 31. prosince - SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
- zakončení roku 2009. Václavské náměstí, v 17 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Hana Beránková

stava se koná v Galerii moderního umění,
Roudnice, denně mimo pondělí 10-12, 13-17.
3.12.- leden 2010. Milan a Lada Pušovi : Vánoce
v perníku - Oblastní muzeum v Litoměřicích,
denně mimo pondělí od 10 do 17 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.

ZŠ, začátky v 8.30 a 10.30.
14.12. Podle námětu N. R. Erdmana napsali
Jana a Jurij Galinovi: MRAZÍK. Pohádka
na motivy proslulého filmu - v hlavní roli
Ivánka Jan Révai. Hrají herci Docela velkého divadla Litvínov. Pro MŠ a 1.- 5. tř.
ZŠ, začátek v 9 a 10.30.

Divadlo Karla Hynka Máchy
Představení pro dospělé od 19 hodin
6.12. Noel Coward: Zamilovat se ... komedie
s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem
z Divadla Kalich.
20.12. Arthur Watkyn: Co v detektivce nebylo
Úsměvná detektivka s Petrem Nárožným,
Janou Bouškovou, Václavem Vydrou aj.
z Agentury Harlekýn.
Představení pro školy
1.12. 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 10.45 v podání
Docela velkého divadla Litvínov. Pro MŠ
a 1.-5. tř. ZŠ, začátky představení v 8.30
a 10.30.
2.12. Tygřík Petřík Malý tygřík Petr, podobně
jako mnoho malých dětí má strach ze
spousty věcí, ale tygr se bát nesmí. Barevná scéna, živá kapela, písničky... to
vše v nové pohádce Divadla Drak Hradec
Králové. Pro MŠ a 1.-2. tř. ZŠ, od 9
a 10.30.
7.12. KRUŠNOHORSKÝ VÁNOČNÍ SEN Při
práci na výrobě lidového vánočního betlému ožívají řezbářovy figurky a evokují
staré vánoční příběhy a zvyky. Uvádí Divadlo rozmanitostí Most, pro 1.-5. tř. ZŠ,
začátky v 9 a 10.30 hodin.
10.12. Mark Twain - Pavel Dostál: PRINC
A CHUĎAS Příběh skotského prince Edwarda, následníka anglického trůnu, který
si dobrovolně vymění svůj princovský šat
s žebrákem Tomem, aby dokázal především sám sobě, že "šaty nedělají člověka", skončí málem tragicky. Inscenace
plná napětí a humoru v podání umělecké
agentury AGNEZ Česká Lípa. Pro 7.-9. tř.

Z akcí Kulturního střediska LOVOŠ:
Na sále KS Lovoš se konal 24.10.2009
Country mini festival hudebních skupin Karavana, Sebranci a Od plotny skok. Hlavním hostem byl Milan Drobný s hudební skupinou.
Zbělely mu vlasy, ale stále má krásný hlas
a zpívá jako o život...

Nedělní představení pro děti s rodiči od 15 hodin
13. 12. STVOŘENÍ SVĚTA - Známý biblický příběh v podání Divadla Minaret.
20.12. Vánoce tří sněhuláků. Veselá příprava
štědrovečerní hostiny s pohádkovým dárkem v provedení loutkového Divadla rozmanitostí z Mostu.
Dům kultury - Sváťovo „dividlo“
9.12. 16 hodin Sváťa má 50 (DISCO)
21.12. 16 hodin Vánoční pohádka
27.12. 10 a 15 hodin Sněhurka a sedm trpaslíků.
Všechna představení se konají v Modrém
salonku KD, vstupné dobrovolné.
Různé:
12.-13.12.
16.12.

17.-22.12.

19.12.
5. 12.
19.12.

Zámecké interiéry a vánoce Státní
zámek Ploskovice od 15 do 18 hod.
Historický jarmark - Kostelní náměstí
v Litoměřicích (celodenní jarmark,
10 - 17 hodin, v centru Litoměřic,
cca 20-40stánků a doprovodný program dle nabídky )
Vánoční prodejní trhy zboží s vánoční tematikou, součástí je bohatý
kulturní program. Litoměřice, náměstí
Úštěcký advent - celodenní program
10-17 hodin. Vánoční tržiště.
MIKULÁŠSKÁ VESELICE VE
VCHYNICÍCH - počátek 16,30 hodin
SVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VE VCHYNICÍCH 16.00 hodin

Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je
otevřeno celoročně kromě pondělí 10-17. Na
Státním hradu Hazmburku je v prosinci 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.
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PŘEDNÁŠKA O TERMOJADERNÉ FÚZI
V pátek 23. října 2009 hostilo lovosické gymnázium přednášku na téma termojaderná fúze. Program měl název The best
of fusion aneb ITER je cesta a vedl ho Ing. Milan Řípa, CSc. z
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Posluchače tvořili žáci tříd septima a 3.A, pro které byla účast povinná,
jelikož se téma dotýkalo látky probírané ve fyzice právě v jejich
ročníku, a dobrovolní zájemci o atomovou fyziku. A co nového
se mohli studenti i jejich profesoři dozvědět?
Potřeba nalézt nové, alternativní zdroje energie v je v současnosti stále vyšší. Zásoby fosilních paliv se každým dnem
tenčí a jednou z možností, jak jinak vyrábět elektrickou energii
je využít potenciál ukrývající se v atomovém jádře. Dnes jsou již
celkem běžně v provozu atomové elektrárny, které získávají
energii z atomů štěpením. Málokdo ale ví, že existuje i jiný způsob, jak s atomovým jádrem nakládat. Jedná se o tzv. slučovánífusion. Sloučením izotopů vodíku tritia a deuteria vznikne helium
a neutron. Tento proces ještě není do běžného provozu zaveden, je stále ve fázi výzkumu, ale již nyní je jisté, že má oproti
štěpení spoustu výhod. Na výrobu štěpné jaderné energie je
třeba palivo, jehož zásoby jsou ve světě omezené, v reaktorech
jsou ho potřeba desítky tun, palivo i odpad, který při štěpení
vzniká, jsou silně radioaktivní a v neposlední řadě je tento způ-

Rock v Loděnici

sob výroby elektrické energie snadno vojensky zneužitelný a
elektrárny mohou být snadno přeměněny na továrny pro výrobu
atomových/vodíkových bomb, což je při vzrůstající teroristické
hrozbě nemalý zápor.
V čem je tedy fúzní jaderná energie lepší než štěpná? Jako
zdroj paliva v tomto případě slouží obyčejná voda, které máme
prakticky nevyčerpatelné zásoby. Pro zajímavost: Máchovo jezero poskytuje tolik deuteria, že by se z něj dala vyrobit elektřina,
která by České republice stačila na 100 let. Ale nebojte se, že
by tím Máchovo jezero zmizelo. Mělo by stejnou podobu i rozlohu, ubráním deuteria by totiž zmizela jen jedna šesti tisícina
vody. A další výhody? Jsou potřeba pouhé gramy paliva, odpadem je helium, inertní plyn, vzniká pouze sekundární radioaktivita jen na 100 let a tento způsob výroby elektrické energie je
vojensky nezneužitelný. Říkáte si asi, „Proč už se dávno tento
způsob nevyužívá?“ Při slučování je jeden obrovský problém:
musí se překonat velké odpudivé síly souhlasně nabitých jader.
Řešením je zahřátí plynu na plazma, a právě veškeré aspekty
tohoto procesu jsou v současnosti předmětem zkoumání.
Zahřívání plynu na plazma probíhá v tzv. tokamacích, magnetických nádobách pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu. ITER (původně anglicky International Thermonuclear Ex-

Lovosická restaurace Loděnice
se otřásla v základech! V sobotu
7.11. 2009 ji znovu po dlouhé době rozezněly řízné tóny elektrických kytar a zaduněly
jí údery bubnů. Odehrával se zde rockový koncert čtyř kapel z blízkého okolí. Večer zahájila punk-grungeová kapela Kurva od Vedle (Litoměřice/Praha). Pokračovaly dvě
mladé lovosické kapely: crossoveroví Gun Joking a bigbeatoví Vintage Indigo. Obě skupiny si před domácím publikem a převážně svými dobrými kamarády koncert parádně
užily a pobavily sebe i diváky, kteří je v zaplněné Loděnici donutili několikrát přidávat. Večer zakončil jedinečný koncert kapely Tydle Vidle z Roudnice nad Labem. Kluci předvedli
neskutečnou show, jejich punk-rock'n'rollové hity si prozpěvovala celá Loděnice. Skončilo to nejlépe jak mohlo... zpěvák Špígr skočil do rozjančeného publika a to ho podrželo!
Tento koncert byl pro současnou sestavu Vidlí bohužel poslední, ale stál opravdu za to.
Tuto akci celkem navštívilo neuvěřitelných devadesát čtyři diváků! Což je skvělé číslo,
vzhledem k trendu ubývající návštěvnosti živých koncertů. Snad se blýská na lepší časy
a mladí zase začnou poslouchat naživo hranou a zpívanou hudbu místo té neustále se
opakující reprodukované. Organizátoři uvažují o další podobné akci, a tak se můžeme
těšit, že „Podzimní Loděnice“ nebyla zase na dlouhý čas poslední.
Lukáš Vlasák

perimental Reaktor - Mezinárodní termonukleární experimentální
reaktor) je projekt připravovaného tokamaku, který by se měl stát
předstupněm ke komerčnímu využití termonukleární fúze v
energetice. Jde o druhý nejdražší mezinárodní vědecký projekt
(po Mezinárodní vesmírné stanici) - celkový rozpočet projektu
je 10 mld.€, z čehož polovinu uhradí Evropská unie a zbytek ostatní účastnické státy: USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie (vbrzku se očekává přistoupení Brazílie k projektu).
Výstavba ve francouzském městě Cadarache měla začít v roce
2007 a reaktor by mohl být uveden do provozu v roce 2016.
Na závěr pár jazykových zajímavostí: Štěpení se anglicky
řekne fission a fúze fusion. Jedná se o podobně znějící slova,
nemůžeme se tedy divit, že nejen laická veřejnost, ale i politici
si tyto dva pojmy často pletou a zaměňují je. Dále je třeba věnovat pozornost slovu plazma. Ve fyzice plazma jako čtvrté látkové skupenství užíváme ve středním rodě. Neplést s plazmou,
kterou známe z biologie, ta je v rodě ženském! V krevní plazmě
nám opravdu žádná jaderná fúze neprobíhá. A úplně na konec:
Zkratka projektu ITER má v latině význam „cesta“. Projekt ITER
by se skutečně mohl stát cestou, cestou výroby nové, bezpečné, k přírodě šetrné elektrické energie. Děkujeme panu Řípovi za velice zajímavou přednášku a doufáme, že se vyplní to,
co nám, studentům, prorokoval. Totiž, že na stará kolena už
bude svítit fúzní elektřinou.
Lukáš Vlasák - oktáva, Gymnázium Lovosice

Tak zvané pachové
a Lovosicku.
Pachové ohradníky nicku
ohradníky jsou v podUž loni se prokázabraňují
střetům
se
zvěří
statě soustavy na latích,
zalo, že pachové
nebo na stromech nanesených vrstev PUR (po- ohradníky mezi obcemi Vědomice a Chodouny
lyuretanové) pěny, do které je nastříkána nepří- na Roudnicku snížily počet střetů se zvěří na
jemně páchnoucí látka nebo nádobky s reflex- dvoukilometrovém úseku z 12 v roce 2007 na
ním povrchem, ve kterých je látka umístěna. pouze jednu srážku v roce 2008. Na Lovosicku
Syntetický zápach medvědů, vlků, rysů, lidského byly ohradníky letos umístěny na silnicích z Lopotu nebo i jiné odpudivé pachy mají odradit zvěř vosic směrem na Most nebo Libochovice, pood vstupu do vozovky, nebo páchat zemědělcům užívali je myslivci z většiny Klapého; na akci se
škody na polích.
pracovně i finančně podílel odbor životního
Zvěři se tímto způsobem nebrání v pohybu, prostředí Městského úřadu Lovosice. Kladný
jen je nucena přecházet silnice pouze v pře- přínos pachových ohradníků byl prokázán a
hledných úsecích, kde má řidič šanci reagovat v jejich aplikaci se bude na Lovosicku pokravčas. „Smradlavé nánosy“ byly ve velkém roz- čovat i příští rok.
místěny na Pardubicku, Kladensku a jeden
Informace poskytla vedoucí odboru životz projektů probíhal také na Litoměřicku, Roud- ního prostředí Dana Tschakertová.
Hz
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Lékárny spravovala do 31.12.1995 Okresní lékárenská
služba Litoměřice jako součást Okresního ústavu národního zdraví Litoměřice. Řízením Lékárenské služby byl
v letech 1993-95 pověřen PharmDr.František Stáně, vedoucí lékárník v té době jediné lovosické lékárny v ulici 8.
května. Po složitých jednáních s Městem Lovosice, Lékárenskou službou a Okresním úřadem Litoměřice jako
zřizovatelem došlo k dohodě o sdružení prostředků a následně Zastupitelstvo města Lovosice rozhodlo v roce
1995 o rekonstrukci této lékárny a schválilo na ni částku
800 tisíc korun, částkou 1,150.000 korun se podílela
Okresní lékárenská služba Litoměřice a zbytek dodal
Okresní úřad Litoměřice (náklady činily celkem 2,300.000
korun). Investorem bylo Město Lovosice. Dne 16.11.1995
byla po půlroční kompletní rekonstrukci za provozu (!)
lékárna po měsíčním uzavření znovu otevřena za přítomnosti tehdejšího místostarosty Davídka. Nezbytné měsíční uzavření provozu v závěru rekonstrukce umožnilo
otevření nové soukromé lékárny Mgr. Ušákem ve Školní
ulici v průběhu roku 1995.
Ve městě i v Severočeských chemických závodech (dnes Lovochemie) se pravidelně konaly celých 20 let odběry krve
od dobrovolných dárců. Do Lovosic zajížděl mikrobus Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Lékařský dozor zajišťoval chirurg litoměřické nemocnice MUDr. Jan Svoboda a
odběry se původně konaly v jeho chirurgické ordinaci. V roce 1996 měly Lovosice

Hlavním cílem nezbytné rekonstrukce bylo rozšíření výdejové části pro klienty, přebudování laboratoře i celková modernizace provozních prostorů a vybavení novým mobiliářem. Zrekonstruovaná fasáda v přízemní části byla zateplena
a zůstala navenek stejná, dále byl mj. přesunut a vybudován
nový zadní vchod pro příjem dodávek. Podmínkou smlouvy
o sdružení prostředků bylo zachování provozu lékárny po
dobu nejméně dvaceti let. Vedoucím lékárníkem byl a po privatizaci provozu lékárny pod obnoveným historickým názvem „U AESKULAPA“ v lednu 1996 až dosud je PharmDr.
František Stáně. Od 1.1.1996 dostal lékárnu do desetiletého
pronájmu, který byl následně prodloužen až do prodeje
domu stávajícím nájemcům; pro nedořešený katastrální
problém k prodeji dosud nedošlo.

2008 Karel Mareček ze Sulejovic. V roce
2006 daroval pan Zdeněk Procházka svou
krev už po sté, v roce 2009 již po stošestnácté. Pokud bude pokračovat i nadále,
může v roce 2010 získat zlatý kříž 2.
stupně za 120 odběrů.. Jeho bratr Libor
dosáhl v roce 2009 také už 100 odběrů.
Na počátku roku 2001 se zdálo, že lovosičtí dárci krve budou muset jezdit na
odběry do Litoměřic. Problém s prosto-

v Litoměřicích za spolupráce lovosických praktických lékařů.
Náhradou LSPP na vyšším stupni se od roku
2002 stala pro Lovosicko Rychlá záchranná služba
(RZS), sídlící v ul. Osvoboditelů v objektu bývalé LSPP,
která byla zajišťovaná Podřipskou nemocnicí v Roudnici
po celých 24 hodin denně. RZS byla určena k ošetření vážných akutních případů. Službu zajišťoval lékař záchranář,
střední zdravotní personál (sestra) a řidič sanitky rovněž
se záchranářským kurzem. Na vybudování plnohodnotného stanoviště RZS měli zásluhy všichni zúčastnění,
vedení města a tehdejší předseda komise zdravotní a sociální PharmDr. František Stáně ve spolupráci s odborem
zdravotnictví a sociálních věcí Okresního úřadu v Litoměřicích.

tární město Děčín ve spolupráci s celkem 23
privátními lékaři, kteří služby vykonávají ve
svých ordinacích nebo pohotovost společnosti Paracelsus v areálu a.s. Chemopetrol
v Záluží u Mostu. Ode dne 5.10.2009 jsou
informace o zubařské pohotovosti v celé
ČR na webové stránce www.dent.cz..
Lékárenská pohotovost byla až do roku

Komunitní plánování Ministerstvo práce a sociálních
věcí začalo v roce 2003 uskutečňovat rozsáhlou reformu
sociálních služeb, jejíž cílem je přizpůsobit se praxi v Evropské unii, kde se osvědčilo řešit problematiku sociálních
služeb metodou komunitního plánování. V Lovosicích byl
poprvé Komunitní plán sociálně-zdravotních služeb připraven na období let 2006-2008. Ke spolupráci přihlásilo
10 poskytovatelů sociální a zdravotní péče v Lovosicích
i další organizace působící mimo město, např. Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka
Litoměřicko, Farní charita Litoměřice a mnohé další.
Prvním výstupním materiálem Komunitního plánu byla aktualizovaná Mapa poskytovatelů zdravotní a sociální péče
z roku 2005.
2. komunitní plán péče města Lovosice na období let
2009-2013 (dále 2. KPP) určuje směr rozvoje sociálních
služeb a služeb souvisejících v Lovosicích v současnosti
a dalších letech a volně navazuje na již realizovaný 1. ko-
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3. část
(Lékárny, Dárci krve, Pohotovost, Komunitní plánování)

přibližně 1400 evidovaných dárců. Dárcům jsou pravidelně slavnostně v obřadní
síni MěÚ předávána ocenění za jejich dar
nejvyšší - zlaté, stříbrné a bronzové plakety Jana Janského. Dokonce máme ve
městě už několik let i držitele Zlatého kříže
dárců krve III. stupně za 80 odběrů, a to
bratry Zdeňka a Libora Procházkovy a
Mgr. Ing. Jana Nováka, další kříž obdržel
v roce 2007 Jiří Čábela a naposledy v roce

Lékařská služba první pomoci (LSPP), tzv. smíšená,
byla v Lovosicích zajišťována střídajícími se praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost. LSPP ovšem
částečně zajišťovala i odborně nepříslušnou péči rychlé záchranné služby. Její fungování bylo možné pouze s dotacemi
města, kdy obce ze spádového území se až na výjimky odmítaly podílet na jejím financování. Byly provedeny analýzy
jejího fungování, frekvence návštěv i anketa mezi občany. Bylo zřejmé, že se tento systém přežil a pro město se
stával velkou finanční zátěží. Po složitých jednáních byla
LSSP pro oblast Litoměřicka i Lovosicka byla převedena do
Městské nemocnice v Litoměřicích. Původní Lékařská
služba první pomoci, nyní pod názvem Ambulantní pohotovostní péče, je od 1.4.2002 až do současnosti pro lovosické občany zajišťována v prostorách Městské nemocnice
Zubní pohotovost byla v okrese zrušena
od 1.7.2003 a Stomatologická ambulantní
pohotovostní péče byla v Ústeckém kraji
od té doby poskytována pouze v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí; i tuto zubní pohotovost Ústecký kraj zrušil od 1. září 2007.
Nyní jsou v Ústeckém kraji dvě možnosti Zubní pohotovost, kterou zajišťuje Statu-

Zdravotnictví 1989–2009

Další lékárna pod názvem „PARACELSUS“ byla ve Školní
ul. 5 otevřena v roce 1995 a vedoucím lékárníkem a provozovatelem byl a je dosud Mgr. Václav Ušák. V roce 1997 přibyla
lékárna „U TOVÁRNY“, založená provozovatelem FAZ s.r.o.
v ul. Terezínské ve zdravotním středisku Lovochemie a.s., její
provoz byl však počátkem roku 2000 uzavřen. Lékárna byla zničena při záplavách v roce 2002, kdy došlo i k poškození objektu. V roce 1998 byla v Lovosicích ve Školní ulici 12 od
1.7.1998 otevřena další lékárna „U ZLATÉHO HADA“, založená
a provozovaná firmou Decem s.r.o., tvořenou převážně lovosickými lékaři. Vedoucím lékárníkem až do roku 2009 byla
Mgr.Alena Hájková, v současnosti je to PhMr. Antonín Dudík.
V průběhu měsíce dubna 2007 došlo ke znovuotevření bývalé
lékárny v objektu Lovochemie a.s. pod názvem „LOVOŠ".
Tomu předcházely nákladné opravy objektu i zařízení na náklady provozovatele. Provozovatelem této staronové lékárny se
stal PharmDr. František Stáně, vedoucím lékárníkem pak
PharmDr. Stanislav Šebesta. Dostupnost lékárenské péče je
tak v současnosti zajištěna v pro Lovosice a jejich spádové
území více než dostatečně.

Od 1. ledna 2005 přebrala stanoviště Rychlé záchranné služby v Lovosicích Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, a to pouze pro zajištění přednemocniční neodkladné péče. Původní LSPP se změnila
v Ambulantní pohotovostní péči (APP), která byla poskytována lékaři Podřipské nemocnice o sobotách, nedělích a svátcích a přestěhovala se do ul. Školní 1, od
1.7.2008 do ulice Přívozní. Pro nízké využívání a neekonomičnost provozu byla APP k 1.7.2009 v Lovosicích zrušena. Stanoviště Rychlé záchranné služby Oblastního
střediska ZZS v Ústí nad Labem se v Lovosicích od
1.7.2008 přestěhovalo se do zadaptovaného nebytového
prostoru po bývalých jeslích v ulici Přívozní 1036/9. Tím
je na Lovosicku zajištěno plné časové i prostorové pokrytí
péčí zdravotní záchranné služby.

2004 poskytována v Litoměřicích, od
1.3.2005 byla zřízena při LSSP v Litoměřicích Výdejna léků, která měla k dispozici na
tři sta potřebných léků, zejména antibiotik a
analgetik. Lékárníci se zde střídali, mzdové
finanční náklady hradil Krajský úřad. Toto
nouzové opatření ovšem po necelém roce
zaniklo.

munitní plán péče na období 2006-2008. Nový plán vznikal v období únor - říjen 2008. Prvotní návrh plánu byl projednán Radou města 22.7.2008 a poté byl dán veřejnosti
k připomínkování. Proces připomínkování, což je jedna
z fází celého procesu, probíhal v době od 1.8. do
10.9.2008, proces konzultací v koordinačních skupinách
od 1.8. do 30.9.2008. Většina došlých připomínek byla zapracována do 2. KPP. Plán byl schválen na 5. řádném jednání Zastupitelstva města Lovosice 27.11.2008 a je provázán se Strategickým plánem rozvoje města Lovosice na
období let 2008-2013 a částečně i s Plánem prevence kriminality. V souvislosti s Komunitním plánem byla vydána
v roce 2008 i nová Mapa zdravotních a sociálních služeb.
Materiály jsou pro občany rovněž k dispozici na internetu
na www.meulovo.cz .
Péče o zdraví se v naší zemi celkově zlepšila, dožíváme se vyššího věku - všimli jste si, kolik lidí oslaví své
sté narozeniny? Vybavení nemocnic je nesrovnatelné

rami se řešil, a snad i díky vystoupení
paní Vědunky Kadavé v regionální televizi
byly odběry pro Lovosice zachovány. Od
dubna 2001 až dosud odebírají pracovníci
transfuzní služby z Ústí nad Labem za
pomoci pracovnic Českého červeného
kříže pravidelně krev v hudebně kulturního střediska Lovoš, protože dřívější prostory pro odběr nevyhovovaly novým předpisům.

V roce 1999 byla na podnět zdravotní a
sociální komise zpracována Mapa poskytovatelů zdravotní a sociální péče na území
města Lovosice, obsahující jmenný seznam
poskytovatelů včetně adresy pracoviště, telefonu a ordinační resp. otevírací doby. Byly
zde uvedeny také dobrovolné organizace
pro zdravotně postižené.

s dobou před 20 lety a nejnovější léky jsou k dispozici brzy
po jejich schválení. Dříve byl kvalitních léků nedostatek
a mnohdy si je nemocní nechávali vozit od příbuzných ze
zahraničí. Před 20 lety nebyl ani dostatek informací o nejnovějších trendech světové medicíny. Standard se viditelně zvýšil ve stomatologii. Bohužel nedošlo u všech lékařů ke změně v chování k pacientům - mnohdy se
autorita k diskusi s pacientem nesníží a lidé nejsou vždy
o možnostech léčení řádně informováni. Prý se to už
však zlepšuje a podle průzkumů je nekomunikativních
lékařů jen okolo 30%. Nemusíte se mnou souhlasit, ale
soudím, že zdravotnictví jako celek udělalo za to dvacetiletí skutečně pokrok.
Poplatky nekomentuji, touto problematikou se zabýval
v Lovosickém dnešku v č. 8 kolega Veleman a v podstatě
s ním souhlasím. Za poskytnuté informace děkuji PharmDr.
Františku Stáňovi a Bc. Evě Rudikové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Hz

DVA BRONZY?
Dobré…Do ostravské sportovní
haly v Polance, se sjelo o víkendu na
tradiční největší moravskou soutěž,
VC Ostravy, na 380 závodníků v karate z celé České republiky a zahraničí. Mezi našimi závodníky se objevili zejména mladí závodníci z Belgie,
Německa, Slovenska, Polska, Arménie, Maďarska dalších států. Libochovický Petr Marschall nastupoval za své mateřské lovosické
středisko karate, Shotokan Klubu
Rajchert Sport Union a vedl si velmi
dobře. Měl „našlápnuto“na finálový
blok, kde jej čekal pouze Belgičan
Devoin, avšak udělal formální chybu
ve své sestavě a nakonec skončil na
třetím místě. „Byl na něj vyvinut
poměrně velký psychický tlak možného finále na takové
velké soutěži a tak se snažil zacvičit kata ve velké rychlosti.
Ne vždy však takové úsilí je správné….“ , hodnotil jej trenér

Pohádkové
putování
školou

Rajchert . „S bronzovou medailí jsem však spokojen, protože je to i tak příslib před prosincovým M ČR v Ústí nad
Labem“,dodal. Dále v disciplíně kumite, kategorie starších

Ve čtvtek 5. listopadu 2009 proběhlo
na naší 1. základní škole zábavné odpoledne pro žáky 1. stupně s názvem
„ Pohádkové putování školou “.
Po přivítání všech přítomných, a to
nejen žáků, ale i jejich rodičů, sourozenců a mnohdy i prarodičů, se děti rozeběhly se svými „ cestovními pasy “
po jednotlivých stanovištích, kde plnily
zadané úkoly. Protože putovaly pohádkovou zemí, na každém stanovišti
je spolu s paní učitelkami vítaly zajímavé postavičky. Jejich role se s velkou ochotou a odpovědností ujalo deset žáků z 8. tříd, kteří si připravili
nádherné kostýmy, aby nejen pobavili,
ale aby také ukázali, jak se vážně zhostili svěřeného úkolu. Tak jsme mohli
například vidět ježibabu, šaška, piráta,
koumáka, indiána, rytíře, kouzelníka a
dokonce i Kleopatru.
Všem zúčastněným se zábavné odpoledne velice líbilo, o čemž svědčí
účast 96 dětí. Dvě hodinky, během kterých děti plnily úkoly, uběhly jako voda
a nikomu se ani nechtělo domů.
Dík za to, že se akce povedla, patří
nejen paní učitelkám a starším spolužákům, kteří akci připravili, ale i dětem
a jejich doprovodu, bez nichž by se taková akce vůbec nemohla konat.
Mgr. Radka Vosická

žáků do 52kg, Petr Marschall podlehl pouze v semifinále vítězi
Adrörferovi. Připsal si tak na své konto další bronzovou medaili
a prokázal, že je všestranným závodníkem.
Re

Prosinec na zahradě
Pokud ještě není zamrzlá půda, nezapomeňte na závlahu stále zelených dřevin a jehličnanů. Dřevinám v zimním
období spíše uškodí sucho než mráz.
U jehličnanů probíhá odpařování vody
i v zimě. Rostliny tím ztrácejí vodu, kterou získávají kořeny ze zásob v půdě. To
je možné ale pouze v případě, že je půda
dostatečně zásobená vláhou. Stejné pravidlo platí pro mladé a nově zasazené
ovocné stromy.
Před napadením většího množství
sněhu je nutné svázat jehličnany sloupovitého tvaru. Lépe tak odolávají náporu
mokrého těžkého sněhu a nebudou se
rozvalovat a rozlamovat. Velmi choulostivé jsou především sloupovité kultivary
jalovce obecného. Ke svazování se používá pevný provázek nebo drát a postupuje se od spodních větví ke špičce.
Dojde- li jednou k rozvalení rostliny sněhem, větve se již většinou nevrátí do původní vzpřímené polohy a stromek musí
zůstat trvale svázaný.
Jmelí bílé je poloparazitická stále zelená dřevina rostoucí v korunách stromů.
Tento nezaměnitelný symbol Vánoc může
napáchat i značné škody. Jako poloparazit prorůstá svými kořeny do cévních
svazků hostitelské rostliny a odebírá jí
vláhu i živiny. To působí nemalé problémy
především listnatým dřevinám v zimním
období a v období sucha.
Prosinec je měsícem předvánočních
příprav a hlavní vánoční květinou je samozřejmě vánoční hvězda. Je to krátkodenní rostlina, která zakládá v naší
zeměpisné šířce květy začátkem října
a přirozeně vykvétá koncem listopadu až
začátkem prosince. Při umělém řízení
délky dne lze získat kvetoucí rostliny
v průběhu celého roku. V bytě je nejvhodnější umístění na světlém a teplém
místě a jen opatrná zálivka.
Vánoční kaktus patří mezi nemnoho
rostlin kvetoucích právě na přelomu prosince a ledna. Moderní odrůdy vykvétají
i dříve a kvetení během zimy někdy opakují. Vyžaduje dostatek světla, nikoliv
však přímé slunce. Přestože pochází
z tropů, vyhovují mu spíše nižší teploty

kolem 20°C se zimním poklesem na
15°C. Pro násadu poupat je důležité výrazné omezení zálivky již od srpna. Při
kvetení může dojít k opadu poupat, což
způsobuje příliš vysoká teplota, suchý
vzduch nebo i manipulace s rostlinou.
Jednou z mála pokojových květin,
která kvete téměř po celý rok, je africká
fialka. V tomto období potřebuje především dostatek světla a jen mírnou zálivku.
Chráníme rostliny révy vinné proti
okusu zvěří. Používáme plastové tubusy,
nebo obalení síťovinou, pletivem nebo
papírem. Srnčí zvěř můžeme odlákat na
ořezané větve jabloní, které mají raději
než-li réví. V období před Vánocemi odebíráme rouby révy vinné. Odebíráme je
z jednoletého dřeva, nařežeme je na
délku asi 30cm, lehce namočíme, zabalíme do igelitového sáčku a umístíme do
chladničky nebo do studeného sklepa.
Pokud je venku mráz nejdeme s rouby
hned do teplé místnosti, ale postupně je
aklimatizujeme. V průběhu uložení kontrolujeme, zda nedochází k napadení
roubů houbovými chorobami, zejména
šedou plísní. Takové rouby ošetříme fungicidem nebo savem v koncentraci 0,5%.
Kontrolujeme uskladněné ovoce, vybíráme nahnilé plody, méně kvalitní, ale
zdravé můžeme použít na zpracování na
kompoty, usušit a pod. Dbáme,aby ve
skladovacích prostorách bylo dostatečné
vlhko (přibližně 85 až 95%). Za bezmrazých dnů se větráním staráme o přívod
chladného, čerstvého vzduchu.
Vánoce jsou pro nás nejen dny pohody
a klidu, ale také nebezpečné období plné
pokušení v podobě různých laskomin. Ztížené trávení, nadýmání a bolesti břicha
jsou častým následkem dietních chyb spojených se zvýšenou konzumací pokrmů
a s přejídáním. V případě potížích nám
pomohou léčebné potraviny: jablka, grepy.
rajčata, ananas a pod. Léčivé koření: dobromysl, majoránka, tymián, anýz, fenykl,
skořice. Léčebné nápoje: mrkvová šťáva,
zelený čaj, kefír, pivo, kořen anděliky, pelyněk, máta, mateřídouška a heřmánek.
Svátky míru i hojnosti bez potíží přeje
Petr Kumšta
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Dýňová noc ve škole ve Všehrdově ulici Bohoslužby o Vánocích

Rok se s rokem sešel a ve třídě III. C se všechny děti společně s třídní učitelkou Helenou Buškovou oblékly do oranžového nebo zeleno-oranžového oblečení. Na tento krásný den
se všichni moc těšili a celý týden se poctivě předem připravovali. S pomocí rodičů se před třídou hromadily dýně - tentokrát
chtěli všichni zvítězit a proto se zde objevily opravdu ohromné
výpěstky. Největší dýni měla Verunka Zábranská, ale ani os-

tatní děti se nenechaly zahanbit. Ve skutečnosti ale
nezáleží jen na velikosti, všechny dýně byly moc a
moc krásné. S dlabáním a úpravou nám pomáhalo
šest maminek - s jejich pomocí šla práce pěkně od
ruky. Nakonec jsme vyzdobili vestibul školy.
Nejvíce se děti těšily na večer. V 18 hodin se
před školou scházeli spáči s karimatkami a spacáky. Ve vestibulu školy je čekaly jejich již rozsvícené dýně. Po rychlém ubytování v družině je čekalo množství soutěží a her - například mumie,
lovení rybiček, lovení jablek z vody (největší
úspěch), hledání svého jména, výroba strašidláka.
S nástupem tmy přišel na program i dlouho
očekávaný poklad, který musely děti najít v temnotě pouze s pomocí svítících dýňových mužíčků
a baterek. O to, že byl poklad opravdu veliký a
sladký, se zasloužili rodiče se svými sponzorskými
příspěvky. Na samý závěr večera čekaly na děti popkorn,
cola a pohádka na dobrou noc.
Při ulehání si děti ještě dlouho štěbetaly. Ráno na ně čekala sladká školní snídaně. K rodičům se děti rozcházely
s rozzářenýma očima plných dojmů. Děkujeme všem maminkám, které nám na večer i ráno připravily báječné občerstvení.
Mgr. Helena Bušková

a svátcích v roce 2009

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Třebenicích plánuje shromáždění na Vánoce takto:
24.12.2009 10:00 Štědrodenní divadlo (Třebenice)
25.12.2009 8:30 bohoslužby s vysluhováním svaté
Večeře Páně (Třebenice)
25.12.2009 10:15 bohoslužby s vysluhováním svaté
Večeře Páně (Lovosice)
27.12.2009 8:30 bohoslužby (Třebenice)
27.12.2009 10:15 bohoslužby (Lovosice)
1.1.2010
10:00 novoroční bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (Třebenice)
3.1.2010
8:30 bohoslužby (Třebenice)
3.1.2010
10:15 bohoslužby (Lovosice)
3.1.2010
15:00 bohoslužby (Domov důchodců Libochovice)
V Třebenicích se shromáždění konají na adrese Sokolská
89, modlitebna, v Lovosicích v kostele na roku ulice Karla
Maličkého.
Aktuální informace viz http://trebenice.evangnet.cz, farářem
je Štěpán Brodský.

Církev československá husitská
16.12.2009 v 17 hodin Adventní koncert "Brozanského školního sboru" v kostele Církve československé husitské v ulici
Karla Maličkého
25.12.2009 ve 14.30 hodin Vánoční bohoslužby v kostele
Církve československé husitské v ulici Karla Maličkého v Lovosicích. Vánoční bohoslužby v Litoměřicích se konají také
25.12.2009, ale už v 9 hodin dopoledne.
První bohoslužby v Lovosicích v roce 2010 se konají
3.1.2010 a potom vždy 1. a 3. neděli v měsíci, rovněž vždy
ve 14.30 hodin. Alianční týden v Litoměřicích se koná vždy
první týden po Novém roce, ale přesné termíny budou
známy až později. Farářkou je paní Libuše Mikušková.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích,
ul. Dlouhá 84 - pořad vánočních shromáždění Kromě 4 adventních nedělí, kdy jsou shromáždění v obvyklém čase
vždy v neděli od 9:30h, budou ještě shromáždění:
Čt 24.12. - od 15:00h - Dětská vánoční slavnost - s programem písní a básniček dětí
Pá 25.12. - od 09:30h - Bohoslužba na 1. svátek vánoční
Ne 27.12. - od 09:30h - Pravidelné spol. shromáždění
Čt 31.12. - od 18:00h - Shromáždění na závěr roku 2009
- program mládeže
Pá 1.1.2010 - od 09:30h - Novoroční bohoslužba
Kazatel Radek Pospíšil.

Církev římskokatolická
Štědrý den 24.12. Půlnoční mše ve 24 hod.
Boží hod vánoční 25.12. mše sv. v 10 hod.
Silvestr 31.12. mše sv. 15.30
Nový rok mše sv. 10 hod.
Aktuální informace o mších v okolí - Lukavci, Sulejovicích,
Velemínu a Milešově jsou uvedeny na webových stránkách
www.faralovosice.wz.cz. Farářem je P. Pavel Mikeš. Hz
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