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PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM ÚSPĚŠNÝ ROK 2010
vosice. Finanční krize ochromila výstavbu bytových
domů v Holoubkově i v ulici Prokopa Holého. Zabrzdila
i stavbu domu rezidence Orbis na Václavském náměstí. Převod pozemků Pozemkového fondu ČR na
město zkomplikoval správce konkurzní podstaty státního podniku Zemědělské služby Střížovice, státní
podnik „v likvidaci“, který zahrnul námi požadované pozemky do soupisu konkurzní podstaty. Řešení vyplyne
z výsledků soudních řízení. Z toho důvodu nemůžeme
- bohužel - pokračovat s přípravou pozemků pro rodinné domy za hřbitovem v lokalitě „Vinný lis“, nelze
realizovat dešťovou stoku „A“ , která by měla v budoucnu odvádět dešťovou vodu z tohoto prostoru do
Labe. Také projekt Geotermálního vrtu je tímto aktem
zpožďovaný. Hledáme sice jiná řešení a náhradní pozemky, ale je to časově i finančně velmi náročné.

Vážení Lovosičané,
sotva jsme si pořádně zvykli na to, že píšeme rok
2009 už je tady rok další. Pokusím se v několika větách shrnout skutečnosti, klíčové události ve městě,
o kterých v podstatě stejně všichni víte.

Co se podařilo v roce 2009:
Podařilo se nám získat dotace ze SFŽP na zateplení
a rekonstrukci mateřských škol v ulici Terezínská a
Sady pionýrů. Školka v Sadech pionýrů má i novou
sedlovou střechu. Opravy obou školek proběhly v době
prázdnin. Základní škola Antonína Baráka se dočkala
nové šatny. S pomocí dotace jsme uskutečnili úpravu
ulic Osvoboditelů, 8.května, Kostelní a Terezínská.
Celá akce „Zvýšení bezpečnosti chodců“ je stále velice
často diskutovaná. Má své odpůrce, má i své příznivce. Dlaždice, které jsme sejmuli, použijeme dále ve
městě na opravy jiných potřebných chodníků. Začali
jsme s opravou a dlážděním chodníku na hřbitově.
Probíhá stavba horkovodu a napojení na zdroj tepla z
Lovochemie. Přepojování začne v lednu 2010 a ušetří tak odběratelům 10% ceny proti teplu z plynu. Na
třetí pokus se podařilo získat dotaci na akci „Zvýšení
kvality života v městské části Lovosice“ a to části od
marketu Billa k nadjezdu. Velkým problémem bude
sestavení rozpočtu na rok 2010 tak, aby bylo možné
dosáhnout na dotace. Připravené jsou dotace na
opravu chodníků a veřejného osvětlení v části Nové
Klapý a dotace ze Státního fondu životního prostředí na
zateplení mateřské školy v Resslově ulici. V rozpočtu
nenajdeme dostatek finančních prostředků na spolufinancování těchto akcí. Zda jít do úvěru na konci volebního období, bude předmětem těžkého rozhodování

Co očekávám od roku 2010?
Kromě výše uvedeného rozhodnutí o kofinancování
dotací je to rok úporného šetření. Nelze však zavřít
všechny kohoutky sportovcům a dalším neziskovým organizacím. To co se dlouhá léta tvoří bychom velice
rychle zbořili. Všichni se však budeme muset uskrovnit. Jinak uklidit město a připravit se na volby, kde
zhodnotíte vše, co za poslední čtyři roky zastupitelé v
městě dělali a udělali.
pro členy Zastupitelstva města. Pomalu se dostávám
k problémům a k tomu co se nepodařilo.
Trápení s dálnicí D8 a zatížení města enormní intenzitou transitní dopravy stále trvá. Další posouvání
termínu dokončení dálničního úseku přes České středohoří do roku 2012 nevěstí nic dobrého nejen pro Lo-

Ruka zákona dopadla, aneb tak dlouho se chodí se džbánem až…
Před více než rokem vyšel na stránkách tohoto měsíčníku
článek s názvem „Ekologické vyděračství v praxi“, jehož
jsem byl autorem. Článek se týkal obstrukční činnosti různých
ekologických organizací v souvislosti s výstavbou dálnice D8.
Za tento článek se mi od některých obyvatel dostalo jak souhlasu na straně jedné, tak kritiky ze strany druhé.
Nyní, rok po zveřejnění výše uvedeného článku, musím říci,
že jsem se tehdy nemýlil. Jak jsme se mohli dne 10. 12. 2009
dozvědět z večerní relace televizních zpráv a následující den
i v denním tisku, ekologický aktivista, blízký spolupracovník organizace Děti Země a předseda spřízněného občanského
sdružení Společnosti ochránců přírody Litoměřice, pan L.
Studnička byl pro podezření z vydírání umístěn do vazební
věznice a hrozí mu až tři roky vězení. Většina obyvatel Lovosic
a blízkého okolí, která se zajímá o dění kolem sebe, muse-

la mít z této zprávy dobrý pocit. Prostě a jasně: spadla klec.
Že měl pan Studnička prsty v některých obstrukcích kolem
výstavby D8 či nového mostu přes Labe, je jedna stránka
věci. Podstatnější ovšem je, že také zneužíval výdobytky demokracie tím, že jako neopomenutelný účastník příslušných
řízení od podnikatelských i jiných subjektů vyžadoval sponzorské dary v řádu desetitisíců. Protislužbou za tyto sponzorské dary byl pak z jeho strany příslib toho, že nebude klást
ekologické překážky (žaloby, odvolání atd.) při realizaci podnikatelských záměrů. Jak jinak lze nazvat aktivity, kdy si jedinec pod pláštíkem ušlechtilé myšlenky tzv. „mastí kapsu“,
než sprosté vyděračství? Nutno ovšem dodat, že oběťmi
jeho aktivit se tak stávají i skuteční ekologové, tzn. opravdoví
odborníci v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž jméno
pan Studnička svými nemorálními aktivitami poškodil. Jen pro

Co přát občanům Lovosic do roku 2010?
Josef Čapek řekl: „Člověk je v podstatě bytost s těmi
ostatními nespokojená.“ Přál bych si, aby nespokojenost lovosických občanů byla pokud možno v normě.
Nevím co vám přát lepšího, než zdraví, lásku a hodně
štěstí v roce 2010.
Jan Kulhánek
doplnění - Lovosický dnešek získal informaci, že tento „trik“
byl použit i na orgán města. Ovšem bezvýsledně.
Již v říjnu roku 2008 jsme v televizním pořadu „Na vlastní
oči“ mohli sledovat, jaké postupy a řekněme i manýry spolek Děti Země praktikuje na území západních Čech. Tento
pořad byl tak jedním z mnoha impulsů k sepsání mého
článku na konci loňského roku.
Bylo by nošením dříví do lesa zde rozebírat, co vše v Lovosicích z důvodu výstavby dálnice, a zejména jejím neustálým protahováním, občané města a okolí zažívají. Je
zřejmé, že pan Studnička byl jedním z těch, kteří na těchto
komplikacích mají nesmazatelný podíl. Jemu na přírodě a lidech co zde žijí, pramálo záleželo. Spíše ho - jako představitele občanských sdružení - zajímaly osobní a zejména
pak finanční cíle. Co vše by pro ně člověk neudělal, že?
Celá věc vyšla na světlo až nedávno, kdy podnikatel M.
(Pokračování na straně 2)

6. řádné zasedání Zastupitelstva města Lovosice
Jak jsme minule slíbili, vracíme se k tomuto jednání z
19.listopadu a pokračujeme v popisu jeho průběhu. Z časových důvodů byl do programu přednostně zařazen bod
Informace společnosti DZCL a.s.
Zde se jednalo o situaci okolo rozestavěného objektu ORBIS na náměstí. Původní majitel - firma Dr.Steiner s.r.o. se
dostala do finančních potíží a nedostavěný dům nabídla
k odprodeji. O dostavbu se zajímá roudnická firma REKONT, podmínkou ale je vlastnictví pozemku, který dosud
patří DZCL a je určitou pojistkou města pro podobné situace,
jaká teď nastala. Stavební společnost ale potřebuje vlastnictví pozemku pro jednání s bankami a hledala se cesta, jak
vyhovět oběma stranám. Zastupitelstvo proto uložilo vedení
DZCL dále jednat ve věci převodu práv a povinností „objektu
ORBIS“ zajištěním převodu pozemku s předkupním právem.
Převody nemovitostí
Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 199 z letošního
roku a souhlasí se změnami termínů výstavby bytového

domu v ul.Prokopa Holého pro firmu ST COMPANY s.r.o.
Nový termín zahájení stavby do 30.04.2010, dokončení do
31.08.2012 a kolaudace do 30.11.2012. ZM rovněž revokovalo usnesení z minulého roku a schválilo záměr prodeje pozemku o rozloze 1331 m2 firmě KBS Lovosice s.r.o. za minimálně 360 Kč/m2. Podmínkou pro koupi je úhrada 100 000
Kč jako finanční spoluúčast na vybudování dešťové kanalizace v rámci stavby „Evropská ulice v Lovosicích“ a úhrada
nákladů na přípojku kanalizace.
V dalším ZM souhlasí se čtyřmi prodeji a dvěma nákupy
malých pozemků (do 70 m2). Souhlasí také s bezúplatným
převodem 2026 m2 v k.ú. Prosmyky a dále s předkupním
právem k 299 m2 zahrady pro manžele Janu a Jana Hrdličkovi z Lovosic. Zamítlo ale prodej 1480 m2 neplodné půdy
manželům Schinglerovým a neschválilo i záměr prodeje zahrad 418 a 498 m2.
U splátek dluhu za bydlení v ubytovně Nádražní 805
umožnilo ZM paní Tereze Berkyové uhradit 12 343 Kč ve 31
měsíčních splátkách po 400 Kč, paní Miluši Berkyové 13 477
Kč ve 27 splátkách po 500 Kč a paní Martině Houdové 35
355 Kč v 51 splátkách po 700 Kč. Dále byl schválen prodej
jednoho bytu a snížení kupní ceny u dvou bytů.

Finance
Zastupitelstvo souhlasilo s prominutím poplatku z prodlení z dlužné částky za nájem a služby paní Heleně Knapové (22 846 Kč), paní Margit Klimtové (47 726 Kč), panu
Radku Harvanovi (45 098 Kč) a paní Jiřině Skřivánkové
(27 258 Kč).
Vzalo na vědomí plnění rozpočtu za období I. - X. 2009
a schválilo 6. rozpočtové opatření i rozpočtové provizorium
do 31. 03. 2010. K této problematice se vrátíme zhruba
v únoru příštího roku.
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na „Realizaci energetických
úspor v mateřské škole Sady pionýrů“ ve výši 4 238 000 Kč
a souhlasilo s podáním žádosti na dotaci na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007 - 2013. Projekt bude předfinancován
částkou 200 000 Kč, přitom povinná spoluúčast města je
30 000 Kč.
Po určení termínů zasedání Rady a Zastupitelstva v roce
2010 bylo jednání ukončeno. Během přípravy tohoto článku
do tisku proběhlo ale další mimořádné zasedání ZM, které
následně přiřazujeme.

6. mimořádné zasedání Zastupitelstva Města Lovosice
Bylo svoláno na 3.prosince a proběhlo
za účasti 20 konšelů při dvou omluvách.
Hlavním důvodem jednání bylo vyřešení
dvou převodů nemovitostí a prvním z nich
byl osud areálu bývalého depa ČD a.s.
Ten chtělo nejprve město od Českých
drah odkoupit, aby zabránilo devastaci
opuštěných objektů. V současné době
má už ale tamní dům soukromého majitele, část objektů vlastní firma Chládek+Tintěra a o další železniční památky
má zájem Zubrnický skanzen. V této situaci bylo dáno zastupitelům na zvážení,
zda odkoupit část pozemku (cca 5200
m2) i s budovou od ČD, nebo původní usnesení zrušit a od záměru koupě ustoupit.
Po diskusi, kde byla připomenuta nutnost
zachování přístupu k lokalitě „Vinný lis“,
bylo schváleno ustoupení od nákupu.
Dalším problémem byl prodej domu
č.p. 804 v Husově ulici. Zde jsme dostali
dvě nabídky, jednu za 1,32 druhou za 1,5
mil. Kč. To je ale hluboko pod odhadní cenou, která je 2,9 miliónu. O žádné z obou
nabídek nebylo rozhodnuto a neprošly
ani návrhy o zvýšení ceny na 2 mil. nebo

odhadních 2,9 mil. Kč. Čeká se tedy na
další zájemce.
Naopak jednohlasně byl přijat návrh
na poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Realizace energetických úspor v mateřské
škole v Terezínské ulici“.Dotace by činila
3 649 412 Kč a při rychlém „zúřadování“ by mohla být získána ještě do
konce roku.
Rovněž bez připomínek byl schválen
návrh přistoupení Města Lovosice k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti „Milešovka“ pro rozšíření možností rozvoje turizmu v našem regionu.
Přestože z tohoto kroku neplnou pro
město žádné finanční závazky, bylo doporučeno počítat s určitým příspěvkem
v rozpočtu roku 2010. Členem správní
rady této společnosti byl pak jmenován
pan Roderick Slavík.
Nejobsáhlejším bodem jednání byla
ale následná informace firmy ELTE s.r.o.,
která buduje rozvody teplé vody ve
městě. Firmu představil majitel a jednatel pan Štochl. Funguje od roku 1991,

Ruka zákona dopadla, aneb tak dlouho
se chodí se džbánem až…
(Dokončení ze strany 1)
G., poté co obdržel „nabídku“ od pana Studničky, dostal odvahu a oznámil tento případ Policii ČR. Bude jistě zajímavé
sledovat, kolik dalších takových subjektů se přihlásí s tím, že
byli tímto „ekologem“ vydíráni. Ostatně, byli k tomu policejní
mluvčí vyzváni. Nezbývá než doufat, že orgány činné v trestním řízení, tedy Policie, Státní zastupitelství a v konečné
instanci pak soud záležitost nezametou pod koberec a spravedlivě ji „ocení“. Jak lze z příslušných vyjádření vyvodit,
hrozí obžalovanému až 3 roky pobytu ve vězení. Netřeba dodávat, že případné usvědčení obžalovaného z vydírání bude
mít i své, jistě nemalé finanční dopady.
Co říci na závěr? Jen dovětek známého přísloví k názvu
článku a ten zní:… až se ucho utrhne. A to se nyní stalo. Přesvědčí to některé zastánce ekologických iniciativ nejen v Lovosicích, že se mýlili a prozřeli? Pokud ano, dlužno říci: Konečně, nebo zaplaťpánbůh!
-jv-
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má zhruba 100 zaměstnanců a roční obrat cca půl miliardy Kč. Stavbu pak blíže
popsal Ing. Pernica. Je položeno 5,5 km
potrubí o dimenzích 300 až 40 mm
včetně doprovodných optických kabelů
a vybudováno 43 předávacích stanic.
Práce se blíží k závěru a i když zásyp
ještě nějakou dobu potrvá samotný systém by měl být do 15.prosince funkční.
Termín dokončení je pak 30.dubna 2010
a odběr tepla z Lovochemie začne začátkem příštího roku.
Živá diskuse však nastala až po uvedení požadavku zvednutí původní
ceny(66 011 890 Kč) o dalších 12 milionů. Důvodem jsou nepředvídatelné
potíže v průběhu budování v prostředí
staré městské zástavby a ke každé takovéto překážce byly vypracovávány
změnové listy (celkem 32). Ze strany zastupitelů byla samozřejmě vznesena námitka, proč už původní rozpočet nepočítal s jistým navýšením na tyto případy.
Firma se hájila tím, že takovýto postup
by ji znevýhodnil v nabídkovém řízení
a každý z dalších podniků by musel ře-

Z jednání Rady města:
RM schvaluje:
předložený návrh "Zapojení Města Lovosice do Krajského programu prevence kriminality v roce 2010" a doporučuje ZM jeho schválení včetně minimální 20% finanční
spoluúčasti města
- poskytnutí sponzorského daru ve výši 5 000 Kč pro
Správu chráněné krajinné oblasti České středohoří na vydání
průvodce po naučné stezce Lovoš. účasti Města Lovosice na
jednotlivých projektech.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 176/2008/10 se společností
Technoexport a. s. pro zahraniční obchod, Václavské náměstí 846/1, Praha 1 na zpracování kompletní žádosti o dotaci na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci projektu
"Realizace energetických úspor v objektu mateřské školy v
ul. Sady pionýrů v majetku města Lovosice" a pověřuje
pana starostu jeho podpisem.
- seznam firem pro vypsání výběrového řízení na zajištění

šit stejné problémy. Jako nejvážnější
překážky byly uvedeny staré zasypané
betonové patky, které bylo nutné vytahat,
nalezení mnoha neidentifikovatelných
rozvodů, archeologický průzkum
(zdržení o 28 dní) použití výhodnějších
ale nákladnějších optokabelů místo metalických a změna způsobu průpichu pod
tratí ČD (cca 3 mil. Kč). V závěru diskuse
zůstala firma i Zastupitelstvo na svých
stanoviscích. V této akci je ale partnerem
zhotovitele valná hromada Tepelného
hospodářství Lovosice s.r.o., kterou jsou
Rada města a MZ zde jen o průběhu
prací informovány.
Úkolem Zastupitelstva je ale schválení
dalšího úvěru na 10 milionů Kč pro dofinancování celé akce „Zásobování teplem
Města Lovosice“. Tato částka se samozřejmě promítne do konečné ceny tepla,
neovlivní ale její předpokládané snížení
o minimálně 10 %. V závěru pak byl úvěr
těsnou většinou schválen (13/1/5/1) a tím
skončilo snad poslední letošní zasedání
Zastupitelstva Města Lovosice.
JiH/PaF

komplexní administrace po celou dobu realizace a udržitelnosti
projektu "Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí
místní části města Lovosice" podpořeného z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad: 1. EP Consult,
s. r. o., Na Pile 3, Ústí nad Labem, 2. SPF Group, v. o. s.,
Vlkova 7, 130 00 Praha 3, 3. Poradenství/Consultancy Tis
Praha s. r. o., Sudoměřská 1293/32, Praha 3
- finanční příspěvek Občanskému sdružení Mozaika v Lovosicích ve výši 20.000 Kč na tiskové a prezentační materiály a zvelebení přiděleného nebytového prostoru. Informace
o využití poskytnutého finančního příspěvku bude předložena EO a následně hlavní koordinační skupině KP.
RM pověřuje zpracováním žádosti o dotaci s názvem
projektu "Centrum kulturního a společenského setkávání
českých a německých partnerů" v rámci Programu Cíl 3/Ziel
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-13, firmu SERVISO
o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice. 20
Výběr z webové strany MěÚ Lovosice -jč-

Městská policie v listopadu 2009

Motorové vozidlo provozované s jinou než přidělenou registrační značkou. Dne 1. 11. 2009 v 02:00 hodin
prováděli strážníci Městské policie Lovosice hlídkovou
činnost v ulici Terezínská. Zde strážníci kontrolovali řidiče
osobního automobilu zn. Škoda. Řidič sdělil, že nemá
k vozidlu potřebné doklady, registrační značky pocházejí
z jiného vozidla, nemá platnou technickou ani emisní kontrolu a nemá uzavřeno zákonné pojištění. Uvedl, že si je vědom svého protiprávního jednání. Vzhledem k charakteru
podezření ze spáchaných přestupků a správního deliktu byl
písemný materiál postoupen k vyřízení na odbor dopravy
MěÚ v Lovosicích.
Dopravní nehoda. Dne 6. 11. 2009 v 12:20 hodin prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost
v ulici Obchodní. Zde zahlédla osobní automobil tov.
značky Ford, který stál mimo vozovku na šikmé travnaté
ploše, a přední část vozidla byla poškozená od nárazu do
zděného schodiště. Bylo zjištěno, že řidička projížděla ulicí
Obchodní a z vedlejší ulice jí vjela přímo před vozidlo cyklistka. Ve snaze zabránit střetu, strhla řidička vozidla Ford
řízení do protisměru, kde poté vozidlo sjelo po travnaté
ploše a narazilo do zděného schodiště. Při tomto vyhýbacím manévru došlo ke střetu vozidla s cyklistkou. Strážníci vyrozuměli záchrannou službu a věc předali k dalšímu
opatření Policii ČR.
Odcizení zboží v marketu Penny. Dne 9. 11. 2009
v 16:15 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 280,- Kč. Vzhledem k ceně odcizeného
zboží, způsobu provedení a osoby pachatele se jednalo
o podezření ze spáchání trestného činu krádeže, protože

podezřelá osoba byla za takový čin v posledních třech letech odsouzena nebo potrestána. Z tohoto důvodu strážníci osobu omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu
opatření na OO PČR v Lovosicích.
Převoz agresivního psa do útulku. Dne 18. 11.2009
v 08:20 hodin bylo telefonicky na služebnu Městské policie Lovosice oznámeno, že v okolí nádraží ČD, ulice Žižkova se pohybuje velký pes a napadá osoby, včetně dětí.
Hlídka strážníků se dostavila na místo a zjistila, že se
jedná o mladého psa německého ovčáka, bez identifikační známky a tetování. Strážníci odvezli psa do útulku
v Řepnici.
Rušení veřejného pořádku, střelba ze zbraně. Dne
14. 11.2009 v 00:12 hodin oznámila hlídce strážníků Městské policie Lovosice dozorčí služba PČR OO Lovosice, že
před provozovnou Sarajevo v ulici Osvoboditelů má docházet k narušení veřejného pořádku a pravděpodobně
střelbě ze zbraně. Hlídka strážníků se na místo dostavila
v 00:16 hodin, společně s hlídkou OO PČR Lovosice a MP
Třebenice. Strážníci zjistili, že z restaurace vyšla skupina
lidí, kteří byli pod vlivem alkoholu a hlasitým projevem rušili noční klid. Poté přistoupili k vozidlu Hyundai s mpz Slovenské republiky, otočili se směrem k osobám stojícím před
provozovnou a blíže neurčeným směrem jedna z osob dvakrát vystřelila z ruční, krátké zbraně, pravděpodobně plynové pistole. Následně skupina osob nasedla do vozidla
a odjela směrem do Školní ulice. Strážníkům MP Lovosice
bylo vozidlo známo z dřívější doby, a proto provedli kontrolu okolí za účelem nalezení vozidla s negativním výsledkem. Následně byla provedena kontrola evidencí přestupků na služebně MP Lovosice, kde byla zjištěna
registrační značka a majitel vozidla. Tyto údaje byly ihned
poskytnuty policistům z OOP PČR Lovosice k provedení
dalších opatření.
Odcizení zboží v marketu Penny. Dne 23. 11. 2009
v 14:40 hodin byl telefonicky oznámen na Městskou policii Lovosice záchyt osoby podezřelé z krádeže v mar-

Vánoční strom vyrostl v Lovosicích

ketu Penny. Hlídka strážníků se ihned dostavila na místo.
Bylo zjištěno, že došlo k odcizení zboží v celkové hodnotě 14,30 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
Podnapilý mladistvý. Dne 21. 11. 2009 v 20:30 hodin
prováděla hlídka Městské policie Lovosice kontrolní činnost
v ulici Krátká. Zde zahlédla mladého muže, který měl
u sebe láhev se stolním vínem. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že se jednalo o mladíka ve
věku 15 let. Tento se podrobil orientační dechové zkoušce,
bylo mu naměřeno 1,23 promile alkoholu v dechu. Následně byl kontaktován zákonný zástupce a tomu byl
mladý muž předán. Provedeným šetřením bylo zjištěno
místo, kde byl mladíkovi alkohol prodán. Po zadokumentování byl písemný materiál pro podezření ze spáchání přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1, písm. a) a proti pořádku
ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích předán k dalšímu opatření na odbory správní a sociální MěÚ
v Lovosicích.
Přivolání RZS. Dne 26. 11. 2009 v 11:10 hodin oznámila na služebnu Městské policie Lovosice dozorčí služba
PČR OO Lovosice, že v ulici Dlouhá je z jednoho z bytů ve
druhém patře slyšet volání o pomoc. Na místo se dostavila
hlídka strážníků a zjistila, že se oznámení zakládá na
pravdě. V bytu se nacházel muž a žena. Muž měl zraněnou levou ruku, řeznou ránu, která krvácela. Hlídka na
místě muži zranění ošetřila a přivolala RZS. Přítomní byli
ztotožněni a dále uvedli, že si muž přivodil zranění sám
svojí nedbalostí. Po příjezdu RZS byl zraněný muž převezen k ošetření do MěN v Litoměřicích.
Bc. Jaroslav Janovský, velitel MP

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
PRO NÁJEMCE
HROBŮ

na lovosickém hřbitově
Vážení občané,
z důvodů aktualizace jmenného adresáře plátců
za hrobové místo a podepsání nájemních smluv
Vás žádáme, abyste se dostavili po 1. 2. 2010
na MěÚ Lovosice, odbor regionální rozvoje
a správy města, první patro staré budovy,
kancelář č. 130 (Petra Buriánková, Renáta Beranová).
Je možné si domluvit schůzku
na tel. 416 571 168 (Petra Buriánková)
nebo na tel. 416 571 162 (Renáta Beranová),
případně na e-mail
petra.buriankova@meulovo.cz,
renata.beranova@meulovo.cz.
Úřední hodiny MěÚ
po 8,00 – 17,00, út 8,00 – 15,00, st 8,00 – 17,00,
čt 8,00 – 15,00, pá 8,00 – 14,00

Obvykle při pořizování vánočních stromů pro obce a
města jsou tyto symboly nejkrásnějších svátků v roce dodávány z blízkých i vzdálenějších lesů. Hlavní město Praha
má či mělo vánoční strom z krkonošských Herlíkovic. To Lovosice byly na tom podstatně lépe. Stříbrný smrk asi 12 metrů vysoký a 20 let starý pocházel přímo z Lovosic. Městu
ho darovala paní Emílie Uhrová z Dvořákovy ulice. Pro čte-

náře, který neví, kde se tato ulice nachází dodávám, že je
to v tzv. Teplické čtvrti kolem hřbitova.
A proč paní Uhrová ho městu darovala? Jednoduše proto,
že jak rostl, tak začal čím dál více překážet a hrozilo porušení statiky rodinného domu. Požádala proto OŽP MÚ o povolení odstranění, což bylo schváleno. Dále nabídla bezplatně městu tento smrk a to jen za to, že město zajistí

odstranění. Ve středu 25.listopadu, a tedy 4 dny před první
adventní nedělí, přijela skupinka pracovníků z technických
služeb města s potřebnou technikou, včetně jeřábu. Strom
bez jakýchkoliv problémů asi za třičtvrtě hodiny odstranila a
převezla na patřičné místo.
Obyvatelé Lovosic si jistě na Václavském náměstí mohli
tohoto „krasavce“ blíže prohlédnout.
-jv-
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Jak se dá zabloudit
na BUKOVÉ HOŘE
Dneska od rána svítilo sluníčko, které slibovalo krásný
den. Při pohledu z dálky na Říp jsem ale viděl celkem nenápadný oblak připomínající obrys hradu, zárodek bouřkové oblačnosti. Tyto „hrady“ bývávají předzvěstí bouře,
která přichází zpravidla do několika hodin z té strany, kde se
oblak objeví.
Stihneme, nestihneme? Riskneme….
Ve všední den je v kopcích méně lidí, člověk má více
šancí se nerušeně zastavit .Vydáváme se na Bukovou horu.
Syn nás autem dovezl okolo Čáslavi až do Příbrami, takže
větší část stoupání máme velmi usnadněnou. Nahoře neotálíme. Od televizní věže, která je na vrcholu 683 metrů nad
mořem, na skok k Humboldtově vyhlídce, vyfotíme si věž a
už hajdy ! vyrážíme po červené značce - po vozové cestě
zpevněné pouze kamením, směřující do údolí. Jdeme, před
námi je Zpěvný vrch, za ním vykukuje Kočičí, jen o čtyři metry
nižší, než je Bukovka. Sluníčko nám praží do zad. Prohlížíme
si zajímavé byliny a keře podél cesty - zvonky, vrbka úzkolistá, divizny, jitrocel, nafialovělý chrastavec a další.
Varovali nás před zmijemi - v tuto dobu se to prý jimi jen
hemží. My ale jdeme po cestě a tak zřejmě případné hady
vyplašíme dřív, než je můžeme spatřit. Někdy se zdá, že přes
cestu se něco zavlní, ale ve skutečnosti nevíme, zda nebyla
jen zjitřená fantazie.
Název Buková hora není náhodný. Zdravé buky s mohutnými stříbrošedými kmeny tu stojí vznešeně ve svazích
hory, rostou i v kamenných sutích tvořených čedičovou horninou - tefritem, ze kterého je prakticky celá tato hora. Zaujmou nás světlefialové květy dobromysli obecné, známější
dnes pod názvem Oregano (botanicky Ariganeum vulgaris).
Na zahradě jí mám pět keřů… O zvukovou kulisu se starají
mnozí pěvci, nenechají se však spatřit. Mezi nimi vyniká vysoký hlas nějakého plachého sopránisty, který - ač je velmi
blízko nás - uniká před našima očima do větví okolních
keřů. Je prakticky poledne. Místo číšníků však všude kolem
nás poletují motýli - bělásci, žluťásek, pár modrásků, okáči
bojínkového znám ze zahrady, ale další už ne, jsou tu babočky - admirál, paví oko, babočka síťkovaná, nějací perleťovci, a další, které upřímně řečeno - znám jenom od vidění
a ani netuším, jak se jmenují. Chybí snad už jen otakárek fe-

nyklový, který vyhledává teplejší a ne tolik větrné lokality.
Naše červeně značená
cesta se po asi čtyřech stech
metrech náhle láme v ostrém
úhlu doleva, spojuje s cestou
značenou modře, je užší, hrbolatá a velmi prudce klesá. Průhled mezi stromy do údolí řeky
je překrásný, ale my pokračujeme rovně širokou Rytířovskou cestou a za chvíli chůze
obdivujeme ve svahu utuhlé
sloupcovitě odlučné lávové výstupy a podél cesty další skalní
tvary. Poblíž cesty nás zaujmou
šikmo postavené kamenné var- Pohled na televizní věž z východní strany od Humboldtovy vyhlídky
hany, kdosi za mnou řekl: Ptačí
kameny… Je to asi patnáctimetrová skála, pod níž chvilku od- Čáslav a Příbram jsou skutečně místní části okolních obcí.
Otočili jsme se na polní cestě a ani jsme se nenadáli a už
počíváme a obdivujeme romantiku scenérie.
Musíme se vrátit od Ptačích kamenů a sejít ještě asi dvě ujíždíme k Litoměřicím. (Vyhýbáme se přetížené silnici z Ústí
stě metrů níže a pak se vracíme na původní cestu. Slunce do Lovosic).
Na obloze se zatím rozvíjí mohutná oblačnost co do baje za kopcem a v lese je temněji, denní motýli už nejsou vidět. Zato čmeláci mají ještě i teď napilno. Tu a tam se obje- rev i tvarů. Načechrané vatové vrcholy velkých kumulů jen
vují motýli tmavší, snad soumračníci. Přežene se mrak, svítí, mraky se před očima mění. Pohled na Středohoří , které
foukne chladnější vítr, ale už za chvilku zase vysvitne slunce vytváří tmavou siluetu ve světlejším pozadí, je romanticky
a na obloze pozorujeme roztrhanou vysokou oblačnost. Jak hrozivý a tak jsme rádi, že nás ta krása nepřepadla v lese.
Z vyššího bodu silnice mezi Řepnicí a Velkými Žernoseky
tak koukáme kolem, aby nám nic zajímavého neuniklo, sejdeme nepozorovaně z cesty a je nám jasno : zbloudili jsme. vypadá Milešovka jako by měla gloriolu, ale Házmburk je už
Tady to ovšem není žádný problém: stačí jít stále dolů, sotva vidět v hrozivé temné stěně, která se rozprostírá po ceokolo jakési zříceniny (snad domu kdysi předsunutého hradu lém jihozápadu a postupuje k nám... Je sedm, vlastně deVraty, výše na kopci) sedlem mezi dvěma horskými vrcholy. vatenáct... hodin a my jsme v Lovosicích před domem. Tma
Po necelých dvaceti minutách jsme našli lesní pěšinu, ne jak v pytli… Zvedá se vítr a už je tu první blesk a kapky deště.
sice nejpohodlnější, ale o níž jsem věděl, že nás bezpečně Jen se krátce rozloučíme a dojdeme k domovním dveřím,
dovede do Zadní Lhoty.Je půl páté...Do Těchlovic, kam spustí se liják a během několika minut se na cestě vytvoří
jsme měli dorazit původně, je to jen asi kilometr, ale od souvislá vrstva vody a na okrajích silnice potoky.
Vzpomínám na mrak ve tvaru hradu, který jsem pozoročeho bychom pak měli mobil ? Zavolali jme synovi, který nás
měl ve čtyři hodin v Těchlovicích čekat a se štěstím jsme ho val před odjezdem a na les pod Bukovou horou, kde bychom
zastihli, jak právě přijíždí od Přerova. Teď si třeba řeknete, teď - přes všechny tamější krásy - nechtěli být.
Zase jsme jednou měli kliku…
-jčže jsem se zbláznil, nebo něco podobného… ale ne. Přerov,

Rakytník

Nezáleží…
nezáleží na tom,
jak moc svítíš
protože bez světla
se stíny zase vrátí
zaléváš strom
ale nakonec stejně nevíš
jestli bude plodit
až tu nebudeš
každý večer se vracíš z práce
máš všeho dost
ale další povinnosti nepočkají
ale i přes to je potřeba svítit
i přes to stromy potřebují růst
a život máme jen jeden
Rabb, Písmák, 2009
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Rakytník řešetlákový je trnitý keř nebo strom dorůstající
výšky 3 až 6 metrů. Listy jsou čárkovitě kopinaté, na rubu
stříbřité, později hnědočerveně šupinkaté. Plodem je kulovitá, někdy i elipsiodní peckovička, asi 5 mm široká a 8 až
12 mm dlouhá, většinou oranžové barvy, chuti kyselo-sladké,
výrazně aromatické. Semena jsou dosti velká, tmavě hnědá
a lesklá. Zajímavý je kořenový systém, ve kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, jejichž úkolem je poutat
vzdušný dusík.
Rakytník má rád lehčí, drobně kamenité, zásadité i neutrální půdy. V poslední době se začíná hojně pěstovat ke
zpevnění svahů, dále se užívá v potravinářském průmyslu
a nesmíme opomenout jeho léčebné účinky.
Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické kyseliny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C
(ve 100 gramech plodů až 1300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny A, D, F, K a vitamín P- rutin a vedle toho
také nepřeberné množství dalších biologicky aktivních látek.
V listech, větvích, v kůře a v semenech je složení obsahových látek podobné, ovšem nacházejí se zde v menším
množství.
Rakytníkový olej výborně regeneruje při popáleninách,
omrzlinách a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí.
Vnitřně léčí žaludeční vředy a má protisklerotické působení.
I ostatní části rakytníku jsou přirozeně léčivé. Léčí plicní,
zažívací, jaterní a kloubní potíže, hojí sliznice, rozpouští
hleny, reguluje krevní oběh a výrazně podporuje imunitní systém. Lze jej využít jako vynikající zdroj vitamínů.

Rakytník je rostlina dvoudomá, proto je potřeba vysazovat samčí i samičí keře. Samičí rostlina je ta, která plodí,
proto se doporučuje vysazovat v poměru pět samičích na
jednu samčí.
Plody rakytníku se suší a dělá se z nich čaj. Bobule se dále
mohou zpracovávat na kompoty, protlaky, sirupy a hlavně
přírodní ovocný rakytníkový likér. Nejvíce vitamínů a ostatních
biologicky účinných složek má rakytník na počátku zrání.
Jeho jediným velkým problémem je, že se velmi nesnadno
sklízí. Na trnitých větévkách plody drží pevně, protože nemají
stopky, a jsou měkké. Zpravidla se při trhání rozmačkají
a šťáva předčasně vytéká. Plody se proto sbírají na začátku
zrání, kdy jsou ještě pevné. Při dostatku porostů rakytníků je
vhodnější sklizeň ostříháním plodných větviček a jejich následným zmrazením. Zmražené bobule se velmi dobře oklepou a poté se běžně zpracují dle potřeby.
Petr Kumšta

Jak je to s poplatky za domácí mazlíčky?
Pes je přítel člověka. Toto okřídlené rčení či přísloví, kromě
radosti, přináší také povinnosti.
Jednou z těchto povinností mimo jiné, je řádné placení místního poplatku na příslušný orgán MěÚ. Zeptali jsme se
paní Jany Brejšové na ekonomickém úseku, která má tyto záležitosti ve své kompetenci, jak to s poplatky je a také na další
věci, které s tím souvisí.
Řekněte prosím čtenářům kolik je v Lovosicích přihlášeno psů resp. za kolik z nich jsou poplatky placeny?
Platí se poplatky i za jiné tvory než psy? Jaký je trend
v chování počtu psů a následně poplatků v Lovosicích za
poslední řekněme 3 roky?
K dnešnímu dni (tj. 25.11.2009) je v Lovosicích přihlášeno 530 psů, za které jsou poplatky ze psů placeny. Poplatek ze psů je v Lovosicích vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č.7/2005 o místním poplatku ze psů, která
vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
v posledním znění. Dle tohoto zákona mohou obce vybírat
místní poplatky pouze ze psů. V zákoně o místních poplatcích
jsou uvedeny ještě další druhy místních poplatků, ale žádný
z nich se netýká jiných živých tvorů než psů. Město Lovosice
proto nemůže za jiné živé tvory poplatky vybírat. Většina majitelů chová pouze jednoho psa. Chování dvou a více psů je
spíše výjimkou. Tento trend se za poslední 3 roky moc nezměnil. Za chování druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50% částky základního poplatku.
Jaká je výše poplatku a podle čeho se tato stanovuje? Má na výši poplatku vliv stáří psa? Je rozdíl v poplatku, zda se to týká např. jezevčíka nebo bernardýna?
Do kdy musí být poplatek uhrazen?
Výše poplatku v Lovosicích je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č.7/2005 o místním poplatku ze psů, která vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v posledním znění. Tento zákon stanovuje horní limit poplatku za
kalendářní rok a jednoho psa (částka 1500 Kč), který nesmí
být překročen. Výše poplatků v daném městě závisí na rozhodnutí zastupitelstva, které svým usnesením vydá obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kde jsou již
uvedeny konkrétní částky. V Lovosicích se výše poplatku ze
psů pohybuje od 100 Kč do 600 Kč za držení jednoho psa, za
držení druhého a každého dalšího psa se výše poplatku zvy-

šuje na částku od 150 Kč do 900 Kč. Na výši poplatku nemá
vliv ani stáří, ani plemeno psa. Roční poplatek ve výši 100 Kč
je vybírán jednou ročně, musí být uhrazen nejpozději do
31.3. kalendářního roku. Poplatek nad 200 Kč je vybírán
dvakrát do roka ve dvou stejných splátkách, první musí být
uhrazena do 31.3. a druhá do 30.9. kalendářního roku. V případě, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo
ve správné výši, může je obec vyměřit platebním výměrem.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. (dle §11 zákona o místních poplatcích)
Existuje rozdíl v poplatku, jestli je pes hlášen v panelovém sídlištním domě nebo v rodinném domku? Když
někdo vlastní více psů jsou stejné nebo rozdílné poplatky na každého? Co vše dalšího musí majitel splnit
vůči úřadu?
Také na tuto otázku najdeme odpověď v obecně závazné vyhlášce č.7/2005 o místním poplatku ze psů. Článkem č.7 této
vyhlášky je rovněž vymezen okruh osob, které jsou od poplatku
osvobozeny. Výši poplatku ovlivňují tři skutečnosti:
Kde je pes chován. Zda v rodinném domě nebo v domě
s více jak dvěma byty. Za psa chovaného v domě s více jak
dvěma byty je roční výše základního poplatku 600 Kč. Za psa
chovaného v rodinném domě je roční výše základního poplatku 400 Kč.
Zda je držitel psa poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů: invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, sirotčího)
Za psa, jehož držitelem je poživatel jednoho z výše uvedených důchodů je roční výše základního poplatku stanovena
na 100 Kč.
Zda držitel chová více psů. V tomto případě se zvyšuje základní sazba o 50%, jedná se o zvýšenou sazbu poplatku. Za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí roční
sazba:
a) za psa chovaného v domě s více jak dvěma byty 900 Kč.
b) za psa chovaného v rodinném domě 600 Kč.
c) za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu 150 Kč.
Poplatník (držitel psa) je povinen po dovršení 3 měsíců
stáří psa nebo započetí držení psa staršího tuto skutečnost
oznámit správci poplatku a poplatek zaplatit. Rovněž je povinen

Veřejná služba pomáhá lidem
Od 1. července 2009 platí novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, která umožňuje občanům pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi využít
možnost tzv. „veřejné služby“. Ta rozšířila
možnosti pro osoby v hmotné nouzi, aby
jejich výše živobytí po určité době neklesla
na existenční minimum. V praxi to znamená, že, pokud osoba v hmotné nouzi
bude pobírat příspěvek na živobytí déle jak
6 měsíců a nebude osobou, která není nezaopatřené dítě nebo u které se nezkoumá
snaha zvýšit si příjem vlastní prací, která
nemá příjem z výdělečné činnosti, nemá
podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci a která nevykonává dobrovolnickou
nebo veřejnou službu alespoň 20 hodin
v kalendářním měsíci, bude činit její výše
živobytí částku 2020 Kč.
Občanům, kteří budou vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin
v kalendářním měsíci bude částka na živobytí dle zákona o hmotné nouzi zvýšena. Podle ní příjemci dávky pomoci v
hmotné nouzi nebo společně posuzované
osoby, kteří letos dostávají tyto dávky
déle než šest měsíců, totiž budou pobírat
pouze existenční minimum ve výši 2020
Kč. Pokud ale příjemce příspěvku na živobytí své obci pomůže v rámci veřejné
služby, tedy podle nového institutu zavedeného uvedenou novelou zákona, bude
na tom lépe. Při odpracování příslušného

počtu hodin ve veřejné službě mu výše
příspěvku na živobytí nejenže zůstane zachována, ale dokonce může být i zvýšena.
Veřejnou službou se ve smyslu zákona
rozumí pomoc obci v záležitostech, které
jsou v jejím zájmu, zejména při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství,
pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Je zdarma vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné
smlouvy uzavřené s obcí, obsahující
místo, předmět a dobu výkonu veřejné
služby. Podle vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Bc. Evy Rudikové se
možnost využít veřejnou službu týkala asi
40 příjemců příspěvku na živobytí s trvalým bydlištěm v Lovosicích.
Přihlásit na Městský úřad Lovosice se
v červenci přišlo 23 osob. Tito dlouhodobě
nezaměstnaní pracovali v rámci veřejné
služby na hřbitově, při úklidu města a také
se podíleli na stěhování Charity do Nádražní ulice 805.
V dalších měsících bylo zapojeno také
kolem 20 osob, nebyli to stále titíž , asi pět
lidí se prostřídalo. Smlouvy s nimi uzavírala personalistka paní Emilie Králová.
Výše příspěvku byla určována počítačovým programem na odboru sociálních
věcí. Dávky jsou vypláceny vždy následující měsíc po vykonané práci.
Hz

oznámit zánik poplatkové povinnosti nebo novou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku.
Oznamovací povinnost poplatníka je upravena v článku č.4
obecně závazné vyhlášky č.7/2005 o místním poplatku ze psů.
Jaké existují sankce vůči majiteli, který nesplní svou
oznamovací povinnost?
Pokud poplatník nesplní svou oznamovací (poplatkovou)
povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce (v
Lovosicích - OZV č.7/2005 o místním poplatku ze psů), lze
dlužné částky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Poplatky, které se ročně za psy vyberou, jdou jistě na
příjmovou část rozpočtu města. O jak vysokou se jedná
částku za kalendářní rok? Tato připadne městu celá? Naopak když pes zahyne a poplatek je zaplacen, je alikvotní
část vrácena majiteli, když si nepořídí náhradu?
Výnos z poplatků ze psů je zcela příjmem města. Jedná se
o částku cca 140 000 Kč. Za poslední čtyři roky se částka vybraná na poplatcích ze psů mírně zvýšila (ze 134 920 Kč
v roce 2005 na 142 722 Kč v roce 2008). Tyto finanční prostředky jsou využity k úhradě nákladů spojených s ubytováním odchycených psů na území města Lovosice v psím útulku
v Řepnici. Pokud pes zahyne a držitel psa již na daný kalendářní rok poplatek uhradil, pak mu správce poplatku vrací alikvotní částku pokud je vyšší než 50 Kč. (dle zákona 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků)
Nakonec sdělte, prosím, zda se uvažuje v městské legislativě o nějakých změnách…
Veškeré změny, které se týkají poplatků ze psů jsou plně
v kompetenci zastupitelstva.
-jv-

Nezaměstnanost v listopadu

V měsíci listopadu 2009 míra nezamě- tur, obchodní zástupce, stavební techniky,
stnanosti v okrese Litoměřice stoupla zdravotní sestry, vychovatele, účetní, reo 0,24 % tj. z 9,93% na 10,47 %. Celkově daktora, uvaděčky pro MKZ, pro vysokošbylo v okrese Litoměřice 6387 UOZ (ucha- kolské vzdělání - kontrolory jakosti, lékaře,
zečů o zaměstnání), tj. o 177 UOZ více, učitele, sociální pracovníky, vedoucí pranež v měsíci říjnu 2009. Porovnáme-li covníky v průmyslu.
(použité údaje ze statistiky ÚP
stejné období roku 2008, kdy v měsíci listopadu byla míra nezaměstnanosti 7,44%, k 30.11.2009)
je to o 1676 UOZ více. Počet VPM (volPředpokládaný vývoj na trhu práce:
ných pracovních míst) je pro měsíc listopad 452 tj. o 41 VPM méně než V tomto ročním období se dá předpokláv předešlém měsíci a podíváme-li se na dat spíše nárůst osob v evidenci úřadu
stejné období loňského roku máme o 395 práce než pokles míry nezaměstnanosti.
VPM méně. Celkem za finanční účasti Vliv na zvýšenou míru nezaměstnanosti
úřadu práce pracovalo podle stavu mají končící sezónní práce v zemědělství,
k 30.11.2009 u různých zaměstnavatelů lesnictví i ve stavebnictví. Dále předpov rámci APZ (aktivní politiky zaměstna- kládáme nové evidence osob, kterým,
nosti) 1694 osob. Z toho např. SÚPM (spo- kterým bude končit pracovní poměr na
lečensky účelná pracovní místa) 85 osob, dobu určitou např. VPP (veřejně proVPP (veřejně prospěšné práce) 156 a re- spěšné práce).
kvalifikovalo se 125 osob.
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu
V okrese Litoměřice zaměEA
UOZ dosažitelní %
stnavatelé nabízí volná pra- pobočka
covní místa pro základní Litoměřicko
21 631 1 844
1 792
8,28
vzdělání - např. šičky, montéry
Roudnicko
13
141
1
276
1
218
9,27
kovových konstrukcí, řidiče, pro
vyučení v oboru - manipulační Lovosicko
10 174 1 100
1 063 10,45
dělníky v průmyslu, zemědělLibochovicko
5 455
708
685 12,56
ství, kuchaře, prodavače, řidiče
5 994
956
912 15,22
s řidičským oprávněním sku- Štětsko
piny C,D,E, pro středoškolské Úštěcko
2 356
411
395 16,77
vzdělání - zprostředkovatele
Podle ÚP Litoměřice připravil (hv)
pojištění u pojišťovacích agen-
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Čert s Mikulášem
opět v Elku

Vzpomínka na Sametovou revoluci
Občanské sdružení Muzeum Lovosicka, Kulturní středisko
Lovoš a Město Lovosice přichystaly k 20. výročí 17. listopadu
výstavu 1989 - rok nadějí a zázraků. Na deseti panelech se
návštěvníkům představily nejdůležitější události. První panel
uvedl pád socialismu v Polsku, Maďarsku, Německu a Rumunsku, materiály na dalších pěti panelech připomněly stěžejní události roku 1989 v Československu - od Palachova
týdne přes petici Několik vět, svatořečení Anežky České, ekologické manifestace v Teplicích a Ústí nad Labem až k masakru studentského průvodu na Národní třídě v Praze, vzniku
Občanského fóra, generální stávce a zvolení Václava Havla
prezidentem Československé socialistické republiky. Čtyři panely byly věnovány událostem přímo v Lovosicích, od generální stávky 27. listopadu, vzniku Občanského fóra 30.11.
v restauraci Beseda a stávkového výboru v Severočeských
chemických závodech 7.12., průběhu kulatých stolů v roce
1990, volbám do Parlamentu České a Slovenské Federativní
republiky a konečně komunálním volbám v roce 1990.
V pondělí 16. listopadu se v Kulturním středisku Lovoš uskutečnila slavnostní vernisáž této výstavy, které se zúčastnili
Zdeněk Bárta, zakladatel OF v Litoměřicích a pozdější předseda okresního sněmu OF, starosta Lovosic Jan Kulhánek, někteří zakladatelé OF v Lovosicích a další lovosičtí občané. Sta-
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rosta krátce zmínil rychlé vyklizení pozic bývalé vládnoucí garnitury, což mu tehdy připadalo jako zázrak, a kynula naděje,
že se mnohé změní k lepšímu. Nedopadlo ale vše tak, jak si
tehdy lidé představovali. To připomenul také bývalý disident,
evangelický farář Zdeněk Bárta. Uvedl ale, že toho hlavního,
svobody bylo dosaženo a že města i krajina zkrásněly. Přál by
si, aby se lidé více zajímali o dění kolem sebe, aby se starali
o korupci v okolí i o další nepravosti kolem sebe. Vhodnou
atmosféru navodila hudebním doprovodem paní Petra Kaciánová, která zahrála „Modlitbu pro Martu“, Hutkovu „Náměšť“
a oblíbenou píseň TGM „Ach, synku, synku“, která tehdy na
Letenské pláni také zazněla. Marta Kubišová a Jaroslav Hutka
byli přítomni i na jedné z fotografií.
Výstavu Rok nadějí a zázraků připravilo Občanské sdružení Muzeum Lovosicka ve složení Eva Hozmanová (koncepce výstavy, úprava textů), Miroslav Hvorka (grafická
úprava výstavy, archiv fotografií), Zdeněk Kaftan, Robert Paťcha a František Ptáček; texty jsou z archivu OF, z dobových
novin a dalších materiálů, fotografie z Lovosic jsou z archivu
fotografa Miroslava Hvorky. Kolektiv vybral nejvhodnější
materiály a provedl vlastní instalaci výstavy. Výstava proběhla ve dnech 16. listopadu až 4. prosince a zhlédlo ji 420
lidí, hlavně žáků lovosických škol s učiteli.
foto (hv), Hz

Na příchod čertů jsme se připravili návštěvou divadla
K.H. Máchy kde jsme shlédli divadelní představení Trampoty
čertíka Culínka. Jednalo se o jedno z nejlépe zdařilých představeních při kterém jsme se opravdu všichni dobře bavili.
Ve čtvrtek 3.prosince k nám do Elka zavítal Mikuláš
s čertem a andělem. Některé děti se bály, ty odvážnější zazpívaly Mikulášovi písničky a přednesly básně. I přesto, že
v průběhu akce zazněl pláč, nakonec si všechny děti společně zatančily s Mikulášem a jeho pomocníky a domů odcházely s balíčkem v náručí a s úsměvem na tváři.
První prosincovou sobotu se uskutečnil již 18.ročník pochodu na Lovoš pod názvem „Lovosická vánočka aneb o
měšec zlého správce“, který organizuje náš turistický oddíl
Vejři. Letos nám počasí přálo, na kopci svítilo sluníčko, jen
rozhled byl zahalen mlhou. Pochodu se zúčastnilo 204 účastníků. Na značené trase byly připraveny čertovské soutěže
/ př. Čert a Káča, Běh Mikuláše s dárečky… /.
Vyvrcholením tohoto soutěžního pochodu bylo vyhodnocení a rozkrojení dvoumetrové vánočky na vrcholu Lovoše.
Měšec získal domácí oddíl Vejři.
Poděkování patří všem 20 organizátorům a sponzorům p.
Johnovi, KČT Lovosice, redakce časopisu Koktejl a Sluníčko, prodejně Mountfield
Největší lednovou akcí bude v úterý 26.1.2010 od 15 hodin
volba MISS POUPÁTKO. Soutěže se mohou zúčastnit dívky
navštěvující 1.stupeň ZŠ. Přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM ELKO od 4.1.2010, kde dostanete i další informace.
Na pololetní prázdniny jsme připravili pro všechny děti,
které umí bruslit, karneval na ledě, který jsme nazvali Barevný ledový den. Proběhne v pátek 29.1.2010 na zimním
stadionu od 10.30 hodin. Můžete si zde zasoutěžit a vyhrát
pěkné ceny, pokud přijdete v maskách.
Na závěr přejme všem našim příznivcům klid, radost a pohodu v době Vánoc a v roce 2010 mnoho úspěchů.
Hamerníková

Je nebo není skládka
nebezpečného odpadu
v Lukavci rizikem?
Na článek v minulém čísle odpovídá jednatel společnosti Eurosup
Odpověď společnosti EUROSUP spol. s r.o. na skutková tvrzení uveřejněná v měsíčníku Lovosický dnešek, č. 11 z r. 2009 ze dne 31. 10. 2008 v článku nazvaném „Je skládka nebezpečného odpadu v Lukavci
rizikem?“:
Není pravdou, že na skládce v Lukavci docházelo k
opakovaným požárům. Na této skládce za dobu jejího
provozování společnos EUROSUP spol. s r.o. nikdy
nehořelo, žádný požár, ani hlášení o něm nebyly provozovatelem skládky, ani nikým jiným zaznamenány.
Na skládce a ani v jejím okolí nebyl nikdy zaznamenán nadměrný dlouhodobý zápach. V souvislos se zápachem v okolí skládky provedly Městský úřad Lovosice a Česká inspekce životního prostředí šetření,
kterým ovšem nebylo zjištěno, že by zápach byl způsoben provozem skládky. V této souvislos nebyla společnos EUROSUP spol. s r.o. udělena pokuta, ani uložena žádná jiná sankce.
Za 6 let provozu skládky v Lukavci došlo pouze jedenkrát k nadměrnému zaprášení z důvodu poruchy
stáčecího čerpadla popílku. Toto zařízení bylo neprodleně provozovatelem skládky odstaveno z provozu.
Celý případ šetřily opět Městský úřad Lovosice a Česká
inspekce životního prostředí. Ani na základě tohoto šetření nebyla společnos EUROSUP spol. s r.o. udělena
pokuta nebo uložena jiná sankce.
Společnos EUROSUP spol. s r.o. není známo, že by
s likvidací skládkových vod na skládce v Lukavci byl nějaký problém. Vody jsou odčerpávány z tělesa skládky
a převáženy cisternou do externí průmyslové čisrny
odpadních vod. Vše se děje v souladu s platnou legislavou.“ Vladimír Leština, jednatel EUROSUP spol. s r.o

SEDM A OSM = 15
Vítání nových občánků našeho města se stává pravidelnou rubrikou našich novin a přitom
to vůbec není nikterak dávno, co jsme otiskovali zprávy o vítání nejmladších Lovosičanů jen
čtyřikrát až pětkrát do roka. Rozebírat proč tomu tak je a že to není zadarmo není úkolem
tohoto článku. My chceme projevit radost nad novými občany, o kterých se plným právem
můžeme domnívat, že budou našimi pokračovateli (já bych třeba chtěl vědět, který či která
z nich bude za třicet let šéfredaktorem našich novin)….
Ve čtvrtek 26.11.2009 přivítal lovosický starosta, pan Jan Kulhánek, čtrnáct dětí - osm
nastávajících mužů a sedm budoucích krasavic…

 Ve druhé skupině zleva pak jsou s maminkami Kateřina Drbohlavová, Tomáš Pakan,
Daniel Měchurka, Adam Heřmanovský, Alois Pazour.

 Jsou to v první skupině zleva: Teodor Jelínek, Barbora Drobná, Gabriela Hocková a
Rozálie Dorotea Charvátová.
Ve třetí skupině dětí je vidět zleva Adam Šulc, Štěpánka Housková, Tatina Nedomová, Vojta
Konopásek, Pavel Svoboda.

Přejeme jim totéž, co dětem předchozím : aby byly zdravé, rostly do síly (pánové) a do
krásy (dámy), rodičům i všem v rodinách pro radost a - až přijde čas městu, zemi a světu
pro užitečnou práci.
-jč-

Předvánoční podvečer s Kontem Bariéry

V rámci Vánoční výstavy o.s. Šance se
v sále Kulturního střediska Lovoš uskutečnilo 2. prosince přátelské předvánoční setkání s pracovníky Konta Bariéry,
ředitelkou Boženou Jirků, hercem a režisérem Národního divadla Janem Kačerem,

redaktorkou časopisu Můžeš Radkou Potměšilovou a dalšími spolupracovníky nadace Charty 77. Setkání se zúčastnila asi
padesátka občanů.
Úvodem ředitelka Konta Bariéry, paní
Božena Jirků, uvedla, že původní Nadace

Charty 77 založená Františkem Janouchem
ve Švédsku roku 1978, přešla v roce 1990
do Prahy a byla v únoru 1990 zaregistrována. Prvním významným projektem byl
Projekt Konto Míša - získal prostřednictvím
unikátní veřejné sbírky finanční prostředky
100 miliónů korun na zakoupení Leksellova
gama nože, který byl instalován v Nemocnici na Homolce v říjnu 1992. Od té doby
pomáhá zlepšovat život handicapovaným
spoluobčanům, kterým Konto BARIÉRY
rozdělilo více než 220 milionů korun a podpořilo tisíce projektů, na které neměl stát dostatečné prostředky. Pro Lovosice přivezli
hosté 6 počítačů, 2 notebooky a laserovou
tiskárnu; o.s. Šance Lovosice otevře počítačovou učebnu pro zdravotně postižené
a seniory Zatím není jasné, kde bude
učebna umístěna, přesnější informace o ní
uvedeme v některém z dalších článků.
Poté se ujal slova Jan Kačer, který byl
u počátků práce této nadace v Čechách.
V roce 1993, kdy byl ředitelem Nadace
Charty 77, byl iniciátorem myšlenky uspořádat první aukční výtvarný salon a jeho
výtěžek použít na dobročinné účely. Nadace pomáhá především těm, kteří jsou
zdravotně postiženi a neziskovým organizacím, které tyto občany sdružují a pečují
o ně. Fond poskytuje na příklad i stipendia
handicapovaným studentům. Aby udělal
radost svým ctitelkám a ctitelům, vyprávěl

i o své stáži v Anglii, kde si ho spletli s Otomarem Krejčou. Pan Kačer je nesmírně
vtipný člověk a jeho vyprávění posluchači
opravdu ocenili - lidé ho mají v oblibě z Adventních koncertů i ze seriálu Rodinná
pouta, v současnosti přejmenovaného na
Velmi křehké vztahy.
Nakonec o časopisu Můžeš (dvouměsíčník o překonávání bariér) informovala
jeho redaktorka Radka Potměšilová, manželka herce Jana Potměšila, který je od
roku 1990 upoután po těžké autonehodě
na invalidní vozík. Všichni zdůrazňovali
bratrství mezi lidmi a nutnou solidaritu mezi
zdravými a handicapovanými. Návštěvníci
dostali symbol Nadace Konto BARIÉRY červený klaunský nos, pohlednice a aktuální číslo časopisu Můžeš.
O. s. Šance Lovosice byla Nadací
Charty 77 přizvána na tradiční Mikulášský
charitativní bazar, který se konal v sobotu
5. prosince 2009 v prostorách Pražské
křižovatky, což je bývalý kostel sv. Anny
na Anenském náměstí. Pořadatelem Mikulášského bazaru je Nadace Dagmar
a Václava Havlových Vize 97 a spřátelené
neziskové organizace. Všichni, kdo
v předvečer svatého Mikuláše do kostela
zavítali, přispěli prostřednictvím zakoupení dárku lidem, kteří to potřebují. Mezi
návštěvníky byli i Václav a Dagmar Havlovi. Na bazar též přišli Mikuláš s andělem i čertem rozdat dětem nadílku
a nakonec si všichni přítomní společně
zazpívali koledy, což navodilo pravou vánoční atmosféru.
foto (hv), Hz
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Nejstarší včelař na Lovosicku vzpomíná

V roce 1934 byl na Lovosicku založen český včelařský
spolek, bohužel žádné písemné materiály z té doby se nedochovaly. Základní organizace Českého svazu včelařů
v Lovosicích si letos 21. listopadu připomenula 75. výročí
od svého vzniku a při té příležitosti uspořádala i vzpomínkovou výstavu. Na jednom z panelů je též úvaha nejstar-

Výstava o historii
lovosických včelařů
V sobotu 21. listopadu se uskutečnila členská
schůze lovosických včelařů spojená s besedou o
chovu včel. Účast byla téměř stoprocentní, nejmladším
přítomným včelařem byl Lukáš Šmíd. Po schůzi byla
ve 12 hodin zahájena Výstava o historii lovosických
včelařů k 75. výročí založení samostatného Včelařského spolku pro Lovosice a okolí v roce 1934, která
byla v učebně KS Lovoš k vidění až do 4. prosince.
Výstava obsahovala soubor obrazových i textových informací o činnosti lovosických včelařů;
informace byly převzaty z včelařské kroniky, kterou
vedl od roku 1980 nejprve pan Antonín Moravec,
od roku 1997 Ing. Alois Staněk. O prvotní existenci byly nalezeny pouze dva doklady, a to opakované oznámení v okresním časopise Litoměřické listy z 4.8. a 18.8.1934 č. 31 a 32 a pozvánka
na veřejný kurs. Kurs domácí výroby medového
pečiva se konal v rodinné škole Ústřední matice
školské v Lovosicích za vedení odborné učitelky
paní Hejné z Postoloprt. Tehdy měl Včelařský spolek 28 členů, prvním předsedou byl Josef Horešovský.
Informace z doby po roce 1945 jsou již hojnější, jsou
zde jmenováni mnozí včelaři a zmíněny i opožděné
oslavy 50 let trvání spolku 23. února 1985 ve Sdruženém závodním klubu Lovoš. Stav členské základny,
různá ocenění, informace o léčení včel a další zajímavé informace jsou dovedeny až do současnosti. Obrazový materiál zahrnuje i přednášky vědců z Výzkumného ústavu včelařského nebo návštěvy přítele
Miloslava Brože s přednáškami pro žáky na školách.
Výstavu navštívilo dle sdělení Ing. Staňka asi 150 občanů. K zhlédnutí zde byla i dřívější výstava o činnosti
Žákovského včelařského kroužku.
Včelaři uzavřou oslavy na výroční schůzi v únoru
2010 a v roce 2010 by měla vyjít i publikace k jubileu.
Hz
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šího včelaře z Lovosicka, pana Zdeňka Slabihouda z Malých Žernosek. Vyprávění připravil Miloslav Brož, který
rovněž dlouhá léta včelaří, a krom toho působí při zvyšování znalostí členů ČSV na Lovosicku a dochází i do škol
seznamovat děti s prospěšností včel.
Panu Slabihoudovi je 93 let, ale stále má velmi dobrou
paměť a nevyčerpatelné množství životní moudrosti. Do
Malých Žernosek přišel v roce 1945 a žije zde dodnes. Dodnes chodí za svými včeličkami až na vrchol kopce Dobrého a ještě kousek po rovině, má zde zahradu a včely od
roku 1947. O včely se zajímal již jako chlapec, v 30. letech
20. století v Chodoulicích. Po válce včelařilo mnoho původních občanů, kteří se na Lovosicko vrátili, a tak začal
také. Všichni včelařili až do konce svého života - Řezníček,
Horešovský, Pilnaj, Brož a mnozí další. Úly si tehdy většinou dělal každý sám, záleželo na osobní šikovnosti. Zkušenosti si včelaři předávali, byla to doba, kdy každý byl
vděčný za radu, kterou dostal o chovu včel od svého kamaráda včelaře. Odborné literatury bylo zpočátku málo.
Později se včelaři z Malých Žernosek spojili s organizací
lovosickou a tak je tomu dosud.
Dříve byly podmínky pro chov včel pod Lovošem
a v Malých Žernosekách trochu jiné - ovocné stromy zde
byly převažující plodinou. Proti současnosti se pěstovalo
více nektarotvorných plodin, také louky byly plné květů.
Řepka se tehdy pěstovala jen výjimečně. A cukr pro včeličky byl v prvních poválečných letech na lístky ! Pokud ale
měl včelař zájem, stát od něj naopak med vykupoval. Životní prostředí se podle přítele Slabihouda (tak si včelaři

hezky říkají) v posledních letech zlepšilo, přece jen se už
tolik nevyužívá chemie, hnojiva a pesticidy.
Nejstarší včelař v okolí si však posteskl, že si veřejnost včelařů dost neváží, že péči o včely nedoceňuje, že
snad lidé ani o významu včel pro opylování a tím pro
pěstování plodin nevědí. Kdyby nebylo včel, byl by nedostatek potravin a přesto mnozí lidé včelám ubližují. Tak
přemýšlí člověk, který v životě hodně prožil a mnoho pamatuje. Přítel Slabihoud uvádí, že dnešní včelaři mají pro
chov včel mnohem lepší podmínky, důležité jsou hlavně
dosažené poznatky o včele medonosné. Vynikající úlohu
zde má kvalitní odborný časopis Včelařství a přednášky
odborníků z Výzkumného ústavu včelařského. To je obrovský pokrok proti době, kdy včelař Slabihoud začínal.
Problémy jsou se zdravotním stavem včel. Stav se řeší,
zlepšení je patrné. Problém přinesl člověk, člověk ho řeší
a musí vyřešit.
Takové byly myšlenky celoživotního aktivního včelaře.
Nejsou všechny, ale přesto ukazují život člověka, který má
rád svět a přírodu, včelaře Zdeňka Slabihouda. Na závěr
příteli Brožovi řekl: „Včely mě táhly celý život a táhnou dosud. Do toho kopce, na Dobrý, kde je mám, budu za nimi
třeba i „šmajdat“, ale půjdu za nimi. Včely jsou a budou celý
můj život...“
Co k tomu dodat? Zamyslet se nad jeho slovy, je v nich
životní moudrost. Přejme mu všichni zdraví do příštích let,
aby ještě dlouho chodil za svými včeličkami, a stále stejný
životní optimismus.
Podle článku Miloslava Brože, kráceno Hz.

Silvestr 2009 v Deli o měsíc dříve!
roku. Tedy nikoli roku kalendářního - ten je na celém světě skutečně až 31. 12. S posledním listopadem ale končí tzv. fiskální neboli účetní rok
dle amerického finančního systému. A protože je
závod Deli již více než dva roky součástí americké nadnárodní firmy Kraft Foods, je i vnitřní
účetnictví závodu Deli řízeno stejným časovým
režimem.
A jak se slavilo ?
Úderem 17. hodiny vyrazil předlouhý lampiónový průvod od Deli směrem na Osmičku, kde na
velké i ty menší čekalo několik překvapení. Dětem důvěrně známé Sváťovo dividlo, a vypouštění horkovzdušných balonů plných přání ředitelkou závodu Veronikou Savickou. Nechybělo
malé občerstvení z produktů závodu, svařené
víno pro dospělý doprovod nebo nádherný ohňostroj pro všechny na závěr. Ke skvělé atmosféře a zdaru akce přispělo nejen neobvykle příjemné počasí, ale i profesionální pomoc členů
Městské policie při vedení průvodu městem a
hlavně na přechodech přes ulice Osvoboditelů a
Přívozní.

Dne 27. listopadu 2009 slavil nejstarší lovosický podnik
Silvestra. Jistě si tato záležitost zaslouží bližší vysvětlení.
Pan Jiří Hauf zaměstnanec této firmy a zároveň člen Městského zastupitelstva se k tomu, z pověření firmy, v Lovosickém dnešku následně vyjádřil.
V pátek 27. 11. 2009 uspořádala společnost, jejíž oficiální
název je, Opavia - LU, s.r.o. závod Deli Lovosice, pro své zaměstnance a hlavně pro jejich ratolesti malou oslavu konce

A jak v budoucnu ?
Protože se akce setkala s nebývale pozitivním
ohlasem nejen v Deli ale i od početné veřejnosti,
rozhodlo se vedení závodu akci v r. 2010 zopakovat. Tentokrát i pozváním nejširší veřejnosti,
škol i obcí z okolí. Jak uvedl ve svém pozdravu
všem přítomným místostarosta města Lovosic pan Vladimír
John, třeba se Deliňákům podaří založit novou tradici a
zpříjemnit tak dětem i jejich rodičům jeden z dlouhých večerů
předvánočního času.
A protože je Deli vždy o krok napřed, už připravuje program a nová překvapení pro Silvestra 2010. A jaká budou?
Přijďte se podívat sami - určitě to zase bude stát za to!
-jv-(foto hv)

Diamantoví Dudovi
V sobotu 28. listopadu v obřadní síni Městského úřadu v Lovosicích oslavili manželé Karel
a Marie Dudovi významné životní výročí - 60 let
společného života. Zde jim znovu oddávající zastupitelka Jarmila Berešová a matrikářka Anna
Suchá potvrdili jejich diamantový manželský svazek a k tomuto jubileu jim blahopřály.
Připomeňme několik jejich životních událostí:
Pan Karel Duda, pochází z jižních Čech ze
Strakonického okresu, kde žil do 21 let. Během
druhé světové války vystudoval v Plzni průmyslovou školu strojnickou. Na jižní Čechy dodnes

rád vzpomíná. V roce 1945 se jeho rodiče přestěhovali do Velemína a on přešel blíže k rodičům, do Litvínova. Pracoval v bývalých Stalinových závodech. Od dětských let měl zálibu ve
sportu a tak se stal hráčem litvínovského mužstva
ledního hokeje.
Několik dní před nástupem základní vojenské
služby potkal slečnu Marii Kašparovou. Mezi nimi
přeskočila tak silná jiskra, že vztah vydržel po celou dobu vojenské služby a po příchodu do civilu
byla svatba.
Díky své lásce se nevrátil do Litvínova, kde měl
lákavé nabídky pracovní i sportovní, ale zůstal
v Lovosicích. Pracoval v bývalé Hedvábce, později v Secheze. Své zálibě ve sportu se věnoval
i v Lovosicích. Věnoval se nejen lednímu hokeji,
ale i kopané a založil i oddíl lehké atletiky. Po

ZUŠ Lovosice poøádala 1. koncert populární hudby

Musica laetificat cor hominum
aneb Hudba potìší lidské srdce

Ve středu 9. prosince se konal v sále
Kulturního střediska Lovoš koncert populární hudby na vánoční téma. Program, který byl tentokrát neobvykle
dlouhý, uváděla Mgr. Petra Kaciánová.
Koncertní skladby se však rychle střídaly
co se týče nástrojů i zaměření skladeb
(populární písně, koledy, tradicionály i
písně dětské), složení programu bylo vymyšleno s ohledem na oblíbenost skladeb. V první části vystoupil poprvé
soubor Minienkláva v novém dětském
složení, jejich debutem byly skladby
Podzimní taneček a Vím jedno oudolí.
Před přestávkou vystoupil se svou písní
Kouzlo Vánoc jako host Jiří „Dynda“ Podrábský, doprovázela ho Enkláva. Píseň
v jejím provedení můžete slyšet v rádiu
Blaník.
V druhé půli vystoupil zajímavý kvartet příčných fléten se skladbou Boogie,
zaznělo opět několik koled a nový malý
zpěvák Josef Fečo si troufnul dokonce
na „Bílé Vánoce“. Jeho starší a ostříle-

nější kolega Ruda Zuziak přednesl oblíbený hit Bon soir, Mademoiselle Paris a
Lukáš Vlasák zahrál na elektrickou kytaru tradicionál Susannah got a Driving
Licence. Velký úspěch měla děvčátka
Anička Sedláčková a Adéla Hanková
s pohádkovou písní Pipi Dlouhá punčocha; děvčata měla opravdu podivně pruhované punčochy i účesy typické pro
Pipi Punčochatou. V pořadu vystoupilo
také bratrské duo Matouš (klarinet) a
Jonáš (trubka) Kopáčkovi. Následovaly
dvě písně v provedení Michaely Tajčové
a Mileny Pecánkové za doprovodu skupiny Enkláva. Ještě nám paní Kaciánová
popřála hezké Vánoce a bylo po hezkém
koncertu naší ZUŠ.
Pěkný dojem z koncert kazili jen nevychovaní rodiče, kteří odcházeli po
vystoupení svých dětí dokonce i z 1. a
2. řady; jedna dvojice dokonce při
hraní. To si nemohou sednout ke dveřím, když tak pospíchají, aby nevydrželi do přestávky?
Hz

skončení závodní činnosti studoval na Fakultě
tělovýchovy a sportu, obor trenérství a po zaměstnání se věnoval mládeži jako trenér. I v zaměstnání si zvyšoval kvalifikaci večerním studiem
vysoké školy v oboru chemického strojnictví.
Paní Marie Dudová, rozená Kašparová, pochází z Roudnice nad Labem. Její otec, hostinský
Karel Kašpar, převzal v r. 1945 v Lovosicích restauraci naproti cukrovaru - tehdy za závorami.
Protože v pohostinství dobře prosperoval, byla
v podniku zaměstnaná celá rodina. Po znárodnění rodina přešla provozovat podnik Restaurace a jídelny v Terezínské ulici. Restaurace byla
velmi oblíbená a pro tři zaměstnance to znamenalo dost těžkou práci. Marie po absolvování večerní školy pro vedoucí restaurací převzala restauraci Beseda, kterou úspěšně vedla dva roky.
Pak musela ze zdravotních důvodů práci v Besedě ukončit a pracovala v administrativě. Od
narození měla těžkou srdeční vadu která, vyvrcholila koncem roku 1969 tak že další život se
dal vyřešit jen složitou operací, na tu dobu výjimečnou. V 80. letech se její zdravotní stav zlepšil tak, že mohla nastoupit na částečný pracovní
úvazek na Městský národní výbor v Lovosicích.
To, že manželství je šťastné, dosvědčuje i obřad po 60 letech společného života. Manželé
mají jednu dceru, která vystudovala vysokou
školu ekonomickou. Provdala se za ing. Harta.
Dále mají vnuka a vnučku, kteří též vystudovali
vysokou školu, a tři krásná a šikovná pravnoučátka.
Tolik společně prožitých let, to znamená vzájemnou úctu, toleranci, životní optimismus, společné zájmy (sport, kultura, cestování) a především to, že jeden druhému je velkou oporou.
Právě proto jsou oba, i po 60 letech, opět na radnici.
Do dalších let společného života jim přejeme,
aby jim tento krásný vztah vydržel i nadále a prožívali s rodinou ve zdraví ještě mnoho radosti
a pohody.
(hv)

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

nout skutečné změny návyků celé rodiny.
Základem projektu je “kuchařka” pro
učitele mateřských škol, která v současné
době obsahuje tři týdenní tematické celky:
„Jak se dělá jídlo?“, „Co dělá tělo když
se hýbu?“ a „Každý jsme originál“. Témata programu jsou postavena na situacích, které děti prožívají (např. oslava
narozenin, návštěva ZOO, Vánoce apod.).
Další tematické celky budou ještě vznikat.
(např. Zúčastnit se znamená vyhrát, Přichází další mezi nás - narození dítěte v rodině, Co potřebují zvířata a co potřebuji
já…)
S tematickými celky se učitelé seznamují na prožitkových seminářích, které probíhají buď jako otevřené (účastníci se
přihlašují na vyhlášený termín a místo)
nebo výjezdní (lektor dojíždí do mateřských škol, které zajistí 10 - 12 účastníků,
např. učitelů ze sousedních MŠ). Již
známé termíny vzdělávacích seminářů
jsou uvedeny na webových stránkách programu, další záleží na dohodě.
Garanty jsou doc. Zuzana Derflerová,
Brázdová, DrSc. a prof. MUDr. Hana
Hrstková, CSc. Projekt nedávno získal
Akreditaci MŠMT ČR pro vzdělávání pedagogických pracovníků a Výzkumný
ústav pedagogický jej schválil jako program, který je ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Novinky z Lovosic
ORL se přestěhovalo ze Školní ulice do zdravotního
střediska Lovochemie - Ordinace ORL (ušní, nosní, krční)
MUDr. Dagmar Miffkové sídlí od 1. listopadu na adrese Terezínská 488, Lovosice. Ve své nové ordinaci bude kromě
diagnostické a léčebně-preventivní péče pro běžné pacienty provádět rovněž audiologické vyšetření pro zaměstnance Lovochemie pracující v prostředí s rizikem hluku.
Hudbou k výročí „sametu“ - Letošní koncert při svíčkách se v kostele sv. Václava uskutečnil v neděli 15. listopadu. Pan farář koncert zahájil a připomenul krásné
výročí naší sametové revoluce. Koncert byl věnován účastníkům listopadových událostí před 20 lety i těm, kteří
chtěli žít ve svobodě, ale demokracie se nedožili. Ze svíček byl sestaven letopočet MMIX. Program koncertu byl
připraven ve spolupráci pana Jiřího Stýbla a nového varhaníka Martina Kaisera (původní jméno Martin Hrebíček)
a obsahoval skladby klasiků i moderních autorů. V programu vystoupila mezzosopranistka Tereza Chyňavová,
flétnistka Ludmila Velemanová, Petra Kaciánová - varhany,
Miroslav Smrčka - trubka, Jiří Kudrman - klarinet a sopránsaxofon, Jiří Protiva - flétna a na varhany kromě dvou
skladeb hrál Martin Kaiser. Jako každoročně přišlo na tradiční koncert mnoho lovosických občanů, s provedením
skladeb známými umělci byli spokojeni a odměnili je dlouhotrvajícím potleskem.
Městský kamerový systém byl rozšířen - V prosinci
roku 2008 byl zahájen zkušební provoz městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS), který byl ze
tří čtvrtin financován pomocí prostředků získaných z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR; od ledna 2009 je systém v plném provozu. V I. etapě
bylo spuštěno 5 kamer a to v ulicích Osvoboditelů, Žiž-

Novinky z okolí
Oslavy 20. výročí svatořečení Anežky
České - V klášteře a kostele Narození
Panny Marie v Doksanech byly v pátek
13.11.2009 zahájeny modlitbami a pásmem ze života sv. Anežky oslavy 20. výročí
svatořečení Anežky České, kterou kanonizoval papež Jan Pavel II. ve Vatikánu
12.11.1989. Dcera krále Přemysla Otakara
I. pobývala u řádových sester premonstrátek v Doksanech v dětství. Slavnostní mši
svatou celebroval v pátek v podvečer ve
zcela zaplněném kostele Narození Panny

Marie litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po oba dny oslav zde probíhal bohatý
duchovní a kulturní program. Mši svatou
zde v sobotu sloužil emeritní biskup Mons.
Josef Koukl. Odpolední koncert k poctě
Anežce České oslavy zakončil.
Občanské sdružení Mozaika bude
mít pobočku v Malých Žernosekách Obec Malé Žernoseky hodnotila výsledky
roku 2009 a může být spokojena. Rekapitulace se uskutečnila 1.12. při rozsvícení vánočního stromu. Rok 2009 znamenal pro obec získání významných
dotací: jednak na opravu dvou kapliček a
rovněž dotaci na renovaci a dovybavení

jubilejní turistický
rok 2009
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kova, 8. května, Školní a Dlouhá. Jedná se o kamery,
u kterých je přenos zajišťován pomocí laserového paprsku. Monitorovací a zároveň i ovládací pracoviště byla
zřízena dvě, na služebně Městské policie Lovosice a rovněž i na Obvodním oddělení Policie České republiky v Lovosicích. Dne 20. listopadu 2009 došlo k rozšíření systému. Kamery jsou nově umístěny v ulici Kostelní č.p.
906, Nádražní č.p. 805 (ubytovna) a dále na budově marketu Penny a budově zimního stadionu. Celkem je v provozu devět kamerových bodů.
Nový kalendář Rodericka Slavíka - Potřetí vychází
lovosickému fotografovi Slavíkovi kalendář s fotografiemi
Českého středohoří; poprvé ho vydala tiskárna Helioprint
pro rok 1995 s tónovanými fotografiemi a druhý kalendář
vydalo Město Lovosice s fotografiemi Českého středohoří
a verši Vlasty Tinkové v jubilejním roce 2000. Nyní tedy vychází Rodericku Slavíkovi výpravný kalendář s barevnými panoramatickými fotografiemi Českého středohoří
potřetí, opět s básněmi Vlasty Tinkové. Městský úřad Lovosice vydal kalendář hlavně pro reprezentační účely
města, ale je v prodeji rovněž pro milovníky Českého
středohoří. Lze ho zakoupit v lovosickém informačním
středisku za 320 korun.
Obecně prospěšná společnost Milešovka - Na 6.
mimořádném zastupitelstvu Města Lovosice 3.12.2009
vyslovilo ZM souhlas s přistoupením Města Lovosice k zakládací smlouvě Obecně prospěšné společnosti Milešovka. Společnost byla založena 31.10.1997, mezi zakladateli byli například RNDr. Josef Štekl, CSc., z Prahy,
Leopold Kukačka z Ústí nad Labem a Miroslav Soukup
z Lovosic. Zastupitelstvo dále jmenovalo zastupitele Rodericka Slavíka členem správní rady o.p.s. Milešovka.
Roderick Slavík je předsedou ZO Českého svazu
ochránců přírody v Lovosicích.
Bude se dražit se Logistický park Lovosice - Skladovací komplex LPL s.r.o. půjde 22. prosince 2009 do

dobrovolné dražby; vyvolávací cena je 274 milionů korun.
Dražebníkem je firma NAXOS a.s. z Prahy. Draží se soubor nemovitých věcí, stavby i pozemky. Areál je obsazen
4 nájemci, a to Selectra s.r.o., Selena Bohemia s.r.o., NCH
Distribution s.r.o. a Mitsui-Soko (Europe) B.V. (V době prodeje našeho listu už bude znám výsledek dražby, o něm
Vás budeme informovat v dalším čísle našeho listu.)
Vietnamské bistro v Lovosicích bylo zavřeno V souvislosti s nelegálními porážkami prasat v bývalém lovosickém zahradnictví naproti Lovochemii bylo v úterý
8.12. okamžitě uzavřeno vietnamské bistro v Žižkově ul.
na dobu dvou dnů. Provozovatelé občerstvení nepředložili nákupní doklady o původu masa a provozovna zůstane
zřejmě uzavřena nastálo.
Vánoční posezení - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice připravil i v roce 2009 několik hezkých vánočních odpolední pro seniory i děti. Pracovníci odboru nezapomněli ani na své bývalé občany v okolních
Domovech důchodců v čížkovicích, Libochovicích a na Milešově a navštívili je s dárkovými balíčky. Adventní posezení pro osamělé seniory s kulturním programem a občerstvením proběhlo za účasti některých zastupitelů i členů
odboru v sále Kulturního střediska Lovoš v úterý 15. prosince. S pestrým kulturním programem zde vystoupily děti
z pěveckého sboru Koťata I. základní školy Lovosice
a oblíbený Podřipský žesťový kvintet. Hned ve středu 16.
prosince se uskutečnilo předvánoční odpoledne s obyvateli DPS ve společenské místnosti pěkně vánočně vyzdobené. Seniory kromě vedení města navštívil i oblíbený soubor - skupina Karavana. Pro děti ze sociálně
slabých rodin byla ve čtvrtek 10. prosince připravena
v Kulturním středisku Lovoš Mikulášská besídka, při níž
vystoupili členové Divadla VeTři Most. Děti z pěstounských
rodin se ještě v neděli 13.12. zúčastnily představení „Škola
kouzel“ v Divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznících
u Prahy.
Hz

dětského hřiště. Obec žádá o dotace i pro
další roky - o dotaci cca půl milionu z Programu rozvoje venkova požádal Tenisový
klub Malé Žernoseky na Osvětlení a cvičnou stěnu sportoviště a sama obec o 405
tisíc na projekt Rekonstrukce rozvodů veřejného rozhlasu Malé Žernoseky a 228 tisíc na projekt Zhodnocení a oživení sakrálních objektů obce Malé Žernoseky.
Hostem odpolední slavnosti bylo lovosické
mateřském centrum Mozaika, které by
mohlo začít v roce 2010 pracovat i v Malých Žernosekách. „Mozaika“ připravila
pro děti zábavné odpoledne a při slavnosti rovněž zazpívaly dětské sbory, mezi

V sobotu 21. listopadu 2009 proběhlo tradiční zakončení
turistické sezony KČT Lovosice. Úvodem bylo vzpomenuto
pana Václava Bláhy - jednoho ze zakládajících členů novodobé historie odboru turistiky Lovosic, který bohužel krátce
po oslavě 85. narozenin zemřel.
Přes 60 členů vyslechlo zprávu předsedkyně klubu Mileny Šiklové o práci turistů v uplynulé sezóně, která byla ve
znamení 50. výročí znovuobnovení činnosti. A bylo skutečně co pochválit, ať už rekordní účast na Novoročním výstupu na Lovoš (téměř 900 občanů, turisté-senioři přišli
společně!), organizaci zájezdů za sněhem, či úspěšný 30.
jubilejní ročník putování Okolím Lovoše (439 účastníků).
Jarní brigády se zúčastnilo 17 členů, byla to velmi povedená akce. Turisté i ostatní občané určitě zaznamenali
schody na přístupové cestě od Lovosic, ještě zbývá trochu
materiálu na další schody; snad na jaře přijdou další pomocníci, hlavně mladší ročníky mužů. Brigády v říjnu se i
v nepohodě a sněžení zúčastnilo šest nadšenců; byl proveden úklid okolo chaty a po práci na opravě terasy tři členové pokračovali v záměru pana Skoupého (který na brigádu váží cestu až z Bavorska) zpevňovat poškozenou
cestu od Lovosic kameny.

nimi „Školáček“ ze ZŠ Všehrdova Lovosice.
V Prackovicích byla zrušena škola Pro nedostatek dětí zrušila Obec Prackovice nad Labem na Lovosicku od 1. ledna
2010 základní školu. Občanům se rozhodnutí nelíbí, petici za zachování školy
podepsalo 88 obyvatel Prackovic. Zastupitelstvo ale hlasovalo pro zrušení školy.
Dvanáct dětí, které ji od počátku školního
roku 2009 navštěvovalo, bude muset po
Novém roce jezdit do Lovosic. Mateřská
škola s 21 žáky zůstala zachována. Ředitel Miškovský nastupuje jako ředitel do
obce Řehlovice.
Hz

Na všech plánovaných akcích klubu byla hojná účast.
Velký byl zájem o Cykloakci na Ralsku, povedla se ke všeobecné spokojenosti; díky za organizaci patří panu Vodičkovi. Itinerář zájezdu na Moravu zpracovala paní Stáňová,
výlet byl velice pestrý a bylo pozoruhodné, co se dá stihnout
ve dvou dnech. Vysoce byla hodnocena i slavnostní schůze
na lodi Porta Bohemica s oceněním zasloužilých členů. Výbor klubu vyzdvihl zejména aktivitu klubu seniorů a Turistického oddílu mládeže (TOM Vejři). Návštěva přírodních památek a muzeí regionu Františkovy Lázně byla seniory
hodnocena výborně. Klub se také veřejnosti pochlubil svojí
činností výstavou k 50. letům činnosti ve vstupní hale Městského úřadu Lovosice. PharmDr Stáně pak seznámil přítomné s plánem KČT na rok 2010. Po oficielním programu
si turisté v přátelské atmosféře nad fotografiemi oživili zážitky
z letošních společných akcí. Senioři se ve snímku ing. Lonského pochlubili svými akcemi uplynulé sezóny. Pan Čestmír Janata na závěr představil historický dokument o budování chaty na Lovoši. Společenské setkání KČT Lovosice
na ukončení sezóny roku 2009 se vydařilo. Do konce roku
turisty čekal ještě poslední autobusový výlet - 12. prosince
zájezd do vánočních Drážďan.
Hz

Letem lovosickým světem 1. pololetí 2009
Leden
 Novoroční výstup na Lovoš proběhl v mrazivém počasí,
ale po ranní mlze v poledne vysvitlo sluníčko. Výstup
trhal rekordy, přišlo téměř 900 výletníků a na některé se
nedostaly Novoročenky. Turistická skupina lovosických seniorů přišla dokonce pozdravit Nový rok na Lovoš společně.
 Tříkrálová sbírka Farní charity vynesla v Lovosicích
13 614 korun, skupinek chodilo 7; z výtěžku půjde 8 849
korun na pořádání letního dětského pobytu pro 20 dětí ve
věku 6-18 let, které navštěvují lovosické zařízení Amicus.
 V týdnu od 10. do 17. ledna hostilo lovosické gymnázium
delegaci 9 zemí, které se účastní mezinárodního projektu „Země, území, kraj, můj region, má obec - naše krajina a její zkoumání prostřednictvím satelitů“. Účastníky
přijal 14.1. i starosta města Jan Kulhánek.
 Cenu za Čin roku při házenkářském galavečeru převzali
za záchranu života hráče Matěje Eliáše z oddílu Liberec Handball na turnaji v Lovosicích 5.1.2008 lovosický
masér týmu mužů, Václav Brůža alias „Barrasso“, a Milan Bittner z Loun. Oba zachránci sklidili za záchranu života mladého házenkáře obrovský aplaus. Třetí oceněná zachránkyně Irena Křenková na Galavečeru
chyběla.
 Dne 21. ledna učinil náhodný chodec u supermarketu
LIDL hrůzný nález, našel v pytli mrtvé tělíčko novorozeného děťátka.
 Miss Poupátko se stala 24.1. v DDM ELKO Lovosice
Jana Vlčková, 1. vicemiss se stala Natálie Voříšková a 2.
vicemiss Karolina Karbanová. Miss Sympatií zvolili diváci Natálii Procházkovou. Soutěžilo jedenáct děvčátek.
 Dlouhodobé silné noční mrazy zastavily 12. ledna plavební provoz na Labi v úseku Lovosice - Ústí nad Labem.
Na řece se objevilo velké množství ledových ker. Kvůli
mrazům byla zastavena i ražba dálničního tunelu Prackovice na dálnici D8.
 Kroužek ctitelů swingové hudby oslavil 29. ledna 10. výročí svého trvání.
 V posledním lednovém týdnu došlo k plnému spuštění
městského kamerového dohlížecího systému; v I. etapě
bylo spuštěno 5 kamer situovaných v ulicích Osvoboditelů,
Žižkova, 8. května, Školní a Dlouhá.
 Lovosice dostaly kromě znaku a vlajky jako další symbol
hudební znělku.
Únor
 Na vyhlášení sportovců litoměřického okresu 11.2. obsadili v kategorii Kolektiv - dospělí házenkáři HK .A.S.A.
Město Lovosice 3. místo a Jakub Živec kategorii Jednotlivci - mládež vyhrál.

 Výroční schůze Svazu tělesně postižených se konala
v KS Lovoš 18. února; STP má 457 členů.
 Členská přednáška Klubu českých turistů o zájezdu na
„Perlu Karibiku - Kubu“ manželů Vodičkových byla přednesena 17. února a doplněna zeměpisnými statistickými
údaji, mapami a obrazy z přírody i měst.
 Divadelní soubor při Základní škole ve Všehrdově ulici v
Lovosicích, který pracuje pod vedením paní učitelky Heleny Buškové, předvedl 23.2. na 38. ročníku Celostátní
přehlídky dětského divadla 2009, kterou pořádal litoměřický Dům dětí a mládeže dramatizaci známé pohádky
Mrazík. Soubor získal 1. místo a postoupil do krajského
kola.
Březen
 Ve středu 4.3. se v oddělení pro mládež Městské knihovny
Lovosice konala zajímavá beseda s nevidomými manželi
Krajíčkovými pod názvem „Jak vlastně ti nevidomí čtou ?
 Lovosický oddíl krasobruslení uspořádal v sobotu 7.3.
29. ročník závodu „Zlatá brusle“; zúčastnilo se 13 oddílů
z celé ČR.
Duben
 Svaz postižených civilizačními chorobami uspořádal 2.
dubna zájezd do Městského divadla v Mostě na kabaretní
program Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pan Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a co tam všechno slyšel.
 V KS Lovoš uvedl Ringo Čech grotesku „Na Brusel, Vávro!
Na Brusel!“.
 V pátek 10.4. byla v Lovosicích naměřena teplota 24 0C.
V Praze padl v sobotu 132 let starý rekord - 23,3 0C.
 11. dubna vyplula loď PORTA BOHEMICA 1 na první
plavbu v roce 2009 do přístavu Ústí n/ L. - Vaňov a zpět.
 Vyhláška č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích začala platit 9. dubna
2009.
 Naše basketbalistky bojovaly ve dnech 25. a 26. dubna o
právo zahrát si II. ligu žen. Děvčata ligu vybojovala a
udělala lovosickým fanouškům velkou radost.
 30. ročník „Jarního putování okolím Lovoše“ se uskutečnil poslední dubnovou sobotu, 25.4. Účastníci byli pomocí
najatých autobusů dopraveni na skutečnou startovní čáru
do okolních obcí Milešova a Vilemína. Odtud se museli "po
svých" dostat do cíle - na vrchol Lovoše. Jubilejní ročník přilákal rekordní počet účastníků - rozdáno bylo 431
diplomů a pamětních keramických plaket!
 Jaroslav Hutka zpíval 28. dubna poprvé v Lovosicích
v Čajovně Bez názvu.
 K 30. dubnu byla ukončena činnost odboru kultury, školství a památkové péče. Večer létaly v Lovosicích na Os-

Ocenění dárcům krve

Jaroslav Svoboda z Klapého přijímá mimořádné ocenění starosty Lovosic z rukou místostarosty Jana Jakuba za 30 bezplatných odběrů krve.

mičce jako obvykle čarodějnice a hrály oblíbené skupiny
NESTEL POSTEL a PARADOX. Opět velká návštěva
cca 2 000 osob.
Květen
 1. května začala oficiální osobní plavební sezóna po
řece Labi.
 Dne 6.5. se v KS Lovoš uskutečnil koncert Swing stále
mladý, hostem byla zpěvačka Eva Emingerová Dostálová.
 Maďarská kapela „BIG BAND Szolnok“ vystoupila 8.
května na Václavském náměstí v rámci pořadu „ZUŠky
hrají Lovosicím“. Koncert byl věnován 64. výročí ukončení
II. světové války.
 11. května proběhl v DDM ELKO Lovosice už 11. ročník
oblíbeného poznávání jarních rostlin.
 Na zámek Konopiště vyjeli senioři 12. května; výlet pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice.
 Setkání důchodců Lovochemie se konalo ve čtvrtek 21.
května, k tanci a poslechu hrál orchestr Regius Band
Jitky Dolejšové. Téhož dne večer po 18. hodině se propadla vozovka v ulici Zámecká u Penny marketu přímo
před zraky lovosické městské policie; díra měla průměr asi
2 m a odkryto bylo rovněž plynové potrubí. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
 Lovosičtí turisté oslavili 23. května 50. výročí založení odboru turistiky při TJ v Lovosicích plavbou na lodi Porta Bohemica; výlet byl spojen s oceněním dlouholetých členů.
 30. května podpořil volební mítink Strany důstojného života expremiér Miloš Zeman.
Červen
 Lovosický přívoz v červnu zahájil svoji sezonu. Tramín
jezdí každý den od 8 do 20 hodin po půlhodinách od lovosického zámečku přes Labe k obci Píšťany. Cena za přívoz
činí pro dospělé 15 a pro děti 10 korun, za kolo 5 korun.
 5.6. - 6.6.2009 probíhaly volby do Evropského parlamentu. V Lovosicích bylo 10 okrsků s celkovým počtem
7 309 voličů. K volbám se dostavilo 25% voličů z celkového počtu. Ve městě vyhrála ODS s 28,94% hlasů.
 Autorská výstava nevidomé Ivy Zuchové se konala v obřadní síni MěÚ v týdnu od 3. do 10. června.
 Přijela loď Tajemství a 14.6. se na ní uskutečnilo vynikající představení DS Kašpar, Rozmarné léto podle Vladislava Vančury s Janem Potměšilem v hlavní roli.
 Otevření výrobního závodu společnosti PREOL, a.s.,
v Lovosicích proběhlo 23. června 2009 za účasti zástupců
holdingu AGROFERT a dceřiných společností, včetně
významných partnerů a zástupců státní správy.
 K 30. červnu byla v Lovosicích ukončena činnost ambulantní první pomoci.
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Tak, jako v pěti dalších městech okresu Litoměřice,
připravil i letos Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Litoměřicích, ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích, slavnostní ocenění zasloužilých
dárců krve na Lovosicku. Slavnostní akt se konal
30.11.2009 v obřadní síni Městského úřadu. K ocenění bylo pozváno 17 dárců. Na setkání byly předány
bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr. Janského za 10,
20 a 40 bezplatných odběrů krve a mimořádné ocenění starosty Lovosic dvěma zasloužilým dárcům.
Přítomné krátce pozdravil místostarosta Lovosic
Jan Jakub, který ocenil to, že v dnešní uspěchané
době věnují dárci nejen svůj čas, ale i to nejcennější,
svojí krev. Potom předseda Oblastního spolku ČČK
Litoměřice MUDr. Vladimír Valta ve svém vystoupení
podtrhl význam dobrovolného a bezplatného dárcovství krve. Plakety a dárky za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve předali místostarosta Jan Jakub,
spolu se zástupkyní Oblastního spolku ČČK Litoměřice Olgou Šotnarovou a Vědunkou Kadavou za ČČK
Lovosice.

Mimořádné ocenění věcným darem od starosty
Města Lovosice za 60 odběrů v nepřítomnosti obdržel Jiří Hauf z Lovosic a za 30x darovanou krev
Jaroslav Svoboda z Klapého, oba zaměstnanci
Opavia-Lu.
Bronzovou plaketu Dr. Janského za 10 odběrů
obdrželi: Vít Udatný, Věra Šťastná, Václav Nunhardt
a Milan Jošt, všichni z Lovosic, a Lukáš Chládek
z Čížkovic.
Za 20 odběrů stříbrnou plaketu získali: Stanislav
Marvan z Vrbičan, Jitka Mikulcová z Třebenic, Milan
Pova a Miloš Mrvík ze Sulejovic, Ivo Zelenka a Jaroslav Rosenkranc z Malých Žernosek, Marie Machatová z Čížkovic, Jiřina Skřivánková, Lucie Reichlová,
Pavel Ledvinka, a Ivana Bisová, všichni z Lovosic.
Zlatá plaketa Dr. Janského za 40 bezplatných odběrů byla předána Jiřímu Tůmovi a Petru Bačíkovi
z Lovosic a Karlu Vágnerovi z Libochovic.
Všem oceněným dárcům krve blahopřejeme a připojujeme rovněž poděkování za ty, kteří pomoc darovanou krví potřebují.
(hv)
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V rámci cyklu geografických přednášek přijela 23. listopadu na pozvání RNDr. Jaroslava Lísky přednášet do Lovosic Táňa Fischerová, herečka, bývalá
poslankyně, moderátorka a spisovatelka. Pod názvem Nejkrásnější místa v mém srdci bylo zahrnuto mnohé. Vzpomínky na působení v Činoherním klubu i na spoluherce, kteří
již odešli tam, odkud není návratu: byli to František Husák,
Jiřina Třebická, Petr Čepek, Jiří Kodet... Tehdy s Činoherním
klubem vyjeli za doby tání dokonce na mezinárodní festival
do Londýna, kde měli velký úspěch. Paní Táňa musela však
v roce 1973 Činoherní klub opustit.
Zmínila svou účast ve zvláštních inscenacích v kostelech
v Itálii po revoluci a své pozdější cesty za disidenty v Bělorusku a na Kubě, kde se setkala s „Bílými dámami“; to jsou
manželky kubánských vězněných disidentů, které chodí oblečeny jen v bílém na protest proti věznění svých mužů. Také
se s posluchači podělila o své zkušenosti s indickým filmem.
Snímek Drona se natáčel v Praze na zahradě Trojského
zámečku, pochopitelně ale i v Indii. Jednu z vedlejších rolí
si v něm zahrála Táňa Fišerová. Drona je takový pravý indický velkofilm s napínavým příběhem, a paní Fischerová se
tam dostala náhodou, jako náhrada za onemocnělou he-

k mladšímu Václavovi a jeho hluboké náboženské přesvědčení.
Dotaz posluchačky zněl, zda umí
paní Táňa hrát na klavír. Odvětila, že se pro roli musela naučit správné pohyby prsty i rukama, šlapání na pedály už odmítla absolvovat.
Dotazy byly i na její působení v parlamentu. Ve volebním
období 2002-2006 byla jako nezávislá zvolena poslankyní za
Unii svobody do Parlamentu České republiky. Spolu s přítomným Zdeňkem Bártou hodnotili své zkušenosti z parlamentu, paní Táňa z poslanecké sněmovny spíše negativně,
Zdeněk Bárta byl se svým působením v senátu celkem spokojen, i když výhrady měl také.
Někdo si také vzpomněl na filmovou komedii Prodloužený
čas z roku 1984, kde hrála milenku Miloše Kopeckého. Paní
Fischerová líčila, jak ji herec nejprve vůbec za partnerku nechtěl a i při natáčení dával najevo svou nechuť. Nakonec ji
přece jen vzal na milost. Nebylo to pro ni ale vůbec lehké, i
když věděla, že Miloš Kopecký trpí depresemi a proto je proti
mnohému zaujat. Posluchači by se tázali i dále, bohužel čas
byl neúprosný a rychlík nečeká. Paní Táňa slíbila, že zase časem do Lovosic přijede. Byl to hezký večer a dozvěděli jsme
se něco i o současném kulturním životě v Praze.
Hz

V Lovosicích besedovala herečka Táňa Fischerová
rečku. Měla prý hrát nějakou soucitnou jeptišku, která někoho
zachraňuje, ale nakonec po ní chtěli, aby i bojovala noži, to
však odmítla. Týden ale natáčela v Indii v Bombaji, v tom tzv.
„Bollywoodu“ a byla to pro ni zajímavá zkušenost. Jako herečka, kterou si přivezli z ciziny, měla celkem dobré pracovní
podmínky, bydlela ve vlastní maringotce a i když někteří indičtí herci byli velmi namyšlení, k ní se chovali vlídně.
Společně s Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje paní Fischerová již řadu let televizní adventní koncerty,
které získávají nemalé prostředky na charitativní činnost. Herečka se rovněž podílí na práci řady neziskových organizací,
nadací a občanských sdružení. Je členkou správní rady
nadace Vize 97, členkou rady patronů přátel Hnutí Duha, čestnou předsedkyní občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), členkou Společnosti pro trvale udržitelný život
i dalších organizací.
Otázek z publika bylo mnoho, posluchači si vzpomněli na
televizní seriál Konec velkých prázdnin z roku 1996, kde herečka ztělesnila slavnou klavíristku Lýdii, kterou k útěku do
ciziny přiměl politicky motivovaný zákaz koncertovat, láska

Klub důchodců v Lovosicích informuje
U nás v Lovosicích již od 5. 10. 1962
(podle starých klubových kronik) funguje „Klub důchodců“, kde se senioři
schází, aby si popovídali a zavzpomínali na „staré zašlé časy“ a mnohdy i na
své mládí.
Od roku 1996 vedu „Klub důchodců“
já. Nejdříve byl klub umístěn ve starém
Pečovacím domě v ulici 28. října. Po
dostavbě nového Pečovacího domu
jsme se přestěhovali do jeho společenské místnosti. Prostory ve starém Pečovacím domě využívá Organizace
zdravotně postižených (p. Betka). Po
obsazení Nového Peč. Domu obyvateli
se změnila i náplň „Klubu důchodců“,
neboť věk seniorů sem umístěných se
podstatně snížil. Začíná se s ručními

pracemi, jako je pletení (hlavně ponožek), háčkování a své místo si našly i
společenské hry. Navázána byla i spolupráce s novorozeneckým oddělením
nemocnice v Litoměřicích i Masarykovou nemocnicí v Ústí n. L., pro které
každým rokem pleteme nezištně čepičky a ponožtičky pro novorozence,
které vždy před Vánocemi jim předáme.
Je to činnost velice záslužná a potřebná. Seniorky tuto činnost mají jako
rehabilitaci. Nejdříve jsme materiál na
pletení sbíraly pomocí inzerátu v „Lovosickém dnešku“, kdy ženy z Lovosic
nám do klubu nosily doma nepotřebná
klubíčka. Chtěla bych poděkovat p. Richterové Heleně, manželům Krajíčkovým, kteří nám materiál předali na

Životy hudbì zasvìcené
V prosinci 2009 přichází ke čtenářům kniha rozhovorů s některými profesionálními hudebníky litoměřického okresu. Knihu Anny Staré pod názvem Životy
hudbě zasvěcené vydala Severočeská vědecká knihovna spolu se Severočeským svazem spisovatelů.
S vydáním knihy pomohlo Město Lovosice finanční
podporou ve výši 65 tisíc korun a částkou 10 tisíc ko-
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pletení na celý rok. V letošním roce
jsme získali od paní Školové z nestátní
zdravotní dopravní služby sponzorský
dar ve formě nové vlny na pletení (v
hodnotě vyšší než 1000,- Kč), za který
moc děkujeme a už se těšíme jak budeme plést a jak miminka v nemocnicích budou hezká.
Do klubové činnosti také patří soutěžení ve sbírání starého papíru a PE
lahví pro školu ve Všehrdově ulici.
Tato činnost je 2x v roce vyhodnocována. Členky klubu se také zúčastňují
zájezdů na výlety pořádaných MÚ
v Lovosicích. Součástí klubu je také
společná svačina, na kterou se
všichni těší.
V letošním roce mezi nás také zavítaly paní Rudíková a paní Seifertová
z MÚ v Lovosicích, aby nám klub zpříjemnily např. malováním na kameny,

run přispěla Nadace Kalich senátora Alexandra
Vondry.
Není to první kniha Anny Staré, v roce 2008 jí vyšla básnická skladba Gavrilo Princip o sarajevském
atentátníku a v roce 2009 brožurka Naše kopečky
s veršíky a s černobílými obrázky. Jedná se o první
omalovánky Českého středohoří. Jako autorka, dramaturgyně a režisérka spolupracuje Anna Stará
s amatérským divadelním souborem „Vchynické škatule“ ve Vchynicích.
Publikace vychází z rozhovorů, které se špičkovými
hudebníky vycházely v Litoměřickém deníku v roce
2005. Osudy většiny z nich jsou dovedeny až do současnosti a kniha je doplněna o některá fakta z dějin
hudby v regionu. Autorka uvádí, že pro své rozhovory
vybrala ty hudebníky, kteří absolvovali Hudební akademii múzických umění nebo jinou vysokou školu
a stali se sólisty, členy významných hudebních těles,
skladateli, dirigenty nebo významnými pedagogy. Mezi
hudebníky pocházející z Roudnice nad Labem patří například skvělá klavíristka Jitka Čechová nebo houslista
Pavel Eret a řada dalších. Litoměřické umělce zastupuje operní zpěvačka Miluše Šimková žijící v Austrálii
nebo MgA. Roman Pallas, klavírista a hudební skladatel. Z Lovosic pocházejí filharmonici Pavel Arazim
a Zdeněk Starý, sbormistr Vladimír Frühauf, flétnistka
Hana Knauerová Brožová a bratři Lukšovi, dlouhá léta
zde žije saxofonista Jiří Kudrmann. Jeden z rozhovorů
je rovněž věnován řediteli lovosické ZUŠ, MgA. Jiřímu Lhotskému, který žije v Roudnici nad Labem.

vytvářením obrázků pomocí zažehlování a odpoledním posezením při
oslavě „Halloweenu“, za což jim moc
děkujeme a těšíme se na další spolupráci. V měsíci prosinci připravujeme
výstavu ručních prací, odpolední grilování, Vánoce v „klubu důchodců“ a také
na zakončení roku Silvestra.
Náplň klubu se vždy přizpůsobuje
požadavkům přítomných seniorů.
Hlavně však bych chtěla, aby klub plnil
funkci nově získaných a nezištných přátelství, která v dnešní hektické době
téměř vymizela a která jsou pro nás
starší tolik potřebná.
Na závěr bych chtěla sdělit, že se
scházíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od
13,00 hod. do 16,00 hod. v Novém pečovacím domě v přízemí.
V. Kadavá,
„Klub důchodců“ Lovosice

Kniha je výpravná, na křídovém papíru, v zajímavém
čtvercovém formátu. Fotografie hudebníků pocházejí
většinou z jejich vlastních archivů. Publikace by si zasloužila, aby v hudbymilovných rodinách ležela pod vánočním stromkem. V prodeji je knížka v Informačním
středisku v Lovosicích.
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Někdo odejde i v listopadu… letos, roku
2009, to byli tito naši spoluobčané:
Helena Turanová
Jaroslav Houžvička
Libuše Svobodová
František Heyna
Jiřina Husáková
Pavla Medelská

1943 Čížkovice
1934 Lovosice
1935 Lovosice
1929 Malé Žernoseky
1931 Lovosice
1944 Lovosice

Vzpomeňte na ně aspoň krátce všichni,
kteří jste je znali…
Puhlíkovi a redakce

České republiky
Policisté se v listopadu opravdu nenudili. Svědčí o
tom i pouhý výtah z případů v listopadu uzavřených
2. 11. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle §
247 tr. zákona podezřelému P. H. z Lovosic, který
v září v Lovosicích v prodejně Billa odcizil zboží za
80 Kč. Vzhledem k jeho předchozí trestné činnosti
se u něj jedná o trestný čin.
5. 11. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé J. P. z Loun,
která se v říjnu ve třech případech vloupala do šatních skříní v podniku TRCZ, kde odcizila osobní věci
dalších zaměstnanců, kterým způsobila škodu ve
výši 5600 Kč.
6. 11. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla bez
řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr. zákona podezřelému J. K. z Budyně, který téhož dne
v Lovosicích řídil Ford Escort, přestože mu byl
Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Protože to nebyl první případ,
byla na podezřelého uvalena vazba. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
- bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona podezřelé L. R.
z Lovosic, která se v polovině září odcizila své
známé z kabelky peněženku s platební kartou, čímž
jí způsobila škodu ve výši 3590 Kč.
8. 11. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé R. F. z Ústí
nad Labem, která koncem července společně se
svým přítelem odcizila v DM Drogeriii v Lovosicích
kosmetiku za 13.000 Kč.
9. 11. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Krádež podle §
247 tr. zákona podezřelému M. P. z Ústí nad Labem, který týž den v prodejně Penny v Lovosicích
odcizil zboží za 280 Kč. Vzhledem k jeho předchozí trestné činnosti se u něj jedná o trestný čin.
- bylo sděleno obvinění z trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelé N. G. ze Štětí, která

týž den odcizila z velínu jednoho z lovosických podniků notebook v hodnotě 4000 Kč. Vzhledem k předchozí trestné činnosti se u ní jedná o trestný čin. Po
sdělení obvinění byla na podezřelou uvalena vazba.
10. 11. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení
sděleno podezření z trestných činů Řízení vozidla
bez řidičského oprávnění podle §180d tr. zákona a
Maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 tr.
zákona podezřelému L. M. z Prahy, který téhož dne
v Lovosicích řídil vozidlo Peugeot 205, přestože
mu byl Okresním soudem v Mělníku vysloven zákaz
řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
11. 11. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu
Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému Z. B.
z Duchcova, který se koncem října vloupal na
stavbu domu ve Velemíně, kde odcizil věci za
21.000 Kč.
12. 11. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestných činů
Krádež podle § 247 tr. zákona a poškozování cizí
věci podle § 257 tr. zákona podezřelému P. M. z Lovosic, který
- v květnu odcizil v ul. U Nadjezdu vozidlo Renault
19
- se v září v Lovosicích v Krátké ulici pokusil vloupat do večerky v bývalém kině, kdy do prodejny se
nedostal, ale rozbil výlohu
- se v září opětovně dvakrát pokusil vloupat do
stánku v ulici Osvoboditelů
- se v říjnu vloupal do večerky ve Školní ulici, kde
odcizil cigarety a alkohol
- se v říjnu v Lovosicích v ulici Osvoboditelů vloupal
do bedny na noviny, kde odcizil časopisy a DVD
- se v říjnu pokusil vloupat do prodejny potravin v Terezínské ulici
- se v říjnu opětovně vloupal do večerky v Školní
ulici, kde odcizil cigarety a alkohol
- se v říjnu vloupal do prodejny potravin v Terezínské ulici, kde odcizil cigarety, dobíjecí kupony a hotovost
- se v listopadu v Lovosicích v ulici Osvoboditelů
opětovně vloupal do bedny na noviny, kde odcizil časopisy a DVD
- se v listopadu opětovně vloupal do prodejny potravin v Terezínské ulici, kde odcizil cigarety a ponožky. Jedná se o téhož pachatele, o jehož případech jsme informovali již v měsíci říjnu. Vzhledem
k tomu, že celkově způsobil škodu krádeží vyšší jak
500.000 Kč, byla na podezřelého uvalena vazba.
18. 11. 2009 - byl odložen případ trestného činu Podvod
podle § 250 tr. zákona, kterého se dopustil podezřelý R. H. z Ústí nad Labem tím, že v srpnu vylákal
od své bývalé přítelkyně částku 500.000 Kč, které

Co řešili hasiči
PS Lovosice a měsíc listopad 2009

dosud nevrátil. Poškozená nedala souhlas s trestním stíháním.
20. 11. 2009 - bylo sděleno obvinění z trestného činu
Krádež podle § 247 tr. zákona podezřelému V. Š. z
Lovosic, který počátkem listopadu v jedné z lovosických restaurací okradl podnapilého zákazníka o
10 500 Kč.
24. 11. 2009 - bylo ve zkráceném přípravném řízení
sděleno podezření z trestného činu Krádež podle §
247 tr. zákona podezřelému J. L. z Mostu, který týž
den v Lovosicích v prodejně Penny Market odcizil
zboží za 250 Kč. Vzhledem k jeho předchozí trestné
činnosti se u něj jedná o trestný čin.
- bylo doručeno obvinění z trestného činu Krádež
podle § 247 tr. zákona recidivistovi J. S. z Třebenicka, který se v říjnu celkem ve dvou případech
vloupal do objektu Zemědělského družstva Slatina
v Želechovicích, odkud z nádrží traktorů odcizil naftu v hodnotě 10.000 Kč.
25. 11. 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. Z. z Ústí nad Labem, který
téhož dne v v Lovosicích řídil vozidlo Renault 19,
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 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. H. z Lovosic, který téhož dne v Lovosicích řídil vozidlo Renault 19, přestože mu byl
Okresním soudem v Litoměřicích vysloven zákaz řízení motorových vozidel a není tak držitelem řidičského oprávnění. Zadržen hlídkou OOP Lovosice.
26. 11. 2009 - bylo doručeno obvinění z trestného činu
Zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zákona
podezřelé T. W. z Lovosic, který od ledna 2008
řádně neplatila výživné na svou dceru a dluží tak
částku 5.600 Kč.
- bylo sděleno obvinění z pokusu trestného činu Krádež podle § 247 tr. zákona recidivistům K. H. z Biliny a L. G. z Děčína, kteří se týž den pokusili vloupat do prodejny tabáku v Terezínské ulici
v Lovosicích. Zadržení byli hlídkou OOP Lovosice
za velké pomoci všímavé občanky Lovosic, která se
nebála zavolat na linku 158 a do příjezdu hlídky sledovala počínání pachatelů.
V průběhu měsíce listopadu bylo policisty OOP Lovosice
zadrženo pět celostátně hledaných osob.
npor. Antonín Petržilka

6.11. se stala nehoda osobního automobilu Ford Escort u Klapého, kde vozidlo skončilo mimo vozovku, jednotka vyprostila zraněného řidiče a
předala jej ZZS k ošetřen.
7.11. jednotka vyjížděla k technickému
zásahu a to otevření rodinného domku v obci Malé Žernoseky na žádost
Policie ČR
13.11. došlo v Libochovicích ke kolizi
osobního vozu Hyundai s osobním
vlakem, ke zranění osob naštěstí nedošlo, ale škoda je poměrně značná.
14.11. vyslána jednotka na likvidaci dopravní nehody osobního automobilu
Škoda Octavia do Velemína, kde vozidlo narazilo do domečku s přípojkou
plynu a následkem nehody došlo
k následnému úniku plynu, nehoda
sama se obešla bez zranění
18.11. jednotka vyslána k převrácenému
jeřábu na stavbě D8 v obci Vchynice,
jedna osoba těžce zraněna převezena RZS do nemocnice
20.11. jednotka zasahovala u úniku po-

honných hmot z autojeřábu Tatra v
Lovosicích u zímního stadionu, nejednalo se o nedbalost, ale o krádež
nafty z tohoto vozidla.
22.11. jednotka zasahovala po dopravní
nehodě osobního automobilu Renault
19 a nákladního automobilu Iveco u
Opárna, při které byla jedna osoba
zraněna a odvezena ZZS k ošetření.
24.11. nahlášen požár stromu pod nádražím v Prackovicích, jednalo se o
planý poplach.
25.11. došlo k dopravní nehodě dvou kamionů MAN u Siřejovic a to na nájezdu na dálniciD8, jedním z vozidel
byla převrácená cisterna s naftou,
která částečně unikla. Celkovou asanaci prováděla fa Remonta. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
29.11. zasahovali jsme u dopravní nehody dvou osobních aut u Duban, při
níž byla jedna osoba zraněna a odvezena ZZS k ošetření.
nprap. Novotný Karel
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LOVOŠ

Besedují a promítají Mgr. Lucie Kovaříková a
Mgr. Michal Jon. Klubovna KS, v 18 hodin,
vstupné 20 Kč.

orchestr Kulturního střediska - řídí Josef Turek.
Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Sobota 30. ledna
HAŠMAR COUNTRY
Pondělí 11. ledna
LEDEN 2010
Mini festival, který navazuje na úspěšnou a vyTANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - přihlášky přidařenou podzimní akci s Milanem Drobným a
jímá KS Lovoš (kursovné: 2200 Kč/pár, jedná se
Pondělí 11. ledna
převážně lovosickými kapelami Red Leaf, Seo šest lekcí a raut + závěrečný ples. Jednotlivé
Geografická přednáška - AMERICKÉ NÁbranci, Karavana a Lást Kafe. Tentokrát jako
lekce vede Karel Zima s partnerkou)
RODNÍ PARKY Národní parky Yosemite, Údolí
host vystoupí plzeňská skupina COP a spolu s
smrti, Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arní čtyři kapely z Lovosic a Litoměřic.
ches, Rocky Mountain, Mesa Verde, Velký ka- Pátek 15. ledna
Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 50 Kč.
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU - Podvečer
ňon, nejvýše položené sedlo i nejvyšší asfaltová
Hana Beránková
s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje
silnice v SA, v 60°C žáru do Údolí smrti.
3.12.- leden 2010. Milan a Lada Pušovi Vánoce v perníku
14.1.-28.3. MÁCHOVY LITOMĚŘICE - festival kresby,grafiky a fotografie Obě výstavy se konají v Oblastním muzeu v Litoměřicích, denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.
Koncerty
ZUŠ Lovosice
21.1. Koncert populární hudby v sále KS Lovoš od 17 hod.
20.1. Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
27.1. Elena SONENSHINE TRIO Jazzový koncert - Oba
koncerty se uskuteční v Domě kultury Litoměřice, začátek 19.30.
19.1. Kruh přátel hudby 2009/2010 - Ivan Klánský, Lukáš
Klánský - klavír. Koncert se koná v Divadle Karla
Hynka Máchy od 19 hodin.
15.1. SLONOWSKI BAL (F) 20 hodin
23.1. MCH BAND (Mikuláš Chadima) 20 hodin Oba koncerty se konají v Hospodě U Letního kina.
Výstavy
4.1.-24.4.

Lenka Vilhelmová - Grafika (Památník Terezín, předsálí kina Malé pevnosti), denně 8-18
4.12.09 - 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. Josef Čapek: Země a lidé
21.1.-18.4. August Švagrovský a jeho sbírka Obě výstavy se konají v Galerii moderního umění,
Roudnice, denně mimo pondělí 10-12, 13-17.

Divadlo Karla Hynka Máchy Nedělní představení pro děti
s rodiči od 15 hodin
17. 1. NA SALAŠI DRACI JSOU - strašidelná pohádka
s písničkami, šermem a žertovnými akrobatickými
kousky v provedení Společnosti Františka Kreuzmanna.
31.1. Pohádka O králi, který kýchal v provedení Branického divadelního spolku.
Dům kultury
19.1. 2010 Cestopisná přednáška Pouště a jezera Chile,
besedují Zuzka a Jarda Vozábovi. Malý sál
Domu kultury, začátek v 18 hodin.
Sváťovo „dividlo“
10.1.2010 10, 15 hodin O Smolíčkovi
24.1.
10, 15 hodin Šípková Růženka Obě představení se konají v Modrém salonku KD, vstupné
dobrovolné.
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je otevřeno
celoročně kromě pondělí 10-17. Státní zámky Libochovice
a Ploskovice i Muzeum českého granátu v Třebenicích
jsou až na výjimky do počátku dubna 2010 zavřeny. Stálá expozice „Ulrika a Třebívlice“ v zámeckém parku Třebívlice
je přístupná v so a ne 9-11 a 14-16 hodin, jinak po ohlášení.
Hz

Dopravní výchova - součást prvního vzdělávání
Nezapomínáme na dopravní výchovu
Pro dopravní výchovu dětí využíváme místní podmínky.
- najdeme přechod, vyzkoušíme správné přecházení s
rozhlédnutím
- hledáme a pojmenujeme dopravní značky, vysvětlíme jejich význam
- sledujeme na bezpečném místě dopravu, druhy dopravních prostředků, jejich rychlost, pohyb chodců
- správně chodíme po silnici i po chodníku
- navštívíme prodejnu aut a dopravní hřiště
- vyprávíme o cestování a vymýšlíme "co by se stalo,
kdyby..."
Své dovednosti předvedly děti na Dětském dopravním
hřišti v Litoměřicích. Zde si vyzkoušely správné chování jako chodci i jako cyklisté.
Malé zamyšlení:
Zvládnou naše děti bezpečný pohyb v dopravním ruchu? V předškolním věku je důležité zvládnout jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, které jsou zásadní pro
správný rozvoj dalších dovedností. Možná by bylo vhodné s
příchodem pěkného počasí a blížících se prázdnin děti něčím překvapit. Nenechat je sedět u počítače a televize, ale
pořídit jim nějaké dobře vybavené kolo a ochrannou přilbu,
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naučit je jezdit. Pro děti to bude určitě větší zážitek, který
bude spojený s tak potřebným pohybem.
Dobře položené základy v oblasti dopravní výchovy a prevence jsou nutným předpokladem pro ochranu zdraví a pro
výchovu budoucího ohleduplného a jistého chodce, cyklisty
a později řidiče.
Pro děti byla návštěva dopravního hřiště velkým zážitkem.
Prohlédly si zařízení a vybavení, místo, kam s rodiči jen
těžko zamíří. Velmi se líbila i prohlídka nádraží a jízda vlakem s kamarády.
Sailerová V., MŠ Terezínská

Pro dospělé:
Stará, Anna
Životy hudbě zasvěcené
Čampulka, Jaroslav
Zastávky na hlavní trati
Harrisová, Lee
Vražda o Vánocích
Formánek, Josef
Letající jaguár
Rendellová, Ruth
Svědek má zemřít
Vosiková, Marie
Dámy bez deštníku
Dalí, Salvador
Deník génia
Volfová, Jana
Dějin a mýtů hrátky ošidné
Genova, Lisa
Ještě jsem to já
Palmer, Michael
Peklo návratů
Palmer, Michael
Významný pacient
Stocker, Dacke
Drákula Nesmrtelný
Vašíček, Arnošt
Návrat strážce duší
Neff, Ondřej
Celebrity
Saudek, Kája
Muriel a oranžová smrt
Peroutková, Ivana
Dům s vůní zmoklé psí srsti
Rollins, James
Poslední orákulum
Veselý, Luboš Xaver
Doživotí
Devátá, Ivanka
Pravé domácí
Quick, Amanda
Až na popel
Urbaníková, Eva
Stalo se mi všechno
Bajaja, Antonín
Na krásné modré Dřevnici
Holubovám E, Kraus, J. Pravdu, prosím !
Káš, Svatopluk
Aforismy, bonmoty, citáty
Obermannová, Irena
V pěně
Lowell, Elizabeth
Zimní žár
Vondruška, Vlastimil
Pečeť smrti
Charitanovskij, A.A.
Muž se železným sobem
Gardnerová, Lisa
Dokonalý manžel
Schumann, Günther
Fascinující les
Babicovy dobroty
Géniové umění – Leonardo da Vinci
Moc se nakasej, sukni vykasej - 365 rad Haliny Pavlovské
Praktické rady a návody pro zahrádkáře a milovníky
Praha – turistický průvodce
Pro děti :
Verne, J. Neff, O.
Tajuplný ostrov
Ježková, Alena
Řecké báje
Hergé
První kroky na měsíci
Lightburn, Jana
Angličtina s JŮ a HELE
Chaloupek, Václav
Madla a Ťap
Lindgrenová, Astrid
Petr a Petra
Brezina, Thomas
Čarodějova věž
Allisonová, Jennifer
Pátračka Gilda a Duchova sonáta
Kahoun, Jiří
Včelí medvídci a miminko
Peroutová, Ivana
Kouzelné dobrodružství s Žakem
Nebe – peklo – ráj, Tyglík české poesie pro děti 20. století
Z. Černá

Výstava v „Mírovém“ kostele

Bývalý evangelickoluteránský kostel z roku 1905
v ul. Karla Maličkého postavený v secesním slohu podle projektu architektů Lossowa a Kühneho hostil ve
dnech 16.-22. listopadu 2009 zajímavou výstavu. Poprvé se zde uskutečnila výstavka ručních prací žen
z Církve československé husitské a na výzvu v Lovosickém dnešku se připojily svou tvorbou i další šikovné paní z Lovosic. Nejpočetnější byly krásné
ubrusy a prostírání, některé výrobky byly háčkované
jiné pletené nebo vyšívané. Největší ubrus byl spuštěn z kůru. K vidění ale byly i pletené soupravy na
zimu - čepice, šála a rukavice v několika barevných
mutacích, pletené a háčkované kabelky a tašky, košíky a krabičky. Lavice byly plné pletených svetrů.
Paní Mikuškové, která měla v den mé návštěvy v
kostele stráž, jsem položila několik otázek.
Výstava je opravdu pěkná. Koho to napadlo ? Kolik žen se k Vám přidalo? Hodláte něco podobného
uskutečnit i v příštím roce? Kolik přišlo návštěvníků?
S nápadem uskutečnit výstavu už před nějakým časem přišla paní Stojanovová, která na výstavě měla neuvěřitelných 86 háčkovaných deček a ubrusů. Celkem vystavovalo osm žen a
výstavu navštívilo asi 200 návštěvníků. V příštím
roce máme v plánu nejméně dvě výstavy a to
jarní, někdy kolem Velikonoc a též zase podzimní
výstavu ručních prací, ale tu jarní výstavu bychom rádi doplnili fotkami k 90. výročí vzniku
naší církve.
Od roku 1949 kostel patřil Církvi československé,
nebyl ale tehdy zapsán do Katastru nemovitostí, k čemuž došlo teprve na základě soudního rozhodnutí až

v lednu roku 2008. Koncem
roku 2008 se kostel konečně
začal opravovat; opravila se
celá věž. Pokračovaly opravy
i v roce 2009? Co všechno
se opravilo a kdo poskytl finanční prostředky?
Ano, v letošním roce se
pokračovalo, dokončila
se oprava věže, až na nějaké drobnosti je už celá
hotová a v příštím roce by
se mělo začít s opravou
lodě, zejména je nutná
oprava střechy, ale
opravdu nevím, zda se
nám podaří dát dohromady celou částku peněz
potřebných k této rekonstrukci. Více budeme
vědět, až bude dokončen rozpočet naší diecéze,
od které žádáme příspěvek, a zda se nám dostane podpory od města.
Příští rok oslaví Církev československá husitská 90
let od svého vzniku. Jaké oslavy se chystají v celostátním měřítku a co připravujete pro Lovosice?
Oslav bude v celostátním měřítku hodně,
všechny oslavy budou zahájeny slavnostní bohoslužbou v kostele u Mikuláše na Staroměstském náměstí 8. ledna 2010 ve 14 hodin. Slavnostní bohoslužba v Lovosicích by se měla
uskutečnit 13.3.2010, ale stále ještě nemám příslib
hostů. Bližší údaje ještě zveřejníme.
V roce 2007 se v kostele ve vánoční době uskutečnily dva koncerty sborů z lovosického gymnázia, a
to sboru LAETA NOTA a souboru In flagranti. Co jste
přichystali pro rok 2009?
V minulém roce jsme přichystali jen jeden koncert a to Brozanského školního sboru ve středu
16.12.2009.
Vaše náboženská obec se zúčastnila i významné
charitativní akce, sbírala brýle pro Keňu. Sbírka měla
úspěch, sebralo se kolem 500 ks brýlí. Přeji Vám, aby
se stejně příznivě uskutečnily i všechny Vaše plány
pro příští rok.
Děkuji a dovolte, abych Vašim čtenářům popřála klidný a požehnaný rok 2010.
S paní farářkou Libuší Mikuškovou rozmlouvala
Eva Hozmanová
foto(hv)

Prosincové akce na Základní škole Lovosice, Sady pionýrů

Ve škole i po škole
Zrovna jako v předchozích měsících, tak se i v posledním kalendářním měsíci na naší škole konala spousta akcí. Jedny z prvních byly turnaje ve florbalu, které vyhlásil školní parlament 1. ZŠ pro žáky 2. stupně.
Toto sportovní klání proběhlo v odpoledních hodinách a je pěkné, že nebyl vůbec žádný problém s účastí jak soutěžících, tak i diváků.
2. prosince se konalo zábavné odpoledne „ Setkání se školou“, které
bylo určeno pro budoucí prvňáčky a účastnilo se ho 31 dětí. Děti byly
nadšeny z připraveného programu a pokud by měla akce další pokračování, všichni by se rády znovu do školy vrátily.
4. prosince navštívili žáci 6. tříd skanzen v Zubnicích, kde byl připraven bohatý program a prohlídka všeho, co souvisí s oslavou staročeských Vánoc.
10. prosince vyjelo na výlet 110 dětí na již tradiční návštěvu vánoční
Prahy. Dík patří všem pedagogickým zaměstnancům, kteří se ve svém
volnu dětem věnovali a dopřáli jim, aby se pokochaly neopakovatelnou
vánoční atmosférou na Staroměstském náměstí a na jiných známých
místech v Praze.
11. prosince připravila paní vychovatelka Hovadová v rámci „ spaní“
ve školní družině bohatý program, při kterém děti zdobily perníčky,
pouštěly lodičky, zpívaly a poslouchaly koledy… Připomněly si o trochu
dříve tu nádhernou atmosféru Vánoc, které mají tak rády.
12. prosince, jako již každoročně, navštívili naši žáci psí útulek v Řepnici. Tato akce patří již k tradičním a velmi populárním hlavně mezi mladšími dětmi, které svým psím kamarádům odvezly spoustu pamlsků,
různé krmení a hračky.
Poslední den školního vyučování před vánočními prázdninami proběhly ve všech třídách besídky s programem. Akcí proběhlo v tomto měsíci mnoho. Žáci se ale nejvíce těšili na vánoční akademii, kterou si připravili pro své rodiče na 16. prosince. Bohužel, vystoupení se
neuskutečnilo z důvodu hrozící chřipkové epidemie. Tímto se omlouváme
nejen rodičům, ale všem příznivcům a přátelům školy a věříme, že
příště se to povede…
Jana Laštovková, ředitelka školy

Vánoční
Široké oči jak tůně
záře a dráždivé vůně
Bílé koně v zlaté káře
se svatým kočím :
Santa Claus
Děda Mráz
či Ježíšek ?
Těm širokým očím
hořícím tvářím
když svíčky září
je to fuk…
a už ani muk...
Jú, stromeček...
Cink ! Cink!
(me2d)

VÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Spacák, karimatka, přezůvky, tepláky, kartáček na zuby. Tak málo stačilo dětem z 1. ZŠ v Lovosicích jeden pátek do školní družiny. Děti k tomu
přidaly jim tak blízké nadšení, úsměv a rozzářené oči plné očekávání.
Začalo VÁNOČNÍ SPANÍ ve školní družině. Program byl velmi nabitý.
Zdobení perníčků, poslech koled a vánočních písniček, pouštění ořechových lodiček, rozkrajování jablíčka, svíčková diskotéka, pohádka. Ve
všem tom ruchu a při pilné práci jsme stihli i lehkou večeři. Pak nám nezbývalo, než se - celí unavení - zavrtat do spacáku. Ještě trochu štěbetání a už všichni spali. Doufáme, že se všem neobvyklý večer v družině líbil. Snad se nám vše povede příští rok zopakovat.
ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK!
Hovadová Alena a děti z 1. ZŠ Lovosice
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Příběhy bezpráví – akce ZŠ Antonína Baráka

V letošním školním roce se do projektu Příběhy bezpráví zapojilo téměř osm set škol; v Lovosicích to byla
z iniciativy ředitelky školy Mgr. Marie Pelikánové Základní škola Antonína Baráka. Projekt vznikl jako reakce
na nedostatečnou výuku moderních ději na základních a
středních školách. Mnohdy poslední období, se kterým
se žáci končící základní školní docházku seznámí, je období II. světové války a její ukončení. Společnost Člověk
v tísni pořádala letos v listopadu měsíc filmu již pátým rokem. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 795
škol a 4 studentské filmové kluby. Většina zapojených
škol, celých 58 procent, jsou školy základní. Celkem se
letos promítalo ve 497 městech. Největší počet škol
(42%) sídlí ve městech s méně než 10 tisíci obyvateli,
kam patří i Lovosice. I letos si školy mohly vybrat dokumentárních snímků přibližujících moderní československé dějiny, ZŠ Antonína Baráka si vybrala blok dokumentárních filmů Rudý teror.
V rámci projektu Příběhy bezpráví byl žákům 26.11.
promítnut dokumentární film Nevinné oběti o Dr. Miladě
Horákové, generálu Heliodorovi Píkovi, faráři Toufarovi a
dalších nevinně odsouzených. Po projekci filmu se uskutečnila beseda se vzácnými hosty, pamětníky a zároveň oběťmi této zlé doby. Byli to pan Vladimír Chlupáč,
současný předseda Konfederace politických vězňů v Litoměřicích a Ing. Jiří Čejka, DrSc., z Roudnice nad Labem. Těžké bezpráví prožil hlavně pan Chlupáč.
Vladimír Chlupáč se narodil 16. dubna 1930 v Jindřichově Hradci. Jeho otec byl velitelem četnické stanice, odmítl po válce vstoupit do KSČ a ztratil proto zaměstnání.
Zemřel v roce 1988, aniž se dožil rehabilitace. Rehabilitován a povýšen do důstojnické hodnosti byl až posmrtně.
Mladý Vladimír se hlásil na lesnickou školu, ale tam nebyl přijat, šel proto na praxi na pilu v Jindřichově Hradci
a potom začal studovat pilařskou školu v Táboře. V té
době také začal projevovat svůj nesouhlas s komunistickým režimem a začala se o něj zajímat Státní bezpečnost.
Studenti ve škole založili čtyřčlennou skupinu, která protestovala proti tomu, že z vysokých škol byli vyhazováni
nepohodlní lidé, jak profesoři, tak studenti. Zradil je voják,
který sloužil v Jindřichově Hradci a který spolupracoval se
Státní bezpečností. Byli proto všichni v březnu 1949 zatčeni, obžalováni, postaveni před soud v Praze a čtyři
V sobotu „na Mikuláše“ pořádala Taneční a pohybová škola DMC REVOLUTION o.s. pro své členy 1.taneční
workshop spojený s tréninkem, vystoupením a mikulášskou nadílkou pro nejmenší.
Pod vedením trenérky Lenky Janeč-
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z nich i odsouzeni. U soudu jim dost pomohlo, že vojenský přísedící uvedl, že jejich činnost nemohla ohrozit
bezpečnost republiky, že vlastně byli pod kontrolou. Ze
sedmi souzených byl Vladimír
Chlupáč odsouzen ke třem letům
vězení, další ze skupiny dostal
dva roky a dva po roce, tři zbývající byli osvobozeni. Soudem bylo
přihlédnuto k tomu, že obžalovaní
jsou „blízcí věku mladistvému“.
Vladimír Chlupáč byl po odsouzení přidělen na šachtu Eliáš v
Jáchymově. Tam bez nějakého
zaučování šli rovnou fárat. Prošel
i mnoha dalšími tábory. Když byla
po politickém procesu popravena
v roce 1950 Milada Horáková, prohlásil Vladimír Chlupáč ve vězení,
že „to byla sprostá vražda a ti,
co ji popravili, budou viset“.
Tento odvážný výrok byl samozřejmě některým ze spoluvězňů donesen bachařům. Vladimíra Chlupáče si převzala Státní
bezpečnost, na Mariánské byl vyslýchán. Po výsleších byl převezen do korekce do Ostrova a poté byl eskortován do
Prahy na Pankrác. Tam byl obžalován z pobuřování a sabotáže. Bylo jasné, že pobuřováním měl být výrok o Miladě
Horákové, sabotáží mělo být z jeho strany neúmyslné
přejetí hadice na šachtě. Po soudním jednání byl vyřčen
rozsudek - Vladimír Chlupáč byl odsouzen na dalších 7 let
vězení, to už pro něj znamenalo celkově 10 let. Následovalo trestní komando v kamenolomu Mořina, poté prošel
dalšími tábory. Propuštěn z vězení byl 21. 9. 1958..
Ing. Jiří Čejka, DrSc. rozmlouval s žáky o skautingu,
který byl několikrát zakázán - v roce 1940, v roce 1949 a
v roce 1970. Totalitní režimy skautské hnutí prostě neuznávaly a vždy jim i sebraly majetek. Omlouval se, že
proti panu Chlupáčovi dohromady nic nezkusil, fáral jako
vězeň do dolu „pouze 8 měsíců“ a těžil jen hnědé uhlí a
ne uran. Oba také popisovali dobu normalizace, dobu, kdy
se téměř nikam nesmělo jezdit (kromě „vyvolených“), na

mnoho věcí se stály fronty (na pračky, na televize, na
mandarinky, na toaletní papír...) a o studiu mladých rozhodovaly mnohdy uliční výbory.
Nakonec oba členové Konfederace vyslovili svou víru,
že generace dnešních mladých lidí bude žít ve svobodném světě a změní i dnešní, ještě mnohdy nevyřešené

problémy, k lepšímu. Oba pánové také pozvali žáky, aby
příští rok v červnu přišli vzdát poctu Miladě Horákové a ostatní politickým vězňům k pamětní desce na Základní
škole ve Všehrdově ulici. Tak skončila vskutku zajímavá
hodina moderních dějin projektu Příběhy bezpráví na ZŠ
Antonína Baráka.
Konfederace politických vězňů České republiky předává ředitelům škol literaturu vztahující se k období komunistické totality Svědectví z doby totality 1948-1989,
Třetí odboj (M. Slabák), Hrozba komunismu, Třetí odboj v Československu (J. Kratochvíl et al.), Psáno před
popravou (redakce L. Žídek) a Dopisy Dr. Milady Horákové Z pankrácké cely smrti 24.-27.6. 1950. Vladimír
Chlupáč připomíná, že komunistický hyenismus se projevil i v tom, že dopisy psané před popravou bylo možno
doručit rodinám až po pádu komunismu.
Hz
foto ing. Kaftan

1. taneční workshop DMC REVOLUTION se skvěle vydařil
kové a pozvaných profesionálních lektorů z Prahy - Ivety Wolfové a Petra
Ježka (několikanásobní Mistři ČR a finalisté MS ve funk, hip hop a break

dance), probíhala 7hodinová výuka bez
přestávky.
Téměř stovka dětí z Litoměřic, dětského domova, Lovosic a okolí měla
svůj den. Od 10 hodin taneční sál se
zrcadly ožil. Rozcvičku střídaly ukázky
mistrů, náročné sestavy se měnily v humornou šou. Kluky nadchl breake dance
a „vrtulník“, holky si užívaly funky a hip
hop. Do 16.30 hodin se jelo pořád naplno.
Jenže pak to přišlo - záměrně po 17
hodině se rozcvičovala přípravka (děti
od 4 let) a SD1, když do sálu vletěl čert!
Děti se rozprchly na všechny strany. Nejvíc se jich pověsilo na trenérku, ty zdatnější vyběhly schody k rodičům. Hudbu
přehlušil obrovský řev. Anděl měl co
dělat, aby uklidnil čerta, trenérka měla
plné ruce práce, aby vrátila děti zpět na
parket. Závěr byl jako v pohádce. Mikuláš slíbil rozdat přeplněnou nůši dárků
a na to děti slyší. Přípravka a po nich
SD1 předvedly své první výsledky dvouměsíční „dřiny“ a odvážně, jeden po druhém si chodily k čertovi pro balíčky.
Bezvadně a nejspíš v afektu mu před-

vedly to, co jim utkvělo v hlavě. Takže se
rodiče bavili, když Anička zakroutila zadečkem, Zuzanka předvedla motýlka
a Barunka snappové kroky.
Jsme moc rádi, že účast byla 90%
a to v čase chřipkové hrozby. Možná
u nás platí: Ve zdravém těle zdravý
duch. V čemž nás podpořila firma ČEROZFRUCHT s.r.o. Bohušovice nad
Ohří - náš první a zatím jediný sponzor.
Díky, pane Macháčku a společníci!
Právě díky vám dostaly mikulášské balíčky, které doplnilo DMC Revolution ze
svých skromných prostředků, i starší
děti. Dárky bezvadně roznesli v přestrojení Mikuláše, anděla a čerta tři studenti
VŠ, za což jim moc a moc děkujeme!
Poděkování patří i M. Suchému a fitness centru BESEDA, kde nám umožnili
akci uskutečnit. V neposlední řadě děkujeme rodičům a vzkazujeme - Podporujte své děti, tancují hlavně pro radost
a pro sebe a těšte se na další připravovanou akci! My se na vás také těšíme…
Společně s vámi se chceme protancovat životem… ☺
J.V. DMC REVOLUTION o.s.

Prosinec: každý rok tradičně začíná

Vánoční výstavou v Lovoši

Betlém Olgy Sobotkové ze slaného vizovického těsta.
Ve dnech 1. - 4. prosince se v sále Kulturního střediska Lovoš uskutečnila Vánoční
prodejní výstava Občanského sdružení Šance; jako hosté se zúčastnili členové
a členky Hospicu sv. Štěpána Litoměřice a Svazu přátel Maďarů žijících v Čechách.
(Pracovník Hospicu Ing. Pavel Česal spolupracuje s městem Lovosice v rámci koordinační skupiny komunitního plánování pro oblast sociální pomoci, péče o seniory
a zdravotně postižené občany.)
Návštěvníci si mohli prohlédnout kolem stovky betlémů z nejrůznějších materiálů
dřevěné, keramické, papírové, ale i z vizovického pečiva, překrásný háčkovaný nebo
Svatou Trojici v paličkovaném provedení.

Uvažujete o zateplení či výměně oken?
Chcete instalovat obnovitelný zdroj energie?
Chcete snížit výdaje za energii s využitím dotace?
Nevíte jaké řešení je pro Vás ekonomicky
nejvýhodnější a chcete pomoci se získáním dotace?

Navrheme optimální řešení s ohledem
na možnou výši dotace.
Za ceny plně pokryté poskytovaným
příspěvkem na projektovou přípravu
zpracujeme energetické hodnocení
Vašeho domu, projektovou dokumentaci
a potřebné podklady vč. samotné
žádosti o dotaci z dotačního programu
Zelená úsporám.

Paní Jana Mládková z Čížkovic, nová posila o.s. Šance, předvádí výrobu vánočních patchworkových ozdob.
Členky o.s. Šance také předváděly výrobu vánočních ozdob, zdobení perníčků
a výrobu adventních dekorací. Drobné ozdoby a perníčky nebo adventní věnce
a další vánoční výzdobu si mohli příchozí zakoupit. Nákup byl přístupný i kapsám dětských návštěvníků ze základních i mateřských škol, kterých se tu vystřídalo hodně;
ozdůbky stály kolem deseti korun. Na odbyt šly hlavně vánočně zdobené perníčky zvonečky, rybky i další vánoční motivy. Dražší už byly překrásné batikované šály
z Hospicu sv. Štěpána, ty ale kupovali spíš dospělí. Výstava jako vždy připravila
návštěvníky na kouzlo vánočních dní.
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Tato vánoční akce měla přímo fantastickou propagaci, plakátky se snad nedaly přehlédnout. Finančně na jejich tisk přispěla Nadace Konto Bariéry a pracovité členky
Šance roznesly žluté a zelené letáčky skutečně po celém městě.
foto (hv), Hz
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Lovosické karate zbrojí na M ČR
Tento víkend zastihl lovosické závodníky školy karate, Shotokan Klubu Rajchert Sport Union, v třífázové tréninkové přípravě. V prostorech ústecké
UJEP si to na bojovém cvičišti rozdávali pod vedením svých trenérů Horváthové, Nechyby a Rajcherta
nominovaní závodníci kategorie žactva dorostu a
mládeže před Mistrovstvím České republiky. Specializovaná fyzická příprava, technicko-taktické variace
a relaxační plavání byly programem tří, sportem nabitých, dní.
„V kumite si troufáme na řadu medailových
umístění, čemuž napovídá náš letošní velký medailový zisk na všech kolech nominačních soutěžích“,
řekl trenér Nechyba a dodal „máme velmi vyladěný

mládežnický i dospělý tým kumite, je to dobrá parta
s řadou výsledků“.
Za lovosické středisko bude v kumite a dále v kata
jednotlivců i družstev nastupovat Petr Marschall, v kumite, snad díky divoké kartě reprezentace, Patrik
Zeman.
Příprava byla značně fyzicky náročná i díky tomu, že
kolem celé skupiny kroužil strašák chřipkové epidemie,
který si na všechny účastníky brousil zuby. Podlehl mu
však jen jeden adept.
„Mistrovství České republiky nejen tradičně pořádáme, ale doufám že i vyhrajeme ….“, díval se pozitivně do budoucna, na soustředění přítomný , vedoucí
trenér a ředitel soutěže Josef Rajchert.

Podrábský vítěz v kata
Tradičně skvělá soutěž v karate pro mladé závodníky, Vánoční cena Mladé Boleslavi, hostila v letošním
ročníku na 350 závodníků z 44 klubů tří států.
Ústecký Shotokan , v plné přípravě nominovaných
závodníků na M ČR mládeže, obsadil soutěž dvacítkou soutěžících své druhé vlny začínajících závodníků týmů „B“ a „C“. Ve velmi početně obsazených
kategoriích se dočkal řady ceněných umístění. Mezi
mladšími žáky , kde startovalo na 58 závodníků, si
nejúspěšněji si vedl mladý Petr Podrábský. Prošel
bez potíží kolem pěti eliminací a stanul ve finále. Zde
si na něho počkal stejně úspěšný Petr Klíma z pražského Karate Vision. I ten však podlehl a Petr Podrábský se stal oprávněným vítězem v této kategorii
8. a 7 kyu. V jeho kategorii se také vedlo i klubovému
kolegovi, Davidu Bázlerovi, který skončil na bodovaném pátém místě, těsně před branami stupu do medailových duelů. Ve stejné kategorii si, v početném
soutěžním poli, vybojoval sedmou příčku i jejich klubový kolega Vojtěch Tonár.
Mezi děvčaty se tentokráte, díky kvalitní tréninkové

přípravě posledních dnů , vedlo Julii Poslední. Nehledě
na své příjmení Julie bojovala úspěšně ve všech svých
vyřazovacích duelech. Do finále jí nepustila až pozdější
vítězka Blechová ze Sport relax Česká Lípa. Mladší žákyně Poslední si tak odvážela bronz mezi 25 děvčaty
do 7.kyu.V těsném závěsu za ní skončila i Hana Endlerová , která měla premiéru na tak velké soutěži.
Posledním umístěním, které spadá do bodované
oblasti, bylo sedmé místo Ondry Johanovského v kumite do 35 kg, kde startovalo 22 soutěžících.
„Umístění na tak silně obsazené soutěži bylo
pro začínající závodníky velkým soustem, ale
všichni dokázali bojovat“, okomentoval soutěž doprovázející kouč a trenér Vojtěch Jež.
Za zmínku stojí i výkon Milana Šuberta, který podal
životní výkon a měl našlápnuto do finále. „Zde však litera soutěžního řádu předepisuje cvičení mistrovské kata, na kterou Milan ještě technicky nemá a
není na její demonstraci připraven.Musí v tréninku
zabrat ,aby byl k ní připuštěn“, doplnil informace trenér Rajchert , který Šuberta připravuje.

Marschall bronz z republiky
Na letošním Mistrovství ČR v karate mládeže startoval Shotokan Klub Rajchert Sport Union s početným
polem dobře vyzbrojených zástupců. Po cíleném, před
republikovém , soustředění se dala čekat řada kvalitních výsledků. Svěřenci trenérů Nechyby, Horváthové i
Rajcherta měli políčeno na řadu titulů.
Největšího úspěchu dosáhli, v kata družstev ( dorostu/ juniorů), kde si „sáhli“ na zlato, Petr Marschall,
Vladislav Kis a Dominik Bandas. Petr Marschall, z lovosického střediska, ve svém vystoupení v kategorii
kata starších žáků nezvolil optimální sestavu a tak ne-

stačil na cvičení soupeře. Prohrál tak v prvním kole a
dále nebyl soupeřem vtažen do repasáží. Dařilo se mu
však, premiérově, v disciplíně kumite do 52 kg. Zde se
mu podařilo vybojovat dva zápasy a dostat se do užšího semifinále.Tam podlehl následnému vítězi kategorie, Chrudimskému z KABU Jablonec.
„Petr nemá ještě velké zápasové zkušenosti, ale ty
mu jistě po M ČR narostly. Z mého pohledu ho v této
disciplíně čekají další úspěšné starty“,hodnotil trenér
Rajchert „Medailově jsem uspěli, ale chtěli jsme dražší
kovy…“, dodal závěrem.

Stříbrní Novotná a Novotný, bronz Hurychová
Poslední závody, před ostrým startem na Mistrovství
České republiky mládeže, absolvovali závodníci lovosického střediska karate SKR Sport Unionu v Zákupech u
České Lípy. Sportovní klub SPORT RELAX uspořádal tradiční Funakoshi Cup pro začínající mládež a pokročilé závodníky. Na 243 závodníků se utkalo v disciplínách kata,
kata dvojic, kata týmech a reálných sebeobranách.
Tato soutěž, která je koncipována i jako startovací
pro začínající závodníky, dala pocítit medailového zisku
i Shotokanistům z Lovosic.

V kategorii děvčat do 8 let se dařilo Valérii Novotné,
která prošla eliminacemi až do finále, kde jí dokázala
porazit pouze kolegyně z klubového střediska z Ústí
nad Labem Endlerová. Druhé „druhé“ místo obsadil i
její bratr Michael, který se stejně jako ona „prokousal“
polem dvanácti závodníků do finále. V cestě mu však
stál, na následující republikový šampionát dobře připravený, Bandas z Ústí nad Labem. Toho porazit nedokázal.
Třetí medaili pro lovosické barvy vybojovala, vskutku

začínající , lovosická závodnice třináctiletá Monika Hurychová s bílým páskem (8.kyu). V kategorii děvčat tohoto technického stupně obsadila třetí místo a odvezla
si svou první karatistickou medaili do své počínající
sbírky.
Soutěž byla velmi přínosná zejména pro začínající
závodníky, kteří vstřebávali atmosféru svých prvních závodů. Dalším závodníkům lovosického střediska karate
se již medailově nedařilo. Ondřej Hrdlička a Milan Šubert skončili na čtvrtých místech.
Nestartoval Petr Marschall , který se plně soustředí
na přípravu M ČR a měl individuální trénink.
Foto i text Jasef Rajchert
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