Počet svateb v Česku klesá,
v Lovosicích také

Jak je to v Lovosicích
s parkováním
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Radnice plánuje revitalizovat
zanedbanou čtvrť
Obyvatelé jedné z nejzanedbanějších částí města se mohou těšit na lepší
Ještě než začnou jednotlivé úpravy a
bydlení. Radnice připravuje rozsáhlou revitalizaci starého sídliště.
stavební práce, město plánuje setkání s
obyvateli. Během nich jim vysvětlí, co
Celý projekt bude stát 31,5 milionů pro pěší. Častým nešvarem je i parková- přesně se chystá a samozřejmě lidé bukorun a většinu město získá z Regio- ní v zeleni, a tím její likvidace,“ píše se dou moci o revitalizaci diskutovat.
▶ pokračování na straně 2
nálního operačního programu NUTS II ve studii, kterou radnice zpracovala.
Severozápad. Smlouva o udělení dotace
je již podepsána.
Půjde o jednu z největších investičních
akcí v Lovosicích v následujících letech.
Konkrétně čekají změny část města vymezené ulicemi Obchodní, Nádražní,
U Nadjezdu, Okružní a Terezínská.
„Neuspokojivá je situace v otázce zeleně na veřejných prostranstvích, chybějící či zastaralé veřejné osvětlení, málo
možností pro trávení volného času dětí
a mládeže a v neposlední řadě rozbité a
úzké přístupové komunikace bez parkovacích míst a vyhovujících chodníků

Radar je porouchaný
Stacionární měřič rychlosti vozidel,
který nechal městský úřad instalovat
na příjezdu vozidel ze směru od Litoměřic do Lovosic, je od poloviny
prosince mimo provoz.
Při provádění stavebních prací byla
narušená kabelová smyčka, která zaznamenává příjezd vozidla k radaru.
Oprava si vyžádá zásah do vozovky
a bude provedena jakmile to dovolí
klimatické podmínky, pravděpodobně
v březnu. Potom bude nutné provést
znovu kalibraci radaru.
Měření dodržování rychlosti, která je v
obci max. 50 km/hod, začalo 6.10.2009.
Po zahájení ostrého provozu zde byly, v
souladu se zákonem, umístěné dopravní značky „Zahájení měření rychlosti“
a „Konec měření rychlosti“. Některá
vozidla, přestože jsou již zhruba půl kilometru za dopravní značkou začátku
obce, nezpomalí. I přes označení došlo
na měřeném úseku za 68 dní provozu
radaru k překročení rychlosti v 1959
případech. To je téměř 29 přestupků
denně. Ke zhodnocení významu měření rychlosti a umístění radaru na tomto
místě není co dodat. ▶ pokračování na straně 3

Obytnou čtvrť za nádražím čeká rozsáhlá revitalizace.

Nová zubní pohotovost slouží
pro všechny obyvatele kraje
Od ledna 2010 už nemusíte trpět o víkendech a svátcích bolestí zubů ani jezdit za pomocí do Děčína nebo Záluží v
Krušných horách. V Ústí nad Labem
byly otevřeny hned dvě nové stomatologické ambulance.
Nedostatek stomatologických ambulancí je problémem celorepublikovým
a netrápí pouze Ústecký kraj. Zubní pohotovost je totiž nadstandardní služba
pacientům. V okrese Litoměřice byla
dřívější Zubní pohotovost zrušena od
1.7.2003. První pomoc při akutní bolesti
zubů skončila v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k 31.8.2007.
V Ústí nad Labem poté poskytovala
zubní pohotovost soukromá společnost
PP Medica, k 31.12.2008 ale byla tato
ambulance zrušena také.
Několik let měli lidé trpící v Lovosicích
bolestí zubů o víkendu nebo svátcích jen

dvě možnosti. Buď polykat prášky nebo
vyhledat pomoc ve stomatologických
ordinacích v Děčíně a Záluží u Litvínova (soukromá Poliklinika Paracelsus).
Ústecký kraj však na jejich provoz nepřispíval. Zřídila si je sama města Děčín a
Most. Vedení těchto měst nechtělo, aby
jejich občané museli na pohotovost dojíždět do Ústí nad Labem.
V lednu začala v Ústí nad Labem fungovat soukromá zubní pohotovost
Od ledna 2010 provozuje v Ústí nad Labem soukromou zubní pohotovost Dentální studio v Masarykově ul., u zastávky
trolejbusu Beethovenova. Ordinační
hodiny jsou o víkendech a svátcích od
9 do 17 hodin. Za ošetření si zde účtují
poplatek 1000 korun – kraj tuto službu
nehradí, ani na ni nepřispívá město Ústí
▶ pokračování na straně 3
nad Labem.

Poprvé ve školních
lavicích
Počátkem února proběhl v Lovosicích ve všech třech základních školách
zápis do prvních tříd.
K zápisu se dostavilo celkem 159 dětí,
do prvních tříd však nastoupí jen 128
žáčků. Ostatní děti mají o rok odloženu
školní docházku. V minulém roce přišlo
k zápisu 139 předškoláčků, do lavic v září
jich však usedlo jen 103. Téměř čtvrtina
dětí měla odklad školní docházky.
Nejvíce dětí přišlo letos k zápisu do
ZŠ Všehrdova – celkem 73. Všechny
zde překvapilo složení zapsaných dětí.
Lovosických dětí je 33 a ostatní jsou z
okolních vesnic. Jsou to Malé Žernoseky,
Čížkovice, Jenčice, Podsedice, Sedlec,
Horní Řepčice, Vchynice, Oparno, Bohušovice nad Ohří, Vrbičany, Lhotka
nad Labem. Zapsaní školáčkové dostali
notýsky, tužky a rozvrhy hodin, což byl
sponzorský dar. Další společnost všem
dětem zaslala pytlík na bačkory a dózu na
svačinu. Ostatní dárečky pro své budoucí
spolužáky vyráběli žáci školy. Také se nezapomnělo na laskominku - lízátko.
▶ pokračování na straně 3



upozornění

Změna termínu
pro sepsání nájemních
smluv na hrobové místo
Vážení občané,
žádáme Vás, abyste se k sepsání
nájemních smluv za hrobové místo
dostavili v termínu PONDĚLÍ nebo
STŘEDA 8,00 – 11,00 a 12,00 - 17,00
do kanceláře č. 131 – Bc. Petra Buriánková (tel.: 416 571 168).
Mimo tyto dny je možné vyplnit
dotazník, který je k dispozici na podatelně MěÚ, Informačním centru MěÚ,
na hřbitově nebo ke stažení na www.
meulovo.cz.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat
na podatelně nebo poslat emailem na
adresu petra.buriankova@meulovo.cz.
K podpisu Smlouvy o nájmu hrobového místa se, prosím, dostavte do
kanceláře č. 131 (Petra Buriánková) po
14 dnech po odevzdání dotazníku.
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Radnice plánuje revitalizovat zanedbanou čtvrť
▶ pokračování ze strany 1

Radnice má v plánu postavit nová
dětská hřiště. Opraví silnice, chodníky
a veřejné osvětlení. Dokonce počítá, že
lokalita bude za tmy celkově lépe osvětlená, protože k současným lampám přibudou další. Čtvrť bude i zelenější. Zásah do zeleně bude poměrně razantní a
celou čtvrť zpříjemní. Současné plochy
jsou poškozené, rostliny na nich nemocné a špatně prosperující. Vegetace
bude revitalizována jako celek. Nemoc-

né a špatné rostliny a stromy ustoupí se příjemným místem, kterému se lidé pro které se stane tato část zajímavější.
novým.
nebudou vyhýbat. Obnova by mohla Revitalizace začne už na jaře a bude tr„Máme v plánu tuto část města nejen přitáhnout i podnikatele a obchodníky, vat rok.
(pt)
výrazně zmodernizovat, ale současně
chystáme i preventivní zaměření. Projekt totiž mimo jiné pamatuje i na děti a
ochranu životního prostředí,“ vysvětluje místostarosta Jan Jakub.
Zanedbaná část nestojí na okraji, ale
je součástí širokého celku města. Podle
odborníků tak její revitalizace pomůže
i lidem, kteří v ní přímo nežijí. Stane

Čtvrť za nádražím dostane novou tvář.

Komentář: Proč místní název zrovna Bronx?

Parkoviště v centru města praskají ve švech. Nalezení parkovacího místa je
tak pro řidiče leckdy neřešitelným problémem.
(foto: Miroslav Hvorka)

Jakub: Revitalizaci sídliště
může uškodit kanalizace
Plánovaná revitalizace čtvrti poblíž
nádraží má slabinu. Snahu radnice
může částečně zmařit kanalizace, která
je tu ve špatném stavu.
Podle míststostarosty Jana Jakuba není
jasné, zda se práce podaří sladit...
V čem je přesně problém?
Pod povrchem komunikací je poškozená kanalizace. Na řadě míst je problém
vidět pouhým pohledem, protože se propadá povrch. Jednáme se Severočeskými
vodovody a kanalizacemi, a.s. a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
abychom práce sladili.
Co hrozí, pokud se nedohodnete?
Je tu nebezpečí, že opravíme chodníky
či komunikace, položíme na ně nový povrch a za čas přijdou dělníci a znovu ho
rozkopají, aby odstranili havárii kanaliza-

ce. Informujeme SČVK a SVS o všech akcích, na které se chystáme. Dokonce s velkým předstihem, ještě v době, kdy teprve
usilujeme o dotaci. Chceme, aby si mohli
připravit dokumentaci a všechna potřebná povolení pro případnou opravu.
Můžete případně s některými opravami počkat?
Domnívám se, že počkat nelze, neboť
jsme vázáni dotačními podmínkami a
termíny. Je samozřejmé, že bychom mohli začít v těch částech dotčeného území,
pod kterými kanalizace neprochází, aby
vznikl nějaký časový prostor pro opravy
kanalizace. Problém bude však zřejmě v
tom, že si servisní organizace nealokovaly
pro tuto oblast ﬁnanční prostředky na rok
2010, i když byly s dostatečným předstihem informovány.
(pt)

Nejsem proti tomu, aby se užívaly
místní názvy, ale musí být vhodné a
užívané přesně.
Že zde v Lovosicích máme místní názvy jako např: Nové Klapý, Holoubkov,
Sarajevo, atd., to velká většina lidí ví. Ale
Bronx? Trochu nepochopitelné spojení.
Všiml jsem si toho až nyní a byl jsem
překvapen, že zde máme tento místní
název části města (na východ od nádraží ČD a supermarketu Billa) směrem
k Lovochemii. Nevím, zda ten, kdo s
tímto názvem přišel nebo ho vymyslel,
skutečný Bronx někdy viděl či v něm
byl. Anebo je nedostatečně a povrchně
informován? Zeptal jsem se místostarosty pana Jana Jakuba na původ tohoto
názvu, protože v inkriminované části
města bydlí: „Nevím, nevzpomínám si
přesně, jak to vzniklo, ale nejspíše jako
krátký, stručný tzv. „pracovní“název pro
zamýšlený projekt, neboť ten oﬁciální
byl dlouhý a krkolomný. Tento název
by se v oﬁciálních jednáních neměl
používat, a pokud vím, tak neﬁguruje v
žádných dokumentech města a považuji ho za nepatřičný a nevhodný. Jediné
vysvětlení je může být, že se někomu
možná zdála nepříjemná četnost postávajících osob kolem městské ubytovny.
Mohu se však mýlit.“
Pro veřejnost tedy takový název může
znít líbivě, zajímavě a trochu exoticky,
aniž zná hlouběji, co se za tím skrývá.
Měl jsem před lety možnost navštívit
New York a dozvědět se podrobnosti o
Bronxu od lidí, kteří v New Yorku žijí
delší dobu a problematiku znali. Tuto
městskou část jsme z programu návštěvy z bezpečnostních důvodů škrtli.
Pouze jsme projeli těsně okolo něj. Podotýkám, že ve dne.
Jistě velká většina lidí ví, že Bronx je
jedním z městských obvodů New Yorku. Název je odvozen od jména Jonase
Broncka (námořního kapitána), který v
r. 1639 přivezl první holandské osadníky. Má jednu geograﬁckou zvláštnost.

Nenachází se jako ostatní obvody na
ostrově. Má počet obyvatel zhruba jako
Praha, tedy asi 1,3 milionu. Obyvatelé
jsou více jak z 80% hispánci a černoši.
Zhruba jedna třetina obyvatel žije pod
hranicí chudoby. Svůj „věhlas“ získal
Bronx v 60. letech minulého století jako
nejbrutálnější městská část a vyznačoval se nejvyšší mírou kriminality. V tom
nemá na světě konkurenci. Přepadení,
krádeže, drogy, žhářství, řádění gangů, prostituce, vraždy, atd. To je denní
kolorit života. Turistům a návštěvníkům New Yorku se kromě důrazného
varování zásadně nedoporučuje, aby
individuálně, a zvláště v noci, Bronx
navštěvovali. Varování se také týká používání metra v té části, které Bronxem
prochází.
Aby si místní občan udělal obrázek
o životě v této části amerického velkoměsta aniž tam byl, je dobré zhlédnout
ﬁlm Pevnost Apačů v Bronxu s Paulem
Newmanem v hlavní roli a srovnávat.
Samozřejmě že různé časopisy, encyklopedie, atd. o tom informují, ale uvedený
hraný ﬁlm to nejvěrohodněji zachycuje.
Zcela jistě dospěje k názoru, že srovnávat, byť jen názvem, skutečný Bronx
s částí Lovosic, která tento název dostala
jako nálepku, je při nejmenším nevhodné. I když je to myšleno samozřejmě v
nadsázce. Lze porozumět tomu, že
zmíněná lovosická část je problémovější
v udržování veřejného pořádku, ale
Bronx, to synonymum té nejdrsnější
kriminality? To je opravdu „silná káva“.
I v nadsázce existují totiž limity, které by
se neměly překročit. Některým obyvatelům této místní části se název jistě nelíbí
a některým je to jedno. Bohužel. Když
je jednou vyřčena nálepka a ta se uchytí, tak ji nikdo tzv. neodpáře. A když se
řekne, ta a ta osoba bydlí v Bronxu, tak
v očích ostatních občanů je to do jisté
míry před veřejností diskvaliﬁkace. Tak
jsou totiž chápáni ti lidé, kteří žijí v tom
Bronxu skutečném.
(Jiří Veleman)
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Počet svateb v Česku klesá, v Lovosicích také
Počet svateb obojího druhu v České republice i v našem městě klesá. V
roce 2009 se v Lovosicích konalo 33 svatebních obřadů, v roce 2008 ještě 42 želů Danušky a Zdeňka Procházkových
a v roce 2007 dokonce 49 sňatků.
se uskutečnila za přítomnosti starosty
Jana Kulhánka, matrikářky Anny Suché,
Vloni byla uzavřena i 2 manželství cír- se uskutečnily v roce 2009 dvě. Manželé rodiny a přátel v Yacht klubu 31. října.
kevní – jedno církví římskokatolickou a Věra a Jiří Štěpánovi si slavnostně při- Druhou diamantovou svatbu oslavili 28.
jednou církví československou husitskou. pomněli slib, který si před lety dali, 28. listopadu v obřadní síni Městského úřadu
Mnoho párů se ale nevezme ani po na- března 2009. Zlatá svatba Oldřišky a v Lovosicích manželé Marie a Karel Durození dítěte; žít ve volném svazku se Milana Táborských se konala 6. června dovi. Všem svatebčanům přejeme mnostalo zřejmě v současnosti pro mladé lidi 2009. Poté se „zlatí manželé“ zapsali do há léta spokojeného společného života.
módou.
pamětní knihy.
Pro zajímavost lze uvést, že po 65 le„Svatba, veselka, ženitba, vdavky...“, to
V roce 2009 se konaly dokonce dvě tech společného života je možno oslavit
všechno jsou výrazy pro sňatek. Svatba svatby diamantové – manželé spolu pro- svatbu kamennou a po 70 letech svatbu
neboli sňatek je obřad spojený se vstu- žili 60 let života. Diamantová svatba man- platinovou.
(hz)
pem lidí do manželského stavu. V České
republice se provádí sňatek civilní anebo
sňatek církevní. Církevní sňatek je v České republice úředně platným sňatkem od
novelizace zákona o rodině v roce 1992.
V našem městě se civilní sňatky konají
obvykle v obřadní síni Městského úřadu
Lovosice, ale není to podmínkou. Po
dohodě mohou snoubenci zvolit i místo
netradiční. V roce 2008 byl jeden ze svatebních obřadů proveden na fotbalovém
hřišti v Malých Žernosekách, v roce 2006
na Milešovce. Pokud chcete mít sňatek
na neobvyklém místě, musíte se předem
s oddávajícími domluvit a zaplatit určený
poplatek. Totéž platí o datu obřadu. Před
lety bylo pro mnohé snoubence velice
přitažlivé sobotní datum se třemi sedmičkami 7.7.2007, v Lovosicích bylo tehdy 5
svateb. Tři sedmičky prý přinášejí štěstí
a navíc se datum prý dobře pamatuje.
(foto: Miroslav Hvorka)
Další magická data: 8.8.2008 – 3 svatby a
▶
pokračování
ze
strany
1
9.9.2009 – žádná svatba už tak přitažlivá
„I místo měřené přenosným radarem
nebyla. Na neděli 10.10.2010 se zatím v
Hříšníci, kteří překročili povolenou musí být označeno dopravními značkaLovosicích žádní snoubenci nepřihlásili. rychlost, byli předáni na odbor dopra- mi. Já jsem odpůrce tohoto zákonného
Podle numerologů není toto datum pro vy MěÚ k přestupkovému řízení.
ustanovení. Nařizuje úplně nevhodné
sňatek nejvhodnější.
Dopravní značky informující o mě- umístění dopravního značení o měření
„Jsou-li snoubenci čeští státní občané, ření rychlosti městskou policií jsou v rychlosti městskou policií na úsecích,
potřebují k obřadu občanské průkazy současnosti zakryty. Ředitel městské které nám stanoví Police ČR. To platí i
a rodné listy. Pokud je některý ze snou- policie Jaroslav Janovský nám sdělil, pro přenosný radar. Řidičům musí být
benců rozvedený, pak ještě pravomocný že v současné době městská policie ne- jasné, že nikde jinde už městská policie
rozsudek o rozvodu předchozího man- počítá s měřením rychlosti přenosným měřit nebude. Ustanovení o dopravním
želství, případně úmrtní list manžela, je-li radarem, přestože má dohodu s měst- značení je proti smyslu zákona.“
snoubenec ovdovělý,“ poučila nás o nále- skou policií ve Štětí o jeho zapůjčení.
(hv)
žitostech obřadu jedna z matrikářek, paní
Anna Suchá. „Je-li jeden ze snoubenců
cizinec, je to složitější. Nejlépe snoubenci
udělají, když se přijdou předem zeptat“,
dodala Suchá. K otázce poplatků uvedla
matrikářka Hana Beránková: „Za svatby,
pokud jsou uskutečněny v termínech a
hodinách stanovených radou města, se
▶ pokračování ze strany 1
neplatí nic. Mimo určený termín a dobu
nily včetně rentgenu necelý milion korun.
a v pracovní den se platí 1.000 Kč. U
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
Provoz pohotovosti bude bez regiocizinců je jiný poplatek. Podrobné infor- - tedy práce zubaře a sestry i potřebný nálního omezení a zajišťovat ho bude
mace rády zájemcům podáme při osobní materiál.
celkem pět lékařů a tři sestry z Masarynávštěvě.“
kovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na
Oddávajícími v Lovosicích bývají staV únoru další ambulanci otevřel Ús- provoz přispívá Ústecký kraj. Za ošetření
rosta Jan Kulhánek, místostarosta Jan Ja- tecký kraj
se neplatí, je kryto ze zdravotního pojiškub nebo pověřená členka zastupitelstva
Krajská zdravotní, a.s., představila no- tění. Na ošetření se vztahuje pouze platJarmila Berešová, ceremoniářkou jedna z vou zubní pohotovost v únoru. Stomato- ba příslušného regulačního poplatku ve
matrikářek, buď Anna Suchá nebo Hana logická ambulantní pohotovostní péče se výši 90 korun, včetně možnosti přijmutí
Beránková. Při svatbách hrávají na elek- nachází v budově zdravotního střediska v nabídky Ústeckého kraje na proplacení
trofonické varhany paní Iveta Pospíšilová Mírové ulici 8 na Severní Terase vedle lé- tohoto poplatku. Telefon do ambulance:
a na housle její dcera Barbara. Druhou kárny. Její provoz začal v sobotu 13. února 477117898.
hudební dvojicí jsou slečny Markéta Bur- 2010 a pohotovost bude otevřena každý
Ode dne 5.10.2009 jsou informace o zugrová a Adéla Nováková.
víkend, včetně svátků, v době od 9 do 18 bařské pohotovosti v celé ČR na webové
Zlaté svatby (50 let společného života) hodin. Náklady na zřízení ambulance či- stránce www.dent.cz.
(hz)

Radar je porouchaný

Nová zubní pohotovost slouží
pro všechny obyvatele kraje

Poprvé ve školních
lavicích
▶ pokračování ze strany 1

Škola otevře 2 první třídy s 56 žáčky
a jednu třídy přípravnou. Ta je určena
především pro děti s odkladem školní
docházky, grafomotorickými potížemi
a sníženou koncentrací pozornosti.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. „Zápis do přípravné třídy probíhá až do 31.5. a už nyní evidujeme
několik žádostí o přijetí. Ty ale musí
splňovat dle § 47 Školského zákona
kritérium, že přípravné třídy jsou určeny dětem se sociálně - kulturně znevýhodněného prostředí,“ informovala
ředitelka školy Monika Zemanová. Ve
školním roce 2009/2010 navštěvovalo
školu 229 žáků v 11 třídách.
Dvě třídy bude otevírat také ZŠ Sady
pionýrů 355/2. Celkem zde bylo zapsáno 62 dětí, z tohoto počtu 48 z Lovosic
a 14 dojíždějících. 52 dětí nastoupí do
prvních tříd, ostatní mají roční odklad
školní docházky. V letošním školním
roce navštěvuje školu celkem 479
žáků ve 22 třídách. Rovněž zde dostali
budoucí prvňáčkové pěkné dárečky,
pohádkové postavičky a chobotničky,
rozvrhy hodin, omalovánky a pexeso.
Byly odměněny i maminky; ty dostaly
dárkový poukaz na bezplatnou péči o
pleť pro 2 osoby v hodnotě 500 Kč.
Paní učitelky se dítěti věnovaly přibližně 15 minut. Začínaly pohovorem
s dítětem, kde se zjišťovalo, zda dítě
naváže kontakt s člověkem, kterého
vidí poprvé. „Děti poznávaly barvy,
geometrické tvary a vázaly kličku.
Také zazpívaly nebo přednesly básničku, kde se nenásilně zkontrolovala
kvalita vyslovovaných hlásek,“ uvedla
ředitelka školy Jana Laštovková.
Do základní školy Antonína Baráka přišlo k zápisu 24 dětí. „Čtrnáct
zapsaných dětí je z Lovosic a deset z
okolních vesnic,“ upřesnila ředitelka
školy, Marie Pelikánová. Škola v příštím školním roce otevře 1 první třídu
s 20 dětmi. I zde děti dostávaly hezké
dárky, a dokonce si z nabídky předmětů mohly vybrat. Bylo to například
tričko s logem školy, kalendář 2010 ZŠ
A. Baráka Lovosice a mnoho drobných dárků vyrobených žáky a učiteli:
šaškové, papíroví medvídci s bonbony,
dárkové taštičky, dárkové kornouty,
strašidýlka, keramické obrázky… V
současnosti má škola 312 žáků ve 14
třídách.
Na podzim by tedy mělo v Lovosicích nastoupit do prvních tříd 128
prvňáčků. Výsledné číslo se může ještě
změnit, protože rodiče mohou žádat
o odklad školní docházky dodatečně,
ne pouze při zápisu. Všem novým žáčkům ale přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby je čekaly jen samé úspěchy.
(hz)

Oficiální webové stránky města Lovosice

www.meulovo.cz
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Dělník poškodil asfaltovou
dráhu pro bruslaře

(foto: Miroslav Hvorka)

Velice nešetrně a nepochopitelně si počínal řidič
mechanizace při zemních pracech u výkopů pro
horkovod v lesoparku Osmička.
Při pojíždění na jiné místo projel napříč celým
parkem a při tom poškodil nedávno vybudovanou
asfaltovou dráhu pro bruslaře a cyklisty. Dráha je po
přejetí těžkým strojem popraskaná a jsou vyvrácené
obrubníky. Podle sdělení vedoucího RRaSM MěÚ Ing.
Dlouhého jsou praskliny na speciálním jemnozrnném
asfaltu jen těžko opravitelné. Poškozenou část bude
nutné vyříznout a nahradit novou hmotou ve stejném
složení a barevném odstínu. Každá oprava hladkého a
barevného povrchu bude vždy zřetelná.
(hv)

První občanka Lovosic
letošního roku
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Jak v Lovosicích funguje „záchranka“
Že o lidském životě rozhodují často minuty, jistě každý ví. Že v tom má respektují výstražná světla i zvukové
hlavní a nezastupitelnou roli i rychlá lékařská pomoc (RLP) rovněž.
výstražná zařízení. Často však nedovedou odhadnout velmi vysokou rychlost
Ale jak vůbec tato pomoc funguje, dodatečně přivolán posádkou RLP. Sou- vozidla záchranky a manévrují tak, že
konkrétně zde v Lovosicích? Tak to se činnost s policií a hasiči u dopravních nás nutí brzdit. Tím nejen že zpomalují
pokusíme veřejnosti přiblížit. Proto jsme nehod je již rutinní.
transport, ale velmi přitěžují pacientovi
požádali lovosického lékaře záchranné
Důvody přivolání RLP, výskyt pla- i posádce, která se snaží pacienta udržet
služby MUDr. Jaroslava Pavelku o infor- ných výjezdů a agresivita „pacientů“
při životě.
mace, které čtenářům a občanům předNejčastější důvody pro volání záchranProfesionální přistup je podmínkou
kládáme.
ky jsou náhlé a závažné poruchy zdraví úspěšné práce záchranářů. ZdravotnicSídlo a oblast působnosti RLP
jako bezvědomí, bolest na hrudi, infarkt, ký personál nemůže dát najevo emoce
V Lovosicích sídlí posádka RLP (rych- mozková mrtvice, překotný porod, do- ani při pohledu na drastické scény, ani v
lá lékařská pomoc) ve stejném objektu pravní nehody, různé závažné úrazy.
případech, kdy již nelze pacientovi život
jako odbor dopravy MěÚ (bývalé jesle)
Se zneužíváním záchranné služby se navrátit.
pod Václavským náměstím,
Jeden krátký příběh ze žiresp. supermarketem Penny.
vota
Zřizovatelem RLP je Ústecký
Čerstvě zalitá káva voní po
kraj. Jednotlivá stanoviště jsou
kuchyni. Vtom zvoní listonošv regionu rozmístěna tak, aby
ka. Za několik sekund dvouleté
byl zajištěn dojezd k nemocdítě pláčem přivolává rodiče
nému do 15 minut. ZZS v
- je opařené kávou. Jeden z roLovosicích (jako obecně ZZS)
dičů chladí spáleninu vodou,
je jednou ze základních složek
druhý volá záchranku. DispeIntegrovaného záchranného
čer vysílá k opařenému dítěti
systému (IZS - součinnost
do vesnice lovosickou posádku
záchranky s policií a hasiči).
RLP. Na místě jsme za 6 minut.
V sousedství stanoviště ZZS v
Opařené plochy jsou rozsáh(foto: Miroslav Hvorka)
Lovosicích jsou další stanovišlé, zranění je závažné. Dítě
tě : Litoměřice, Roudnice, Louny, Most, bohužel setkáváme. Někdy se jedná o je odborně ošetřeno, dostává potřebné
Teplice, Ústí n.L. Tato stanoviště RLP si v zneužití záměrné. Dohledávání takových léky. Sanita vyráží směrem k Lovosicím,
případě potřeby vzájemně vypomáhají.
volajících je svízelné. Častěji však jde o spojuje se s dispečerem a žádá vrtulník k
Lidé a vybavení RLP, výjezdy
zneužití neúmyslné, kdy je vyžadován transportu na kliniku pro spáleniny do
Posádku RLP tvoří řidič (zároveň zá- zásah ZZS u případů, které nejsou pro Prahy. Zabezpečené dítě je předáno do
chranář), sestra vyškolená v oboru akutní ZZS vůbec vhodné. Slovní agresivita vrtulníku na domluveném místě. Dětský
intenzivní péče a lékař. Služba pracuje v volajících pak bývá jen těžko zvládnutel- život a zdraví je zachráněno.
nepřetržitém režimu ve 12 hodinových ná. Na místě zásahu se vyskytuje slovní
Dovětek a upozornění na konec
směnách. Vozidlo RLP je vybaveno léky, agresivita nejčastěji v partách opilců.
RLP v žádném případě nenahrazuje
zdravotnickou technikou a moderními Vhodným jednáním však lze tyto jedince pohotovostní lékařskou službu (LSPP).
přístroji, které umožňují zachránit život většinou usměrnit. V případě skutečné Není to náplní její práce a není na to prozraněnému nebo nemocnému člověku.
fyzické agresivity voláme pomocí IZS k storově ani technicky vybavena. Její úkol
Výjezdů bývá v průměru asi 5 za den. součinnosti policii, která zajistí paciﬁkaci je zcela jiný - záchrana lidí v ohrožení
Nemocného člověka je nutno na mís- a eventuálně i doprovod takového paci- života.
tě vyšetřit, dle nálezu a závažnosti mu enta.
Říká se, že opakování je matka moudzajistit základní životní funkce a podat
Respekt na silnici, emoce pracovníků rosti. Každý občan by měl vědět, a to i ve
potřebné léky. V případě potřeby je pa- RLP
vlastním zájmu, že číslo tísňového volání
cient následně dopraven do nejbližší neÚčastníci silničního provozu většinou je: 155.
(jv)
mocnice, která je schopna ten který úraz

nebo onemocnění vyřešit.
Informační tok a rozhodování
Tísňová linka 155 vytáčená v našem regionu vyzvání na dispečinku záchranné
služby v Ústí nad Labem. Zde dispečer
Nechávat vše na poslední chvíli. Typická česká po- řídit 5 -10 minut. Fronty v současné době nejsou. Za týden
odebere důležité informace o stavu pa- vahová vlastnost. Již řadu měsíců, ba i let se ví, že se se v tomto předjarním období vyřídí okolo 25 žádostí.
cienta a rozhodne, kterou posádku vyšle bude provádět, vlastně se provádí, výměna řidičských
Kolik žádostí bylo vyřízeno?
na místo. Kvalita a vypovídací hodnota průkazů, aby to vyhovovalo evropské sjednocené
Odbor dopravy vyřídil k 1. 3. 2010 pouze 89 žádostí
informace, kterou dispečer dostává, je legislativě. Konečný termín je 31.12. 2010.
z celkového počtu 1673. Do konce r. 2010 má být tedy
naprosto klíčová pro volbu dalšího poV Lovosicích tuto záležitost řeší Odbor dopravy MěÚ. Ten vyřízeno ještě 1584 žádostí. Týká se to samozřejmě okolstupu a tedy i úspěšnosti zásahu.
poskytl bližší informace, které by jistě občany a držitele řidi- ních i vzdálenějších obcí, tedy v rámci působení Lovosic s
Dispečer má na výběr :
čáků, kteří tak dosud neučinili a učinit musí, měly zajímat. rozšířenými kompetencemi a pravomocemi.
- posádku RZP (rychlá zdravotnická
Lze zažádat i jinde než v Lovosicích?
Jakých se to týká průkazů?
pomoc) - to je řidič + záchranář (sestra),
Nelze. Musí to být v místě trvalého bydliště.
Těch, které byla vydány v období 1.1. 1994 – 31.12.
- posádku RLP (rychlá lékařská pomoc) 2000
Jaké jsou případné sankce za tzv. propadlý řidičák?
- to je řidič + záchranář (sestra) + lékař,
a/ bloková pokuta do 2000 Kč,
Co je k tomu potřeba a kolik se platí?
- posádku LZS (letecká záchranná
b/ ve správním řízení 1500 – 2500 Kč + poplatek za
Platný občanský průkaz, 1 ks aktuální fotky (rozměr 35
služba) - to je pilot + záchranář (sestra) x 45 mm), starý řidičský průkaz, vyplněnou a nepřehnutou správní řízení ve výši 1000 Kč.
+ lékař.
Jaké jsou úřední hodiny, případný kontakt a kde
či nesloženou žádost. Čistý formulář žádosti je k odebrání
V případě většího neštěstí nebo hro- ve vstupní místnosti Odboru dopravy MěÚ. Správní popla- Odbor dopravy v Lovosicích sídlí?
madné nehody vysílá dispečer více posá- tek se neplatí žádný.
Úřední hodiny mimo čtvrtka jsou: Po 8 – 17, Út 8
dek najednou.
– 15, St 8 – 17, Pá 8 - 14, telefon: 416 532 249,
Jak dlouho trvá vyřízení?
Vrtulník může být po zhodnocení siVyřízení žádosti o nový průkaz trvá 2 – 3 týdny. Toto se e-mail: lucie.kubu@meulovo.cz
tuace vyslán přímo dispečerem, nebo je zajišťuje v Praze v tiskárně cenin.
Odbor dopravy MěÚ sídlí pod Václavským náměstím,
po vyhodnocení stavu na místě nehody
(jv)
Vlastní administrativní úkon na Odboru dopravy trvá vy- resp. pod supermarketem Penny (bývalé jesle).

informace z radnice

(foto: Miroslav Hvorka)

Při slavnostním vítání nových občánků na počátku března byla starostou města Janem Kulhánkem, s osmi dalšími novorozenci, přivítána i první
občanka Lovosic narozená v letošním roce.
Jmenuje se Eliška a narodila se rodičům Veronice a
Jiřímu Královým 3. ledna ve večerních hodinách v litoměřické porodnici. Ve své sestře Veronice bude mít jistě
i starostlivou opatrovnici. S věcnými dary předal starosta rodičům pro malou Elišku i dar peněžní.
(hv)

Zápis pro školní rok
2010/2011 do lovosických
mateřský škol
Zápis do všech 3 MŠ se koná ve dnech 30.31.3.2010 v 9.00 - 11.30 a 12.30 - 14.00.
Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout předem
v jednotlivých mateřských školách. U zápisu se předkládá rodný list dítěte, kartička pojištěnce a průkaz
totožnost zákonného zástupce.
(hz)

Vyměňte si řidičský průkaz včas
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Jak je to v Lovosicích s parkováním?
Pamětníci si vzpomenou, kolik se v Lovosicích „prohánělo“ aut před padesáti lety, a jak je to nyní. Rozdíl je tak markantní, že bych to přirovnal
rozdílu k ceně vody před 20 lety a nyní. Mimochodem, u vody je to sedmdesátinásobek nárůstu.
Rozvoj automobilismu pochopitelně
s sebou nese vzrůstající požadavky
na místa, kde lze zastavit a vozidlo
ponechat. Lovosice nevyjímaje. Občané, kteří si chtějí vzpomenout, tak
k nárůstu parkovacích míst došlo v
posledních 10 letech hlavně v Žižkově
ulici (býv. autobusové nádraží), Tovární ulici (ke školám) a v Zámecké ulici.
Ve městě se problematikou parkovišť
zabývá Odbor správy města a regionálního rozvoje.

potřeba jmenovat ulici Zámeckou.

Zvýší se v budoucnu počet parkovacích míst?
Místa samozřejmě jsou, ale je nutné
na nich provést stavební úpravy (např.
nové povrchy). Jedná se o prostor pod
objekty Centrum, prostor po bývalém
cukrovaru a prodloužení v Tovární
ulici (okolo dnešního gymnázia k železniční trati). Musí být přihlíženo k
tomu, aby to nebylo na úkor zeleně a
proto tato uvedená místa. Problémem
Nejvíce a nejméně využívaná místa jsou rovněž ﬁnance a posouzení, zda
k parkování
město má důležitější priority.
Nejvíce zatížené jsou ulice 8. května,
Osvoboditelů, Žižkova a prostor VácSnížil se počet míst po realizaci
lavského náměstí. Méně jsou využívá- projektu „Průtah městem“ loni na
na místa vzdálenější od centra a zde je podzim

Aktuální program
Kulturního střediska Lovoš
tel.: 416 532 140
e-mail: kslovos@atlas.cz
www.kslovos.sweb.cz
Ano došlo k tomu, ale v řádu jednociferného čísla. Byla zrušena ta místa,
která zasahovala do křižovatky či
přechodu pro chodce. Takže hlavním
důvodem byla bezpečnost lidí. A to,
každý jistě uzná, je tou nejvyšší prioritou.
Jak je to s parkovišti u supermarketů?
S těmito parkovišti nemá město nic
společného. Vše, co se v těchto prostorách děje, je plně v „režii“ příslušného
subjektu.

Budou parkovací hodiny?
Ano, tato myšlenka je správným
krokem či směrem, a do budoucna nezbytným. Důvodem je vytlačit z frekventovaných míst ty parkující, kteří v
místě parkování pracují na vzdálenější
místa. A to proto, aby ti motoristé, kteří jedou za účelem nákupu, návštěvy
banky, lékaře, lékárny atd. měli kde
zaparkovat. Jako optimální příklad se
jeví systém parkování v Litoměřicích.
Prvním předpokladem je nutnost
zpracování studie tzv. dopravy v klidu
Parkoviště v centru města praskají ve švech. Nalezení parkovacího místa je tak (stání a parkování) v celém městě. Tato
studie pak ukáže, kam tyto hodiny inpro řidiče leckdy neřešitelným problémem.
(foto: Miroslav Hvorka)

Řidiči nerespektují vyhrazené parkování

stalovat. Že to bude v ulicích a prostorech, jak je uvedeno výše, tak nějak asi
laika napadne.
Potom by byl vypracován projekt a
posléze realizace, jehož součástí by jistě bylo i výběrové řízení na dodavatele
parkovacích hodin.
Časový horizont uvedeného? Rok
2010 to s největší pravděpodobností
nebude.
Zpravodaj města Lovosic vyzývá občany k diskusi na téma parkoviště. Příslušná adresa kam svůj stručný názor
poslat: jiri.veleman@seznam.cz.
(jv)

Manželé oslavili
po šedesáti letech
diamantovou svatbu

(foto: Miroslav Hvorka)

V rodinném kruhu, obklopeni
svými nejbližšími, oslavili svoji diaStrážníci pravidelně kontrolují auta parkující u městského úřadu.
nám, bude s ním přestupek vyřízený mantovou svatbu manželé Oldřich a
u nás. Nedostaví-li se, předáme ho k Jiřina Zahrádkovi z Lovosic.
Je zde vyhrazeno šest parkovacích tujeme. Když se přestupce dostaví k řešení na dopravní odbor MěÚ“. (hv)
K výročí 60 let společného života
míst jen pro návštěvníky městského
jim přišly blahopřát oddávající MěÚ
úřadu. Návštěvník, který jde do úřadu,
Lovosice Jarmila Berešová a matrikářsi po zaparkování vyzvedne parkovací
ka Anna Suchá.
kartu v recepci a vloží ji za sklo voziOldřich Zahrádka se narodil
dla. Místo k parkování je řádně ozna26.2.1929. Vyučil se obchodním příčeno dopravní značkou s dodatkovou
ručím. Po vyučení pracoval dlouhá
tabulkou, na které je uvedeno, že je
léta v ČSAD jako řidič nákladního
zde parkoviště pouze pro návštěvníky
auta. Jiřina Zahrádková, rozená Laměstského úřadu od pondělí do páthovská, se narodila 12.10.1928 v Brku od 7 do 17 hodin a že je parkovací
níkově. Pracovala u sedláků a po delší
karta v recepci. Ředitel městské polidobě přešla do pekařství k bratrovi do
cie Jaroslav Janovský zhodnotil situaci
Lovosic. Po výchově dětí pracovala
u parkujících aut: „Kontrolu zde proaž do důchodu v bance. Seznámili se
vádíme pravidelně. Dopravní značení
v Lovosicích, kde se 25.2.1950 vzali.
je přímo u parkoviště. Každý, kdo na
Vychovali spolu 7 dětí. Děti přispěly
toto místo přijíždí, dopravní značku
do rodiny sedmnácti vnoučaty, a ty
nemůže přehlédnout. Pokud ji vidět
třinácti pravnoučaty. Do dnešního
nechce, může se mu stát, že ho budeStrážníci městské policie Pavel Šmídl a René Jelínek provádějí kontrolu parku- dne si spolu užívají společný bohatý
me řešit a jeho přestupek zadokumen- jících osobních aut u městského úřadu v Lovosicích.
(foto: Miroslav Hvorka)
život.
(hv)
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krátce

Dominik Duka je novým
pražským arcibiskupem
Nástupcem odcházejícího kardinála Miloslava
Vlka se stal královéhradecký biskup Dominik
Duka.
Novému arcibiskupovi je šedesát šest let. K dalším
kandidátům patřili olomoucký arcibiskup Jan Graubner a litoměřický biskup Jan Baxant. Papež Benedikt
XVI. jmenoval 36. arcibiskupem pražským Mons.
Dominika Duku, OP, dosavadního biskupa královéhradeckého. Jmenování bylo oznámeno ve Vatikánu
13.2.2010. Arcidiecézi přebere nový arcibiskup 10.
dubna 2010. Slavnostní bohoslužba se bude konat v
10 hodin za přítomnosti kněží i veřejnosti ve Svatovítské katedrále v Praze.
(hz)
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Masopust v naší škole
Dne 23. února ožila naše škola ve Všehrdově ulici v Lovosicích masopus- Tento den jsme ve vyučování dělali
tem.
různé aktivity ve skupinách, které
měly jedno téma, a to masopust. Třetí
Všichni si dali záležet na výběru
hodinu jsme se sešli všichni v tělomasky pro tento den, měli jsme je
cvičně školy, kde paní ředitelka „Marmoc hezké. Třeba naše třída V. A šla v
tina Sáblíková“ jezdila na koloběžce a
duchu olympiády za sportovce. Naše
představovala jednotlivé třídy, které
třídní paní učitelka šla za hokejistu
měly také moc pěkné masky.
Jardu Jágra a paní ředitelka za úspěšTento den byl výjimečný a okouzlunou Martinu Sáblíkovou. Ve třídě se
jící, užili jsme si ho všichni. Byl pro
sešlo hodně fotbalistů a také pár hánás už poslední, a tak bychom chtěli
zenkářů. Pět našich kamarádek šlo za
poděkovat všem těm „nej“ lidem, kteroztleskávačky. Holky vymyslely pro
ří ho pro nás tak pěkně připravili.
naší třídu přímo olympijskou hymnu,
Děkujeme.
která se ponese do dalších tříd.
Lenka, Mirka a Natka, žákyně V.A.

Tříkrálová sbírka
v Lovosicích a okolí
V roce 2010 organizovala Farní charita Lovosice Tříkrálovou sbírku už posedmé Obecným
záměrem Tříkrálové sbírky je pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V letošním roce bylo sestaveno 7 skupinek koledníků a ti koledovali ve dnech 5. -12. ledna 2010
nejen v Lovosicích, ale také v Malých Žernosekách
a Lukavci. Během týdne vykoledovaly děti celkem
16 926 korun (Lovosice – 13 243 korun, Lukavec
- 1 759 korun a Malé Žernoseky – 1 924 korun).
Když si uvědomíme, jaké bylo počasí, velký mráz a
špatné sněhové podmínky, je nutno dětem za jejich
píli opravdu velmi poděkovat. Dík patří i všem, kteří
přispěli jakýmkoliv finančním darem do Tříkrálové
sbírky. Pro srovnání, v minulém roce u nás tříkráloví
koledníci vykoledovali 13 614 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 bude použit na
úhradu nákladů spojených s realizací letního pobytu
pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného
prostředí z Lovosic, které navštěvují nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež AMICUS a na úhradu provozních nákladů spojených s realizací terénní služby
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ředitelkou Farní charity Lovosice je Petra Bímonová.
V litoměřickém okrese se letos vybralo celkem
111 975 korun, v litoměřické diecézi více než 1
082 000 korun. Každým rokem se výtěžek sbírky
zvyšuje.
(hz)

Pokuta za „černé“
porážky vepřů v bývalém
zahradnictví v Lovosicích
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj
vedla s vietnamským podnikatelem dvě správní
řízení: první kvůli nelegální porážce zvířat a druhé kvůli porušení předpisů týkajících se likvidace
vnitřností a dalších zbytků prasat.
V únoru byla vydána první pokuta, a to 50 tisíc
korun za nelegální porážku v otřesných hygienických
podmínkách. Druhá pokuta byla udělena ve výši 25
tisíc korun z důvodu, že zbytky nebyly likvidovány v
kafilérii, ale zakopávány do země. Podnikatele čeká
pokuta ještě od odboru životního prostředí MěÚ Lovosice za porušování zákona o ochraně zvířat – nebylo
postupováno podle české legislativy, poráželo se bez
omráčení zvířete.
(hz)

Učení v přírodě
Páťáci se ve vlastivědě a přírodovědě učí spoustu nových poznatků. Již na jinou školu. V dalším jejich studiu
J.A.Komenský nás učil „Škola hrou!“ Nejlepší je pro žáky vyzkoušet si vše jim budeme držet palce.
„na vlastní kůži“.
Monika Zemanová
ředitelka ZŠ Všehrdova, Lovosice
Pojem ventarola na vrchu Boreč
jim asi nic neřekne. Proto si tedy vyhledali základní informace pomocí
internetu a vyrazili vstříc poznání!
Určili si trasu, a tedy využili matematiku, rozhlíželi se po okolí, a tak se
učili přírodovědě. Dokonce si u jedné
spolužačky měli možnost sáhnout
na malého zakrslého kozlíka Matěje.
Měření teploty uvnitř průduchu z čediče, to také patří mezi dobrou zkušenost. Uvnitř ventaroly se naměřila
teplota 13 stupňů a v okolí 8 stupňů.
Na zpáteční cestě nás zahřála teplá
polévka v hrnečku . Poděkování tedy
patří dalším dospělým, kteří nám výlet vylepšili. Zpět se šlo z kopečka, a
tak cesta dobře utíkala. Za to nahoru!
To stoupání! Ale pořád lepší než sedět v lavici.
Škoda, že takových výletů již moc
nebude, protože se s námi naši páťáci
již brzy rozloučí a budou přestupovat

Lidé a čas
S dávno zaniklými tradicemi nebo řemesly se v hodinách prvouky seznámili žáci ze III. C na ZŠ Všehrdova 1 v Lovosicích.
V tématu „ Lidé a čas“ se přenesli do
dávné doby, kdy se svítilo petrolejovými lampami, vyzkoušeli si mletí na ručním mlýnku, v hmoždíři tloukli koření,
připravili si pravé domácí nudle a obdi-

vovali staré dřevěné formy na máslo.
Nejvíce je však překvapila a zaujala
činnost, kterou se v zimním čase na
vesnicích zabývaly především hospodyňky, a to pravé draní husího peří.
Některé děti měly poprvé možnost
sáhnout si na pravé husí peří a překvapilo je, jaké je hebounké a měkké. A
také, že draní nebylo vůbec jednoduché
a snadné.
Své „sedrané peří“ si každý odnesl
domů. A děvčata byla ráda, že si dnes
mohou koupit peřiny do výbavy již hotové. Inu, pokrok je pokrok!
Helena Bušková
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Představujeme nového vedoucího
Odboru životního prostředí MěÚ
Dana Tschakertová, dlouholetá vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ, Myslím, že už mě toho moc překvapit
odešla do starobního důchodu. Výběrovým řízením na tuto pozici prošel nemůže. Doufám, že si s Lovosičany
nejúspěšněji a radou města byl schválen František Budský.
budu rozumět, pokusím se jim vycházet maximálně vstříc a snažit se jim
Protože se ekologie? Proč jste zvolil zrovna Lo- vysvětlit problematiku a způsoby řešení otázek v oblasti životního prostředí.
jedná o vel- vosice?
mi důležitý
Volba Lovosic vznikla na základě Pokud to bude možné a bude ze straodbor,
na mého zájmu nadále pracovat v oboru, ny obyvatel Lovosic zájem, chtěl bych
který se ve- který jsem vystudoval a kterému se do budoucna určitou formou spoluřejnost ob- již delší čas věnuji pracovně i soukro- pracovat a za jejich přispění zlepšit
rací se svými mě. Protože jsem se v nedávné době stav životního prostředí v Lovosicích.
s t í ž n o s t m i přestěhoval do nedalekých Litoměřic Jednou z nejdůležitějších věcí je dle
a podněty, a naskytla se tato příležitost, neváhal mého názoru včasná informovanost
položili jsme jsem a přihlásil se do výběrového občanů, co se bude dít a proč se tak
n o v é m u řízení. Tuto pozici jsem viděl jako dít bude. Dá se tak předcházet spoustě
vedoucímu možnost, jak uplatnit své dosavad- dotazů, které poté brzdí v další práci.
OŽP několik otázek.
ní zkušenosti, spojenou s kariérním Lovosický zpravodaj je skutečně jedpostupem. Pocházím z Brandýsa nad nou z možností, jak se sblížit s občany,
Kde jste dříve působil a jaké máte Labem – Staré Boleslavi, kde jsem byl proto bych chtěl nadále v tomto ohlezkušenosti s řešením problematiky také zaměstnán na městském úřadě du spolupracovat.
ve funkci referenta orgánu ochrany
V závěrečné otázce bych se dotkl
přírody a krajiny, kde jsem získal
určité zkušenosti z hlediska řešení konkrétního problému. Někteří
problematiky životního prostředí a s obyvatelé spalují nekvalitní tuhá patím spojenou činností veřejné správy liva, zamořují ovzduší a je to terčem
v této oblasti. Další zkušenosti jsem kritiky ostatních občanů. Váš názor
získal při studiu fakulty životního na reálné řešení?
Dotkl jste se ožehavého tématu,
Střední odborná škola technická prostředí na Univerzitě J.E. Purkyně v
bohužel je tato záležitost legislativně
a zahradnická v Lovosicích je nejen Ústí nad Labem.
nedostatečně řešena, i když je častým
kvalitní vzdělávací institucí, ale v
Jistě jste měl možnost se seznámit problémem většiny obcí. Největší
poslední době také líhní mimořádně
úspěšných studentů, a to v rozmani- s problematikou Odboru ŽP. Které slabinou je prokazatelnost, protože
záležitosti považujete za nejdůleži- občan nemusí nikoho pustit k sobě
tých oblastech.
domů. Zákon o ochraně ovzduší zaV průběhu podzimu loňského roku tější, ba přímo prioritní?
Vzhledem k tomu, že jsem ve své kazuje používání látek, které nejsou
se student nástavbového studia této
školy Jiří Krym zúčastnil pod vede- funkci teprve krátce, se s problemati- výrobci spalovacích zařízení určeny
ním Lenky Dornové celostátní lite- kou města Lovosice v oblasti životní- jako paliva. Úřady pak mají za úkol
rární soutěže „Žijeme na jedné Zemi“. ho prostředí stále seznamuji, nicméně kontrolovat, zda nedochází k jeho
Tématem letošního ročníku bylo „Ma- mezi největší považuji ty, které jsou porušování. Není však jasné, jak by
teřský jazyk v dnešní Evropě“, slohový mezi místními obyvateli všeobecně mělo být porušení dokázáno, a v tom
útvar libovolný. Krymův příspěvek známé, blíže rozvedené ve Strategic- je podstata problému. Mezi opatření,
se dostal do užšího ﬁnále, které se kém plánu rozvoje města. Jde přede- které by mělo tento problém pomoci
společně se slavnostním vyhlášením vším o zatížení způsobené nárůstem vyřešit, se řadí například ekologická
konalo 28. 1. 2010 v zrcadlovém sále silniční automobilové dopravy a s daň z nekvalitních kotlů, nebo plán
MŠMT v Praze. Do boje o přední tím související prašnost. Protože jsou umožnit České inspekci životního
umístění bylo vybráno odbornou po- Lovosice průmyslovým městem, mezi prostředí kontrolu revize kotlů, funkčrotou, jejímž hlavním členem byl Ru- další problémy bych zařadil znečištění nosti kouřovodů a používání paliv u
dolf Křesťan, 25 prací. Jiří Krym získal ovzduší, nejen imisemi, ale i hluko- fyzických osob, to je však zatím jen
Čestné uznání od České komise pro vým zatížením způsobeným průmys- hudba budoucnosti. V současné době
UNESCO. Jeho příspěvek je s ostatní- lovými podniky nacházejícími se ve zbývá jen zkusit se domluvit se soumi ﬁnálovými pracemi uveřejněn ve městě. Dále je pak dle mého názoru sedem, pokud nereaguje, pokusit se o
sborníku vydaném k této příležitosti. minimum zeleně ve „volné“ krajině, domluvu z podnětu místně příslušné
Ve stejné době slavil úspěchy i há- jako například chybějící remízky,do- obce. Když i toto nevyjde, je možnost
zenkářský tým Střední odborné školy provodná zeleň podél komunikací opřít se o nález Ústavního soudu
technické a zahradnické na závěreč- a v intravilánu města izolační zeleň a vydat obecně závaznou vyhlášku
ném turnaji Poháru ASŠK ČR v háze- oddělující zóny průmyslu od bydlení. obce, která by zakazovala spalování
né. Vedle týmu SOŠ TaZ Lovosice se Určitě jsou zde ještě další problémy, materiálů, které nejsou určeny pro
zde představila špička středoškolské které je potřeba identiﬁkovat a účelně výrobu tepla, problém je ovšem opět v
řešit, avšak tyto považuji za nejvíce dokazování, že k jejímu porušení doházené v České republice.
Finálový turnaj hraný v Rožnově markantní a prioritní z hlediska jejich šlo. Poslední možností je obrátit se na
soud podáním tzv. „sousedské“ žaloby
pod Radhoštěm předvedl současnou řešení.
v soukromo-právním sporu. Závěrem
špičku dorostenecké, ale i mužské
Jak jste připraven na tlak lovosické bych jen dodal, že prioritou by měla
házené v ČR. V týmech bylo možno
zhlédnout hru několika juniorských veřejnosti? Jak si představujete ko- být ekologická výchova, osvěta a ekoreprezentantů ČR. Lovosičtí házenká- munikaci s ní? Lovosický zpravodaj nomicko-motivační prostředky, mezi
něž se řadí například dotace na ekoloři se v této silné konkurenci neztratili, je jednou z možností.
Za dobu svého působení na úřadě gické kotle. Věřím, že tyto nástroje by
předvedli velmi dobré výkony založené na kolektivní a bojovné hře a obsa- jsem získal určité zkušenosti a setkal mohly nepříznivou situaci zlepšit.
(jv, foto: hv)
se s lidmi různého temperamentu.
dili výsledné čtvrté místo.
(tmuk)

Lovosičtí studeti
uspěli na soutěžích



seminář

„Partneři a rozchody“

(foto: Miroslav Hvorka)

Centrum pro rodinu Terezín uspořádalo seminář na téma „Partneři a rozchody“. Akce proběhla v úterý 23.2. v
CSS Klobouk v Terezíně a byla určena
zástupcům odborné veřejnosti, především sociálním pracovnicím v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí a sociálním
pracovníkům dětských domovů.
Rozchody a rozvody rodičů a jejich vliv
na děti je bohužel stále aktuální téma. S
případy „nezvládnutí“ těchto situací se
sociální pracovnice ve své praxi setkávají často. Proto byl také o seminář velký
zájem, o čemž svědčí sál zaplněný 26
posluchači.
Seminář vedl zkušený psycholog Jeroným Klimeš. Nejprve hovořil o krizových
situacích v manželství, které mohou vést
až k jeho rozpadu. Jak se zachovat, když
přijde vážná krize, jakou je např. nevěra
partnera? Podle názoru doktora Klimeše by se až 80% manželství ve vážné
krizi dalo zachránit, kdyby „postižený“
partner věděl, jak se zachovat, aby svým
jednáním nezasadil manželství poslední ránu. Především je třeba pokusit se
zachovat si chladnou hlavu, ovládnout
negativní emoce vůči partnerovi a neurychlovat konec vztahu.
V další části semináře se účastníci dozvěděli, jaké jsou obecné fáze rozchodu a
jakými principy jsou rozchody ovládány.
Na začátku bývají lidé přesvědčeni, že
rozchod nebo rozvod bude rychlý a bezbolestný proces. Teprve postupně zjišťují,
že musejí zaplatit mnohonásobně vyšší
cenu po všech stránkách. Tento nečekaně přidaný požadavek vede k otázce:
Proč bych to měl platit já? A to bývá začátek rozvodového boje, na který nejvíce
a nejhůře doplácejí děti. Rozvádějící se
rodiče z nich často udělají „válečné“ děti,
které se pohybují na bitevním poli mezi
oběma rodiči a soudy.
Jaký má v tomto případě pro dítě význam střídavá výchova? Dítěti se například bude u tatínka stýskat po mamince,
ale tatínek o ní nedokáže mluvit hezky,
dítě nejenže neuklidní, ale celou situaci ještě zhorší. Málokdo je schopný si
přiznat, že by v určité situaci bylo lepší,
kdyby ze života dětí prostě zmizel, i když
to pro něj bude představovat obrovskou
ztrátu. Negativní dopady na děti jsou v
případě osiření často menší než v případě dlouhých rozvodů, při kterých jsou
děti předmětem manipulace a pomsty
vůči druhému rodiči.
Na závěr uvádím krátkou, ale alarmující statistiku doktora Klimeše: Rozvody
rodičů provází přibližně 30 000 dětí a
jsou tak největším týráním a zneužíváním dětí v ČR.
(www.cpr-terezin.cz)

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE


krátce ze sportu

Lovosičtí atleti byli
úspěšní
Na halovém atletickém přeboru Ústeckého kraje
dorostu a dospělých v Praze se dařilo atletům Lovochemie Lovosice, kteří získali celkem čtyři tituly přeborníků kraje a řadu dalších medailových umístění.
Alžběta Šimšová zvítězila v bězích na 400 i 800 metrů. Magda Nová vyhrála výkonem 170 cm skok vysoký
v soutěži žen, Jan Sommerschuh překonal v soutěži
mužů výšku 212 cm. Hana Pecková obsadila ve výšce
žen 2. místo, stříbrnou medaili ve výšce mužů vybojoval
i Lukáš Horák. Stříbro získala rovněž dorostenka Hana
Rothová v dálce (445 cm) a koulař Jaroslav Smělý byl
bronzový. Všem atletům i trenérům Drahomíru Venclíčkovi a Miroslavu Pavlíkovi blahopřejeme.
(hz)

V únoru byla vyhodnocena
anketa Sportovec
Litoměřicka 2009
Lovosické občany určitě potěšilo, že v kategorii
Jednotlivci dospělí se na 2. místě umístil atlet TJ
Lovochemie Jakub Živec a že na vítěze ztratil pouze
jeden bod!
Zvítězil jezdec Buggyry David Vršecký. V kategorii
Jednotlivci mládež obsadila bronzovou příčku Magda
Nová (skok vysoký). Stříbrní byli v kategorii Družstva
dospělých hráči HK .A.S.A. Město Lovosice. Do Síně
slávy vstoupil bývalý lovosický atlet Václav Mládek. (hz)

Lovosický Šuda je
šampiónem Evropské unie
Profesionální boxer Luboš „Pitbul“ Šuda z
lovosické stáje SCHEJBALGYM se stal šampiónem
Evropské unie (EBU-EU) v polotěžké váze.
V sobotu 20. února v noci na závěr galavečera v
Lutychu knokautoval v desátém kole Belgičana Battela a připsal si dvaadvacáté vítězství v kariéře, z toho
15. před limitem. Třiatřicetiletý Šuda už v roce 2006
získal interkontinentální titul organizace IBF. (hz)



program KD Lovoš

KD Lovoš - duben 2010
Pátek 9. dubna – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU, Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci, sál „Lovoš“, v
17 hodin, vstupné 50 Kč.
Pondělí 12. dubna – FRANTIŠEK NEDVĚD a JOSEF ALOIS
NÁHLOVSKÝ, Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 100 Kč.
Pondělí 12. dubna – Geografická přednáška – AZORSKÉ
OSTROVY – domov tlakové výše, Klubovna KS, v 18 hodin,
vstupné 20 Kč.
Čtvrtek 15. dubna – Večer amatérského filmu VÁCLAVA
BAMRUKA, Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstup volný.
Úterý 20. dubna – SWINGOVÁ KAVÁRNA – reprodukovaná hudba k poslechu a tanci, Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem
z ulice 8. května, v 16 hodin, vstup volný.
Neděle 25. dubna – Sváťovo loutkové dividlo – DRÁČEK
KULIHRÁŠEK – pohádka pro děti, Sál „Lovoš“, v 10 hodin,
vstupné 20 Kč.
Pondělí 26. dubna – EVA a VAŠEK, Sál „Lovoš“, v 18
hodin, vstupné 100 Kč.
(mk)
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XXX. ročník „Zlaté brusle“ v Lovosicích
Jubilejní 30. závody v krasobruslení „Zlatá brusle“ se konaly v Lovosicích rodičů. „Na závěr bych chtěl podě13. února.
kovat jménem celého oddílu našim
sponzorům a také fanouškům, kteří
Uskutečnil se závod v rámci projekTento velmi pěkný výsledek je oprav- nás přišli podpořit svým potleskem,“
tu Bruslička a pohárový závod. Ředi- dovou odměnou nejen pro závodníky, řekl Vlastimil Voříšek, předseda oddítelem závodu byl Vlastimil Voříšek, ale také poděkováním za práci trenér- lu krasobruslení.
(hz)
vedoucí oddílu krasobruslení. Sjelo se ky paní Nadě Hrdličkové a obětavost
celkem 15 oddílů z celé ČR, a to např.
BK Hradec Králové, BK Příbram, HC
Draci Bílina, HC Litvínov, HC Stadion Teplice, KK Stadion Praha, KSK
Cheb, PKK Roudnice nad Labem, SK
Kraso Děčín a další. Náš oddíl získal
celkem 1 zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Jmenovitě v kategoriích:
Nováček mladší A
2. Klausová Beáta
Nováček mladší nepohár 1. Klausová Beáta
Nováček A
2. Voříšková Natálie
3. Hájková Tereza
Nováček pohár
5. Budínová Klára
6. Voříšková Natálie
8. Hájková Tereza
Žačky nejmladší A
4. Nohejl František
Žačky
4. Hrdličková Tereza
Juniorky
2. Laubová Adéla

Mozaika kulturních pozvánek
Koncerty
st - 31.3. Koncert komorní hudby ZUŠ Lovosice,
sál Bratrské jednoty baptistů, v 17 h.
čt - 22.4. Koncert populární hudby ZUŠ Lovosice, sál KS Lovoš, v 17 h.
pá - 30.4. Koncert populární hudby od 17.00 v
rámci akce „Čarodějnice na „Osmičce“ - Hudební
skupina učitelů ZUŠ Lovosice, Enkláva.

5.3. – 30.5. ROUDNICE ZA PROTEKTORÁTU,
Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem, denně
Kulturní středisko „U TŘÍ LIP“ Libochovice
mimo pondělí 10-12, 12.30-16.00.
so - 27.3. „Aby bylo jasno“ - divadelní komedie
1.4. - 6.6. OHŘE, ŘEKA POZORUHODNÁ, Oblastní s Janem Rosákem v hl. roli. 19 h.
muzeum v Litoměřicích, denně mimo pondělí od 10
so - 17.4. „SUGAR aneb Někdo to rád horké“
do 17 hodin.
- divadelní muzikál, 19 h.
1.4. – 5.4. Velikonoční výstava (prodejní výstapá - 23.4. „Hanky Panky“ - Travesti show s
va výrobků s velikonoční tematikou, kraslice, výrob- novým programem, 19 h.
ky ze dřeva a proutí, keramika, perníčky, výšivky,
Různé
Cyklus 4 koncertů Rebelující dámy české paličkovaná krajka, suchá vazba, obrázky), Zámek
Ploskovice, 9 – 15.
1.4-5.4. Velikonoce na hradě Hazmburk
hudby
so - 3.4. Úštěcké Velikonoce (tradiční velikoút - 13.4. TONYA GRAVES a The New Orchestra
Dům kultury Litoměřice
noční veselí, velikonoční jarmark), 9-17 h.
of Dreams, Dům kultury Litoměřice, 19.30.
st - 21.4. Zdeněk IZER, Petr Freund – zábavný
7.-10.4. Tržnice Zahrady Čech, 9-18, Výstavišút - 27.4. Bára Hrzánová a CONDURANGO, Divapořad „Ze dvou se to lépe táhne“, 19.30, velký tě Litoměřice.
dlo K. H. Máchy, 19.30.
sál.
so - 10.4. „Osud pevnosti Přemyšl 1914ne - 4.4. Sváťovo dividlo – pohádka O Brouč- 1915“( rekonstrukce bitvy) , Terezín Ravelin 18,
Kruh přátel hudby 2009/2010
od 10 hodin.
út - 25.4. Václav Hudeček – housle a Festivalo- kovi od 10 hodin, Modrý salonek.
so - 24.4. Sváťovo dividlo – Pohádkové rozlouso - 24.4. „Historickým vlakem na Svatomarvý orchestr Petra Macka. Koncert se koná v Divadle
čení od 10 hodin, Modrý salonek.
kovské procesí ze Sinutce do Chrámců“ (duchovní
K. H. Máchy v Litoměřicích od 19 hodin.
procházka rozkvetlou jarní krajinou).
pá - 9.4. KUZMICH ORCHESTRA, 20 h, Hospoda
Divadlo Karla Hynka Máchy
Odjezd z Lovosic motorovým vláčkem Hurvínkem
U Letního kina Litoměřice
út - 31.3. Celovečerní baletní představení na v 8 hodin z hlavního nádraží.
hudbu A.Dvořáka, L.Janáčka, P. de Sarasate a Jarka
30.4 - 2.5. Tradiční pálení čarodějnic na hradě
Výstavy
6.2. – 24.4. Hana Alisa Omer - Obrazy, kresby Nohavici Divocí koně uvádí Pražský komorní balet Hazmburk.
Foyer kinosálu Muzea ghetta Terezín, denně 9 Pavla Šmoka. Od 19 hodin.
Oblastní vlastivědné muzeum v Litoměřicích je
-18.
Představení pro školy, a nejen pro ně
otevřeno celoročně kromě pondělí 10 - 17 hodin.
4.3. – 28.4. Martin Tomášek – Asociační prost - 31.3. Baletní představení Staré pověsti Zámek Ploskovice a Státní zámek Libochovice jsou
stor 1 (kresby, obrazy, plastiky)
Památník Terezín, výstavní prostory IV. dvora Malé české v podání Pražského komorního baletu Pavla otevřeny v dubnu kromě pondělí a úterý od 9 do
Šmoka. Počátek představení v 9.00.
16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin. Hrad
pevnosti, denně 9-18.
st - 14.4. VINNETOU - Na motivy Karla Maye Hazmburk je otevřen v době 9-16 hodin. Stálá
26.2 - 11.4. LENKA VILHELMOVÁ - Pantha rei
- vše plyne (grafika a obrazy), Severočeská galerie napsal Vojtěch Štěpánek. Inscenace s písničkami expozice „Ulrika a Třebívlice“ v zámeckém parku
výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo ve zpracování Strašnického divadla Praha. Pro 3.-9. Třebívlice je přístupná v sobotu a neděli 9-11 a 1416 hodin, jinak po ohlášení.
pondělí, 9 -12, 13-17 hodin. Ve středu se až do třídy ZŠ, počátky představení v 9.00 a 10.30.
út - 20.4. ČERT A KÁČA Představení plné písniček
odvolání neplatí vstupné!
Soboty ve Středohoří – v dubnu chystají pracovníci
30.1. – 18.4. August Švagrovský a jeho sbírka, s netradičním koncem uvádí divadlo DUHA Polná.
Galerie moderního umění, Roudnice, denně mimo Pro MŠ a 1. – 5. třídy ZŠ, počátky v 9.00 a CHKO České středohoří exkurzi na Křížové vršky na
10.30.
Libčevesku, přesný termín bude teprve určen. (hz)
pondělí 10-12, 13-17.
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