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Stavba dálnice u Lovosic bude pokračovat
Škrty ministra dopravy se měly původně dotknout i dálnice D8, ovšem na- kilometrový úsek dálnice v Českém střekonec k tomu nedojde a výstavba úseku u Lovosic bude pokračovat.
dohoří. Stavbaři proto mohou v této části
pokračovat. Ředitelství silnic a dálnic
Konkrétně čtyři a půl kilometru dlou- le mne patří mezi nejzávažnější dopravní ovšem neustále nemá klíčové povolení
hý úsek od mimoúrovňové křižovatky problémy České republiky, přesahující na křižovatku u Řehlovic.
Kdy bude celá dálnice dostavěná v celé
v Lovosicích až ke sjezdu u Bílinky patří svými dopady i území našeho státu. Vůk prioritám ministerstva.
bec jsme nepřipouštěli možnost, že by se své délce není stále jasné. Zatím žádný
z dotčených orgánů deﬁnitivní termín
„Plánované škrty při stavbách silnic a přestalo stavět.“
železnic nebudou znamenat zastavení
Pražský městský soud nově zamítl ža- nestanovil. Dostavby dálnice se mohou
výstavby D8 z Prahy do Ústí nad Labem lobu ekologické organizace Děti Země. dotknout i škrty v rozpočtu, které vláda
– stavět se má na místě, které je nejkritič- Aktivisté napadli stavební povolení na plánuje letos, ale i v letech příštích.
tější, tedy v místě křižovatky u Lovosic,“
řekl ministr dopravy Vít Bárta ještě před
oﬁciálním oznámením pro MF Dnes.
Ministr Bárta před rozhodnutím, které
stavby pozastaví, přijel do Ústeckého kraje. Napjatou dopravní situaci tak mohl
sám reálně zažít. „Setkání bylo více méně
formální, bez dlouhých diskuzí. Ostatně
o čem mluvit, když stojíte poblíž silnice,
která supluje nedostavěnou dálnici a
nekonečný provoz vozidel můžete sledovat na vlastní oči. To má větší a silnější
vypovídající hodnotu než sebelepší argumenty,“ popisuje setkání s ministrem lovosický místostarosta Jan Jakub, který po
celou dobu věřil, že ministerstvo stavbu
nezastaví: „Nedostavěná dálnice D8 pod-

Stavba cyklostezky začíná
Na přelomu srpna a září začne stavba nové cyklostezky z Lovosic do Ma- města ležící u řeky. Nejsou ale doposud
(pt)lých Žernosek. Dlouhá bude téměř tři kilometry a asfaltový povrch potěší propojeny.
dojedou cyklisté až k přívozu a otevírá
bruslaře, kterým se výrazně zvýší délka projížďky.
se jim tak možnost dalších výletů,“ říká
Čekáme na stanovisko CHKO. Stavba dojedou cyklisté až k přívozu a otevírá místostarosta Vladimír John.
není možná bez pokácení několika to- se jim tak možnost dalších výletů,“ říká
Do budoucna by měla být cyklostezpolů, které stojí v její trase. Snažíme se místostarosta Vladimír John.
ka vybudována po celé délce řeky Labe
termín začátku stavby maximálně přiblíDo budoucna by měla být cyklostez- od jejího pramene až k ústí do moře. V
žit třeba i tím, že nečekáme na odvolací ka vybudována po celé délce řeky Labe Ústeckém kraji staví úseky všechna větší
lhůty a u všech zúčastněných žádáme o od jejího pramene až k ústí do moře. V města ležící u řeky. Nejsou ale doposud
potvrzení, že se vzdávají práva odvolání. Ústeckém kraji staví úseky všechna větší propojeny.
(pt)
Tím se zkrátí termín o týdny,“ popisuje
Martin Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města.
Nová cyklostezka začíná v místech lesoparku Osmička a bude stát necelých 15
milionů korun. Dvě třetiny přitom zaplaSymbolicky na Den letectva bude v „Na mandlu.“ Při této příležitosti bude
tí Státní fond dopravní infrastruktury.
Lovosicích odhalena pamětní deska pokřtěna nová kniha autorů Zdeňka Na„Věříme, že nový úsek cyklostezky oby- připomínající významného válečného jmana a Tomáše Rotbauera „Českoslovatele města potěší. Lesopark Osmička je letce Ottu Sulka.
venští letci v RAF – litoměřický region“.
už nyní oblíbeným místem pro trávení
Pietní akt s odhalením desky se bude
Otta Sulek patří k významným lovosicvolného času. Navíc po jejím dokončení konat 17. září v 11 hodin u restaurace kým rodákům.
▶ pokračování na straně 6

Den letectva oslaví Lovosice vzpomínkami

Prodloužení MHD
do Litoměřic je stále
ve hře
Radnice se stále nevzdala myšlenky
propojit městskou hromadnou dopravu Lovosic a Litoměřic.
Tři soukromé podniky město opakovaně ujistily, že jsou ochotny dopravu
ﬁnančně podporovat a pomohou jejímu rozvoji.
„Intenzivně jednáme s ﬁrmami,
jejichž zaměstnanci by spoje mohli
využívat, protože mají po trase linky
své provozy. Zatím se zdá, že míříme
k úspěšnému výsledku,“ říká místostarosta Jan Jakub. Dosud není ještě jasné,
od kdy by autobusy mohly jezdit mezi
oběma městy.
Odborná analýza odhaduje, že autobusovou linku by denně využívaly
desítky lidí. Nové autobusové spoje
by maximálně respektovaly pracovní
dobu jednotlivých podniků, aby jich
mohlo využívat, co nejvíce zaměstnanců. Časově by byly sladěny i s dalšími
autobusovými nebo vlakovými spoji.
Podle hrubého návrhu by jezdily třikrát denně, a to brzy po ránu, krátce po
poledni a navečer. Jednalo by se tedy o
tři párové spoje mezi oběma městy.
Lovosické zastupitele také čeká jednání o osudu současné MHD. Po zkušební době byla zavedena na dobu určitou
tří let a na podzim letošního roku musejí odhlasovat její zachování, a nebo se
naopak postavit za její zrušení.
„Domnívám se, že autobosové spoje
se osvědčily a měly by být zachovány i
do budoucna,“ dodává Jan Jakub. (pt)

Hledáme redaktory
Lovosický zpravodaj rozšiřuje svůj tým
a hledá externí redaktory.
Požadavky:

Nabízíme:

- předhled o dění ve městě
- schopnost žurnalistické tvorby
- týmová spolupráce
- kreativní práci s vysokým
stupněm samostatnosti

Vhodné i pro studenty nebo začínající žurnalisty.

e-mail: kslovos@atlas.cz
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Pavlína Lendelová
je 1. vicemis Roma
International
Sedmnáctiletá Pavlína Lendelová z
Lovosic uspěla v 18. ročníku mezinárodní soutěže krásy „Miss Roma International 2010.“
Volba se konala v Makedonské Skopje a
Pavlína se stala druhou nejkrásnější dívkou. Do mezinárodní soutěže postoupila
jako vítězka Miss Roma ČR.
(as)
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ším správním orgánem. Soud nikde
jako viníka neoznačil ani krajský úřad
ani náš stavební úřad, natož pak jako
viníka HLAVNÍHO.
Takže naše rozhodnutí prošlo jednak odvolacím řízením na kraji, dále
dvakrát jako součást spisu při správní
žalobě u Krajského soudu Ústí. Nikdy
nebyla shledána nezákonnost. Teprve
při třetím projednávání došlo ke změně názoru (?!) soudu a byla „objevena“
nezákonnost. Nevím, kdo nebo co
vedlo soud k obratu.
Předpokládám, že krajský úřad
jako žalovaný tento sporný rozsudek
(úspěšně) napadne kasační stížností u
Nejvyššího správního soudu.
Obávám se, že čtenáři Zpravodaje
se v tomto nebudou dobře orientovat,
neboť se jedná v celkovém pohledu o
nekonečnou a složitou kauzu, ze které
je veřejnost, ale i já unaven. Kdy vše
skončí nevím, a ani netuším.
Samotnou kapitolou je stav stavebních předpisů a předpisů na ochranu
životního prostředí. Nejednoznačnost
zákonů na straně jedné umožňuje několikerý výklad téhož ustanovení, na
straně druhé je to pak živnou půdou
pro výše zmíněná sdružení, kterým
jde zajisté jen „o dobro nás všech…“!?
Právě nejednoznačnost ustanovení
o výjimce podle zákona č.114//1992
Sb. je nyní využita k tomu, že správní
orgán pochybil. Nikde v zákoně však
není, že výjimka je podkladem pro vydání územního rozhodnutí, resp. není
exaktně uvedena fáze přípravy výstavby, v jaké má být výjimka udělena.
Přímo ve článku zmíněný rozsudek je
toho důkazem, neboť soud až při třetím projednávání žaloby došel k názoru, že k vydání územního rozhodnutí
je výjimka potřebná. Byl-li by zákon
jednoznačný, vyžádal by si výjimku
hned stavební úřad.
Prohlašuji na závěr ještě jednou. Stavební úřad si není vědom nezákonnosti
ve svém postupu při vydávání územního rozhodnutí. Na základě Vaší žádosti o vyjádření jsem si zmíněný článek
MFD přečetl a nestačil se divit, kolik
nepřesností a terminologických chyb
článek obsahuje. Je až nápadné, jak podrobně se o každém kroku Dětí Země
rozepisují některé noviny a servery. V
nich naopak postrádám ve většině případů hlas druhé strany, tedy investora
a orgánů státní správy a samosprávy
a v neposlední řadě těch, kterých se
zmiňovaný problém týká nejvíce, a
to obyvatel bydlících podél dnešních
silnic. Tito občané si právem stěžují
na podmínky svého bydlení. Zde Děti
Země popírají samy své vlastní stanovy sdružení, neboť hlavním cílem je
kromě ochrany ŽP „ochrana zdraví a
kvalitního života“. O to se nám tady
na severu svými obstrukcemi starají
opravdu způsobem nevídaným!
(jv)

B

Dle sdělení MF Dnes (příloha
Ústeckého kraje) ze 31.7. dne 29.7.
Krajský soud v Ústí n.L. vyhověl
sedm let staré žalobě Dětí Země a
zrušil územní rozhodnutí v souvislosti s dálnicí D8.
Děti Země jako hlavního viníka
označili Stavební úřad Lovosice, který
protizákonně vydal stavební povolení,
a také krajský úřad, který toto schválil.
Je to další hřebíček do rakve dálnici,
jejíž brzká dostavba a tedy i úleva občanům, se stává nereálným snem s dalekým termínem? Požádali jsme Petra
Soldona, vedoucího stavebního úřadu,
aby občanům Lovosic vše vysvětlil.
Nejprve se musím ohradit proti
tvrzení Dětí Země, že jako hlavního
viníka označili Stavební úřad Lovosice, který protizákonně vydal stavební
povolení, a také krajský úřad, který
toto schválil.
Není mi známo, že by Krajský soud
dne 29.7. vyhověl nějaké žalobě. Jediné, co vím, je, že snad dne 29.7. bylo
vydáno odůvodnění rozsudku ze dne
17.6.2010, ve kterém při TŘETÍM
projednávání Krajský soud zrušil
rozhodnutí krajského úřadu, kterým
bylo doplněno a potvrzeno územní
rozhodnutí lovosického stavebního
úřadu. Jelikož soud zrušil rozhodnutí,
kterým bylo potvrzeno rozhodnutí prvoinstanční, došlo i ke zrušení tohoto
našeho územního rozhodnutí.
Podotýkám, že rozsudek má cca 17
stran, tudíž neznám k dnešnímu dni
(31.7.) podrobně celý jeho obsah. Při
zběžném prolistování jsem zatím objevil pouze to, že většina argumentů žalobců, tedy Dětí Země, byla odmítnuta. Jediné, co Krajský soud připouští, je
způsob vydání jednoho z podkladů
rozhodnutí Správou Chráněné krajinné oblasti, potažmo ministerstvem
životního prostředí. Následkem toho
(dle názoru Krajského soudu) došlo k
vydání nezákonného rozhodnutí.
Je-li tomu skutečně tak, nezbývá než
se podivit. Správní řád nikde neupravuje povinnost zkoumat zákonnost
vydaného závazného stanoviska, výjimky, souhlasu, popř. rozhodnutí dal-

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SONO PRO OB�ANY
�LENSKÝCH OBCÍ OP�T P�IPRAVILO A FINAN�N� ZABEZPE�ILO
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Stavební úřad vysvětluje
občanům Lovosic

OBEC

STANOVIŠT�

k�ižovatka ulic Prokopa Holého a Žižkova

LOVOSICE

parkovišt� mezi ulicemi Kostelní a Žižkova

parkovišt� u ulic Jablo�ová alej a Zvona�ova
LOVOSICE

ulice Krátká (u Kina)

P�IJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPAD�:

fritovací oleje
rtu�ové teplom�ry
akumulátory
mono�lánky
zá�ivky, výbojky
televizory, monitory
domácí elektronika

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpoušt�dla a �edidla
pesticidy

lednice
mrazáky
staré léky
fotochemikálie

ODPADY P�EDÁVEJTE OSOBN�. D�KUJEME.
SLUŽBA JE PRO OB�ANY BEZPLATNÁ.
PODROBN�JŠÍ INFORMACE POSKYTNE VÁŠ M�STSKÝ Ú�AD NEBO PRACOVNÍCI
SPOLE�NOSTI BEC ODPADY S.R.O. NA TELEFONNÍCH �ÍSLECH

� 416 532 697, 416 533 045.

LINKA PSYCHOPOMOCI
KRIZE? PROBLÉM? ZAVOLEJTE!

224 214 214

CO POSKYTUJEME







KDY ZAVOLAT?

224 214 214

psychopomoc@capz.cz

WWW.PSYCHOPOMOC.CZ

PODPORU V PSYCHICKÉ KRIZI
POMOC PŘI ORIENTACI V NEPŘÍJEMNÉ SITUACI
INFORMACE, KTERÉ VÁM POMOHOU NAJÍT
VÝCHODISKO
KONTAKTY NA ODBORNÍKY A ZAŘÍZENÍ
Z OBLASTI PROBLEMATIKY PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ
KVALIFIKOVANÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY,
KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ Z OBORU PSYCHOLOGIE
A PSYCHIATRIE NEBO ODPOVÍDAJÍCÍ ODKAZY



POZORUJETE NA SOBĚ ČI SVÝCH BLÍZKÝCH
PŘÍZNAKY KRIZE ČI DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ?
 dlouhodobá skleslost, pocity beznaděje,
prázdnota, nespavost, napětí, nechutenství,
nepřekonatelná únava, náhlé změny chování,
neklid, podivné myšlenky...



ŘEŠÍTE NĚJAKÝ MEZILIDSKÝ PROBLÉM?
 rodinný, manželský, partnerský, přátelský,
pracovní...



PROŽIL/A JSTE NĚCO VELMI NEPŘÍJEMNÉHO
A NEVÍTE, JAK SE S TÍM VYROVNAT?
 ztráta někoho blízkého, povodeň, požár,
autonehoda, rozchod, znásilnění, přepadení ...



POTŘEBUJETE INFORMACE ČI KONTAKTY TÝKAJÍCÍ
SE PROBLEMATIKY PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ?
 pro sebe, pro své klienty, pacienty, žáky,
přátele, známé, příbuzné...

Tento projekt zajišťuje
Česká asociace pro psychické zdraví - ČAPZ
Jelení 9, 118 00 Praha 1, tel./fax: 224 212 656, GSM: 777 783 019
info@capz.cz. www.capz.cz
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Rozsáhlá revitalizace pokračuje
Bez závažnějších problémů se zatím obešla revitalizace předměstí za ná- informováni a viděli všechny plány.
dražím. Jedna z největších investic ve městě posledních let je zhruba ve své
„Vždy se nám podařilo nalézt shodu
třetině.
a s obyvateli jsme se dohodli,“ říká Jan
Jakub.
Úpravy a změny však do časového
„Obyvatelé domů nejhlasitěji protes- O jejich provoz se tak budou moci potovali proti dětským koutkům, které starat přímo lidé z přilehlých domů,“ harmonogramu nazasáhnou a vše by
mělo být hotovo podle plánu, tedy do
měly vzniknout v jejich sousedství. vysvětluje místostarosta Jan Jakub.
Obávali se, že se po setmění stanou
V průběhu prací se řešila i řada drob- poloviny příštího roku. Celý projekt
místem setkávaní problematických ností, jako je např. umístění stání pro bude stát 31,5 milionů korun a většinu
a hlučných part dospívajicí mládeže. popelnice. Teprve v okamžiku realiza- peněz město získalo z Regionálního
Dohodli jsme se, že dětské koutky ce si totiž obyvatelé reálné úpravy uvě- operačního programu NUTS II Seve(pt)
oplotíme a na noc se budou zamykat. domili, přestože o nich byli předběžně rozápad.

Cena za teplo bude klesat
Lovosické domácnosti napojené na nový horkovod mají o 10% nižší cenu záloh pro odběratele včetně DPH,“
za jeden gigajoule než v minulých letech.
vysvětluje Milanen Peterka, jednatel
Tepelného hospodářství Lovosice.
Přesná cena je vypočítávána až podle
Existuje ale výrazný rozdíl mezi cenou
„Uvedená prodejní cena tepla z Lovotepla, které vyrábí Lovochemie a část- chemie je garantována na dobu tří let skutečných nákladů v daném roce, což
kou, kterou po obyvatelích požaduje nebo odběru 300 000 GJ, dle toho, co se také týká ceny pro rok 2010. V květnu
společnost Tepelné hospodářství Lovo- nastane dříve. Je to cena na předávacím po odstavení plynových kotelen byly nasice. Lovochemie prodává teplo za 232 místě bez DPH. Pro zajištění dodávky je příklad nižší náklady na nákup zemního
Kč/GJ, občané platí 530 Kč/GJ. Rozdíl třeba ještě dalších nákladů, které souvi- plynu oproti předpokladu. Rovněž úrok
tvoří především daň z přidané hodno- sejí s rozvodem a dodávkou tepla včetně z úvěru, vzhledem k průběhu čerpání,
ty a další náklady, které jsou potřeba k ztrát. Koncová uváděná cena je cenou je nižší než předpoklad. Cenu ovlivňuje
dopravení tepla od výrobce do domác- předběžnou dle předpokládaných ná- také množství dodaného tepla. Tedy záností.
kladů, která slouží pouze pro stanovení vislost na teplotě ovzduší a propustnosti
tepla vytápěných objektů.
skutečnost předpoklad
NÁKLADY NA DODÁVKU
„V předpokládané ceně tepla je zahr1 GJ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
nuta i výroba a dodávka tepla ze zemního plynu do doby odstavení zdrojů za
nákup plynu
234,94 298,98 274,47 360,88 366,34 63,81
leden a únor 2010. Splátka úvěru bude
nákup tepla včetně ztrát 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213,33
hrazena z položek odpisů, úroku z úvěru a zisku po zdanění. Cena tepla patří
elektřina
9,77
12,92
14,67
18,87
18,61
13,92
k tzv. věcně usměrňovaným cenám a její
úprava vody a chemikálie 0,34
0,71
0,64
0,38
0,59
0,48
vývoj stanovuje Energetický regulační
úřad. Jako přínos pro odběratele budou
poplatky ovzduší
0,05
0,06
0,06
0,04
0,05
0,00
v budoucnu nižší náklady na provoz a
nájem
66,91
65,04
66,84
67,04
71,80
26,67
údržbu vzhledem k záruce díla 10 let.
Rovněž v rámci díla byla provedena
mzdy
19,33
21,33
24,81
24,09
24,96
24,17
kompletní rekonstrukce ul. Kostelní,
sociální výdaje
6,74
7,46
8,27
8,45
8,62
8,21
kde by bylo nutné investovat do nových
opravy a údržba
10,87
10,73
11,16
12,75
8,47
12,38
stanic a rozvodů cca 10 milionů korun,“
vyjmenovává Peterka.
režijní náklady
6,41
4,26
5,78
3,16
4,11
3,81
Předpokládáná cena tepla od dodavapojistné
2,43
2,17
2,37
1,52
2,18
2,86
tele je tedy stanovena. V dalších letech
se budou postupně snižovat úroky z
odpisy
5,11
11,09
20,05
18,06
19,14
50,87
úvěru a odběratelé to poznají na klesaúrok z úvěru
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,31
jící ceně za teplo. Zásadní zlom v ceně
tepla v Lovosicích pak přinese rok 2019,
zisk
1,06
-9,33
-0,33
0,35
1,13
28,18
kdy bude úvěr splacen.
prodejní cena bez DPH
363,96 425,43 428,80 515,60 526,00 485,00
Horkovod začal fungovat na sklonku
DPH 5% - 2008,9; 9% - 2010 - 10% 18,20
21,27
21,44
46,40
47,34
48,50
loňského roku. Jeho stavba stála zhruba
80 milionů korun.
(pt)
prodejní cena včetně DPH 382,16 446,70 450,24 562
573,34 533,50

Rekonstrukce
v Novém Klapý je
zatím bez problémů
Investice za více než dvanáct milionů
korun zatím neřeší žádné potíže. Stavaři
pracují v Novém Klapý bez zádrhelů a
podle harmonogramu.
„Jedinou komplikací jsou odhalené přípojky plynu, o kterých jsme nevěděli, protože nebyly zaneseny v žádné dokumentaci. Jejich přeložky musíme odložit do doby,
než vyřídíme potřebná povolení. Průběhu
stavby se to nedotkne a ani ji to nezpozdí,“
říká místostarosta Vladimír John.
Dělníci budují nové chodníky, veřejné
osvětlení a kanalizaci. Pracovat v ulicích
budou do konce listopadu.
(pt)

Zemřel Roderick Slavík

V neděli 25. 7. 2010 zemřel ve věku
nedožitých 69 let pan Roderick Slavík,
vynikající fotograf, který nám všem
přiblížil hlavně naše České středohoří.
Byl jedním ze zakladatelů Občanského
fóra v Lovosicích a v letech 1990 – 94 a
období 2006 – 10 byl členem Zastupitelstva města Lovosice. Byl též předsedou
komise životního prostředí a právě ekologie byla jeho, dovolím si říci, posláním.
Za to všechno mu jistě patří naše vděčná
vzpomínka.
(Jan Kulhánek)



pozvánky

Swingový koncert
Swingový koncert, jehož hlavní hvězdou bude
lovosický saxofonista Jiří Kudrmann, se koná 16.
září v 18 hodin v kulturním domě Lovoš.
Přestože již v důchodu, pořád je aktivním hudebníkem a koncertuje mimojiné v hlavním městě. Sám
sestaví kvintet pro lovosický swingový večer a jeho
složení bude překvapením. Koncert proběhne v rámci
aktivit Swingové kavárny.
(as)

Václavská pouť

Řidiče ve Vchynicích nově pohlídají měřiče rychlosti
Vchynice se rozhodly řešit napjatou dopravní situaci rozmístěním radarů.
Ty budou hlídat rychlost projíždějících aut. Zastupitelstvo si od toho
slibuje zklidnění dopravy na silnici
nad místním pohostinstvím směrem
od Bílinky na Sulejovice.
Radnice zvažovala různé způsoby

jak zpomalit řidiče od semaforů, přes
optické brzdy až právě po radary. Vše
konzultovala s Policií ČR a z předložených návrhů bylo vybráno umístění
dopravního zařízení pro zobrazení
rychlosti projíždějícího auta s upozor-

něním řidiče na jeho aktuální rychlost, tzv. mikrovlnné měřiče rychlosti.
Tyto měřiče budou umístěny v obou
směrech. Odbor dopravy MěÚ Lovosice vydal povolení na umístění 2 kusů
měřičů v obci. Budou instalovány do
konce srpna 2010.
(as)

Pouť se koná v Lovosicích jako každý rok 28. září
na Václavském náměstí a v přilehlém okolí.
Kromě jiných se můžeme těšit na Václava Neckáře
se skupinou Bacily a Ondřeje Hejmu se skupinou Žlutý
pes.
(as)

Jaroslav Svěcený
Zveme Vás na koncert Jaroslava Svěceného, v
pátek 3.9.2010 od 18 hodin v Kostele sv. Václava
v Lovosicích.
(mk)
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Roste na Osmičce bolševník?

Po prázdninách se
Mozaika otevírá
dětem i rodičům
Hledáte zábavu pro své dítě a sami
se chcete vzdělávat? Můžete využít
služeb rodinného centra Mozaika,
které vzniklo v bývalých jeslích v
Přívozní ulici. Radnice nadšeným
maminkám dala k dispozici prostory a ony je s pomocí sponzorů samy
zrekonstruovaly.
Centrum nabízí řadu zájmových
kroužků pro děti, vzdělávací kurzy pro
rodiče a nebo doučování školáků.
„Od 30. srpna do 10. září bude denně od 9 do 12 hodin k dispozici volná
herna. Programy centra oﬁciálně začínají 13. září. Pro dospělé chystáme psychologickou, laktační, logopedickou
poradnu a poradnu o aromaterapii.
Plánujeme pro rodiče i kurzy angličtiny nebo jógy,“ říká Alena Ptáčková.
Rodiče se budou moci poučit o zdravé
výživě a nebo získají cenné rady při
návratu do zaměstnání po mateřské
dovolené. Bohatý program čeká i děti.
„Rádi bychom, aby se rodiče zapojili
do aktivit spolu s dětmi. Společně se
učili jazyk, cvičili nebo tvořili. Samotné malé děti pak mohou navštěvovat
taneční kroužek a cvičení,“ vysvětluje
Alena Ptáčková.
Kromě vyjmenovaného budou moci
děti využívat ještě vyučování angličtiny pro žáky 1. a 2. stupně nebo doučování českého jazyka, matematiky a
chemie.
Rodinné centrum mohou využít
rodiče, kteří potřebují na pár hodin
pohlídat své dítě a během té doby si
například obejít úřady nebo v klidu
nakoupit. Mozaika nabízí i prostory
k pořádání dětských narozeninových
oslav.
Bližší informace na www.rcmozaika.cz,
přihlášky podávejte osobně nebo emailem na mclovosice@seznam.cz.
(pt)

Aktuální program
Kulturního střediska Lovoš
tel.: 416 532 140
e-mail: kslovos@atlas.cz

www.kslovos.sweb.cz

Lovosičané se bojí bolševníků. Rychle se šířící a těžko likvidovatelný ple- mičce, je opravdu bolševník. Na dotaz
vel připomínají rostliny, které se objevily u takzvané Osmičky.
nám odpověděly pracovnice z Ochrany
přírody, krajiny a vodního hospodářství
Odborníci ovšem ujišťují, že rostlin se lina vyprodukuje obvykle 20 000 až 30 Naděžda Štětinová a botanička Václava
zahrádkáři nemusejí bát. Nejde o nebez- 000 semen, obzvláště vzrostlý jedinec až Velichová: „Na levém břehu Labe v arepečný plevel.
100 000. Semena si uchovávají klíčivost álu lesoparku Osmička roste naštěstí něNa Osmičce jsme 20. června napočí- 8 – 12 let. Dnes se uvádí na 600 lokalit kolik statných rostlin anděliky lékařské
tali 19 rostlin vyvolávajících podezření, a někteří botanici se domnívají, že jich (Archangelica oﬃcinalis synonymum
Angelica Archangelica). Rostlinu je
že jde o nebezpečnou rostlinu bolševník může být až třikrát tolik.
velkolepý. Nejvyšší rostlina dosahovala
V okolí Mariánských Lázní se napří- možné pro její mohutný vzrůst zaměnit
výšky zhruba 2,5 m (osoba na obrázku klad bolševník velkolepý rozšířil tak s bolševníkem velkolepým (Heracleum
měří 159 cm), obvod stonku u země dalece, že lázeňské město získalo dotaci mantegazzianum), ale je tu několik podčinil 21 cm. Semena vypadávala už při z Evropské unie na jeho likvidaci. Bol- statných rozdílů: bolševník má velice
hrubě
rýhovanou
lehkém dotyku.
lodyhu a výrazné
Obavy, že jde o
chlupy,
květenství
bolševník projevimá skoro ploché,
lo už více občanů.
listy jsou výrazně zuBolševník velkolebaté a nemá červeně
pý je impozantní
zbarvené lodyhy jako
rostlina pocházeandělika.“
jící z Asie, z obPracovnice odkalasti Kavkazu. Do
zují na fotogalerii
Evropy byl pravna internetu, kde je
děpodobně doveandělika velice dobře
zen jako okrasná
zobrazena a dále na
rostlina zahradnístránky přímo věkem knížete Metnované bolševníku.
ternicha v roce
http://gallery.stono1862 a vysazen v
ga.org , http:// www.
zámeckém parku
bolševnik.estranky.
Lázní Kynžvart.
cz/
Dorůstá až do
Pokud by někdo na
pěti metrů a jeho
(foto.Zdeněk Starý) svých
procházkách
bílá
květenství Rostlina dosahuje výšky až dva a půl metru.
– složené okolíky – mohou dosahovat i ševník se stačil rozmnožit na ploše 140 přece jen na bolševník narazil, budou
půl metru v průměru. Bolševník je dvou kilometrů čtverečních. Bude se likvido- pracovníci na odboru ŽP velice rádi za
až víceletá rostlina. Informace pořízená vat chemickými prostředky v době, kdy zprávu o výskytu, aby se s touto nebezz internetu praví, že jde o nebezpečný rostliny kvetou, a poté se bude sekat. pečnou invazní rostlinou mohlo účinně
invazivní druh, který je schopen ničit Projekt likvidace bolševníku velkole- bojovat.
Dodatek: Počátkem srpna už tam rostpůvodní ekosystémy na daném území. pého potrvá čtyři roky a bude stát 16
lina nebyla. Zřejmě ji někdo z opatrnosti
Fototoxické furanokumariny, které milionů korun.
bolševník obsahuje, mohou u člověka
Zeptali jsme se na MěÚ v Lovosicích zlikvidoval. Příště ji můžeme klidně ne(as)
způsobit vyrážku a puchýře. Jedna rost- zda rostlina, která se vyskytuje na Os- chat na Osmičce na ozdobu.
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Loď uvízla na jezu
Neobvyklou záchrannou akci zažila řeka Labe. Remorkér se snažil vypro- která je jediná svého druhu v republistit uvízlou loď.
ce,“ popisuje situaci reportérka Anna
Stará.
(as, pt)
„Ve čtvrtek 22. července v 15 hodin
se u rozestavěné vodní elektrárny v
Píšťanech uvolnila na Labi špatně
ukotvená nákladní loď naložená pískem. Vydala se logicky po proudu
a uvízla na jezu,“ vyprávěl v pátek
promáčený tramp z Krupky, který na
břehu Labe na píšťanské straně strávil
děsivou noc.Liják té noci byl opravdu
mimořádný.
Uvízlou loď teprve v sobotu společnými silami vyprostily ze zajetí náš
nejsilnější kolesový remorkér Beskydy
z Děčína a další dva menší remorkéry.
Farní charita Lovosice je jednou z
„Při odjezdu do domovského přístalovosických neziskových organizací,
vu v Děčíně remorkér dlouze houkal
Loď svou přední částí přečnívala 15 metrů přes jez. Po třídenním úsilí se koneč- která vznikla v devadesátých letech na
na pozdrav. Z toho zvuku bylo jasně
znát, jak je kapitán pyšný na svou loď, ně pohnula a byla vytažena. Hlavním tahounem byl kolesový remorkér Beskydy. trhu sociálních a sociálně-charitativních služeb.
V posledních několika letech doznala
vývoje a je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Lovosicích. V
současnosti provozuje v Lovosicích několik sociálních služeb či zařízení, jednak
Lovosická radnice zahájila rozsáhlé rekonstruce v části města za nádražím jaký vhodný dotační titul. U dotačních nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a v Novém Klapý. Na revitalizaci zatím čeká Teplická čtvrť u hřbitova, která titulů však na dotaci není právní nárok a (Amicus), sociálně aktivizační službu
vznikla v 80. letech a stav místních chodníků a silnic není nejlepší.
velmi často je nutné žádat i opakovaně. pro rodiny s dětmi (Amicus), pečovatelPokud je i tato fáze přípravy projektu skou službu, charitní šatník, tzv. terénní
Radnice přiznává, že v současné ﬁ- hájení vlastní realizace. V současné době úspěšná, pak již zbývá jen vypsat výbě- službu pro sociálním vyloučením ohrorové řízení na zhotovitele vlastního sta- žené jedince nebo rodiny nebo půjčuje
nanční krizi musí prostředky na opravy jsou dvě možné cesty.
teprve najít.
„První možností je uhradit celou akci vebního díla a následně práce provést,“ kompenzační pomůcky.
(pt)
„Stav chodníků a povrchů komunikací z vlastních prostředků a nebo shánět ně- dodává Dlouhý.
Nízkoprahové zařízení pro děti a
v uvedené místní části je nám dlouhomládež mohou občané Lovosic nalézt
době znám. Je třeba si však říci že ne
v suterénní části lovosické ubytovny v
všechny komunikace jsou ve vlastnictví
Nádražní ulici. Toto zařízení je určené
města. Komunikace v ulicích Jabloňová
dětem a mládeži od 6 do 26 let, které jsou
alej, částečně pak Smetanova a Teplická
ohroženy sociálně nežádoucími jevy
je ve vlastnictví Krajského úřadu Ústecnebo jsou ze sociálně znevýhodněného
kého kraje, kde opravy a údržbu zajišťuje
prostředí a zároveň pocházejí z LovoSpráva a údržba silnic. Stav těchto komusic nebo jeho okolí. Amicus je otevřen
nikací je jejich vlastníkům neustále zdůkaždý pracovní den vždy od 14.00 hod
razňován, ale bohužel nemají ﬁnanční
do 19.00 hod a nabízí celou škálu volprostředky na jejich obnovu. Navíc letošnočasových, vzdělávacích, sportovních
ní zima zapracovala nejen na chodnících
nebo kulturních aktivit. Jednou z aktivit
a komunikacích v této místní části, ale po
je rovněž taneční kroužek, v rámci kteměstě celkově,“ popisuje postup Martin
rého v roce 2007 vznikl dnes úspěšný
Dlouhý, vedoucí odboru Správy města a
taneční soubor Lačho Amicus. Lačho
regionálního rozvoje
Amicus vystupuje nejen na společenskoNa realizaci jakékoliv opravy, rekon-kulturních akcích pořádaných v Lovostrukce, či investice je třeba nejprve
sicích, ale rovněž s velkým úspěchem
mít k dispozici ﬁnanční prostředky ve
vystupuje během celé řady soutěžních či
schváleném rozpočtu města pro zpraconesoutěžních festivalů v Ústeckém kraji,
vání projektové dokumentace. Součástí
ale i v zahraničí. Pro letošní prázdninové
je i ocenění soupisu prováděných prací.
měsíce bude připravena celá řada poV ideálním případě je prvním krokem
znávacích a zážitkových výletů do okolí
schválení investičního záměru v zastupiLovosic, stejně jako po České republice.
telstvu města. Tím je jasně deklarováno,
Vedle toho bude pro děti a mládež, které
v případě schválení zastupitelstvem, že
navštěvují nízkoprahové zařízení, přitento projekt má politickou podporu a
praven na začátku srpna týdenní pobyt
má snad i šanci na vlastní ﬁnancování
u Máchova jezera. Nedílnou součástí
projektu. V roce 2010 nejsou ve schválebude také účast na různých tanečních
ném rozpočtu města ﬁnanční prostředky
festivalech v Ústeckém kraji. Zařízení je
na zpracování projektové dokumentace
v současnosti ﬁnancováno z prostředků
na rekonstrukci chodníků v uvedené
Evropského strukturálního fondu, které
Hustý černý dým se valil 15. července z objektu bývalé lovosické olejny. Snímek
místní části. Následně pak přichází vlastjsou prostřednictvím veřejné zakázky na
ní zpracování projektové dokumentace a byl pořízen až z křižovatky u hlavního nádraží a je dílem náhody. Z objektu se kouřilo „Zajištění vybraných sociálních služeb
korekce rozsahu prováděných zásahů v snad jen tři minuty. V jedné ze starých nádrží se vznítil mazut a glycerin. Pravděpo- ve vyloučených lokalitách 2010 – 2012“
dané lokalitě. Pokud proběhne tato pří- dobnou příčinou vzniku požáru bude zřejmě neopatrné počínání jednoho ze zaměst- redistribuovány Krajským úřadem Úspravná fáze je před námi problematika nanců, který plamenem likvidoval staré železo. Od ohně se pak vznítil obsah nádrže. teckého kraje.
(as)
zajištění ﬁnančních prostředků pro za- Není vyloučeno, že dlouhotrvající vedra přispěla ke snadnějšímu vznícení.
(Petra Szaﬀnerová Bímonová, ředitelka Farní charity Lovosice)

Farní charita
Lovosice - Amicus

Peníze na revitalizaci Teplické čtvrti zatím chybí

V Lovosicích opět hořelo
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Den letectva
oslaví Lovosice
vzpomínkami
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Příběh psa s maturitou
Do ruky mne šťouchne studený čenich. „Hodná Meny,“ říkám a automaticky sundám ruku z klávesnice. Ale ještě dřív, než se dotknu psí hlavy, uvědomím si, že to není Menynka, kdo si přišel pro pohlazení. Menynka přece
odešla. Navždycky. A můžeme na ni už jen vzpomínat…

▶ pokračování ze strany 1

Za instalací pamětní desky stojí nadšenci, kteří se tak snaží, aby lidé nezapomínali
na bojovníky za svobodu.
Otta Sulek se narodil v Lovosicích
1.4.1924. Protože rodina byla po obsazení naší republiky fašisty pronásledována
Gestapem, byli nuceni všichni v roce 1938
opustit republiku. Zakotvili až v Kanadě.
Za druhé světové války dosáhl Otto Sulek
v kanadském letectvu RCAF hodnosti Pilot Oﬃcer. Do Čech mohl až v roce 1974,
protože jako příslušník kanadských branných sil nemohl za železnou oponu. V létě
1974 se ocitl na pět dní v Lovosicích. Sám
tuto informaci potvrzuje v dopise, jehož
překlad jsme získali díky Jiřímu Skalskému. Otto Sulek zemřel v červenci 2007
ve věku 86 let v městečku Peterborough
(provincie Ontario).
Na místě odhalení pamětní desky obyvatelé Lovosic také poprvé uvidí novou
knihu „Českoslovenští letci v RAF–litoměřický region“, která bude zároveň od
17. září v prodeji. Kniha bude díky svému
celospolečenskému významu hledat velmi
těžko v tomto regionu konkurenci. Kniha
o lidech, kteří v boji proti fašismu a za
svobodu svého národa nasazovali vlastní
životy, má cenu, která stojí na žebříčku
hodnot úplně nejvýš.
Autoři spolu s Annou Starou, která
knihu připravila do tisku, by rádi touto
cestou poděkovali všem sponzorům, kteří
realizaci knihy umožnili. „Máme radost,
že všichni oslovení sponzoři bez výhrad
podpořili naši snahu,“ říkají realizátoři
díla. „Těší nás, že všichni bez výjimky pochopili, jaký význam bude mít tato kniha
pro náš region.“
Zdeněk Najman zúročil touto cestou
svůj celoživotní zájem – sbírání informací
o těch, kteří za druhé světové války projevili mimořádnou statečnost. Svou práci
měl ale pouze v rukopise a z větší části byla
publikována jen v lovosických novinách.
Tomáš Rotbauer přišel s nápadem napsat
knihu, protože se o své vlastní vůli rozhodl
těmto letcům vzdát hold nejen tím, že jim
v regionu pomáhá instalovat pamětní desky. Obrátil se na Annu Starou, o níž věděl,
že má s realizací knih už nějaké zkušenosti. Sehnal pro knihu kvalitní fotograﬁe
letců, doplňující informace z archivů i od
pozůstalých a sehnal sponzory.
Anna Stará přiznává: „Nikdy jsem se
sama podobnému tématu nevěnovala.
Toto téma je ryze mužské a vyžaduje
znalost historie a odborné vědomosti. Na
druhou stranu práce mi přinesla další velkou zkušenost s přípravou knih a další tři
zakázky. Je to velká škola. Učím se hodnotit význam cizích prací a ráda pomůžu na
svět novým knihám, i když nebudu jejich
autor, ale ten, kdo je pomůže realizovat,
tedy redaktor. Mám radost, že tu objevuji
lidi, kteří píšou nebo celý život sbírají cenné podklady. Hodnotné informace stojí za
další zpracování.“
(as, pt)

Je to víc než jedenáct let, co jsme dospěli
k rozhodnutí, že by nás na našich cestách
měl provázet vodicí pes. Vyřídili jsme si
všechny formality, absolvovali patřičná
školení, z instruktážní kazety jsme se učili
na jaké povely bude náš příští průvodce
zvyklý a pak už jsme jen čekali, koho nám
pracovníci Střediska výcviku vodicích psů
v Praze-Jinonicích vyberou. V říjnu 1999
přišla zpráva, že černá labradorka Menea
z Vlčí stepi úspěšně složila zkoušky a je
připravena stát se nám „kompenzační
pomůckou pro nevidomé.“
Nastaly dny vzájemného poznávání,
sžívání, secvičování. Nejprve v areálu výcvikového střediska, po několika dnech
doma pod dohledem cvičitelky – a potom
už to bylo jenom na nás. Nikdy dřív jsme
pejska neměli, a tak začátky nebyly zrovna
lehké. Z nevědomosti jsme se dopouštěli
řady chyb, problémy byly i s mnohými lidmi. Pořád ještě přetrvává názor, že vodicí
pes je chudák, kterému je třeba zpříjemnit
život hlazením a pamlsky, nejlépe bez
vědomí jeho nevidomého pána. Někomu
je zase trapné upozornit, že se ten krásný
labrador zavrtal do útrob nákupní tašky a
vytáhl si svačinku. A protože pes nebyl za
svůj přestupek včas pokárán, pochopitelně
to bral jako akci dovolenou a při nejbližší
příležitosti ji chtěl zopakovat.
Mnozí lidé také nemohli pochopit, jak
to že vycvičený pes se teprve učí, kudy a
kam chodit. Neuvědomovali si, že ve škole
se sice pejsek naučí řadu dovedností, jako
je vyhýbání se překážkám a výmolům, vyhledávání dveří, schodů, značených přechodů, ví, co je doleva a kam má zabočit,
když slyší povel „vpravo,“ dokáže vyřešit
řadu situací, ale kde je v Lovosicích pošta a
kam se chodí pro chleba, to se může naučit teprve na místě.
S nepochopením jsme se občas setkávali při procvičování některé dovednosti.
Jednou jsem třeba při venčení úmyslně
upustila rukavici a dala povel, aby Meny
přišla a podala mi ji. „Nechte toho psa na
pokoji, já vám to podám sama,“ ozvala se
kolemjdoucí paní.
Menea v Lovosicích brzy zdomácněla
a vodila svého pána po známých trasách
rychle a bezpečně. Odvážil se s ní i do míst,
která znal pouze z popisu a získal spoustu
nových známých, především pejskařů.
Časem se zorientovala i v Litoměřicích,
Ústí nad Labem nebo v Praze, a tak mohli
cestovat zcela samostatně.
Když jsme měli Menynku něco přes půl
roku, vypravili jsme se s partou na velký
turistický výlet. V rámci tradičního „Putování okolím Lovoše“ nás autobus vyvezl
na Bílku a odtud se pokračovalo na Milešovku. Cvičitelka předem upozorňovala,
že vodicí psi nejsou připravováni na práci
v terénu, takže při turistice musí jít pes jen
na vodítku nebo běhat volně. K našemu
velkému překvapení Menea vyrazila za
houfem nejzdatnějších turistů a brzy jsme

o ní a manželovi nevěděli. Nedovedete si
představit, kolik strachu jsme cestou na vrchol zažili. U každého většího srázu jsme
se obávali, že se do něj zřítili. Ostré kameny navozovaly představu zlomené nohy či
rozbité hlavy… To překvapení, když nás
na vrcholu čekali oba už nasvačení, odpočatí, jen trochu nervózní, kde se všichni
loudáme! A tak jsme poznali, že Menea
je i zdatná turistka, která pána bezpečně
provede, i když budou na cestách číhat
všelijaké nástrahy.
Při jednom výletu u Úštěka jsme se dostali k rozvodněnému potůčku. Vedla přes
něj jen úzká kláda. Meny manévrovala tak
obratně, až manžela dostala přesně na kládu a sama se vedle něj brodila až na druhý
břeh.
Jestliže se o vodicích psech říká, že jsou
to „psi s maturitou,“ pak Menea složila „psí
doktorát.“ V červnu roku 2001 jsem měla
podstoupit operaci očí v ústecké krajské
nemocnici. Protože mne tam na plánovaný třínedělní pobyt odvezl tchán autem,
dozvěděla jsem se už při přijetí, že na cestu
domů nebudu mít nárok na sanitu. Po několika dnech se však ukázalo, že operace
by neměla žádané účinky, naopak tu bylo
riziko, že i o ten svůj zbytek zraku přijdu, a
tak jsem byla nečekaně propuštěna domů.
Než jsem tu situaci jaksepatří strávila,
stála u mé postele nová pacientka a sestra
na mne pospíchala, abych co nejrychleji
uvolnila místo. Ono se řekne „jste propuštěná,“ ale jak se s rozkapanýma očima a
těžkou taškou dostat alespoň na nádraží?
Nikdo, kdo by mne mohl doprovodit,
nebyl k dispozici, a tak jsem se nakonec
svěřila telefonicky manželovi. „Za dvacet
minut nám jede vlak, my to s Menynkou
nějak zvládneme,“ uklidnil mne a zavěsil.
A ačkoliv mne v nemocnici Menea navštívila jenom jednou, suverénně ho dovedla
Ústím a areálem až k výtahu. Stejně jsem
byla ale na pochybách, jak cestu domů
zvládneme. Menea do té doby dělala čest
svému jménu (Pietro Menea byl slavný
sprintér). Určitě jí nebudu stačit.
Moje obavy byly zbytečné. Nevím, jak
pochopila, že je situace závažná, ale šla
s námi velice pomalu a opatrně, hledala
nejschůdnější cestu a každou chvíli se
ohlížela, jestli nezaostávám. Bylo smutné a
zároveň krásné vědět, že pes měl pro to, co
je třeba udělat, víc pochopení, než sestry
a lékaři krajské nemocnice, kterým bylo
úplně jedno, jak se já, prakticky nevidomá,
dostanu domů.
Rozhodně se nedá říci, že by s námi měla
Menynka jednotvárný život. Mohli jste
ji potkat při pochůzkách městem, ležela
pánovi u nohou, když se zúčastňoval veřejných zasedání městského zastupitelstva
nebo jiných schůzí a shromáždění, přinášela radost dětem do škol i obyvatelům
zařízení pro seniory, kam jsme byli zváni,
abychom popovídali o životě beze zraku.
Nechyběla při sportovních akcích pro

zrakově postižené, procestovala s námi
pěknou řádku míst po Čechách i Moravě a vytáhla pána na nejeden kopec. Ani
při kulturních akcích nechyběla a vždy se
chovala vzorně. Tedy – až na dva případy.
Poprvé to bylo při vystoupení Iva Jahelky
v kulturním středisku Lovoš. Když se po
úvodní písničce ozval potlesk, vstala a naznačovala, že když se tleská, je konec a jde
se domů. A ona nemá ráda návaly u šatny.
V litoměřickém kulturním domě si zase
dopřála svůj první divadelní štěk. Představitel opilce byl na jevišti tak věrohodný, že
vstala a hodně hlasitě mu vysvětlila, co si o
takovém chování na veřejnosti myslí.
Ráda se také setkávala se svými psími
kolegy na akcích pro držitele vodicích
psů. Soutěžení ji moc nebavilo, byla spíš
„pejsek pro praktický život.“ Přesto několikrát získala plný počet bodů za cviky
poslušnosti a jednou dokonce obsadila 5.
místo na Mezinárodním mistrovství ČR
ve výkonu vodicích psů.
A jak běžel čas, z hravého psího puberťáka se stala psí dáma, pak usedlejší stařenka, která už má své nároky na pohodlí a
názory na to, jestli se zrovna teď má jít na
poštu nebo raději odpočívat na měkkém
pelíšku. Nechali jsme si tedy upravit byt
tak, aby se tam pohodlně vešli dva pejskové a když Menea slavila deset let obětavé služby, požádali jsme v jinonickém
výcvikovém středisku, aby začali vybírat
nějakou šikovnou nástupkyni. Byli jsme
docela rádi, že vhodný pes nebyl k dispozici hned. Vloni na podzim byly Lovosice
kvůli úpravám komunikací tak rozkopané, že chodit po nich bylo problematické i
pro zdravé lidi. Menea díky své dlouholeté
praxi a inteligenci nutné pochůzky poměrně dobře zvládala, i když bylo znát, že
ji to stále více vyčerpává.
Pak nastala tuhá zima a my si jen přáli,
aby už přišlo jaro a s ním nový pejsek,
který by ji zbavil náročných povinností a
zároveň ji rozveselil. Při jedné kontrole u
veterináře se však ukázalo, že to, co jsme
považovali za projevy stáří a následky
dlouhé zimy, jsou příznaky zhoubné nemoci. Byla to krutá rána. Pan doktor Petráš se staral, jak mohl, aby jeho oblíbená
pacientka netrpěla a prožila poslední dny
důstojně.
Do výcvikového střediska jsme poslali
zprávu, že nový pejsek bude bohužel
potřeba co nevidět. Z těch právě rozcvičených si po několikerém vyzkoušení manžel vybral světlého labradora Art-Pluta.
Začátkem června jsme zajeli do Prahy
všichni. Menynka byla v ten den ve zvlášť
dobré kondici, vůbec neprotestovala, když
se od vlaku nechal manžel doprovázet cizím psem a klidně se věnovala mně. Ale v
dalších dnech se její stav rychle zhoršoval.
Kdo ví, třeba v té Praze poznala, že smečku odevzdá do spolehlivých tlapek a že
tedy může konečně odejít…
Do ruky mne znovu šťouchne studený
čenich. „Máš pravdu, Pluto, nedá se jenom
vzpomínat. Všichni se teď oblékneme a
vyrazíme do města. Musíš se naučit, kam
se tu chodí pro chleba.“
Stanislava Krajíčková

7

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Začíná unikátní seriál:

188 pohlednic starých Lovosic
Zpravodaj má k dispozici unikátních 188 pohlednic starých Lovosic.
Neuvedeme od koho byly získány,
aby dotyčná osoba nebyla vystavena
nežádoucímu útoku zájemců. Materiály obsahují pouze oskenované přední strany pohlednic, a tak se mnohdy
nedá zjistit, jak je stará a co vlastně
zachycuje. Z poštovního razítka a z
popisu na zadní straně bychom se
dozvěděli více.

Tyto pohlednice by mohly být využity ve vznikajícím muzeu, které má
být zřízeno v Pfannschmidtově vile.
V budoucím muzeu by totiž mohly
sloužit nejen k prohlížení individuálním zájemcům, ale i školním třídám
k rozšíření vědomostí o místě, ve kterém žijeme, nebo jako studijní materiál pro vysokoškolské práce, apod.

Zpravodaj Vám bude jednotlivé fotograﬁe přinášet postupně a v tomto
vydání seriál zahajujeme. Starými
Lovosicemi nás provede Jan Rössler,
který možná vlastní nejvíce fotograﬁí starých Lovosic, co nám výjevy z
minulých dob vlastně prozrazují. V
následujících číslech by se měl čtenář
vždy setkat s jednou fotograﬁí opatřenou komentářem.
(as)
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Představují se
lovosičtí Skauti
Skauting
je
pro lidi, kteří
mají rádi krásy
přírody a chtěli
by pomáhat jiným.
Skauting je pro
děti od 10 do 14
let, ale pokud ti je méně, nezoufej, jsou
i Vlčata a Světlušky, což jsou v podstatě malí skauti. Nejbližší skautský
oddíl je u nás v Lovosicích, tak proč
toho nevyužít ? Jmenujeme se Šipka
Lovosice a rádi uvidíme nové tváře.
Šipka se pravidelně schází na schůzkách každý týden ve středu v klubovnách od 16 do 18 hodin. Vždy po
týdnu se střídají oddílové a družinové
schůzky. Při oddílových schůzkách
připravuje program vedení oddílu a
účastní se ho všechny družiny.
Náplní oddílových schůzek je skautská praxe jako vázání uzlů, vysílání
morseovky, první pomoc nebo práce s mapou a buzolou. Dále se hraje
na oddílových schůzkách plno her
a soutěží, ve kterých je možnost získat „nějaký ten bod” do celoročního
bodování. Program družinových
schůzek připravují rádci družin. V
menším kolektivu družiny podnikají
plno zajímavých her, soutěží, procvičení základních dovedností, které by
měl zvládnout každý člen oddílu. Je-li
pěkné počasí, probíhají schůzky venku v okolí klubovny.
Nedílnou součástí činnosti oddílu
jsou výpravy do okolí Lovosic, na které se vyráží jednou za 14 dní v sobotu.
Výpravy směřují nejčastěji do přírody,
do lesa, kde se dá dělat plno zajímavých věcí – rozdělávání ohně, bojové
hry, sportovní hry (např. oblíbená
oddílová hra „trojnožky”) nebo poznávání a pozorování přírody. Občas
se koná táboření pod stany, nebo víkendový pobyt v nějakém objektu.
Vyvrcholením celoroční činnosti
oddílu je letní skautský tábor, na který
Šipka tradičně vyráží do Stvolínek,
obce nedaleko České Lípy. Po tři
prázdninové týdny se chlapci a děvčata starají o to, aby tábor fungoval,
pomáhají v kuchyni při přípravě jídla, drží noční hlídky, vyrábí táborové
stavby, ale hlavně stráví 3 týdny v podsadových stanech uprostřed lesa. K táboru neodmyslitelně mimo jiné patří
koupání, noční hry, táborové ohně,
činnosti, které si jen těžko vyzkoušíš v
klubovně jako práce se sekerou a nožem, stavba stanu, práce s celtou nebo
nouzové přespání v přírodě, a hlavně
celotáborová etapová hra.
Pokud by ses chtěl stát skautem tak
navštiv stránky www.sipka.lovosice.
net anebo nás navštiv v klubovně nad
supermarketem Penny v druhém patře budovy, kde sídlí DDM Elko, vchod
máme stejný jako ‘‘hudebka‘‘, která
sídlí pod námi.
(Lovosičtí skauti)
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Výtvarka na ZUŠ
pomáhá i při výběru
povolání

Lucie Joštová, 15 let, výtvarný
obor ZUŠ: „Dáma v červeném“
Chodit do ZUŠ v Lovosicích na obor
výtvarná výchova se už mnohým vyplatilo.
Žákům tohoto oboru se nejednou
podařilo uspět na školách, kde je obor
výtvarná výchova jeden z nezbytných
předmětů. Schopnosti tohoto druhu
lze uplatnit při studiu architektury, na
pedagogických školách, stavebních průmyslovkách a na dalších uměleckých
školách s výtvarným zaměřením. Učitelka Ludmila Jelínková doporučuje rozvíjet schopnosti dětí už od první třídy. Lze
začít i později, třeba na gymnáziu. Ale
pokud se mají dostavit nějaké výsledky,
je potřeba ZUŠ navštěvovat alespoň čtyři roky. Pak se dá v optimálním časovém
předstihu mnoho naučit a dá se připravit
dostatečné množství prací na prezentaci
k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy. Do lovosické ZUŠky docházejí i dospělí. Jsou to rodiče některých
dětí, ale mohou sem docházet ti starší i
bez dětí.
(as)

Fotbal

FK LOVOCHEMIE Lovosice
KRAJSKÝ PŘEBOR - MUŽI
so 4. 9. 10.15 Lovosice „A“ – Žatec
so 18. 9. 10.15 Lovosice „A“ – Modrá
II. TŘÍDA - MUŽI
ne 12. 9. 17.00 Lovosice „B“ – Polepy
ne 26. 9. 16.30 Lovosice „B“ – Černiv
KRAJSKÝ PŘEBOR I. A třída - DOROST
so 4. 9. 14.00 Lovosice „A“ – Srbice
so 18. 9. 14.00 Lovosice „A“ – Benešov n. P.
III. TŘÍDA - DOROST
ne 12.9. 14.00 Lovosice „B“ – Milešov
ne 26.9. 13.30 Lovosice „B“ – České Kopisty
OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
ne 5.9. 14.30 Lovosice – Podlusky
st 15.9. 17.00 Lovosice – Bechlín
ne 19.9. 14.00 Lovosice – Třebívlice
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
so 11.9. 10.00 satelitní turnaj
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Házenkáři bilancují a vyhlížejí novou sezónu
To, že házená je jediným sportem v Lovosicích a hraje nejvyšší republiko- července na atletickém hřišti. Do přípravou soutěž, není potřeba zdůrazňovat. Uplynulá sezóna 2009/10 z pohledu vy se zapojilo dvacet hráčů a tato probíběžného fanouška a vytčeným cílům zůstala trochu za očekáváním.
hala převážně v domácím prostředí, kde
byla využívána atletická dráha, venkovní
O jakýsi zpětný pohled a nástin do učit. S jejich příchodem stouplo družstvu hřiště, posilovna a sportovní hala. Tréninky byly naplánovány pondělí-sobota,
sezóny budoucí jsme požádali předsedu i sebevědomí, ale asi až nezdravě.
oddílu házené Václava Kubíčka.
Je to paradox. Já jsem přesvědčen, že úterý-čtvrtek-sobota dvě fáze. První tři
jsme měli nejzkušenější družstvo za po- týdny byly ryze kondičního charakteru.
Napřed zhodnoťte prosím uplynulou sledních 5 let, a přesto jsme udělali nej- Od čtvrtého týdne přesun do haly, kde
sezonu z pohledu celého oddílu háze- horší výsledek, i když 5. místo v nejvyšší byla příprava zaměřena na herní činnosti
né.
extraligové soutěži v ČR, je tak špatné? jednotlivce. Na konci tohoto bloku, přesNaši nejmenší tj. minižáci, mladší žáci Nejsme neskromní za stávajících ﬁnanč- něji 13. srpna první přípravné utkání, s
družstvem Drážďan v naší hale.
a starší žáci obsazují s železnou pravidel- ních podmínek? Toť dilema.
Na konci pátého bloku (20.-22.srpna) je
ností nejvyšší příčky soutěží v kraji a bylo
tomu tak i v uplynulé sezóně. Starší žáci
Jaké předpokládáte změny v hráč- účast na turnaji v rakouském Linzi. Jedná
v celorepublikové soutěži nepostoupili ském kádru a realizačním týmu? Je sta- se o čtyři zápasy. Ve dnech 27.-28. srpna
do ﬁnále (tj. mezi posledních 6 družstev noven pro nadcházející sezónu nějaký proběhne v naší sportovní hale již 6. ročv ČR) a skončili mezi posledními deseti cíl či spíše očekávání? Údajně má dojít ník memoriálu Františka Arnošta, kterého
družstvy. Nejslabším článkem byla druž- ke změně systému extraligové soutěže? se zúčastní čtyři družstva. Ve středu 1.září
nastoupíme k poslednímu přípravnému
stva dorostenců. Mladší dorostenci se v Kdy tato začne a je určen hrací den?
1. lize po velmi nevyrovnaných výkonech
Z družstva odchází David Kalous do utkání, a to proti Dukle Praha v 18 hodin
nakonec udrželi, starší dorostenci, a to Karviné, Radek Miler do německé soutě- v hale Chemik. A pak již 11. 9. ostrý start
mě rmoutí nejvíce, po více jak 25 letech, že, končí Šoltés, Sochor a Jablonka. Tomáš do extraligové soutěže v Plzni.
sestoupili do 2. ligy. Muži skončili dvě Kratochvíl má stále zdravotní potíže. Do
Alfou omegou vrcholového sportu
místa od medaile. Takže, když to shrnu, družstva, které povede i v letošní sezóně
rozhodně nejslabší sezóna za posledních Vojtěch Srba, se po ročním působení v jsou ﬁnance. Jak jsou zajištěny i pro dal5 let.
Německu vrací brankář Luděk Kylíšek, ší sezónu? Jak se podílejí sponzoři?
Tady bych si dovolil malou poznámku,
novým hráčem, který se objeví na postu
Ligový A-tým vstupoval do soutěže s spojky, je Pavel Chroustovský z Dukly že nejen vrcholový, ale i výkonnostní a
vyššími ambicemi, než se podařilo v ko- Praha a na pravém křídle Jakub Škvařil, nakonec, ani ten rekreační sport, se bez
nečném výsledku (5. místo v extra lize- též z Dukly Praha, oba podepsali dvoule- ﬁnancí neobejde. Rozhodujícím ukazapozn. red.). Jaké máte vysvětlení?
tou smlouvu. S družstvem absolvuje pří- telem výše rozpočtu je především druh
Odešli bratři Kylíškové a Radim Vaněk pravu další náš odchovanec Milan Berka, sportu a výše soutěže, kterou hrajete. Náš
(všichni zahraniční angažmá). Naopak se který se po zranění vrací ze zahraničního rozpočet je 3 mil. Kč pro 9 družstev, které
vrátili družstvo posílit odchovanci Šuma angažmá. V případě, že mu jeho zdravot- obsazujeme do soutěží. V naší extralize
a Krahulík, posilou byl jistě i David Ka- ní stav umožní plně absolvovat přípravu, je to jeden z nejnižších rozpočtů. Na této
lous. Příprava včetně přípravných turnajů objeví se i on v kádru družstva pro nastá- částce se podílí zhruba 30 sponzorů s
a zápasů naznačovala, že máme dobře vající sezónu. U družstva po dlouholetém různě vysokými příspěvky. Samozřejmě
sestavené družstvo a, že útok na nejvyšší působení končí na vlastní žádost Standa se snažíme kontaktovat další podnikatelpříčky může začít, ale… Ztráta povinných Dorn a na postu vedoucího družstva ho ské subjekty, které by nám pomohly náš
bodů v úvodu soutěže v Třeboni a doma nahradí Pavel Haken, dosavadní vedoucí rozpočet navýšit. Nově se chystáme zřídit
s Jičínem družstvo silně poznamenalo na dorosteneckých celků. Na postu trenéra a post manažera klubu, který by měl zajistit
(jv)
psychice. Problémový byl post brankáře, maséra beze změn. Cílem jsou samozřej- navýšení rozpočtu.
kde po ukončení závodní činnosti Milana mě příčky nejvyšší, tj. medailové.
Voláka v rozehrané soutěži, příchozí AlePo čtyřech letech dochází ke změně
xandr Šoltés ani zůstávající Honza Šálek hracího systému. Ruší se PLAY-OFF po
nebyli ve vypjatých zápasech dostatečnou základní části. V letošním ročníku se
oporou. Družstvo, které hodně chtělo, družstva rozdělí po základní části na prvZe širší nabídky dnes vybíráme:
naopak pod tlakem veřejnosti nehrálo ních 6, která budou bojovat dvoukolově
David Soukup - Cestovní kniha (audobře a v základní části dokázalo jen 10x systémem každý s každým o titul MISTR tem po Čechách, Moravě a Slezsku),
zvítězit, a to je málo, abychom mohli po- ČR, (do postupové tabulky se započítáva- Miroslav Moravec - Libochovice, Hámýšlet na vyšší příčky.
jí jenom body ze vzájemných zápasů) a zmburk a okolí na starých pohlednidruhých 6 stejným systémem o udržení v cích, Cykloprůvodce - Ústeckem a LiJaká byla návštěvnost v minulé sezo- extralize.
bereckem na kole i pěšky a bonus Český
ně? Jistě na to měly vliv i výsledky.
Ročník 2010/2011 Extraligy házené ráj, Ústecký kraj – turistická mapa
Nijak razantní změna nenastala. Ti skal- mužů začíná 11. září 2010. Naše družstvo
Integro - Krásné vyhlídky Českého
ní fanouškové chodili pořád a snažili se zajíždí k prvnímu utkání v sobotu do středohoří, Integro - Historie a současdružstvo podpořit, zvláště, když se neda- Plzně.
nost mikroregionu
řilo. Ti, co zaplňují halu podle výsledků a
Hracími dny v Lovosicích jsou soboty
Oldřich Doskočil - Děčany, Solany,
umístění v tabulce, tak ti ubyli. V případě od 17:00 a středy od 18:00. V případě te- Lukohořany, Semeč, Anna Stará - Žilepších výsledků věřím v zaplněnou halu levizních přenosů je hracím dnem neděle voty hudbě zasvěcené (nejlepší profefandících diváků.
10:30 a to na ČT 4.
sionální muzikanti z regionu), Alfonz
Kompletní rozlosování připravíme pro Dopsch - Bitva u Lovosic 1756
Kádr se v minulé sezóně změnil a diváky na prvním mistrovském utkání
Mapy, CD, obrázky starých Lovosic,
přišli zkušení hráči. Jak hodnotíte jejich doma.
drobné suvenýry
zapojení a práci pro tým?
K dostání je zde také každý měsíc loZkušení hráči do kolektivu dobře zaJak byla naplánována příprava A týmu vosický Zpravodaj. Je určen především
padli, přinesli do tréninků profesionální na nadcházející sezonu?
těm občanům, kteří nebyli doma a dopřístup, mladí měli teď bývalé reprezenPřípravu na nový ročník družstvo za- ručovatelka neměla možnost jim noviny
tační vzory vedle sebe, měli se od nich co hájilo prvním tréninkem v pondělí 19. předat.

Infocentrum nabízí
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