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Jak pokročila problematika
řešení zápachu z Preolu?

Jak využít zajímavou
zajímavou budovu

Priority programového
prohlášení nové koalice

Poradna varuje před
vánočním zadlužováním

Zápach z Preolu se daří postupně redukovat

Zpravodaj hledá nápady, jak zatraktivnit Lovosice

Co chystá pro Lovosice nové vedení města?

Je kupování dárků na dluh dobrý nápad?

Lovosice mají nové vedení
V čele města stojí dvě ženy

Lovosice mají po dvanácti letech nového nejvyššího představitele města.
Zastupitelé na post starostky zvolili třicetiletou Lenku Lízlovou Tomanovou,
která byla lídrem kandidátky sociální demokracie a zároveň získala ze všech
kandidátů napříč politickými stranami nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Také její zvolení do čela města bylo v
rámci zastupitelstva více méně jednotné. Ze zastupitelů se pouze dva zdrželi
hlasování, jinak všichni z přítomných
25 zastupitelů byli pro.
Krátce po zvolení nová starostka popsala své pocity: „Kolena si mi neklepou, ale byla jsem nervózní. Myslím, že
je to přirozené v takové situaci. Cítím
na sobě velkou zodpovědnost a vím, že
je přede mnou mnoho úkolů a hodně
sebevzdělávání.“
V čele města stál uplynulých dvanáct
let Jan Kulhánek, který nové starostce
po jejím zvolení blahopřál jako jeden
z prvních. On sám se do zastupitelstva
nedostal. Ve vedení města nejsou ani
bývalí místostarostové Jan Jakub a Vladimír John, kteří zůstali v opozici.
Lovosická radnice bude mít v tomto
volebním období pouze jeden post
místostarosty. Obsadila ho Vladimíra
Nováková, která kandidovala za TOP
09. Po zvolení pro zpravodaj řekla, že
na radnici jde pracovat a žádné zásadní personální změny se starostkou
nechystají: „Prioritou číslo jedna bude
rozpočet. Samozřejmě se musíme postupně rozkoukat. Obě máme touhu
pracovat a co bude dál vyplyne až ze
situace.“
Zrušením jednoho placeného místa
ve vedení, ušetří město za čtyři roky
zhruba dva miliony korun. V čele města tak bude pouze starostka s místostarostkou a dále radní.
„Rozhodli jsme se, že to zkusíme v
tomto složení, je to mimo jiné z důvodů
ﬁnančních, protože pro město to bylo
nákladné, s tím, že to jde ruku v ruce
s rozložením kompetencí na jednotlivé
radní,“ vysvětluje starostka Lízlová Tomanová. Nově totiž radní budou mít na
starosti jednotlivé oblasti života města,
kterým se budou intenzivněji věnovat.
V městské radě není nikdo z minulého volebního období. Postupně byli

Tip na výlet:

V Ústí už začala
jezdit lanovka

zvoleni Milan Šramota (KSČM), Jan
Piegl ml. (ČSSD), Jan Hrdlička (Věci
Krajské město se konečně dočkalo.
veřejné), Jan Janda (ČSSD) a Jan Landa Po dlouhých peripetiích vyjela lanov(Věci veřejné).
(pt)
ka na Větruši. Hrála jí k tomu kapela
a Ústí nad Labem zažilo i ohňostroj.
Nejdelší lanovka bez opěry v České
republice se rozjela 7. prosince ve 13
hodin. Vozit cestující z obchodního
centra Forum na vyhlídkový letohrádek
Větruše, kde je restaurace, sportoviště a
například i bludiště. Dosud se sem pěší
museli šplhat do strmého kopce a špatná byla i jediná přístupová cesta pro
auta. Ta je v jednom místě natolik úzká,
že tu provoz řídí semafory.
Kabinková lanovka je dlouhá 34
metrů a dokáže přepravit 385 lidí za
hodinu. Město za ni zaplatilo zhruba
80 milionů korun, a to díky dotaci z
Evropské unie v rámci projektu IPRM.
Slavnostní zahájení provozu skončilo a
 Ustavující zastupitelstvo se chystá k volbě vrcholných představitelů města.
nyní lanovka jezdí denně. Jízdné stojí
 Nová starostka a místostarostka se ujaly funkcí a daly se do práce.
15 korun jako je tomu v tamní městské
hromadné dopravě.

Nezapomeňte
na novou
autolékárničku
Nové autolékárničky se stanou
zřejmě nákupním hitem konce letošního roku.
Řidiči je musejí mít v autě od prvního ledna 2011.
▶ pokračování na straně 2

Lovosice mají v mrazech ubytování pro bezdomovce
Speciální místnost určená pro bezdomovce se otevřela v městské ubytov- nost otevřít a zatím je o ni zájem,“ říká
ně v Nádražní ulici.
lovosický radní Jan Piegl.
Bezdomovci musejí dodržovat přísJe v ní sedm lůžek a během zimy ji
„Ve městě je kolem deseti lidí, kteří ná pravidla. Nesmějí do budovy přijít
mohou využít lidé bez domova, aby nemají kde bydlet. Zhruba polovina později jak ve 21 hodin a ráno do 7:30
unikli před venkovními mrazy. V Lo- najde během zimy pomoc u známých musejí odejít. Platí tu zákaz užívání alvosicích je to první podobné místo, kde a kamarádů nebo v jiných azylových koholu nebo omamných látek. Bezdonajdou v nouzi pomoc. Nejbližší azylo- zařízeních. Ostatním akutně hrozí movec může být vykázán, pokud začne
▶ pokračování na straně 2
vý dům je v Litoměřicích.
umrznutí. Proto jsme se rozhodli míst- být agresivní.
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Lovosice mají
v mrazech ubytování
pro bezdomovce
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Jak pokročila problematika řešení
zápachu z Preolu?

V květnu 2010 jsme se na stránkách zpravodaje věnovali řešení problematiky zápachu z ﬁrmy Preol sídlící v areálu Lovochemie (vyrábějící meZa nocleh zaplatí 20 korun, a pokud tylester řepkového oleje – lidově řečeno tzv. bionaftu), a to v rozhovoru s
ho chce využít opakovaně, je povinen generálním ředitelem ﬁrmy Preol p. Voborníkem.
absolvovat lékařskou prohlídku. Vedle
postele mají v ubytovně bezdomovci
Protože v tomV porovnání se začátkem roku bylo
ještě k dispozici toalety a sprchu.
to
rozhovoru v Preolu dosaženo významného sníže„Přestože místnost funguje hlavně
zůstaly některé ní emisí pachových látek, což občané
jako jakási první pomoc v zimním
záležitosti tzv. okolních obcí poznali. Dosažená reobdobí, snažíme se i tady s bezdootevřené, vrací- dukce pachů by se dala vyjádřit hodmovci pracovat. Navštěvuje je sociální
me se k nim po notou 70 % .
kurátorka. Naším cílem je začlenit bezčase znovu a podomovce zpátky do života. Pravda, ne
žádali jsme techJaké zásadní záležitosti se musely
všichni o to stojí, a některým jejich žinického ředitele dodatečně v průběhu r. 2010 provést?
votní styl vyhovuje,“ dodává Jan Piegl. pana Ladislava Tocháčka, aby nám Jistě to bylo ﬁnančně náročné, neb se
Ubytovna bude pro bezdomovce ote- sdělil, jak řešení problematiky pokro- jednalo o miliony?
vřená až do konce zimy.
čilo, neboť je to v jeho kompetenci.
Významného snížení emise pachů
bylo dosaženo díky technologickým
Preol převzal od dodavatele (Che- úpravám a doladění výroby, včetně
moprojekt) výrobnu na přelomu instalace speciálních technických zaříroku 2009/2010. Budeme-li hodnotit zení odstraňujících pachové látky. Tyto
tehdy unikající zápach jako 100 %, speciální úpravy byly realizovány u
jakého snížení zápachu se do těchto všech tří hlavních plynných výduchů,
dnů podařilo dosáhnout?
na kterých bylo dle původního měření
Hlavním zdrojem pachových emisí emitováno 96 % obtěžující pachové
Preolu je technologie zpracování řepky zátěže. Celkem bylo v letošním roce
v surovárně. Před vstupem semene do na redukci emisí pachů v součinnosti
lisů se řepková semena upravují vloč- s generálním dodavatelem vyčleněno
kováním a tepelnou kondicionací (za- přes 9 milionů Kč.
hřátím). Vločkování a kondicionace je
v podstatě příprava semen pro lisování
Kolik za r. 2010 jste evidovali stíža extrakci. Právě z lisovny je možné ností z řad obyvatelstva a jak tyto
občas cítit pachovou emisi připomína- byly vyřešeny? Na kolik byly věcně
jící někomu pečení, pražení či vaření oprávněné?
▶ pokračování ze strany 1
V podmínkách inverzního rázu poJejí součástí musí být nově i resusi- brambor. Řepkové semínko totiž při
zahřátí
uvolňuje
typické
přírodní
silice
časí
bylo v průběhu roku 2010 občas
tační maska, zaoblené nerezové nůžky
a izotermická podložka. Novinkou je i a éterické oleje. Z výlisků semen řepky možno cítit pachové látky i za branami
speciální kartička s návodem, jak zra- se do rostlinného oleje dostávají i malá Preolu. S ohledem na převládající směr
množství přirozených sirných látek. Ty větru byly pachové emise někdy cítit
něnému dát první pomoc.
„Nůžky v současných lékárničkách jsou významné tím, že i ve velmi ma- v nejbližší obytné zástavbě, což jsou
nestály za nic a neustříhly obvykle lých stopových množstvích vykazují hlavně obce Lukavec, Keblice a Píšťany.
ani kus papíru. U karty si nejsem jistý, obtěžující, i když zdraví neohrožující, Právě z těchto lokalit došlo v letošním
zda ji dokáže člověk využít. Je pravda, pachy. V následných technologických roce několik oprávněných stížností
že když jsem se jednou ocitl v krizové krocích jsou průvodní pachové látky na obtěžující pachové látky. Se všemi
situaci, měl jsem vůbec, co dělat, abych odstraňovány, především pak v de- stěžovateli jsme aktivně komunikovali
si vzpomněl na telefonní číslo záchran- ﬂegmační koloně a při toastingu šrotů. a za občasné obtěžování jsme se občaky. Udivilo mě, jak člověk ve stresu Mohou se však v malé míře dostat, jako nům omluvili. Získané informace jsme
začne panikařit a zapomene i to, co mu plynné emise, i do výduchů z těchto pak následně využili k postupnému
zlepšování efektivity redukce pachů a k
od mala tloukli do hlavy,“ popisuje své zařízení.
zkušenosti řidič Martin Kopáč.
Pokud nebudete mít v lednu ve svém
autě nový typ autolékárničky, hrozí
Vám pokuta až dva tisícíe korun. Navíc
ve všech autech bude nově povinnost
mít reﬂexní vestu.
▶ pokračování ze strany 1

Nezapomeňte
na novou
autolékárničku

Co musí mít nová autolékárnička?
- textilní náplast s polštářkem – 6ks
- rukavice latexové
- izotermická fólie
- resuscitační maska
- obinadlo škrticí
- obvaz s jedním polštářkem 3 ks
- obvaz se dvěma polštářky 2ks
- leták s informacemi o první pomoci
- náplast hladká
- nůžky nerezové
- rouška 20×20 cm
- šátek trojcípý 2 ks
(pt)

dalším jednáním s generálním dodavatelem o akutní potřebě speciálních zařízení, které by zabezpečovaly redukci
pachových látek naší jednotky.
Jaký je konečný cíl či záměr vyjádřený % číslem, jako je tomu v první
otázce? Zaslechl jsem něco o 10 %.
Bude k tomu nutné přijmout ještě
nějaká řešení a opatření?
Naším dalším cílem je dosažení ještě
dalšího snížení emisí pachových látek.
To znamená dostat se v jejich redukci
na úroveň pod 80 % původního stavu.
Na dosažení této úrovně se dále usilovně pracuje ve spolupráci s generálním
dodavatelem stavby a zahraničními
společnostmi zabývajícími se problematikou odstraňování pachů. Podle
rozptylové studie vypracované specializovanou ﬁrmou ODOUR, již snížení na 20 % původní hodnoty zajistí
evidentní posun ve vnímání obtěžující
pachové zátěže v okolí závodu. Nicméně naší vizí je dosáhnout snížení
původních hodnot pachů pod 10 %
původního pachového zatížení na výstupu z výrobny.
V závěrečné odpovědi řekněte vizi či
záměr do budoucna v řešení této problematiky, abychom o něm nemuseli
na stránkách zpravodaje informovat,
neboť problém bude existovat jen velmi ojediněle.
Naší dlouhodobou strategií je být odpovědným výrobcem a zaměstnavatelem v regionu. K tomu patří i ochrana
životního prostředí, včetně eliminace
případných obtěžujících jevů. K dosažení tohoto cíle bylo našimi pracovníky vynaloženo značné úsilí v průběhu
výstavby i během letošního zkušebního provozu. Ve spolupráci s okolními
obcemi nadále dnes pracujeme na
poslední problematice, tj. dotažení
odstranění pachové zátěže na hodnoty,
které jsme si ve spolupráci s odborníky
interně stanovili.
(jv, foto: Preol)
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Cestovní ruch v Lovosicích – máme na to?

Arbeitsordnung
aus dem Jahre
1870
Pracovní řád pro úředníky z roku 1870

Pohled na Lovosice a okolní krajinu z Radobýlu.

(foto: Zdeněk Starý)

V předešlém čísle jsme Vás uvedli do několikadílné studie o možnostech nápad by město možná zvedl ze dna
cestovního ruchu v naší lokalitě. Může se i naše město stát přitažlivým pro nezaměstnanosti. Architektura lázní
turisty? Dnes se podíváme po pozitivních příkladech v nejbližším okolí.
by rozhodně ráz krajiny nepoškodila.
Bohužel tento nápad patří z ﬁnančních
Kde tedy „skoro na dostřel“ úspěšně všimnout i chytrého podnikatele, kte- důvodů do říše snů.
ŘEDHOŠŤ je neuvěřitelně nezajífunguje cestovní ruch a trhy? Někdy rý vybudoval na terezínském náměstí
se to daří ve velkém, jindy jenom jed- luxusní hotel. Odhadl dobře situaci a mavé místo mezi poli, dostupné jen
notlivci. Obě možnosti jsou pro nás poskytl návštěvníkům ubytování na automobily a snad jedenkrát denně
důležité, protože si musíme položit úrovni a stravu. Velkou a silnou výho- autobusem. Přesto tu přes 50 let funotázku, proč se jim to podařilo, a učit dou je blízkost Litoměřic, kam zpravi- gují trhy, kam se sjíždějí lidé z velkých
vzdáleností. Trhy zpočátku zaměřené
se od nich.
dla návštěvníci Terezína také zavítají.
TEREZÍN patří k nejnavštěvovaLITOMĚŘICE jsou známé a přitažli- na zemědělské plodiny a hospodářská
nějším místům v republice. Město vé svou architekturou. Není soustředě- zvířata se rozrostly na trhy s čímkoliv,
přitahuje svým smutným, ale velmi na jen na náměstí. V Litoměřicích jsou fungují celou sezónu každý víkend a
silným příběhem ročně plné autobusy ulice a uličky i místa mimo centrum, ohromují množstvím trhovců.
Hotel u jezera v PÍŠŤANECH: Jeho
cizinců po celou sezónu. Je potřeba si kudy je radost procházet. Lze říci, že
město je kvalitní architektonicky kom- majitel v nás vzbudil nedávno vlnu nepaktní celek. Panelové domy nenaru- vole, když přišel s tím, že by postavil
šují estetický dojem ve středu města lanovku na Lovoš. Nelze mu ale upřít
a nejsou odsud vidět. Další předností dobrý nápad a dobrého architekta,
města jsou nejen hotely s ubytováním který našel ideální místo pro hotel.
a restaurace, ale také muzeum, galerie, Výhled přes vodu do kopců Českého
katakomby a velké koupaliště s několi- středohoří je k nezaplacení. Přístav
ka bazény. Celou republiku každoročně pro jachty přímo u hotelu je v této
přitahuje Zahrada Čech a slavnosti vi- lokalitě atraktivní a byl přijat bez výnobraní. Litoměřice jsou šťastné město hrad. Jednání majitele nám ale začalo
bez vysokých komínů (byl objeven vadit v okamžiku, kdy myslel více na
pouze jeden menší na okraji města) a vlastní zisk než na to, co způsobí v
bez plechové architektury japonských krajině svým nápadem. V souvislosti s
továren. Ani okraje města svou zástav- jezerem v Píšťanech je dobré si všimnout „tažení“ jachtařů do této oblasti.
bou nepůsobí depresivně.
ÚŠTĚK je městečko známé největší Zejména ze směru od Ústí nad Labem
nezaměstnaností v regionu. Má krás- se u Malých Žernosek dá vypozorovat
nou architekturu, jezero Chmelař, ryb- velké množství lodí a lodiček všeho
ník Barvíř, krásnou krajinu, historické druhu, které v létě na jezero směřují.
stavby na okolních kopcích s krásnou Počet lodí plujících dále po Labi směvyhlídkou. Okolí nehyzdí továrny, je tu rem na Lovosice je výrazně nižší.
Hospoda na KOCOUROVĚ: Obec
mnoho rekreačních chalup a rádi sem
Přes 120 mladých turistů se zú- zajíždějí každý rok trampové. Ale není Kocourov je jakási „Zadní Lhota,“
častnilo začátkem prosince soutěže tu práce. Zdálo by se, že by městečko bezvýznamná vesnička v kopcích. Ten,
Lovosická vánočka, která se konala mohlo těžit z cestovního ruchu, pro- kdo tady ale vybudoval hospodu, si
tože má k tomu všechny předpoklady. vybudoval pomník. Z oken je luxusní
letos už po devatenácté.
Při šestikilometrovém pochodu oko- Přesto se to nedaří. Město Úštěk má výhled na České středohoří. Vynikající
lo Lovoše plnily oddíly různé úkoly. ale svého velmi schopného organi- kuchař, vynikající jídlo.
Lovosický občan – dnes Čechošvýcar,
Letošní ročník nesl podtitul „Ze života zátora, známého a žádaného po celé
republice. Založil zde trhy, které už tři- který kromě jiného studoval zeměpis
hmyzu“.
„Jedním z úkolů bylo zachraňovat náct let slaví velký úspěch. Po prvním cestovního ruchu, prodal v Lovosicích
berušky ze spárů pavouka, který je úspěšném pokusu přidal další trhy. byt po své mamince a potřeboval něchtěl sežrat. Na stanovišti s názvem Návštěvníci se sem opakovaně vracejí kde do druhého dne přespat. Hledal
Světlušky zase děti zapalovaly svíčky. čtyřikrát do roka. Množství návštěvní- po městě, vyhodnocoval…a odjel na
Dostaly i vědomostní úkol, kdy na ků v době trvání jednodenního trhu už Kocourov. Proč? Protože mu nabídli
základě indícií poznávaly konkrétního prorazilo hranici deseti tisíc. Vysokou něco, co nemáme tady dole – luxusní
brouka,“ popisuje vedoucí turistické- návštěvnost může Úštěku závidět i Ústí výhled. Navíc tam bylo výrazně levnad Labem, které tak úspěšnými trhy něji.
ho oddílu Jan Schejbal.
Hospoda v OPARNĚ: Na turistické
Do Lovosic se i přes silné mrazy sjeli neoplývá. Jedinou nevýhodou těchto
děti a studenti ze širokého okolí. Projít akcí, které schopný organizátor obdařil cestě pod vlakovou zastávkou si soucelou trasu a splnit úkoly jim trvalo skvělými nápady, je, že mu ty nápady časný majitel všiml výrazného pohybu
zhruba dvě hodiny. Dvoumetrovou vá- „kradou“ jiná města. Například andělé, turistů, využil blízkosti stavby atraknočku jako hlavní cenu nakonec vyhrál kteří se v době předvánoční spouštějí z tivního opárenského mostu a dostal
věže, jsou už k vidění i jinde. Kdoví, nápad, který dokázal využít.
vodácký oddíl z Ústí nad Labem.
„Vítěz má právo obrovskou vánočku co by mohli obyvatelé ještě vytěžit z
Může se naše město stát přitažlivým
naporcovat, ale nakonec si na ní po- okolnosti, že tu kdysi byly lázně. Lechutnají úplně všichni,“ dodává Jan žely na úpatí vrchu Sedlo. To místo pro turisty? Jak to udělat? Máme na to?
(as)
se jmenuje Jeleč. Neskutečně drahý Pokračování příště...
Schejbal.

Mladí turisté
soutěžili o vánočku

1. Denně před začátkem pracovní
doby jsou úředníci povinni důkladně
zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.
2. Úředníci odpovídají dále za to, že
kancelář bude vždy řádně vytopena.
Potřebné palivo obstarají na svůj náklad.
3. Soukromé hovory v pracovní době
jsou nežádoucí.
4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin
denně. V případě potřeby musí každý
úředník pracovati bez vyzvání přes čas.
5. Jakákoliv politická činnost úředníkův má za následek okamžité propuštění.
6. V kouření a požívání lihovin jest
očekáváno od úředníkův zdrženlivosti.
7. K dámám a výše postaveným osobám chová se úředník zdvořile.
8. Jako četba se doporučuje Bible.
Není námitek proti jiným knihám,
jsou-li tyto mravně nezávadné.
9. Povinností každého úředníka jest
péče o své zdraví, jakož i o čistotu. Na
pissoirech jest nepřípustno prováděti
samohanu.
10. V případě nemoci není nároku na
mzdu. Každý úředník, jenž má pocit
odpovědnosti, měl by si proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou
částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.
11. Úředníci nesmějí se při své práci
mýliti. Kdo se při práci dopouští častěji
chyb, bude propuštěn.
12. Kdo odporuje představenému,
dokazuje tímto, že před ním nechová
potřebné úcty. Z této skutečnosti vyvodí se důsledky.
13. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
14. O dovolenou mohou úředníci
žádati toliko z naléhavých rodinných
důvodů. Tato jest však neplacena.
15. Úředníci nechť mají stále na mysli,
že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupiti na jejich místa.
16. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi
povinováni vděčností, neboť jest jejich
chlebodárcem a dobrodincem.
(zasláno Jiřím Sachňukem)
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Jak využít zajímavou budovu?

Tam kde je spousta paneláků, bývá
velmi málo příležitostí, jak tato místa
ozvláštnit.
Budova vedle podchodu (ozdobená
barevnou mozaikou) by se mohla po
proměně stát velmi zajímavým překvapením pro nás všechny. V současné době
je na prodej. Není to škoda? V rámci rozvoje cestovního ruchu a především proto, aby se nám tu lépe a zajímavěji žilo,
by bylo lepší vymyslet, jak tuto budovu
využít ve prospěch nás všech.

Nepohoršuje svým vzhledem. Nevypadá jako ruina. Uvnitř je ale zatím beznadějně pusto. Vnější dojem je dobrý. Dobře
zapadá do prostředí okolních paneláků.
Její výhodou je, že se jim příliš nepodobá. Mozaika na budově je nepoškozená
a není nevkusná. Je na ní barevné město
a to, co nás charakterizuje: chemická továrna vyvedená v lákavých barvách. Kéž
by všechny továrny byly tak barevně přitažlivé jako ta na mozaice!Přední a zadní
stěnu této budovy zakrývají docela vtipně
betonové desky, které budí dojem, že je tu
velké množství oken. Jednoduchým způsobem zdobí plášť budovy.Dodnes vnější
vzhled budovy neruší, působí upraveně a
stejně nově a moderně jako pochod.Za
budovou utichl život. Zrušil se přechod a
jsou tu jen zábradlí. Ze dřeva, z kovu a je
jich zbytečně moc. Je tu nižší stále zelený
keř a vyšší listnatý strom.
Budova je nebytovým prostorem o
celkové výměře 224,5 m2 s rozměry velké
haly: 176,73 m2 a navíc zázemí v přízemí
i v suterénu.
Obdélníková hala má šířku cca 11 metrů a délku 16 metrů. Velikostí je prostor
téměř shodný s rozměry sálu v kulturním
domě Lovoš. To, co vyčnívá nad úroveň
terénu, si představte ještě jednou směrem
dolů. Tak velký prostor je schovaný pod
zemí. Celkově je hala jen o zhruba dva

metry nižší, než sál v Lovoši.
Zvláštnost: z úrovně silnice vstoupíte
na jakýsi balkón, ze kterého se sestupuje po schodech dolů, vlastně pod zem.
Z balkónu se vám tedy nabízí pohled
dolů do prostoru. Pod vámi je hloubka 3
metry a strop nad vámi je také zhruba ve
výši 3 metry. Výška této místnosti je tedy
celkem 6 metrů.
Trávník za budovou: 13 x 13 metrů.
Co s touto budovou?
Nejen, že by zde mohla být velmi atraktivní výstavní plocha, ale přes zimu by tu
mohla fungovat tržnice. Vejdou se sem
stánky s teplým jídlem, vařila by se káva,
„svařáček“ a k dostání by bylo i pivo.
Přednosti tohoto místa:
- budova je v nejlidnatější části Lovosic.
- je v místech, kde je velký pohyb obyvatel.
- je sem velmi dobrý a bezpečný přístup ze škol (na výstavy).
- krytá tržnice s posezením by mohla
být v zimních měsících velmi příjemným
zpestřením života ve městě. (Vše, co
začnou automaticky využívat obyvatelé
města, je dobrý signál. Podařená akce
nepotřebuje mnoho reklamy, „ono se to
roznese.“)
- tržnice tohoto typu zřejmě v regionu
není.
- trhovci by nám blahořečili, protože
např.o vánočních trzích v Úštěku dokážou venku stát i v mrazech –15 stupňů.
Tady by byli přímo hýčkáni i když se na
tržnici netopí. Stačí, že na ně nebude
pršet, nefouká tam a jsou tam chráněni
před velkými mrazy.
- největší obchodní úspěchy na trzích
slaví ti, kteří prodávají jídlo a pití (také
zeleninu). O ně je největší zájem. Předností tedy bude prodej takového zboží,
které nikdy nezklame.
- trhy jsou významným přínosem pro
město v souvislosti s cestovním ruchem.
Fotograﬁe nabízí neobvyklý pohled z
ptačí perspektivy. Zcela dole je budova, o
níž je řeč, vlevo podchod.
V průběhu roku budeme zveřejňovat
vždy jeden až dva nápady, které by mohly znamenat přínos pro město. Uplatní se
nějaký? Pokračování příště...
(as)

Základní priority programového prohlášení
Programové prohlášení na období 2010-2014 vychází • podpora zeleně ve městě s preferováním stromové
ze znalosti potřeb obyvatel města Lovosic, opírá se o
výsadby
činnost výborů zastupitelstva, dodržování základních • usilování o kontrolní činnost zaměřenou např. na černé
zákonů, vnitřních směrnic, pravidel, zodpovědné péče o
skládky, černé stavby, nepovolené zábory, čistotu veřejstávající majetek a zahrnuje podstatné body programů
ného prostranství
níže podepsaných partnerů:
• zasazení se o rekonstrukci kanalizace města
• zasazení se o koncepci rozvoje bydlení, vytvoření parcel
Ekonomika a rozpočet
pro výstavbu rodinných domů
• zkvalitňování hospodaření města Lovosic s důrazem na • zasazení se o výstavbu startovacích bytů pro mladé
optimálnost a efektivnost vynakládaných prostředků
rodiny
• usilovaní o navýšení dalších vlastních příjmů města
• zasazení se o opravu „Pfanschmidtovy“ vily
• zpracování dlouhodobého rozpočtového výhledu
• zamezení vzniku dalších průmyslových zón
• provedení analýzy rozpočtových výdajů s ohledem na • dokončení nového územního plánu města, a to s
skutečné potřeby města Lovosic a její výsledky předložit
přihlédnutím k požadavkům současných majitelů jedcoby podklady k úpravě dalších rozpočtů
notlivých pozemků a k potřebám občanů města
• maximální využívání dotačních programů
Bezpečnost a doprava
Místní správa, hospodaření s majetkem
• zajištění aktivní podpory dostavby dálnice D8, snížení
a komunikace s občany
dopravní zátěže města a blízkého okolí
• realizaci dnů otevřených dveří starosty a místostarosty s • zefektivnění činnosti městské policie a funkčnosti kamepodporou vybraných členů rady
rového systému
• zabezpečení předchozího projednání investičních akcí s • zajištění efektivní městské hromadné dopravy
občany
• zvýšení počtu parkovacích míst, nikoli na úkor městské
• zprůhlednění prodeje a pronájmu majetku města
zeleně
• příjmy získané z prodejů majetku přednostně investovat • regulace počtu a umístění výherních automatů
do projektů ve prospěch rozvoje města a investic, které • podpora stálého hasičského sboru na území města
vytvoří zdroj příjmu pro další léta
• v rámci inventarizace majetku města provedení analýzy
Sociální program
efektivity užívání veškerého pozemkového, bytového a • zajištění dostupných sociálních služeb a naplňování
ostatního nemovitého majetku s cílem navrhnout optikomunitního plánu péče
malizaci jeho využití. Nepotřebný majetek nabídnout k • udržení dostupné lékařské péče
prodeji
• zamezení zneužívání sociálních dávek
• vydávání kvalitního Lovosického zpravodaje
• využití mechanismů veřejně prospěšných prací
• vytvoření nových internetových stránek
• zajištění právního poradenství, asistenční služby lidem v
Školství, kultura a sport
těžké životní situaci
• zlepšení náplně činnosti KS Lovoš s přihlédnutím k eko• zkvalitnění spolupráce s místním podnikatelským sektonomické efektivitě jeho provozu a kulturním potřebám
rem
města
• podpora kultury a kulturní činnosti města
Investice
• podpora v rámci reálných možností všech sportovních
• nastavení koncepce investic založené na Strategickém
činností, zejména podpora práce s mládeží
plánu rozvoje města
• pomoc při získávání sponzorských darů sportovním
• transparentní způsob provádění výběrových řízení na
klubům města
jednotlivé investice, bez předražených zakázek
• podpora školských zařízení a zkvalitňování jejich zázemí
Životní prostředí a rozvoj města
• vytváření klidových a odpočinkových zón
• zajištění více druhů kontejnerů na tříděný odpad
• podpora vzniku dětského zastupitelstva
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Poslední letošní vítání občánků
Ve čtvrtek 9. 12. 2010 se uskutečnilo v obřadní síni lovosického Městského na oslavu dostavit. Spolu s matrikářkou
úřadu poslední vítání nových občánků v tomto roce.
Hanou Beránkovou přivítala novorozence mezi Lovosičany ve svém prvním
Od počátku roku bylo těchto slavností jich rodiči přišlo 34 kluků a 43 děvčátek. vystoupení na této oslavě nová místostaosm. Z pozvaných sta novorozenců s je- Ostatní se z nějakého důvodu nemohli rostka Lovosic Vladimíra Nováková. (hv)

V první skupině maminky představily samé holčičky: zleva Karolinu Scheinerovou, Terezu Paulusovou, Kateřinu Nedorostovou, Annu Kammelovou a Magdalénu Petrovou.

Ve druhé skupině byli i kluci: zleva Maxmilián Klátik, Robert Puky, Bára Vernerová, Veronika Fišerová a Eliáš Němčanský.

Poradna varuje
před vánočním
zadlužováním
Ne každá radost z vánočních dárků
musí být trvalá. Patříte-li i Vy mezi
ty, kteří obdarovávají své blízké po
podpisu úvěrové smlouvy, měli byste
být obezřetní.
Neustále opakované klišé, že zadlužit
se kvůli dárkům a jiným radostem je
zbytečné, se zakládá na pravdě. Pokud
nemáte jinou možnost jak vybraný
dárek pořídit, dodržte alespoň tato
pravidla:
- vyberte si úvěr, kde máte možnost
bezúročného splacení během určené
doby - v této době dluh zaplaťte,
- spočítejte si náklady dle uvedené
RPSN – televizor s výhodnou prodejní cenou deset tisíc korun vás nakonec může stát jednou tolik,
- vyhněte se všem „rychlým půjčkám“ a „půjčkám na zavolanou“,
- pokud již máte rozpočet napnutý,
nesnažte se uzavřít další úvěr,
- ještě jednou zvažte, zda je věc skutečně nezbytná či zda není možnost
zaplatit v hotovosti.
Dostanete-li se během splácení do
problémů, Vaše radost z vytouženého
dárku vezme brzy za své. Až poté si
většina lidí uvědomí, že věc zakoupenou na dluh vůbec nepotřebovala.
Zde již není cesty zpět a je třeba rychle
jednat. Informujte proto své věřitele o
tom, že jste se dostali do ﬁnančních obtíží. Nemáte-li na celou splátku, uhraďte alespoň její část. Pokud si se svými
problémy již nevíte rady, obraťte se na
specialisty, kteří se s Vámi budou snažit
najít nejlepší řešení.
V těchto případech můžete využít
bezplatnou poradnu při ﬁnanční tísni,
o.p.s., která letos otevřela v Ústí nad
Labem již svoji třetí pobočku. Klienti
se mohou na poradnu obrátit telefonicky na bezplatné lince 800 722 722
(pondělí), v ostatní pracovní dny na
tel.: 411 135 200, e-mailem na adrese
poradna@ﬁnancnitisen.cz , či osobně,
a to na adrese Dlouhá 15, Ústí nad
Labem. Poradna vám zdarma pomůže
řešit nejen vaše ﬁnanční problémy, ale
i problémy z dalších právních oblastí.
Více informací můžete nalézt na www.
ﬁnancnitisen.cz.

Aktuální program
Kulturního střediska
Lovoš
Na závěr malé slavnosti místostarostka Nováková přivítala s maminkou a babičkou také první dvojčátka v tomto
roce, Lauru a Lindu Dvořákovy. (foto Miroslav Hvorka)

tel.: 416 532 140
e-mail: kslovos@atlas.cz

www.kslovos.sweb.cz
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O životním prostředí s technickým ředitelem Lovochemie
Lovosická chemička a cementárna v Čížkovicích jsou významné podniky, sledky vykazují pozitivní trend, tj. postupco se týče vlivu na životní prostředí Lovosic.
né snižování emisí hluku do okolí areálu
naší společnosti. Ale i přes tuto skutečnost
V minulém roce až do začátku příštího roku. Podrobnosti naše společnost dále pokračuje v utlumojsme přinesli roz- jsou každoročně zveřejňovány na webo- vání dalších zdrojů hluku. Do konce letošního roku bude ve výrobně dusičnanu
hovor s ředitelem vých stránkách společnosti.
amonného instalován nový tlumič hluku,
Lafarge Cement
a nyní odpověděl
Charakteristickým jevem pro podnik což by se mělo pozitivně projevit zejména
na podobné otáz- je kouřová vlečka z výrobny NPK, na v obci Lukavec, která je hlukem nejvíce
ky na toto téma což občané poukazují. Kam se tento zasažena. Něco jiného je však hluk, který
technický ředitel problém v r. 2009 a v tomto roce poda- doprovází nájezdy a odstávky velkých zařízení, zejména výroben kyseliny dusičné.
Lovochemie Petr řilo posunout?
Ulbricht, který má mimo jiné na starosti i
Otázka mohutnější kouřové vlečky z Tento hluk způsobuje pára, kterou výrobproblematiku životního prostředí.
výrobny NPK hnojiv je v naší společnosti ny potřebují pro najetí celého procesu výřešena již delší dobu. Výroba kombino- roby. Bohužel nelze předem odhadnout,
V první odpovědi prosím sdělte, jaké vaných NPK hnojiv je unikátní výrobou jak bude nájezd výrobny, který se skládá
tuhé a plynné emise do ovzduší unikají vyžadující i speciﬁcké řešení vypírky z celé řady činností ve výrobně kyseliny
při vlastní výrobě hnojiv a z energetic- koncových odplynů z této technologie, dusičné i v závodní energetice probíhat
kých provozů? Kolik tun emisí v r. 2009 a které nemá v České republice obdoby. a nasměrovat nájezd mimo noční dobu.
za polovinu 2010 ﬁrma „vyprodukova- Počáteční zadání, dosáhnout výrazného Rádi bychom se i touto cestou občanům
la“? Jak jsou nastaveny a plněny emisní snížení emisí čpavku do ovzduší a recyk- Lovosicka za způsobené nepříjemnosti
limity?
laci celého zachyceného objemu zpět do omluvili.
Náš podnik je největším výrobcem technologického procesu výroby, se na
Rybáři v minulosti poukazovali na
minerálních hnojiv v České republice a počátku řešení zdálo být jasné, i když ne
současně správcem lovosického areálu, zcela jednoduché. Proto bylo navržené občasnou závadnost odpadních vod
ve kterém působí další podnikatelské řešení nejprve poloprovozně odzkoušeno vycházejících z podniku. Vyřešil se tento
subjekty z oblasti chemického a zpracova- a žádné problémy s kouřovou vlečkou se problém?
Rád bych v úvodu své odpovědi potelského průmyslu. Lovochemie zajišťuje neobjevily. Skutečnost však byla po instapro provoz svých zařízení i pro externí laci nového zařízení částečně jiná a řada opravil termín závadnost odpadních
subjekty výrobu vod a energií. Tyto pro- tuzemských i zahraničních expertů si vod, nejedná se totiž o látky závadné, ale
cesy jsou doprovázeny emisemi některých láme hlavu, jak vše společně s námi dotáh- pouze o látky, které zhoršují estetický
látek do ovzduší. Jedná se hlavně o oxidy nout do vítězného konce. Na tomto místě vzhled vod vypouštěných do Labe tím,
síry, dusíku, čpavek, oxid uhelnatý, prach a bych rád poznamenal, že tzv. alkalická že občas způsobují tvorbu pěny. S rybáři
v malém množství i ﬂuorovodík z procesu pračka výrobny NPK hnojiv je špičkové dlouhodobě spolupracujeme a problevýroby kombinovaných hnojiv typu NPK. technologické zařízení umožňující záchyt matika občasných nárůstů řas a pěnění,
Vznikající emise však neodcházejí přímo převážné části emitovaných látek a jejich které zhoršovaly vzhled vypouštěných
do atmosféry, nýbrž jsou nejdříve vedeny opětovné navrácení do technologického vod za naší čistírnou odpadních vod, by
do účinných odlučovačů nebo katalytic- procesu výroby, což má velmi pozitivní se měla deﬁnitivně vyřešit v příštím roce,
kých systémů, které snižují objem původ- dopad zejména na kvalitu odpadních kdy opustíme hlavní kanalizační stoku,
ní emise o 85 - 95 %. Jejich účinnost, stejně vod. V minulých letech jsme zaznamenali která ústí do řeky až v prostoru soutoku
jako plnění emisních limitů je ověřováno řadu dílčích úspěchů - umíme alkalickou Labe a Modly. Původní trasa kanalizace
pravidelným měřením, vybrané technolo- pračku bezproblémově řídit, a to ve vzta- je příliš dlouhá a s malým spádem, a to
gie jsou monitorovány kontinuálně. Výše hu k různým technologiím výrob, velmi bylo příčinou řady potíží se zarůstáním. V
emisí je pak závislá na několika faktorech: efektivně odlučovat kapkové úlety, měnit novém uspořádání se přiblížením výpusti
výši výroby, délce pracovního cyklu, ob- proces vypírky emisí ve vazbě na výrob- k prostorům podniku též podstatně zkrátí
jemu vypuštěných plynů, koncentraci kový sortiment, stále však nejsme u konce. doba reakce na případné horšení kvality
jednotlivých látek v plynu obsažených a V současnosti se všechny vývojové práce odpadních vod. Navíc bude u výpusti do
v neposlední řadě i provozním stavu, ve zaměřují na úpravu technologie, která Labe instalován kamerový systém, který
kterém se zařízení nachází. Jiná výše emisí se nachází před tímto odlučovacím zaří- umožní obsluze čistírny odpadních vod
je totiž produkována při běžném provozu, zením. Ve spolupráci s Vysokou školou provádět nepřetržitou vizuální kontrolu,
jiná při odstavování nebo nájezdu vý- chemicko-technologickou v Praze bylo zda vody nepění.
robny. Také senzorické vnímání emisí na zpracováno technické řešení intenziﬁkace
Jak jsou vyhodnocovány, zdůrazňuji
výstupu z komínů je závislé na momentál- uzlu neutralizace s cílem další minimaních klimatických podmínkách – teplotě, lizace emisí čpavku na vstupu do tohoto věcně oprávněné, stížnosti občanů ať už
vlhkosti, atmosférickém tlaku, síle větru, koncového zařízení. Menší zatížení prač- přímo, nebo přes orgány státní správy?
Samozřejmě, že dáváme přednost řešení
ale i na denní době či ročním období. Tyto ky pak umožní lépe vyprat odplyn, který
skutečnosti znamenají, že stejná úroveň pračkou prochází. To se projeví dalším oprávněných stížností přímo se stěžoemisí nemusí být vnímána v různých ob- zmenšením kouřové vlečky. Vše je teď ve vateli. Nejlépe se komunikuje s občany,
dobích roku vždy stejně.
fázi projektové přípravy, vlastní realizace kteří sdělí na sebe kontakt, protože ne
vždy v konkrétním případě známe okaVýše emisí do ovzduší byla v roce 2009 plánujeme v roce 2011.
mžitě odpověď. Nejprve se musí zjistit
tradičně nejvíce ovlivněna provozem
energetiky. V porovnání s předchozím
Jak se ﬁrma vyrovnává s problema- příčina stížnosti a vše zpracovat. O všech
rokem došlo k poklesu výroby páry spo- tikou hlučnosti, na což si občané také stížnostech je vedena písemná agenda,
čeho se stížnost týkala, jak byla vyřešena a
jeným s nižší spotřebou uhlí, což se pro- někdy stěžují?
jevilo na poklesu produkovaných emisí
Vše spolu souvisí. Jak se říká, není ohně co je nutno udělat pro to, aby se stížnost
oxidu siřičitého o 72 tun, oxidů dusíku o bez kouře, a tak není možné provozovat neopakovala. Oprávněné stížnosti vnímá
15 t/rok, oxidu uhelnatého o 3 t/rok a k strojní zařízení bez hluku. Krajská hy- podnik jako podnět ke zlepšení. Ne vždy
mírnému nárůstu emisí prachu o 2 t/rok. gienická stanice pečlivě sleduje všechny se však setkáváme s otevřeností občanů,
U technologických zdrojů však došlo k kroky, které na tomto poli naše společnost kteří, asi z vrozené nedůvěry, volají Popoklesu emisí čpavku do ovzduší o 5 tun podniká. Hladina hluku je pravidelně licii České republiky nebo jinou složku
a oxidů dusíku o 12 tun. Bilancovat rok měřena v referenčních bodech, které jsou integrovaného záchranného systému či
2010 je předčasné, na to si musíme počkat umístěny v obcích v okolí podniku. Vý- pracovníky České inspekce životního pro-

středí. Mnohdy se pak až na místě zjistí,
že se jednalo o nedorozumění nebo že se
dalo vše jednoduše vysvětlit.
V případě, že občan zjistí nějaký únik
do ovzduší, vody nebo hluk, na koho se
má obrátit v podniku a kde či od koho
dostane odpovídající odpověď? Myslím
tím v kteroukoli dobu. Jak toho pracovníka kontaktovat?
Kdokoliv se může telefonicky nebo
písemně obrátit na pracovníky oddělení
životního prostředí nebo na tiskovou
mluvčí naší společnosti. Kontakty na tyto
pracovníky jsou uvedeny na webových
stránkách společnosti nebo ve Zlatých
stránkách. Pokud to bude mimo běžnou
pracovní dobu či o svátcích a víkendech,
je pro tento případ v podniku přítomen
podnikový dispečer, který poskytne odpověď nebo zajistí, aby se stížnost dostala ke
zmiňovaným pracovníkům. Ti vše vyřídí,
ovšem za předpokladu, že sdělení je adresné a je zanechán kontakt pro odpověď.
Společnost též dobrovolně informuje o
všech plánovaných odstávkách a nájezdech výroben starosty okolních obcí, takže
je možné dostat odpověď i zprostředkovaně přes svého zastupitele. Stává se nám, že
přijde dotaz na adresu info@lovochemie.
cz. I tento případ umí pracovníci IT předat
zodpovědným osobám. Kdo se chce něco
dozvědět a jedná slušně a korektně, má u
nás dveře otevřené.
Předpokládáte investice do ochrany
životního prostředí v budoucích řekněme 5 letech? Pokud ano, můžete to
konkretizovat?
Investiční prostředky na realizaci akcí
souvisejících s ochranou životního prostředí jsou naší společností vynakládány
každoročně. Nejsou to jen přímé investice do koncových zařízení typu praček
odplynů, ale i investice do modernizace
stávajících technologických procesů, které
se v konečném důsledku projeví ve snížení
negativních dopadů do životního prostředí. V příštích měsících nás čeká dokončení
rozsáhlé investiční akce “Rekonstrukce
mlýnice vápence“, která bude po svém
dokončení produkovat méně hluku, méně
prachu a také bude méně energeticky
náročná. To bude v konečném důsledku
znamenat další zlepšení životního prostředí Lovosicka. V delším časovém horizontu
pak plánujeme některé nové akce související s připravovanou změnou legislativy,
jako např. odsíření a denitriﬁkace spalin
z uhelných kotlů, přechod na teplovodní
vytápění celého areálu nebo řadu akcí
zaměřených na zvýšení využívání tepla z
technologických procesů. Před dokončením je modernizace čistírny odpadních
vod a čeká nás také obnova zařízení na
čištění splaškových vod. Samozřejmě část
prostředků jde i na vrub dalších provozoven, které jsou v Městci Králové (granulovaná směsná hnojiva) a v Ústí nad Labem
(překladiště agrárních komodit od letošního roku).
(jv, foto Lovochemie)
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188 pohlednic starých Lovosic

(dnes Krátká) směrem ke kinu.
lých železničních závor v ul.Teplická
Záběr ze 60. let 20. století od býva
ela vysvěceného v roce 1905.
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Vpravo
e budova dnes už bývalého kina.
v 70. letech 20. století. Přežila pouz
(Jan Rössler)
Budovy na levé straně byly zbourány

Jak vylepšit Lovosice

Takto krásně ozdobená suchá větev Vás přivítá při vstupu do budovy
1. ZŠ.
Výzdoba ve všech školách je na tak
vysoké úrovni, že by schopnosti výtvarníků i dětí mohly zanechat stopy
i ve městě. Zkusíme vyhlásit soutěž
„Krásné město.“ Co byste ve městě
vylepšili, odstranili nebo přidali? Nejlepší nápady uveřejníme.
(as)

Jaký bude další osud sochy sv.Václava?
V pátém čísle lovosického zpravodaje jsme oznámili, že socha sv.Václava, sochy sv. Václava při staré Teplické ulici a
která stojí u staré silnice při výjezdu z Lovosic na Bílinku, se bude stěhovat.
nemáme ani doklad o tom, že toto místo
je opravdu původní, a socha se ocitla téO jejím přestěhování se uvažovalo až apod. Je to většinou v případě, kdy před- měř uprostřed nového komunikačního
tak dalece, že vchynické zastupitelstvo, v mětný objekt, ať je to již socha, boží muka systému pro dálnici, neměl jsem s návrjehož katastru se socha nachází, hlasova- nebo kaplička, je s daným místem spjatý hem vchynických obyvatel k přemístění
lo o konkrétním místě na návsi, kam by tak, že jeho přemístění postrádá kromě sochy na vchynickou náves do blízkosti
měla být socha přemístěna. V současné toho nejdůležitějšího cíle – záchrany a kapličky žádný problém.
době stojí totiž v takové blízkosti silnič- zachování památky - svůj hlavní smysl.
Po vaší informaci, že ze záměru přeního přivaděče, že je vystavena vážné- Jako příklad bych uvedl třeba vystavění místění sochy sešlo, se však začínám o
mu ohrožení jak stavebními pracemi, božích muk v místě, kde se stala nějaká sochu vážně obávat a variantu vytesání a
technikou, tak i budoucím provozem
či údržbou okolních ploch. Náklady na
tuto akci mělo zaplatit Ředitelství silnic
a dálnic. Z tohoto plánu nakonec sešlo,
protože Ředitelství silnic a dálnic dospělo k názoru, že tato akce bude příliš
drahá a že se vyplatí lehce odklonit silniční přivaděč a sochu nechat tam, kde
je. Rozhodnutí, které vyhovuje výše
uvedené instituci, ale není nejlepším řešením pro sochu sv. Václava, která byla
oﬁciálně označena jako kulturní památka. Sv. Václav tak zůstane vážně ohrožen
a na tomto faktu se nezmění vůbec nic.
Při první nešťastné bouračce nebo při
poškození v souvislosti se stavbou dálnice bude nevratně poškozen originál.
Nebylo by přece jen lepší uvažovat o
Socha sv.Václava je chráněna dřevěným bedněním. Auta míjejí sochu ve vzdápřestěhování sochy na náves do Vchynic lenosti dva až tři metry
a k silničnímu převaděči umístit pouze
kopii sochy? Zeptali jsme se Roberta významná událost a místo toho, abych se osazení kopie na současném místě vidím
Paťchy, zaměstnance památkové péče na na místě rozhlédl a ponořil do děje ně- pomalu jako nezbytné řešení. Již nyní se
MěÚ Lovosice:
kdy před dvěma sty lety, přečtu si na nově pohybuje těžká technika téměř dva met„Takovéto řešení se volí velice ojediněle zvoleném místě tak maximálně tabulku, ry od sochy, kterou chrání pouze dřevěné
a musí to být opravdu opodstatněný dů- kde a proč se dříve objekt nacházel.
bednění, a k jejímu poškození je opravdu
vod, jako například vážné ohrožení, neJeště před třemi měsíci bych o této va- velice blízko. Nemám žádnou oﬁciální
dostatek ﬁnančních prostředků a hrozba riantě vůbec nepřemýšlel. Vzhledem k informaci o plánované konečné podobě
úplného zničení či zaniknutí památky tomu, že není známa souvislost umístění daného místa s památkově chráněnou

sochou, ale pokud by se nacházela dva
tři metry od komunikačního systému
dálnice, tedy v nebezpečí nárazu a intenzivního znečišťování, nebylo by to určitě
adekvátní místo pro takovéto historicky
a výtvarně cenné dílo. V tomto případě
by opravdu bylo na místě zajistit historickému originálu důstojné, bezpečné a
současně i prezentovatelné místo, což na
návsi obce Vchynice kousek od kapličky
považuji.
Vytesat takovouto kopii plastiky v
životní velikosti s masivním podstavcem je však velice nákladné a pro obec
Vchynice zřejmě dostupné pouze za pomoci některého z dotačních programů.
Myslím, že o dotaci by bylo možné se
určitě ucházet buď u Krajského úřadu
Ústeckého kraje – Program na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje, či u ministerstva zemědělství z tzv.
Programu rozvoje venkova – ochrana a
rozvoj kuturního dědictví venkova.
Pokud by se o záměru vytesání kopie
plastiky dle současného originálu skutečně uvažovalo, pak si myslím, že bych
uměl doporučit i několik restaurátorů,
kteří se na restaurování soch jak v Lovosicích, tak i v jeho okolí již osvědčili.
Samozřejmě, že vytesat kopii originálu je
mnohem náročnější, než zajišťování její
opravy, neboť tady již nastupuje složitý
technologický postup, kdy se dle upraveného originálu, popř. odlitého modelu,
začíná pomalá a náročná cesta výroby
nové plastiky za pomoci tzv. tečkovací
metody, kterou se přenášejí jednotlivé
body z originálu na nově otesávaný blok
kamene.“
(as)
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Fanclub Sparta
Lovosice zve na halový
fotbalový turnaj

Lovosická pobočka fanclubu nejznámějšího a nejsledovanějšího fotbalového klubu v ČR zve, nejen příznivce kopané, na jubilejní 10. halový fotbalový
turnaj poboček fanclubu Sparty.
Akce se koná v lovosické sportovní
hale Chemik, v sobotu 22. ledna 2011 od
8.30 hodin. Hraje se systémem každý s
každým v časovém úseku 1x12 min. Počet hráčů ve hře v týmu je 6 (brankář + 5
hráčů v poli).
Turnaje se zúčastní pobočky těchto
fanclubů Sparty: Lovosice, Děčín, Poděbrady, Poděvousy, Horažďovice – Rábí,
Velké Opatovice, Sparta forever (sdružení na internetovém webu), a Sparta
– internacionálové.
Největším tzv. tahákem je jistě účast
mužstva internacionálů Sparty, které
vede legendární Jan Berger. Kteří další internacionálové se zúčastní nelze dopředu
jednoznačně říci. Tým má totiž na tři
desítky bývalých hráčů a vlastní mužstvo
se sestavuje těsně před turnajem podle
možností jednotlivých internacionálů.
Takže pokud chcete vidět některé bývalé reprezentanty a hráče Sparty po letech
„v akci“ jste do Chemiku srdečně zváni.
Vstupné je dobrovolné. Občerstvení
je možné v restauračním zařízení haly
Chemik.
(jv)
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Litvínovský Choroš v podání 1. ZŠ Lovosice
ZŠ Sady pionýrů již po několikáté vyslala na tuto soutěž své zástupce.
Za školu se mohou zúčastnit maximálně
dvě tříčlenná družstva libovolně složená
ze žáků 8. a 9. ročníku. Pro vyučující není
lehké vybrat ty nejlepší, protože družstva
po dobu dvou dnů soutěží ve vědomostech a praktických dovednostech v oboru
přírodopis, fyzika, zeměpis, chemie, dějepis, anglický a český jazyk. V neposlední
řadě musí soutěžící předvést svou fyzickou
zdatnost např. při přeskocích přes švihadlo,
či jestli umí hrát ﬂorbal nebo kulečník.

počtu 47 družstev umístili žáci 9. třídy ve
složení Michal Hladík, Veronika WasyV letošním 12. ročníku se z celkového lyszynová a Kateřina Uličná na 19. místě
a těsně za nimi, stále ještě v první polovině,
na 23. místě Markéta Koukalová, Denisa
Špačková a Karel Anton.
Věříme, že i další roky se nechají naši žáci
zlákat touto sice náročnou, ale velice zajímavou soutěží. Třeba i jen proto, že na ně
čeká večerní diskotéka, příjemné prostředí
střední školy Scholla Humanitas a společné nocování ve spacáku.
(Mgr. Hana Kracíková)

Úspěšní atleti na ZŠ Sady pionýrů Lovosice
Atletický podzim byl pro naši školu velmi úspěšný. První vynikající výsledky získali naši atleti na ATLETICKÉM ČTYŘBOJI v září. Okresní kolo se
jako každoročně konalo na atletickém stadionu v Lovosicích. Starší žákyně
obsadily celkově druhé místo, starší žáci byli třetí.

stoupili do republikového kola, které
se konalo 20. 10. v Třebíči. Za podpory
kamarádů a tělocvikářů ze školy, kteří
nelenili a rádi podstoupili dlouhou cestu
až na Vysočinu, aby podpořili své spoluro v hodu míčkem.
žáky, kluci v obrovské konkurenci sporDruhý pro nás velmi úspěšný závod tovních škol z celé republiky bojovali o
co nejlepší umístění naší školy.
A podařilo se. Jakub Pšenička vystoupil na stupeň vítězů a převzal bronzovou

V jednotlivcích mezi nejúspěšnější atlety patřila Klára Hernychová, která celkově obsadila v kategorii starších žákyň
2. místo, získala dvě zlaté medaile v běhu
na 60 m a skoku dalekém. Mezi další medailisty v kategorii staršího žactva patřila
Barbora Marešová- stříbrná medaile ve
skoku dalekém, Jitka Válková- bronzová
medaile ve vrhu koulí, Michal Hladík
stříbro ve vrhu koulí, Jiří Fryč bronz ve
skoku dalekém, Jakub Pšenička stříbro
v běhu na 1000 m. V kategorii mladších
žáků medaili získal Petr Zalabák – stříb-

bylo okresní ﬁnále v přespolním běhu v
Ploskovicích.
Naši běžci se na tento závod těšili a
pilně připravovali. Družstvo starších
žáků ve složení Jakub Pšenička, Ondřej
Pšenička, Václav Kroupa, Michal Hladík
suverénně vyhrálo a postoupilo do krajského kola v Ústí nad Labem. Čtveřici
běžců doplnili ještě Petr Potor, Jiří Fryč.
Kluci si věřili a šli na vítězství. První
místo opět s jistotou vybojovali a po-

Na severu Čech
vychází nová kniha
Severočeský klub spisovatelů vydal
letošní plody své práce.
Ke 200. výročí narození básníka Karla
Hynka Máchy vznikl alamanach pod
názvem „Umlklé struny zvuk...?“ V almanachu představuje svou práci 25 členů klubu a šest přátel klubu. Kniha také
obsahuje povídku, která se odehrává v
našich končinách. Děj začíná dramatickou událostí v blízkosti obce Bílinka.
Rozvíjí se po stráních Lovoše a líčí tato
místa tak, jak vypadala ještě předtím, než
se začala stavět dálnice. Drsný příběh se
zážehem naděje končí v Lovosicích.
Povídka je napsaná na motivy skutečné
události. Autorka Anna Stará povídku
pojmenovala „Madona z E 55.“
(as)

Lovosice stejně jako zbytek republiky zasypal sníh. Problémy měli především řidiči. Meteorologové slibují, že Vánoce by měly být také bílé.

medaili za třetí místo jednotlivců. Celé
družstvo se umístilo na krásném šestém
místě. Všem z celého srdce gratulujeme
a přejeme další sportovní úspěchy.
(Jarmila Višňovcová)

Úspěchy pokračují
Po zdařilých atletických soutěžích v
podzimní části roku, kdy jsme získali
medaili na republikovém kole v přespolním běhu v Třebíči, naši žáci opět
sbírali medaile i diplomy.
V pátek 5. 12. se konal přebor Ústeckého kraje v přespolním běhu a běhu
na Mostnou horu v Litoměřicích. Naše
škola vyslala početnou skupinu běžců. V
kategorii mladších žákyň doběhla Kristýna Malířová na třetím místě a získala
bronzovou medaili, hned za ní se umístila na 4. místě Tereza Hellerová. V naší
nejsilnější kategorii, kategorii starších
žáků kluci neměli konkurenci. Pořadí 1.
místo Ondřej Pšenička, 2. místo Jakub
Pšenička, 3. místo Václav Kroupa, 4.
místo Michal Hladík. Všem děkujeme
za reprezentaci školy a přejeme hodně
sportovních úspěchů v novém sportovním roce.
(Jarmila Višňovcová)
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