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Městská hromadná doprava bude jezdit
až do Litoměřic

Náklady
na zimní úklid
byly dvojnásobné

Městskou hromadnou dopravou až do Litoměřic – takovou novinku chystá sladěny i s dalšími autobusovými nebo
pro své obyvatele město Lovosice. Jeho zástupci jednají o prodloužení autobuso- vlakovými spoji. Podle hrubého návrhu
vé linky nejen s představiteli sousedního města, ale také soukromých podniků. by jezdily třikrát denně, a to brzy po
ránu, krátce po poledni a na večer. Jed„Myšlenkou propojit obě města jsme
Odborná analýza odhaduje, že au- nalo by se tedy o tři párové spoje mezi
se zabývali dlouhodobě. Teprve po tobusovou linku by denně využívaly oběma městy.
otevření nového mostu se stává reál- desítky lidí. Nové autobusové spoje by
Mezi Lovosicemi a Litoměřicemi
nou. Řada obyvatel Lovosic pracuje respektovaly pracovní dobu jednotli- zatím jezdí pouze vlaky a dálkové autov Litoměřicích a naopak. Pravidelné vých podniků, aby je mohlo využívat busové spoje. O oboje je poměrně velký
autobusové spoje by jim určitě ulehčili co nejvíce zaměstnanců. Časově by byly zájem cestujících.
(pt)
cestu do zaměstnání,“ vysvětluje záměr
místostarosta Jan Jakub.
Radnice si nechala vypracovat rozsáhlou analýzu současného stavu a návrh
na zlepšení. Do Litoměřic by nezajížděl
úplně nový spoj, ale prodloužila by se
trasa stávající autobusové linky. Ta vozí
obyvatele Lovosic z jednoho konce města na druhý. V budoucnu by se její trasa
protáhla až do Litoměřic a navíc by
autobus zastavoval u podniků, kde lidé
nejčastěji pracují. To ovšem vyžaduje
spolupráci jednotlivých společností.
„Je nutné sladit jízdní řád s pracovními dobami v jednotlivých provozech.
Rádi bychom, aby společnosti dopravu
částečně dotovaly, když bude sloužit
především jejich zaměstnancům,“ vysvětluje místostarosta Jakub.
Město plánuje prodloužit linku MHD až do Litoměřic.
(foto: Martin Kohl)

Zima bohatá na sněžení a náledí
zasáhla i do chodu Lovosic.
Ulice uklízeli nejen pracovníci technických služeb, ale také nezaměstnaní.
Od začátku roku také platí nový zákon, který určuje, že za úklid chodníků nezodpovídají majitelé přilehlých
domů, ale přímo město.
„Někteří vlastníci objektů se striktně
drželi platného zákona, ale byla i řada
vlastníků nemovitostí, kteří nadále
udržovali chodníky. Těmto aktivním
bych chtěl za jejich úklid majetku
města poděkovat. Vždyť ten úklid
provádí nejen pro sebe, ale i sousedy a
ostatní obyvatele města,“ říká vedoucí
odboru správy města a regionálního
rozvoje Martin Dlouhý.
Radnice uklízela chodníky podle
přesně stanoveného rozpisu priorit.
Novinkou byla i pomoc nezaměstnaných. Stát podporuje jejich zaměstnávání při úklidu měst a obcí.
„Pokud bychom tyto pracovníky
neměli, byl by úklid města při tomto
průběhu zimy velmi problematický,
protože nejen technika je zapotřebí
na úklid, ale je nutné využít i lidských
rukou,“ podotýká Martin Dlouhý.
Nezaměstnaní uklízeli především na
frekventovaných místech, jako jsou
přechody pro chodce nebo autobusové zastávky. Museli se na ně neustále
vracet, protože jejich práci zhatil nový
sníh.
Město počítalo na zimní úklid s podobnými ﬁnančními prostředky jako
v loňském roce. Minulá zima byla
v porovnání s tou právě skončenou
mnohem mírnější. Náklady vzrostly
nakonec dvojnásobně, a to především
kvůli množství potřebného posypového materiálu.
Úředníci registrují několik žádostí
o odškodnění za zranění způsobená
pádem na zledovatělém chodníku.
Všechny postupně řeší.
(hv)

Labe budou brázdit dvě výletní lodě
V květnu začíná hlavní sezóna na řece Labi. Na řeku vyrazí v pravidelných plavbě z Ústí nad Labem/Vaňova pod
spojích výletní lodě. Tentokrát budou nově dvě.
Mariánskou skálu a zpět. Trasa potrvá
2 hodiny od 16:30 do 18:30, v hlavní seDopravu po řece ﬁnančně podporuje i hemica 2, tzv. Vinařská loď. Loď pojme zóně(1.7. - 3.9.) od úterý do pátku a ve
lovosická radnice. Přispívá na ni podob- až 115 pasažérů, dlouhá je 22m, horní vedlejší sezóně(3.4.-30.6. a 4.9. - 31.10)
ně jako všechna ostatní města, která leží paluba je pro 30 osob a samozřejmě je každou sobotu.
Porta Bohemica 2 bude plout i na
po trase výletní plavby. V případě Lovo- nekuřácká. Jak už název lodi vypovídá,
sic jde o čásku 150 tisíc korun ročně.
na lodi bude možno ochutnat skvělá vína druhé okružní plavbě z Litoměřic na
Podle Karla Svobody, který je jedním z a studenou kuchyni. Loď popluje podle Žernosecké jezero a zpět, během hlavní
týmu zajišťující provoz obou lodí, cestu- jízdního řádu od 2.5. do 31.10.2010 na sezóny každou sobotu.
Další novinou je rozšíření oblíbených
jí po Labi nejčastěji turisté z Ústeckého několika trasách. Stálé kotviště bude mít
diskoték do Ústí nad Labem. Diskotékraje.
v Ústí nad Labem.
Další novinka je spojená také s lodí ková loď bude vyplouvat každou sobotu
Novinkou pro letošní rok je Vinař- Porta Bohemica 2 a jsou to vyhlídkové v 19 hodin od 26.6. do 4.9. 2010. Pro náská loď, můžete ji přiblížit?
plavby z Ústí nad Labem. Po celou sezó- vštěvníky bude vždy připraveno nějaké
Novinek je v letošním roce více. Asi nu až do 31.10.2010 si budete moci od- překvapení a skvělá hudba.
▶ pokračování na straně 4
největší novinkou je nová loď Porta Bo- počinout při sklence vína na vyhlídkové

Aktuální program Kulturního střediska Lovoš

www.kslovos.sweb.cz

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Prosmyky: Dříve
překladiště uhlí,
nyní obilí
Zhruba v polovině sedmdesátých
let vzniklo na katastru obce Prosmyky největší překladiště uhlí v tehdejším Československu.
Kvůli zahájení provozu v tepelné
elektrárně Chvaletice, a tedy jejímu
zásobování uhlím, bylo právě v Lovosicích postaveno překladiště. Z hnědouhelných dolů na Mostecku byly
denně dováženy tisíce tun uhlí vlaky
do Prosmyk, zde překládány na říční
plavidla a dopravovány do Chvaletic.
Bylo to tehdy nepochybně ekonomicky výhodnější a také to bylo určité
odlehčení pro tehdy přetíženou železniční síť. Po roce 1989 došlo k útlumu
zatíženosti železnice a tak ČD uvítaly
obnovení přepravy vlaků s uhlím až do
Chvaletic přímo.
Význam prosmyckého překladiště
začal klesat. Začalo se hledat využití
této kapacity v rámci společnosti Česko-saské přístavy, která je vlastníkem.
Jako významná komodita bylo zvoleno
obilí. Důvod proč je nasnadě. Poloha
totiž umožní efektivnější spojení silniční, železniční a říční dopravy.
V listopadu loňského roku zde byla
slavnostně otevřena nová hala, která
umožní efektivnější překládání obilí
a krmiv mezi nákladními automobily,
železnicí a říčními plavidly. Majitelem
haly a investorem je společnost Bohemia Logistic.
Skladové prostory splňují díky své
poloze statut trimodální skladové
kapacity. Poloha skladu přímo na nábřežní hraně labského přístavu a v bezprostřední blízkosti železniční vlečky i
silnice umožňuje skladování a manipulaci agrárních komodit mezi všemi
druhy dopravy.
Stavba haly zapadá do konceptu rozvoje přístavního území v Lovosicích
- Prosmykách, kde díky již dříve realizovaným stavbám pro skladování agrokomodit vzniká jakési agrocentrum.
Hala je postavená na 1000 metrech
čtverečních, má kapacitu 2 až 3,5 tisíce
tun dle druhu a stavu zboží. Vnitřní
výška objektu je 11 metrů a umožňuje
tak plné sklopení pří vykládce kamionů.
Nakládka a vykládka železničních
vagónů a říčních plavidel bude zajištěna pomocí pásových dopravníků.
Vzhledem ke kapacitě dopravníků je
odhadovaná doba vyskladnění tisíce
tun zboží, což je jeden ucelený vlak,
nebo jedno na plný ponor naložené
plavidlo, na zhruba deset až dvanáct
hodin. Tato vysoká produktivita
umožní provozovatelům lodní dopravy, stejně jako drážním operátorům,
výrazně vyšší efektivitu při provozování svých dopravních prostředků. Až
dosud trvala nakládka lodi nebo vlaku
s takovým množstvím zboží zhruba tři
dny.
(jv, pramen: internet)
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Jak je to se zápachem z Preolu?
Firma Preol jako dceřinná společnost chemicko-potravinářského a země- občanů, nebo zprostředkovaně přes
dělského kolosu Agrofert-holding v rámci ČR sídlí v areálu Lovochemie a orgány státní správy? Jak tyto byly
vyrábí tzv. bionaftu.
vyřízeny? Byly věcně oprávněné?
Přes MÚ Lovosice nám byly předány
V s t u p n í speciální kapalinu navrženou zahra- 2 stížnosti (petice) od občanů Keblic
surovinou je ničním licenzorem, která byla vyvi- a Lukavce a dále stížnost z obecního
semeno řepky nuta pro zpracování řepkového oleje úřadu Lukavec adresovaná přímo na
olejné. Nájez- a s úspěchem aplikována na obdobné PREOL, a.s. Dále vedeme evidenci
ostatních stížností od jednotlivců, a
dem této in- výrobně ve Francii.
vestice zhruba
V současné době je občasné šíření zá- to i telefonických, na základě kterých
za 60 milionů pachu z výrobny Preol stále ještě před- vyhodnocujeme aktuální parametry
eur v loňském mětem reklamace díla. Dodavatel se provozu a jejich možnou souvislost se
roce vznikl zavázal vyřešit deﬁnitivně problemati- zápachem.
pro veřejnost ku pachů k 31. 3. 2010. Již nyní se však
V případě, že občan zápach zjistí a
problém zá- dá konstatovat, že došlo k výraznému
pachu. Požádali jsme generálního ředi- zlepšení. Autorizované měření emisí bude požadovat vysvětlení, na koho
tele této ﬁrmy pana Petra Voborníka, pachových látek a další optimalizace se má obrátit a kde dostane kvaliﬁkoaby veřejnosti tento problém přiblížil technologického zařízení budou dále vanou odpověď v kteroukoliv denní,
a vysvětlil.
pokračovat. Naším cílem je dosažení noční dobu a i volných dnech? Můžete sdělit občanům kontakt na tuto
plné spokojenosti občanů.
osobu?
Kam se od zahájení zkušebního
V případech zjištění vyšší intenzity
provozu do současnosti podařilo řeJaká látka, resp. co tento možný
šení problému zápachu z ﬁrmy Preol zápach způsobuje? Byť NENÍ zdraví pachových látek z výrobny PREOL
posunout? Co vím, tak ve 2. polovi- škodlivý, tak k čemu byste zápach nebo požadavků na kvaliﬁkované poně loňského roku, ale i nyní byly na přirovnal? Rozptylte prosím obavy souzení je možno se obracet přímo
toto stížnosti. V blízkých obcích byly veřejnosti, že nejde o podobnost s na naše oddělení ekologických služeb.
údajně sepisovány petice.
ústeckým lihovarem. Někteří občané Telefonní číslo je 725 666 623.
Od zahájení zkušebního provozu to tak mohou vnímat.
Jak je oprávněný tento názor? : Že
byl generální dodavatel, společnost
Základní surovinou pro výrobu v
Chemoprojekt, a.s. mnohokrát upo- PREOLU je polní plodina – řepka prostě okolí se bude muset naučit s
zorňován na nutnost dodržovaní olejná. Ta se v průběhu technologie tímto nepříjemným zápachem žít a
všech emisních parametrů, včetně postupně ohřívá až na teplotu 90 °C. že není zbytí. Byť se jedná o neškodpachových látek. Generální dodava- Při ohřevu se z řepky uvolňují přítom- ný „odér“ vůči lidskému zdraví, při
tel se v uzavřeném kontraktu zavázal, né aromatické látky, z nichž nejhůře zpracování rostlinného produktu a
že zařízení dodané výrobní jednotky jsou senzoricky vnímány látky obsahu- ﬁrma se bude snažit toto minimaliumožní její provozování bez zápachu a jící síru, přestože jsou přítomny v řepce zovat.
Zde musím říci, že tento názor
splní všechny další zákonem předepsa- jen ve velmi malém množství.
né limity. Na základě výsledků měření
V případě Preolu se tedy jedná o při- opravdu nezastáváme. Na odstranění
intenzity zápachu dvou nezávislých rozené přírodní pachové látky z řepko- pachových látek z výroby se intenzivně
akreditovaných laboratoří se podařilo vých semínek, které jsou zcela odlišné pracuje, byla provedena řada doporuidentiﬁkovat hlavní zdroje pachových od lihovaru. Intenzita pachových látek čených technických opatření. Za oblátek a byly navrženy možné způsoby Preolu je také mnohem nižší než pachy časné obtěžování občanů pachovými
jejich odstranění. Nejrychleji realizo- z kvasného chemického procesu. Po- látkami se vedení Preolu omlouvá.
Pozn. redakce na závěr. Před vydávatelný postup, byť není nejlevnější, je dobnost s ústeckým lihovarem odmítáprávě realizován za pomoci odborné me. Jedná se o úplně jinou technologii, ním tohoto čísla proběhl 17. 4. ve ﬁrmě
Preol Den otevřených dveří, kde si veﬁrmy se zkušenostmi v odstraňování jiné výrobní procesy.
řejnost mohla prohlédnout technologii
zápachů z obdobných výroben.
Do výduchů bylo nainstalováno rozKolik od září 2009, kdy byl zahá- výroby a blíže se seznámit mimo jiné
prašovací zařízení kapalné polymerní jen zkušební provoz, na ﬁrmu v této s problematikou zápachu, na který je
(jv, foto: Preol)
látky likvidující zápach. Jedná se o záležitosti přišlo stížností přímo od poukazováno.

Celkový pohled na Preol.

(foto: Preol)
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Protipovodňová opatření v Lovosicích „startují“
Tímto článkem navazujeme na rozhovor ze srpna 2008 v Lovosickém dne- dotačními prostředky se spoluúčastí
šku s ředitelem správy Povodí Labe a zároveň tiskovým mluvčím panem Evropské investiční banky.
Václavem Jiráskem, který podal další informace o protipovodňových opatřeních. Zahájení akce je naplánováno na duben 2010.
Výkup pozemků, překážky ekologických aktivistů (kácení dřevin)
Záměr, jeho změny a příprava
Metrostav Praha + EDS Holding +
V současné době jsou všechny doPůvodní záměr ochrany sídel před Herkul spol. s r.o. Nyní již čekáme tčené pozemky majetkoprávně vypopovodněmi obsahoval průmyslovou na konečné vydání rozhodnutí o řádány a v této oblasti nejsou žádné
zónu Lovosicko, Velké Žernoseky, uvolnění dotace správcem programu, překážky pro stavbu. Co se týká káŽalhostice, Píšťany. Na konci červ- tj. ministerstvem zemědělství (které cení dřevin, probíhá v současné době
na 2008 bylo (v průběhu zpracování musí být povinně schváleno také mi- soudní proces o zamítnutí odvolání
dokumentace ke stavebnímu povole- nisterstvem ﬁnancí). Zahájení prací proti rozhodnutí (povolení) o kácení
ní) na základě podmínek, které nově plánujeme v dubnu letošního roku, dřevin. Podnět k soudu podalo sdruvymezily České dráhy, tak byl záměr ukončení v prosinci 2012. Předpoklá- žení Společnost ochránců životního
upraven. Jednalo se o ﬁnanční poža- dáme hladký průběh stavby - pokud prostředí Litoměřice. Předpokládáme
davky při výlukách a zejména tech- by bylo nutno přistoupit v průběhu vyřešení sporu do konce letošního
nické požadavky na úpravu drážního stavby k dílčím omezením, budou roku. Plán prací je připraven tak, aby
tělesa jako hlavního ochranného prv- vždy projednána s městem Lovosice a nebyla ohrožena plynulost výstavby i
ku obcí Velké Žernoseky a Žalhostice. veřejnost bude včas informována.
při respektování tohoto stavu.
(jv)
Vedlo to k tomu, že by nebylo dosaStavba bude zejména ﬁnancována
ženo ochrany na úrovni stoleté vody,
tj. pominul by důvod ochrany. Bylo
tedy rozhodnuto o vyřazení obcí Velké Žernoseky a Žalhostice z projektu.
Tento závažný krok byl projednán jak
v Řídícím výboru Protipovodňových
opatření na území Ústeckého kraje,
tak na Bezpečnostní radě Ústeckého
kraje. Realizace tedy bude v menším
rozsahu než byl původní záměr a konkrétně se dotknou v Lovosicích průmyslové zóny ve východní části katastru města. Význam těchto opatření
bude i mezinárodní. Nebude totiž při
povodních docházet ke znečišťování
toku Labe.
Zhotovitel projektu, termíny, omezení pro občany Lovosic, ﬁnancování
Je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele - stalo se jím sdružení ﬁrem

Povodeň 2002 v Lovochemii – součást zasažené lovosické průmyslové zóny.
(foto: Lovochemie)

Lovosice mají schválený rozpočet
Do konce března čekaly Lovosice na schválení rozpočtu. Tři měsíce hospo- prodloužíme cyklostezku do konce
dařily v rozpočtovém provizoriu, což ovšem není nijak výjimečné. Radnice roku 2010.
totiž dopracovává rozpočet, až když zná výsledek hospodaření za předchozí
rok.
Bude si město muset půjčit?
Město si bude muset na výše zmíPodle starosty Jana Kulhánka i ten- nerové. Je to dobrý rozpočet, i když i něné investiční akce půjčit. Dotace
obdržíme až po dokončení a vyhodtokrát ovlivnila tvorbu rozpočtu ﬁ- zde najdeme kritická místa.
nocení akcí. Úvěr a schodek rozpočtu
nanční krize...
S jakými investičními akcemi se je krytý příjmem dotací ve výši 24 891
tis.Kč a 5 503 tisíc Kč dotace na techJak hodnotíte nově schválený roz- počítá v roce 2010?
počet?
Největší akcí bude“ Zvýšení kvality nologické centrum, E-GON. Jak zní
Před schválením rozpočtu se za- života obyvatel městské části města usnesení: „Celková částka úvěru 28
stupitelé města sešli dvakrát k jeho Lovosice“. Jedná se o úpravy ve čtvrti 847 310 Kč je maximálně přípustný
projednání za „zavřenými dveřmi“ od nadjezdu k Bille. Úpravy se dočkají úvěrový limit.“ Převážnou část úvěru
na jednání rady města rozšířeného o chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a uhradíme v roce 2011.
zastupitele. Schválený rozpočet je tedy vzniknou též nová malá dětská hřiště.
Jak zasáhla krize?
výsledkem otevřené a razantní výmě- Velkou investiční akcí bude oprava
Věřím, že se podařilo opětovně reny názorů a požadavků zastupitelů chodníků a veřejného osvětlení ve
města napříč politickým spektrem. čtvrti Nové Klapý. Mateřská škol- álně odhadnout daňové příjmy. K rozRozpočet na rok 2010 navazuje na ka v Resslově ulici se dočká oprav v počtu se snažíme přistupovat maxirozpočet roku 2009, kde jsme dokáza- podobném rozsahu jako školky v ul. málně odpovědně, omezili jsme akce ,
li správně zhodnotit krizovou situaci a Terezínské a Sady pionýrů. Požádali na které neobdržíme dotace. Bohužel
odhadnout reálně především daňové jsme o dotaci na výstavbu cyklostezky byly zkráceny ﬁnanční prostředky na
příjmy. Poděkování směřuje k vedoucí z Osmičky k přívozu v Malých Žer- projektové dokumentace dalších po(hv)
ekonomického odboru Dagmar Wág- nosekách. V případě obdržení dotace třebných investičních akcí.

Chcete ochránit své
kolo čipem? Dejte
vědět strážníkům!
Lovosičtí strážníci chtějí čipovat cyklistická kola.
Moderní metoda používaná i v jiných
městech může kolo ochránit před krádeží. Pro zloděje je totiž očipované prakticky bezcenné, protože ho není možné prodat na černém trhu. „V případě,
že je kolo i přes výstražné označení o
jeho očipování ukradeno, systém výrazně zvyšuje pravděpodobnost nalezení a
navrácení původnímu majiteli. Pracovali bychom s centrálním registem a při
pochůzkách kola průběžně kontrolovali,“ vysvětluje Jaroslav Janovský, ředitel
městské policie.
Očipování kola spočívá v aplikaci mikročipu a mikroteček, které jsou skryté.
Dále je označeno viditelným upozorněním, že je chráněno právě tímto systémem. To by mělo odradit zloděje. Každé
označené kolo je zařazeno do centrálního registru a chráněno po celou dobu
své životnosti. „Čipovat bychom mohli
přímo na služebně městské policie. Samozřejmě je pro to nutná spolupráce s
ﬁrmou, která systém zajišťuje. V současné době diskutujeme o výši nákladů a
zjišťujeme další praktické podrobnosti.
Rádi bychom ale znali i zájem občanů,
protože právě kvůli nim chceme s čipováním začít,“ vysvětluje ředitel Janovský.
Pokud byste měli zájem nechat své
kolo očipovat, můžete se nezávazně přihlásit na e-mail: mestska.policie@ meulovo.cz nebo tel. č.: 416 536 156 nebo
skype: mestska_policie_lovosice. V případě zavedení systému budete strážníky
kontaktováni s dalšími informacemi.



představujeme

Občanské sdružení Prosaz
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení
Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně
postiženým.
Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným
sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od
narození, ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se
např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i jejich
rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým
se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi , když se k nám připojíte na některé z
letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:
Vodácká akce - sjíždění Berounky 3. - 10.7.2010
(kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu)
Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3.
- 17.7., II. turnus 17. - 31.7.2010
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21.
- 28.8.2010
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. 11.6.2010 (Náměstí Míru, Praha 2)
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, kontaktní
osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz. Více informací na www.prosaz.cz

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Jsou problémem
města autovraky?

Autovraky hyzdí ulice města. Nepojízdná auta často s odstraněnými identiﬁkačními znaky nechávají napospas
osudu jejich bývalí majitelé.
Opustění auta je sice proti zákonu,
ale zdá se na první pohled jako levnější
varianta než likvidace vozidla na vrakovišti.
Jaká je situace okolo autovraků v Lovosicích? Požádali jsme ředitele městské
policie Jaroslava Janovského a pana Jana
Rösslera z odboru regionálního rozvoje
a správy města MěÚ o vyjádření.
Kolik je v současnosti evidováno MP
autovraků?
Počet autovraků ve městě, resp. evidovaných vozidel, která za autovraky
označujeme, jsou v současné době 4
vozidla.
Situace v r. 2009 a výklad zákonů
V roce 2009 jsme evidovali 5 autovraků, které jsme oznamovali správnímu
orgánu, tedy odboru regionálního rozvoje a správy města. Další případy se
nám podařilo řešit díky zjištění majitele,
jeho vyrozumění a následnému odstranění vozidla. Stávající právní úprava
poskytuje dvojí deﬁnici autovraku. Je
možno vycházet ze dvou zákonů, a to
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. Deﬁnice podle zákona
č. 13/1997 říká, že vrakem je silniční
vozidlo trvale nezpůsobilé k provozu a
není opatřeno státní poznávací značkou
(resp. r. z.) nebo které je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu. Technický stav silničních vozidel v provozu
na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost
silničního provozu kontrolovat Policie
ČR, to vychází ze zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích. Deﬁnice
autovraku podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech je, že autovrakem je každé
úplné nebo neúplné motorové vozidlo,
které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu zvířat
nebo věcí a stalo se odpadem podle
ustanovení z tohoto zákona.
Dohledání posledního majitele a
případné sankce
Pokud se nám nepodaří majitele kontaktovat při prvotním zjištění výskytu
takového vozidla, předáváme písemný
materiál k vyřízení správnímu orgánu,
tedy odboru správy města a regionální▶ pokračování na straně 6
ho rozvoje.
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Labe budou brázdit dvě výletní lodě
▶ pokračování ze strany 1
bohužel nemůžeme sdělit.
Zapomenout bychom neměli na to,
že jsme od letošní sezóny jako jediná
Zaměřujete se pouze na výletní dolodní doprava zařazeni do interne- pravu, nebo máte na lodi program,
tového portálu IDOS. Od 14.8.2009 restauraci a podobně?
má loď Porta Bohemica 1 certiﬁkaci
Obě lodě Portu Bohemicu 1 a Portu
Cyklisté vítáni.
Bohemicu 2 je možno si pronajmout v
rámci soukromé či ﬁremní společenBudete mít nové zastávky, byl o ně ské akce. Uspořádat lze večírek, oslazájem?
vu, svatbu či výročí, ﬁremní večírek,
Nové zastávky jsou v Horních Poča- setkání, konferenci aj.
plech, přívoz Nučnice – Nučničky a
Loď je ozvučená, je možné i promíDolní Zálezly. Zájem o ně byl ze stra- tat na plátno. Doprovodný program
ny obcí i turistů.
lze zajistit prakticky jakýkoliv v rámci prostorových možností lodě. Živá
Jak to vypadá s rozšířením trasy do kapela, přepadení piráty, kouzelník,
Terezína?
divadelní představení, degustace vín
Trasa do Terezína je bohužel zatím v a další.
jednání. Bližší termín začátku plaveb
Na lodi dokonce proběhlo i před-

stavení nového vozu nejmenované
automobilky…to svědčí o tom, že lze
na lodi opravdu uspořádat jakoukoliv
společenskou akci.
Naše společnost se zabývá také gastronomií. Jakékoliv občerstvení, teplé
i studené, je tedy z vlastní výroby a
vždy čerstvé a originální.
Jak velký je zájem? Předpokládám,
že o prázdninách je největší, že?
Zájem o lodě roste, minulá sezóna
byla velmi úspěšná a předpokládáme,
že letošní bude ještě úspěšnější. O
prázdninách je největší zájem o turistické plavby. V květnu a červnu o
ﬁremní a soukromé večírky a plavby
pro školská zařízení. Září a říjen je
zajímavý spíše pro ﬁrmy.
(pt)
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Rytíři předvedou show na Osmičce

Zábavný program plný rytířů se chystá 8. a 9. května v areálu na Osmič- týmu velbloudice Landyša.
ce. Představí se tu Středověké rytířské divadlo na koních v podání skupiny
Po oba dva dny našeho hostování bude
Traken.
představení začínat ve 14:00. Všichni
rytíři se představí městu Lovosice před
Během show se mohou návštěvníci rytíři, jeho přihlouplém bratranci a zahájením turnajových představení v
těšit na velkolepá klání urozených ry- neohrožené princezně, která se jako pátek 7. 5. v 15:00 na náměstí před MÚ
tířů, souboje muže proti muži, jezdec- jediná dokáže těmto dvěma zlotřilcům při uvítacím ceremoniálu s představiteli
kou dovednost, spousty kaskadérských postavit.
města. Záštitu nad Středověkým dikousků a nezvyklé podívané. To vše
Ozdobou našeho divadla jsou dva vadlem a celou akcí si převzal starosta
je zakonponováno do příběhu o zlém ušlechtilí Fríští hřebci a maskot celého města Lovosice Jan Kulhánek.

V Lovosicích začíná třídění bioodpadu
Bioodpad a jeho třídění. Zmíněný termín se týká některých částí města, Podniku technických služeb Lovosice
v Prosmykách každý všední den 8:00
kde bude tento druh odpadu sbírán a následně odvážen.
– 13:00.
Zajišťuje to Město Lovosice s ﬁrmou malé omezení. Při ukládání např. hnijíA co ještě pro občany uvedená novinBEC se sídlem v Prosmykách. Týká cího ovoce bude nutné prokládat vrstvy ka přinese? Trochu čistějšího vzduchu.
se to těchto lokalit města: Nové Klapý, třeba trávou nebo malými větvemi.
Nebude totiž v takové míře spalován (i
Teplická čtvrť, zástavba rodinných a
Co tam nebude možno uložit: maso, přes legislativní opatření) nepotřebný
řadových domků v prostoru železniční kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, zahradní odpad zvláště na podzim, kdy
zastávky Lovosice město a Terezínská obaly od potravin (plast, sklo, kov)
to je nejmarkantnější.
ulice.
Svoz bioodpadu je zdarma. Bylo vydáTento sběr bioodpadu zatíží městský
Nemají to obyvatelé panelových síd- no, resp. je k dispozici, 465 ks sběrných rozpočet do konce r. 2010 částkou 470
lišť, neboť produkují bioodpadu pod- nádob. Tato záležitost se týká zhruba tisíc. Na druhou stranu je potřeba říci,
statně méně, než je třeba ze zahrad u 1 500 obyvatel. Ten, kdo nebyl v době že částka se sníží o náklady města na
rodinných domků.
rozvozu přítomen doma, si může zdar- sanaci tzv. černých skládek, což probíhá
Obyvatelé zejména rodinných domků ma odebrat sběrnou nádobu v areálu v současnosti.
(jv)
dostali, resp. mohou odebrat, zdarma
sběrné nádoby, do kterých budou moci
ukládat bioodpad. Tyto sběrné nádoby budou vyváženy každý sudý pátek.
Podobají se z venku standartním plastovým popelnicím (240 l), ale vnitřní
konstrukce je jiná. Díky této konstrukci
nedochází k zahnívání odpadu a tedy
ani k významnému zápachu.
Co do nich bude možno uložit: rostlinný odpad ze zahrady, např. plevel, trávu, listí a větve. Dále zbytky jídel včetně
potravin s prošlou dobou spotřeby,
zbytky ovoce, zeleniny, slupky a výkaly
drobného domácího zvířectva. Je jedno



dotazy občanů

Postoj radnice prezentovaný zástupcem MÚ LOVO pana Jakuba mocí
mermo rekonstruovat komunikace
při poškozeném vedení kanalizace,
která je uložena pod jejich povrchem.
A k tomu, jak ze svého vedoucího postavení a neomylnosti komentuje (rozuměj: pan Jakub) zdůvodnění tohoto
problému : Nealokovánií ﬁnančních
prostředků servisních organizací pro
tuto oblast… co k tomu říci? Snad
jenom staronovou pravdu, že stát je
nejhorší hospodář, kdyby měl jakýkoliv úředník (včetně volených „zástupců lidu“) MÚ LOVO platit následné
opravy komunikací způsobené dodatečnými opravami z důvodu výměny
kanalizačních řádů, vyvinul by odpovídající snahu k dosažení ekonomicky a logicky odpovídajícího postupu
výstavby. Neboť ať tyto peníze půjdou
z pokladny jakékoliv organizace či
úřadu státu ČR, výsledně půjdou z
kapes všech daňových poplatníků.
Olga Fuksová
Vážení paní Fuksová,
dovolte mi, abych Vás seznámil s tím,
jak to chodí při udělování dotací. Město připraví projekt a s ním se uchází o
dotaci. Pokud ji obdrží, jako v případě
revitalizace této části města, musí ho
celý zrealizovat do určitého termínu.
Není možné si vybírat, co uděláme
teď a co později. Pravidla jsou velmi
striktní a daná. Pokud bychom projekt
kompletně celý nedokončili v určeném
termínu, budeme muset vrátit dotaci
jako celek. Jiná možnost neexistuje.
Z toho důvodu z dostatečným předstihem informujeme SČVaK o našich
záměrech, aby se jim mohli přizpůsobit. Jednáme s nimi velmi intenzivně,
aby v okamžiku, kdy získáme dotaci,
měli připravenu dokumentaci pro
opravu kanalizace a mohli jsme obě
akce realizovat najednou. Bohužel ne
vždy se nám podaří náš záměr zrealizovat.
Jak už nyní chápete, město nemůže
říct: Počkáme na opravu kanalizace
další dva tři roky a nebudeme povrchy
chodníků opravovat. V takovém případě bychom museli zastavit projekt
jako celek a vrátit dotaci. A to by jistě
nikdo z nás nechtěl. Proto stále věřím
v úspěch našich jednání a sladění rekonstrukcí.
Jan Jakub, místostarosta Lovosic

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Jsou problémem
města autovraky?

▶ pokračování ze strany 1

Sankce jsou rovněž v kompetenci
správního orgánu. Samozřejmě situace není jednoduchá v případech, kdy
je vozidlo např. v evidenci ve statusu
převodu, dovezené ze zahraničí a nezaregistrované v centrálním registru.
Na komunikacích je ze zákona zakázáno odstavovat vozidlo, které je možno
označit za vrak. K tomu dále p. Rössler
sděluje: „Vlastník vraku je povinen na
výzvu vlastníka komunikace odstranit
vrak do dvou měsíců od doručení výzvy
k odstranění. Za neuposlechnutí hrozí
sankce ve správním řízení do 300 000
Kč. V případě, že se posledního majitele
dohledat nepodaří, tak je tento vyzván
výzvou na úřední desce a na zmíněném
vozidle po dobu 2 měsíců. Poté je vozidlo specializovanou ﬁrmou na náklady
obce likvidováno. Ale takový postup
nebyl zatím uplatněn. Hrozba sankce
ve správním řízení je zřejmě účinná“.
Nejsou Lovosice „odkladištěm“ z
jiných měst?
Myslím, že tato domněnka nemusí
být správná, vzhledem k počtu řešených případů by byl jakýkoliv úsudek
z naší strany ze statistického hlediska
zkreslující. Demontáží registr. značky
se vlastník nezbavuje odpovědnosti a
vlastnických práv k movitému majetku,
v tomto případu motorovému vozidlu,
a náklady spojené s odtahem a případnou likvidací nese poslední vlastník
vozidla uvedený v registru motorových
vozidel.
Finanční náročnost na likvidaci autovraků
Náklady na likvidaci autovraků neznám, protože autovraky nelikvidujeme. Autovrak je nebezpečným odpadem, z tohoto důvodu může majitel
předat vozidlo určené k likvidaci pouze
osobě oprávněné k ekologické likvidaci
vraků, která vystaví majiteli doklad o
převzetí autovraku. K tomu pan Rössler
sdělil, že tento případ, kdy město muselo autovrak likvidovat na vlastní náklady, nenastal.
Příčiny a účinnější řešení
Příčiny vidím v celkovém stavu naší
společnosti, vymahatelnosti práva.
Všechno je v přístupu lidí, jedno z možných řešení problému vidím v přesném
a jasném vymezení zákonných ustanovení a dalších obecně závazných právních předpisů.
(jv, foto hv)
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Jaro u nás ve škole
Měsíc březen patří na naší škole k těm nejkrásnějším školním měsícům. prezentaci akcí zapíšou tam, kde by jim
Proč? Žáci i učitelé se těší na tradiční akce, ke kterým patří nejenom jarní bylo nejlépe. A že zase bylo z čeho vybíprázdniny, ale také Noc s Andersenem či Den podle Ámose.
rat! Tělocvična přivítala míčové turnaje a
atletické disciplíny. Děti si mohly odnést
Noc s Andersenem je tajemná noc, ny zážitky. Panečku, jak jim k snídani výtvarné výrobky : batikovaná trička,
kterou si užívají nejen naši žáci, ale patří chutnal perník od Jeníčka a Mařenky z prstové loutky, obrázky z čajových obalů,
k těm nocím, kdy se spí v knihovnách a Perníkové chaloupky! Od rodičů Bur- písku, korku, pilin, origami… Naučili se
školách už ve více státech EU. My se již šových také výborný medovník, za který také tajnému písmu, kouzlům a putovali
po Evropě, zahráli si Člověče, nezlob se v
připojujeme 10. sezónu. Letošní ročník
životní velikosti, vyluštili sudoku. Vlastně
patřil u nás ve škole spisovateli a básníku
bychom tím mohli konkurovat pořadu
Františku Hrubínovi, který by oslavil 100.
typu Rady ptáka Loskutáka či Receptáři.
výročí narození. Celou noc si děti užívaly
Po velikonočních prázdninách se
při pohádkách z knihy 2x7 pohádek. Po
všichni společnými silami -my dospěskupinách si vylosovaly pohádku a ve
lí,ale i žáci- vrhneme na přípravy oslav
třídách si připravily celou produkci di50. výročí od založení naší školy. Tímto
vadelního představení. Funkce režisérů
bychom chtěli pozvat všechny bývalé
přebraly paní učitelky, které jim se vším
žáky,ale i všechny hosty na společnou
pomohly. Mezitím paní vychovatelky jim patří dík.
připravily noční hledání pokladu při baDen podle Ámose je den, kterým se u oslavu, kdy si mohou prohlédnout školu
terkách. A víte, že taková škola umí být nás slaví Den učitelů. Letos vyšel až na 31. i shlédnout akademii bývalých i současv noci pěkně tajemná? O tom by Vám března, a tak si žáci prodloužili prázdniny ných žáků dne 12. června 2010 v hale
mohli žáci vyprávět! Hluboko po půlnoci o 1 perfektní školní den. Každá paní uči- Chemik od 10 hodin. Těšíme se na Vás !
Monika Zemanová,
ulehali žáci do svých spacáků a věřím, že telka si připravila 2 dvouhodinové bloky
ředitelka ZŠ Všehrdova 1, Lovosice
se jim v hlavičkách a snech honily všech- zajímavé práce a všichni školáci se na

Koncertní měsíce Finanční gramotnost na ZŠ Antonína
ZUŠ-Lovosice
Baráka v Lovosicích
ZUŠ-K.Maličkého, Lovosice plní
svou programovou koncepci na
školní rok 2009/2010. Připravuje se
na nejčinorodější část celého školního roku, na měsíce-duben, květen,
červen, a naplno rozjíždí svou prezentaci ve formě různých koncertních akcí.
Koncerty komorní řady, účastní se
jich žáci všech oborů vyučovaných na
škole.Pořádají se v prostorách kostelů
BJB a tradičně jednou v roce v kostele
sv. Václava v Lovosicích.
Koncerty taneční a populární hudby
se konají v KS Lovoš,zde se na programu výrazně podílí instrumentálně-pěvecká složka školy. Představují
se nejenom sólisté, ale i orchestrální
seskupení MiniEnkláva, Enkláva a
skupina učitelů a přátel školy TOUPŠ.
Počínaje 22. dubnem - koncert KS
Lovoš, a 30. dubnem - Čarodějnicemi,
kde se představí všechna spomínaná
hudební tělesa, a samozřejmě i sólisté,
či už pěveckého nebo hudebního oboru, začíná maraton různých koncertů
a prezentačních akcí. Nezapomíná
se ani na spolupráci se ZUŠkami na
okrese, na koncert s našimi nejmenšími občánky - s mateřskými školami a
také na světový Den hudby.
Konec školního roku také znamená koncert v naší spádové lokalitě
- Třebenice v Muzeu českého granátu,
na který se děti velice těší. Všechny
koncerty i všechna reprezentační vystoupení znamenají obrovské nasazení, kvalitní vedení, poctivě a vzorně
se připravující děti a hlavně lásku k
hudbě.
Eva Peluňková, učitelka ZUŠ

Naše škola se v měsíci únoru zapojila
do celostátní soutěže s názvem „Finanční gramotnost“, která je určena
žákům II. stupně ZŠ. Soutěže se v ČR
účastnilo 338 škol a 23 817 žáků.
Školní kolo probíhalo distanční internetovou formou a z tohoto kola vzniklo

vítězné tříčlenné družstvo, které postupuje do okresního kola. Jsou to žáci: Tomáš Barth, Jiří Červený, Tomáš Simon.
Cílem soutěže je seznámit žáky s ﬁnanční problematikou, rozšířit jejich teoretické i praktické znalosti a vědomosti
v oblasti ﬁnanční gramotnosti, např.
problematika půjček, reklam, rozpočtu
rodiny apod.
Základy vědomostí dostávají žáci již
v předmětu občanská výchova. Tyto
znalosti mohli v soutěži dobře uplatnit.
Přejeme vítězům hodně sil v okresním
kole a také to, aby získané vědomosti a
dovednosti uplatnili zdárně i ve svém
životě.
Mgr. Daniela Deusová

Výměnný pobyt žáků ZŠ A. Baráka
a partnerské školy v Coswigu (SRN)
ZŠ A. Baráka uspěla ve výzvě Euroregionu Elbe/Labe Cíl 3 s projektem
nazvaným SPORTEM A SPOLUPRACÍ K PŘÁTELSTVÍ a uskuteční výměnný pobyt žáků partnerských měst
Lovosic a Coswigu.
Cílem projektu je posílení a prohloubení kooperačních vztahů mezi
severočeským a saským vzdělávacím
zařízením a jejich žáky budou realizovány výměnné pobyty pro děti ve věku
11 -13 let. Výměnný pobyt v délce pěti
dnů (pondělí – pátek) se uskuteční na
české straně, posléze na straně německé.
První týden proběhne 14. – 18. 6. 2010
ve městě Lovosice a druhý týden bude
realizován v partnerském městě Coswig

13. – 17. 9. 2010.
Výměnné pobyty přináší zkušenosti,
zážitky a nová přátelství. Cílem je, aby
žáci při společných aktivitách překonali
jazykovou bariéru, naučili se komunikovat v cizím jazyce a zdokonalili
své jazykové schopnosti. Při realizaci
projektu se žáci dozví zajímavosti a
informace o obou regionech - historiï,
krajině a životě v rodině. Pro účastníky
bude připraven bohatý program složený
z různých sportovních soutěží, exkurzí
a zajímavých výletů.
Věříme, že jsme tímto projektem zahájili tradici výměnných pobytů žáků
naší a coswigské školy i pro příští roky.
Mgr. Marie Pelikánová, ředitelka školy
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program KS Lovoš

sobota 1. května – PROMENÁDNÍ KONCERT
10:00)
Hraje orchestr30Kulturního
ísta každých
min střediska „Lovoš“ - řídí



é KT 20 K



PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na pátek 30. dubna je kromě volby Miss čarodějnice
připraven tento tento program
17.00 – 17.45 hudební skupina učitelů ZUŠ Lovosice
18.00 – 19.00 ENKLAVA
19.15 - 20.00 vystoupení zájmových útvarů, volba
MISS ČARODĚJNICE
20.00 – 20.30 Vystoupení skupiny NIGHT RAVENS
+ OHŇOVÁ SHOW
20.30 ZAPÁLENÍ OHNĚ - upálení čarodějnice
21.00 hudební skupina GUN JOKING
22.00 hudební skupina PARADOX
24.00 ZÁVĚR - uhašení ohně
Mohou vzniknout malé časové posuny a změny v
programu,za které se předem omlouváme.







pátek 7. května – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
50 000.

Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci.
Hraje orchestr Kulturního střediska LOVOŠ – řídí Josef
naených
turistických
Turek.
lasti eské
Sál „Lovoš“,stedohoí,
v 17 hodin, vstupné 50 Kč.

nebezpeí.
sobota
a neděle 9. května – Středověké rytířské
z cíle
do8.Lovosic.
ní vdivadlo
cíli.na koních TRAKEN. Velkolepá klání urozených



rytířů, souboje muže proti muži, jezdecké dovednosti,
kaskadérské kousky a jiné. Všichni rytíři se představí
edohoí
je otevena
v turnaje v pátek 7.
městu Lovosice
před zahájením
9:00
dov 15
17:00
května
hodin nahodin.
náměstí před MÚ při uvítacím
0. ceremoniálu s představiteli města. Záštitu nad celou
akcí převzal starosta města Jan Kulhánek.
VV Areál „Osmička“, 14 hodin.

HRY RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE
1. května od 9.00 zveme všechny děti k atletickému
stadionu na soutěže nazvané „Hry rybářské mládeže“





Oslava DNE DĚTÍ proběhne v pátek 4. června od 15
hodin v lesoparku Osmička.
Děti se mohou těšit na tradiční soutěže a na nakupování
v „ krámku“ za získané body. Kromě toho už od 9 hodin
bude k dispozici obrovská nafukovací skluzavka.

pondělí 10. května – FRANTIŠEK NEDVĚD a JOSEF

ALOIS NÁHLOVSKÝ
pis trasy
a razítko IVV

Hudebně zábavný pořad plný písniček Františka
Nedvěda a osobitého humoru Josefa Náhlovského.
Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 100 Kč.



a popis trasy obdržíte

čtvrtek 20. května – SWINGOVÁ KAVÁRNA – reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových
a českých orchestrů a zpěváků.
Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května, v
16 hodin, vstup volný.
sobota 22. května – Přehlídka folklorních souborů
z Moravy, Maďarska a Slovenska. Spolupořádá Svaz
Maďarů žijících v Českých zemích.
Václavské náměstí, ve 14 hodin.
středa 26. května – PROMENÁDNÍ KONCERT
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí
Josef Turek.
Václavské náměstí, v 16:30.
středa 26. května – SWING MLADÝCH – Big Band
ZUŠ Litoměřice – řídí Zdeněk Růžička. Hrají skladby
světových autorů.
Sál „Lovoš“, v 18 hodin, vstupné 60 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Start:

Cíl:
Startovné:

LETNÍ PRÁZDNINY
Pro školní děti jsme na letní prázdniny připravili 6 týdnů
příměstského tábora zaměřené na geocaching.
12.-16.7., 19.-23.7., 26.-30.7., 2.-6.8., 9.-13.8.,
16.-20.8.2010
Zájemci se musí nahlásit do 14. května. V případě
malého zájmu bude termín zrušen.
Provoz denně od 7.45 – 15.00, poplatek 50 Kč/
den.

Organizace

cukrárna John na námstí (7:00 – 10:00)
autobus od startu do výchozího místa každých 30 min
chata Lovoš (10:00 – 17:00)
dosplí 30 K, dti 10 K, lenové KT 20 K

Obecné informace
Informace:
Milena Šiklová, mobil: 606 104 302
KT Lovosice, 8. kvtna 7, Lovosice, e-mail: aeskulap@seznam.cz
Mapy
eské stedohoí – západ (edice KT .10), 1:50 000.
Obecné
Trasy jsou vedeny v naprosté vtšin po znaených turistických
cestách. Pohybujete se v chránné krajinné oblasti eské stedohoí,
dodržujte její návštvní ád. Úast je na vlastní nebezpeí.
Kilometráž u pších tras nezahrnuje vzdálenost z cíle do Lovosic.
V cen je zahrnut pamtní list a malé oberstvení v cíli.
Chata Lovoš
Jediná vrcholová turistická chata v eském stedohoí je otevena v
sobotu od 9:00 do 18:00 hodin a v nedli od 9:00 do 17:00 hodin.
Možnost ubytování 16 osob, mobil 607 184 600.

Doprovodné akce IVV
Ulriina stezka v Tebívlicích (trasa IVV)
okruh 10 km okolím Tebívlic, propozice, popis trasy a razítko IVV
obdržíte v exposici Ulriky von Lewetzov.
Nauná stezka Lovoš (trasa IVV)
okruh 14 km pi pechodu Lovoše, propozice a popis trasy obdržíte
na startu, razítko IVV v cíli na Lovoši.

zprávy z Elka
Dům dětí a mládeže ELKO
Lovosice, Václavské náměstí 1
tel.: 416 532 505, 731 612 022
ddm.lovosice.net



Josef Turek a REGIUS BAND Jitky Dolejšové.
Václavské náměstí, v 10 hodin.

pondělí 3. května – Geografická přednáška – Z
e OLOMOUCE DO VLADIVOSTOKU – na kole 12 000 km
za 144 dní. Košice, Kyjev, Charkov, Saratov, Samara,
Ufa, Čeljabinsk, Omsk, Ulánbátar, Peking, Chabarovsk,
Vladivostok. Beseduje a promítá Josef Kozák.
aeskulap@seznam.cz
Klubovna KS, v 18 hodin, vstupné 20 Kč.





nekrolog




Odešla lékařská osobnost

„Můj čas je pouhopouhé prozatím“.

Nevím, jak jinak

začít než úvodem či
závěrem jednoho televizního seriálu z lékařského prostředí.
Lékařský stav a
hlavně pacienti v regionu ztratili takovou osobnost, jakou byl pan MUDr.
Viktor Jenšovský. Zákeřná choroba si
totiž nevybírá a může postihnout kohokoliv. Je to o to těžší, když je to rychle a
na vrcholu tvůrčích sil. Pan doktor byl
plicním specialistou lékařského oboru
interna. Zařízení, které vybudoval (nachází se v blízkosti Lovochemie), patří
jistě kvalitou poskytované péče ke špičce
v regionu. Vládla tu vůči pacientovi příjemná atmosféra v příjemném prostředí
a hlavně profesionalita. Každá návštěva
u něj začínala a končila podáním ruky a
pacient měl při ní pocit, že lékař a personál jsou tam skutečně jen pro něj. Říká
se, že každý je nahraditelný. Obávám se,
že v tomto případě to pravda není. Dovolím si říci za sebe, ale i za pacienty: Pane
doktore, děkujeme Vám. Budete nám
chybět. Čest Vaší památce.
(jv, foto: hv)
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pozvánka

ZŠ A. Baráka v Lovosicích
oslavuje 50. výročí vzniku
školy (1960 - 2010)
Program 22. 5. 2010
15.00 – 18.00 budova školy
• setkání současných a bývalých pracovníků školy
• možnost prohlídky školy
• 16.00 - slavnostní odhalení pamětní desky
Antonínu Barákovi – 1. řediteli školy
18.00 – 24.00 sál Lovoš
• setkání absolventů a pracovníků školy, společenský večer s hudbou a tancem
• vstupné 100 Kč – předprodej v kanceláři školy
– tel. 416 532 265
• omezený počet míst
Doprovodné akce
20. 5. 2010 v 15.30 areál Osmička (v případě
špatného počasí hala Chemik)
• společná akademie základních škol
30. 4. 2010
• ukončení a vyhodnocení školních soutěží výtvarných a literárních k 50. výročí školy (22. 5. 2010
budou vítězné práce vystaveny v areálu školy)
3. – 14. 5. 2010
• výroba obrazce z víček PET lahví – pokus o vytvoření českého rekordu – obraz bude vystaven 22.
5. 2010 v prostorách školy
Těšíme se na Vaši účast!

Fotbal

FK LOVOCHEMIE Lovosice
KRAJSKÝ PŘEBOR - MUŽI
so 1. 5. 10.15 Lovosice „A“ – Chomutov
so 22. 5. 10.15 Lovosice „A“ – Střekov
III. TŘÍDA - MUŽI
ne 9. 5. 17.00 Lovosice „B“ – Bohušovice
st 19. 5. 18.00 Lovosice „B“ – Vchynice
ne 23. 5. 17.00 Lovosice „B“ – Čížkovice
ne 30. 5. 17.00 Lovosice „B“ – Prackovice n. L.
OKRESNÍ PŘEBOR - DOROST
so 8. 5. 14.00 Lovosice „A“ – Pokratice
so 22. 5. 14.00 Lovosice „A“ – Mšené Lázně
so 29. 5. 14.00 Lovosice „A“ – Račiněves
III. TŘÍDA - DOROST
ne 2. 5. 14.00 Lovosice „B“ – Kleneč
ne 16. 5. 14.00 Lovosice „B“ – Lukavec
OKRESNÍ PŘEBOR - STARŠÍ ŽÁCI
ne 2. 5. 10.00 Lovosice – Čížkovice
ne 16. 5. 10.00 Lovosice – Podlusky
ne 30. 5. 10.00 Lovosice – Roudnice
OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
ne 9. 5. 10.00 Lovosice – Bechlín
ne 23. 5. 10.00 Lovosice – Brozany
TURNAJ - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ne 16. 5. 10.00 Lovosice – Podlusky, Brozany a Pokratice
STARÁ GARDA
pá 7. 5. 17.00 Lovosice – Bohušovice
pá 14. 5. 17.00 Lovosice – Střížovice
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Pravidelné setkávání lovosických
sportovních legend
Těm, kteří jmenováni nebyli, se moc
Fotbal a hokej, dva nejpopulárnější kolektivní sporty našly v Lovosicích
v 50. a 60. letech minulého století hodně nadšenců. Tito, tehdy skuteční omlouváme. Lidská paměť totiž není stoprocentní. Přece je to již zhruba 50 let.
amatéři, to dělali s příkladným zanícením.
Kolik se schází účastníků a kdo to orgaFotbal i hokej se hrál ve stejných mís- sportech tzv. obojživelnost, tedy že hráč nizuje? Zhruba okolo 25 lidí a organizátech, jako jsou dnes, ale vůbec se to provozoval oba sporty. V dnešních pod- torem je pan J. Jehlík.
Na závěr nutno říci, že ale jsou tací
nedá srovnat. Tam, kde je nyní pěkný mínkách by to již možné nebylo. A to
zelený pažit, byla jen udusaná škvára byly ještě výjimky, které jako třetí sport bývalí reprezentanti lovosického klubu,
kteří na setkání již nechodí. Převážně ze
a malá dřevěná tribuna. Okolo hřiště provozovali lehkou atletiku nebo tenis.
byla škvárová atletická dráha lemovaná
Za zmínku jistě stojí to, že hokejovou zdravotních důvodů, nebo že bydlí jinde.
asi metr vysokým dřevěným mantine- kariéru v Lovosicích nastartoval v těch Ale jsou tací, kteří již nikdy nepřijdou.
lem. A hokej? Ten se hrál na otevřeném letech Jaroslav Walter, člen českosloven- Ti „svůj zápas“ totiž dohráli. Čest jejich
památce.
(jv)
zimním stadionu v těsném sousedství. ské reprezentace šedesátých let.
Co ale bylo pro hokejisty horší? To byla
závislost na počasí, protože do r. 1967 se
hrálo na přírodním ledě. Nebylo v těch
letech výjimkou, že soutěžní zápasy pro
oblevu byly zrušeny a dohrávaly se jindy,
nebo na stadionech s umělým ledem. Na
tréninky, když nebylo počasí, se jezdilo
na zimní stadiony v Litvínově, Chomutově, příp. do Ústí n. L. Že to bylo po
práci, ve večerních hodinách a cesta tam
i zpět někdy i na korbě nákladního auta,
tak nad tím se nikdo nepozastavoval.
Jen tak mimochodem. Trénink začínal
okolo desáté večer, návrat v hluboké noci
a ráno na šestou do zaměstnání. Z dnešního pohledu tedy těžko představitelné.
Ale taková byla prostě doba.
Aktéři tehdejších sportovních klání
Setkání bývalých sportovců v Lovosicích.
(foto: Jiří Veleman)
v rámci nejvyšších krajských soutěží se
dodnes pravidelně scházejí a vzpomínají
na někdejší Jiskru a později Sechezu Lovosice, jak v jejím dresu bojovali na škváře či ledě za čest města a klubu. Dlužno
podotknout, že bez nároku na jakýkoliv
Lovosický basketbalový oddíl osla- stavět. Družstvo bylo složené z děvčat i
ﬁnanční proﬁt.
vuje v tomto roce 55. výročí založení chlapců. Své si rozhodně odehráli Vojta
Myšlenka setkávání bývalých hráčů oddílu a jako každý rok přichází určité Puchar, Bára Knotková, Nikola Branvznikla v r. 1996 a koná se pravidelně bilancování uplynulé sezóny.
dýská, Honza Broul, Radek Limberk a
každý první čtvrtek v měsíci v jednom
I když starší žákyně svoji soutěž hrají Veronika Králová. Snad se k nim přidají
restauračním zařízení, v tzv. Centrumu. až do poloviny května, již dnes je možno v příští sezóně, kdy tíha zápasů bude ležet
Tedy vznikla jakási tradice. A hlavní té- konstatovat, že rozhodně basketbal v Lo- hlavně na děvčatech, i další hráčky.
mata na setkání? Pochopitelně, že sport, vosicích má na čem stavět.
Družstvo nejmladšího minižactva se
vzpomínky na minulost, osobní rodinný
Výkladní skříň lovosického basketbalu pravidelně zúčastňovalo miniturnajů,
život a samozřejmě různé zdravotní ne- – II.liga žen – se bude hrát v Lovosicích i kde ani tak nešlo o výsledek, ale hlavně
duhy, jak už to ve stáří bývá.
příští sezónu, neboť ženy obsadily skvělé o to si zahrát a vyzkoušet i hráče a hráčky
Řada těchto někdejších hráčů má dnes osmé místo a udržely se v soutěži. Tým z přípravky. Nakonec i vyrovnaná bilance
tzv. sedm či osm křížků, ač na to mno- složený hlavně z mladých hráček má počtu výher a proher svědčila o tom, že
zí nevypadají. A kteří to jmenovitě byli rozhodně perspektivu a může v příštích jsme nebyli jen do počtu.
hráči?
letech pomýšlet i na vyšší příčky. O zaOblastní přebor si zahráli i muži a koFotbalisté: Kutílek, Chválovský, Šmíd, chování soutěže se hlavně zasloužily pod nečné osmé místo v této soutěži je rozTrnka, Zuziak R., Zuziak M. Kupera, vedením trenérky Lahovské hráčky Pun- hodně úspěchem.
Jirásek, Slavík, Štěrba, Žáček, Nedvěd, čochářová, Pišlová, Lahovská, Matulková,
Ke zmiňovanému výročí vzniku basKrejza, Pařízek, Jaroš, Kmoníček, Rossler, Miková, Mrvíková, Šebová a Palusková. ketbalového oddílu klub připravuje
Froňka, Uchytil, Hála, Minka, Jehlík,
Starší žákyně ve spojené soutěži mlad- turnaj „dříve narozených“, který pořádá
Krasnický, Kutík, Deus, Šuma, Kmječ.
ších dorostenek a starších žákyň podle 29.5. 2010 a účast přislíbila i reprezentace
Hokejisté: Pařízek, Zelinger, Vybíral, dosavadních výsledků vyhrají svojí sou- České republiky. Dále v září tohoto roku
Černý, Jakobi, Neugebauer, Petera, Kaš- těž Oblastního přeboru a naváží tak na by chtěl oddíl pořádat velký dvoudenní
par, Kubeš. Duda K., Duda B., Pouva úspěch v minulé sezóně. Tým hlavně turnaj pro minižactvo, který symbolicky
P., Pouva M., Studnička, Urban, Slavík, táhne čtveřice Pišlová, Pazourová, Filipo- otevře další kapitolu basketbalového odSkřivánek, Petráš, Křivánek, Kutík, Jeh- vá a Marešová.
dílu.
lík, Hřebík, Luňák, Froňka, Rous, ForMladší minižákyně sice výsledkově
Tímto děkuji všem, kdo se podílí na
mánek, Robouský, Beránek, Muller.
nepřesvědčily, ale hlavně poslední čtyři chodu našeho oddílu a přeji všem dost sil
Že se některá jména vyskytují dvakrát? utkání o deváté místo s Varnsdorfem pro další basketbalový ročník.
Ne, to chyba není. V té době byla v těchto ukázaly, že mají trenéři rozhodně na čem
(Jiří Puchar, předseda oddílu)
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