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Po nové cyklostezkce podél Labe
se projedete už na podzim
Už na podzim by měla být hotová cyklostezka, která spojí oblíbený lovo- obou krajích budou ještě další půl mesický lesopark Osmičku s přívozem v Malých Žernosekách.
tru široké pásy. Od nově vybudovaného
úseku cyklostezky si v Lovosicích, ale
Také o této akci hovořili lovosičtí za- města Lovosice se bude stavět zhruba tři také v Malých Žernosekách, slibují ožistupitelé na svém zasedání ve čtvrtek měsíce, takže celé dílo bude dokončeno vení té stávající mezi Mostem a Doksy,
24. června. K realizaci cyklostezky vy- ještě letos.
která protíná přívoz přes Labe.
užijí lovosičtí dotaci ze Státního fondu
„Trasa cyklostezky povede od konce
Starosta Malých Žernosek Petr Liška
dopravní infrastruktury. Ta činí 10,8 in–line dráhy na Osmičce, pod benzino- je rád, že se realizace cyklostezky přiblímilionů Kč a další čtyři miliony půjdou vou pumpou, v trase stávající cesty po- žila.
z městského rozpočtu.
dél Labe až k objektu přívozu u Malých
„Obec její vznik od začátku podporoPráce na stavbě 2 684 metrů dlouhé Žernosek,“ upřesnil trasu cyklostezky vala, bude to zatraktivnění jak pro obycyklostezky započnou na začátku srpna, Martin Dlouhý.
vatele Malých Žernosek, tak pro turisty,
podle Martina Dlouhého, vedoucího
Nově vzniklá asfaltová komunikace by kteří tudy budou projíždět,“ uvedl Petr
▶ pokračování na straně 3
odboru regionálního rozvoje a správy měla být tři metry široká, přičemž po Liška.

Lovosiční školáci měli návštěvu z Německa

Výlety do Českého
středohoří

Cyklobus vozí po celé prázdniny turisty do Českého středohoří nejen z Litoměřic, ale i z Roudnice nad Labem.
Každý víkend se vyjíždí z obou měst
směrem na Mukařov. Cyklobusy s kapacitou 45 osob mají přívěs pro kola. Z
Mukařova se dá jet zpět nebo na kole na
jiná místa ve středohoří. V okolí jsou například Zubrnice, Buková hora, Úštěk.
Navrhli jsme, zda by nebylo možné požádat majitele cyklobusu, aby se v Lovosicích zastavil a naložil také naše cyklisty.
Bohužel byl tento návrh projednáván v
době, kdy probíhala uzávěrka novin (ta
je vždy desátého v měsíci), takže jednání
v té době ještě nebylo ukončeno. V případě, že se návrh zrealizuje, by jistě bylo
možné vyhlásit tuto zprávu rozhlasem a
prostřednictvím plakátů.
▶ pokračování na straně 2

Nepříjemný hluk
pro obyvatele části
Lovosic
Dvacet německých dětí strávilo část končícího školního roku v Lovosicích. Na valy okolí Lovosic a také se věnovaly
sever Čech přijely v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu ELBE/LABE.
sportu. Po celou dobu jim společnost
dělali žáci Základní školy A. Baráka a
Na akci dostala lovosická radnice rovnat a vyměnit zkušenosti ze své pomáhali i rodiče.
„Byl to úžasný týden se spoustou
dotaci ve výši 15 000 Eur, o kterou se učitelské praxe. Myslím, že žákům
rovným dílem rozdělí s německým se pobyt velmi líbil, seznámili se již nových zážitků. Líbilo se mi mluvit
městem Coswig. Po návštěvě němec- první večer a navázali kontakt. To, že anglicky,“ popisuje vše nadšeně žákykých dětí totiž bude následovat cesta se sblížili, bylo vidět u autobusu při ně šesté třídy Markéta Rambousková.
Děti z lovosické základní školy počeských školáků do Německa.
loučení,“ popisuje Petra Buriánková
„Žáci i učitelé se viděli úplně popr- z městského úřadu, která výměnný jedou do Německa začátkem příštího
školního roku. Už teď se těší, že znovu
vé a očekáváme, že dojde k navázání pobyt organizuje.
(pt)
spolupráce. Děti se bavily mezi sebou
Děti ze školy Franka Leonarda tu uvidí své nové kamarády.
anglicky. Učitelé si měli možnost po- strávily týden, během kterého pozná-

Již druhý rok se to opakuje. Koncem jara a v průběhu léta je občas
slyšet v severozápadní části města
pronikavě nepříjemný zvuk podobající se siréně, nebo zvukové kulise v
přenosech z fotbalového mistrovství
světa v Jižní Africe.
Městský Zpravodaj na popud některých obyvatel začal pátrat po důvodech toho nepříjemného jevu. Zjistil,
že příčinou je technické zařízení,
kterým se provádí ošetřování vinic
pod Lovošem. Oslovili jsme Odbor
životního prostředí MěÚ a od Tomáše
Kirbse z tohoto odboru jsme dostali
vyjádření:
▶ pokračování na straně 4
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K omezení dopravy
u Lovochemie
Motoristy nejen lovosického regionu
postihuje či postihovat bude omezení
po dobu výstavby kruhového objezdu
na silnici Lovosice-Terezín, a to v prostoru nákladové vrátnice Lovochemie.
Tedy mezi dvěma železničními náspy a
tedy tratí Lovosice-Litoměřice a vlečkou
do Lovochemie a přístavu.
Dle sdělení generálního ředitele Lovochemie R. Brabce je důvodem výstavby
kruhového objezdu zlepšení dopravní
situace na silnici I/15 , tj. zjednodušení
či odstranění situace, kdy kamióny vjíždí do areálu Lovochemie nebo vyjíždí
z něj z/do protisměru a komplikují tak
provoz. Do areálu Lovochemie vjíždí
průměrně v pracovních dnech okolo
150 kamionů denně. V tzv. špičce je to
okolo 250 – 300 kamionů.
Stavba byla slavnostně zahájena 1. července a úplné dokončení je plánováno
na 22. září.
Zadavatelem stavby je ﬁrma Armex
(vlastník pozemků od DZCL v uvedeném prostoru) spolu s Lovochemií.
Realizátorem stavby je stavební ﬁrma
Reader- Falge (majitel L.Červinský).
Na stavbě bude podle množství práce
pracovat 20 – 25 lidí denně. Náklady na
výstavbu činí zhruba 12 mil. Kč.
V čem resp. jak bude doprava omezována?
Provoz bude jednosměrný po stávající
komunikaci, resp. na jedné polovině, a
řízen bude světelnými semafory. Intervaly bude možné časově nastavit podle
hustoty provozu. Semafory budou v
provozu nepřetržitě. Lze předpokládat,
že znalí motoristé použijí objízdnou trasu např. přes Lukavec.
Takto bude řízen provoz až do 12. 9.
Průjezdná rychlost bude zhruba na 200
m úseku silnice I/30 určena značkou na
30 km/hod.
Zpravodaj se hlavně lovosickým motoristům omlouvá, že neinformoval o této
záležitosti dříve. Není totiž jeho vinou,
že zpřesněné informace dostal pozdě,
což je pro měsíčník zásadní.
(jv)



informace z radnice

Nový zastupitel

Nový člen zastupitelstva za KSČM
Jaroslav Porcal složil slib do rukou
starosty Jana Kulhánka. Nahradil tak
zesnulého Zdeňka Kuperu.
(as)
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Změna na vrcholku „královny“ Českého Středohoří?
Milešovka, tato dominanta Českého Středohoří, se na svém vrcholku přírodní rezervace a jakákoliv stavba je
možná změní. A v čem může znít otázka občana Lovosic...
kvůli ochraně přírody velmi komplikovaná. To jsme ostatně poznali při stavbě
vštěvnického centra, kde by návštěvníci čističky odpadních vod, která je pro promohli nahlédnout do „tajů meteorolo- jekt nutná.
gické kuchyně“. V souvislosti s tím by se
objekty zrenovovaly neb zub času a poPodpora obcí a kraje, názor CHKO
časí udělaly své. V současnosti je projekt
U okolních obcí má navrhovaný proza zhruba 30 milionů Kč ve fázi přípravy jekt „zelenou“. Ty jsou pro podobný
a Ústav fyziky atmosféry připravuje pro- záměr již několik let. To ostatně vyjádřil
Tato 836 m vysoká hora je co by jekt na dotaci z fondů EU. Uzávěrka při- i starosta Velemína pan Jiří Skalický, s
„kamenem dohodil“, a je tedy cílem hlášek k dotaci byla do 30. června 2010. tím, že obce jsou připraveny vybudovat
návštěvníků, turistů nejen z Lovosic a
Studie jak by centrum mělo vypadat záchytná parkoviště v Milešově a Bookolí. O Milešovce je známo, že je nej- je hotová. Na vrcholku je dnes několik řislavi. První vlašťovkou v tomto směru
větrnějším místem v republice, a záro- objektů tvořící malé náměstíčko. Jednou je část obce Bořislav - Bílka, kde bylo
veň se jí říká hromová hora, a to kvůli z nich je prodejna občerstvení, která se parkoviště již vybudováno v minulém
četnosti bouřek. Je dlužno dodat, že o patro zvýší a velká změna čeká ruinu roce.
bezvětří je na Milešovce pouze 8 dní v křídla, které na ní navazuje. Pokud vše
Ústecký kraj vyjádřil podporu tomuto
roce. Na vrcholku je více jak 100 let me- půjde bezproblémově, tak je reálná šan- projektu a přislíbil pomoc kraje jednak
teorologická stanice patřící Akademii ce že se s akcí započne v příštím roce.
se zpracováním projektu, tak i případvěd ČR a tedy konkrétně Ústavu fyziky
nou pomoc při zajišťování provozu. Poatmosféry (UFA).
Co je vlastně návštěvnické centrum drobnosti zapojení kraje budou teprve
A jak tedy zní odpověď na otázku v a jeho účel
projednány. Rovněž Správa CHKO vítá
názvu? O záměrech poskytl informace
Mělo by lidem přiblížit historii a sou- tento projekt a je připravena se podílet
ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR časnost meteorologie a klimatologie. jak některými expozicemi týkajícím se
Radan Huth.
Návštěvníci by zde našli historické problematiky živ. prostředí a CHKO
přístroje i moderní vizualizaci právě České středohoří, tak i odbornými předSoučasný stav a záměr
měřených dat. Milešovka je totiž syno- náškami, apod., při speciálních akcích
Na vrcholku je nyní meteorologická nymem pro meteorologická pozorování centra. Zároveň by zamýšlené centrum
stanice patřící našemu ústavu a byla a centrum by jistě přilákalo turisty, což ráda využila jako příležitostnou terénní
otevřena v r. 1905 a je tedy jednou z by bylo přínosem nejen pro blízké obce, laboratoř pro svou činnost.
nejstarších v Čechách. Součástí budovy ale potažmo i pro Ústecký kraj. A navíc
observatoře je i 19 m vysoká rozhledna, něco jako meteorologické muzeum v
Závěr
která je za příznivého počasí přístupná Čechách chybí.
Jak bylo naznačeno, tak alfou a omeveřejnosti. V přístupové chodbě a na
V centru by kromě muzea byla i zají- gou celého projektu je získání dotací z
schodišti je umístěno několik fotograﬁí mavá prezentace měření, např. rychlosti tzv. evropských peněz. Zda na ně Ústav
zajímavých meteorologických jevů a a nárazů větru, časový průběh srážek. fyziky atmosféry dosáhne, nelze odněkolik grafů ze stoletého měření sta- Někdy bude na ukázku vystavován i hadnout. Výsledek by měl být znám ve
nice. Výstup na věž je obvykle provázen přístroj na měření spektra kapek deště, druhé polovině r. 2010. Rovněž bude
výkladem o historii a výsledcích meteo- kde je možné sledovat velikosti a počet důležité, jak se na základě studie o vlirologických pozorování.
kapek deště, v budoucnosti se počítá s vu na životní prostředí ke stavební části
Naším záměrem je vybudování ná- prezentací měření oblačného radaru.
projektu postaví stavební úřad v Lovosicích a orgány ochrany přírody -Odbor
Jak bude o návštěvníky postaráno
životního prostředí Krajského úřadu a
Kromě vylepšeného bufetu, kde by se Správa CHKO. Jako UFA se domnívánávštěvníci mohli občerstvit, tak i trvale me, že by byla škoda, aby tento projekt
otevřená tzv. útulna. Důvodem je mimo tzv. „padl pod stůl“.
jiné to, že počasí na Milešovce se rychle
Naopak, dopadne-li vše dobře, tak
mění a turisté tak budou mít možnost se UFA předpokládá, že by první návštěv▶ pokračování ze strany 1
schovat před nepříznivým počasím.
níci návštěvnického meteorologického
Věc má ale jeden podstatný problém. muzea na Milešovce mohli být přivítání
V současnosti je u nás zatím bohatě
(jv, foto: ufa)
využíván vláček na Teplice. Zvláště o V r. 1951 byla na Milešovce zřízena v průběhu r. 2012.
víkendech převáží turisty do Opárna,
Chotiměře, Radejčína, atd. Autobusy
se z Lovosic dá cestovat na velmi zajímavá místa ve středohoří, ale ne vždy
je možné se setkat s ochotou řidičů, vezete-li kolo. Navíc tyto autobusy jezdí
pouze ve všední den. Tři tipy na výlet: z
Lovosic přes Třebenice na Skalici, nebo
na Milešov či autobusem do Třebenic,
dále do Mrskles a na Kocourov.
Dále je v provozu Švestková dráha.
Historickým vláčkem, který z Lovosic
jezdil už v průběhu června každou sobotu až do Mostu a zpět, můžete ještě
v červenci a v srpnu jezdit každou sobotu a neděli. Z Lovosic vlak vyjíždí v
8.36 a 15.33 až do Mostu a ve 12.45 jede
pouze do Třebívlic. Bližší informace i s
letáčkem lze získat v lovosickém Infocentru.
(as)

Výlety do Českého
středohoří
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Jak dál s rozestavěným bytovým domem
na náměstí
V září tomu budou dva roky, co byl na lovosickém náměstí položen zá- protože v současné době se stále pracuje
kladní kámen rezidence Orbis a stavebník, rakouská ﬁrma začala s výstav- na daných standardech. Pouze k tomuto
bou bytového domu.
bodu bych uvedl, že standardy, i přestože
cena bude diametrálně jiná než uváděl v
prvotních informacích Dr.Steiner, jsou
na dobré úrovni a korespondují se současnými trendy ve stavebnictví. Co se
týče zájemců, tak zájemci jsou, a to jak o
bytové jednotky, tak nebytové prostory,
ale prodej bude zahájen opět na přelomu
července a srpna tohoto roku s uveřejněním veškerých informací.
Pozn. red. – Zpravodaj se k uvedeným
záležitostem vrátí v měsíci září resp. říjnu.

Ekonomická krize ovšem údajně záhy
zhatila ﬁnancování tohoto projektu a
došlo ke změně vlastníka. Z tohoto důvodu nabrala stavba zpoždění. Protože je
to na velmi frekventovaném místě, esteticky z dlouhodobého hlediska to nedělá
dobrý dojem. Oslovili jsme proto Pavla
Svobodu, jednatele ﬁrmy, které staveniště patří, aby poodhalil problematiku a
hlavně budoucnost této stavby.
Převzetí objektu od předchozího
majitele
K převzetí objektu bytového domu
REZIDENCE ORBIS od společnosti
ORBIS BS, jejímž jednatelem byl Dr.Bernhard Steiner, došlo formou odkoupení
100% obchodního podílu společností
REKONT, která byla a je největším věřitelem společnosti ORBIS BS. Tudíž
nedošlo k převedení stavby na společnost REKONT, ale společnost ORBIS BS
funguje dál se stejným záměrem dokončit bytový dům v Lovosicích a vypořádat
se se všemi stávajícími věřiteli.
Předchozí vedení společnosti ORBIS
BS mělo příslib ﬁnancování celého projektu od České spořitelny, která však v
době rozestavěnosti projektu úvěrovou
smlouvu o ﬁnancování projektu nepodepsala, a tudíž nebyly dostatečné
ﬁnanční prostředky k dostavbě celého
projektu.
Největší problém, úprava projektu,
termín dokončení
Projekt musel být přepracován, avšak
zásadní změny, týkající se vzhledu budovy, nejsou. Jedná se spíše o záměnu
některých stavebních materiálů za materiály jiné, stejně kvalitní, ale v jiných
cenových relacích. Jako příklad uvádím
obklad fasády fasádními deskami záměnou za probarvenou omítku v hrubší
zrnitosti. Z toho plyne, že barva fasádních desek koresponduje v tuto chvíli
s barvou probarvené omítky, a tudíž

Parkování vozidel majitelů
Parkování vozidel je vyřešeno v suterénu objektu, kde je navrženo 49 garážových stání, a dále pak parkování na venkovních parkovacích stáních, kterých je
32. Celkový počet parkovacích míst převyšuje počet bytových jednotek, tudíž
vzhled se nemění. Probarvená omítka je míst k parkování vozidel je dostatek.
stejně kvalitní jako fasádní desky, avšak
za daleko levnější cenu. V původním
Nebytové prostory a jejich využití
projektu měly být například příčky mezi
Nebytové prostory jsou umístěny v 1.
koupelnou a ostatními prostory (chodba nadzemním podlaží stavěného objektu.
a obytné prostory) vyhotoveny ze skla. V Celková plocha činí 724m² a tyto prostosoučasné době je toto řešeno tradičním ry jsou rozděleny na 3 sekce o různých
způsobem, tudíž příčkové zdivo s kera- velikostech. Zájemci o tyto prostory
mickým obkladem.
jsou, předběžně se s nimi jedná, ale způJako další změnu bych uvedl, že v ce- sob využití a speciﬁkaci vybavení bych
lém bytovém domě je změněna struk- v tuto chvíli nezveřejňoval, dokud není
tura velikosti bytových jednotek, kde vše pod smlouvou a záležitosti kolem
jsou byty o velikosti 2+KK a 1+KK s nebytových prostor jsou ve fázi jednání.
možností jejich propojení. Z výše uvede(jv)
ného vyplývá, že zájemci mají možnost
koupit byty o daných velikostech s možností propojení dvou bytových jednotek
2+KK a 1+KK a vytvoření prostorného
bytu o velikosti cca 100m². Tato struktura bytových jednotek v daném projektu
nám připadá vhodnější z toho důvodu,
že pokud lidé koupí dvě bytové jednotky
a propojí je, mají velkou bytovou plochu,
kterou využívají rodinným způsobem,
avšak v případě jakékoliv události je
možné tento byt rozdělit tak, aby fungoval zpětně jako dvě bytové jednotky,
přičemž jedna bytová jednotka by opět
fungovala k rodinným účelům a druhá
buď k účelům komerčním, příp. jako
startovací byt pro děti. Dispoziční změnou jsme chtěli dosáhnout větší variability v bytovém domě.
Největší problém byl vymyslet způsob
dostavby bytového projektu v souvislosti
s ﬁnancováním. Tento problém se nám
K U-rampě v blízkosti Osmičky připodařilo vyřešit a pevně doufáme, že byl nový prvek.
reálný termín dokončení celého projekZ navezené hlíny si tu sportovci upratu včetně kolaudace a parkových úprav vili terén do čtyř kopečků, které na sebe
včetně ozelenění bude do poloviny roku navazují a umožňují akrobatické kousky
2011.
na kole. Terén, který šťastně napomohl
této myšlence, má tu výhodu, že se dá
Počet, velikost, skladba, vybavenost, na tyto „vlnovky“ vjíždět z vyvýšeného
ceny bytů, zájemci
nájezdu, takže kola dostanou správnou
Velikosti bytových jednotek, jejich rychlost. Prý by se toho dalo vymyslet
počet, cena a standardizace budou zve- ještě víc. Z U-rampy se stalo místo, které
řejněny v průběhu července-srpna 2010, je často navštěvováno.
(as)

V Lovocích můžete
zkusit skoky na kole

Po nové
cyklostezkce podél
Labe se projedete
už na podzim
▶ pokračování ze strany 1

Maložernosečtí tak dostanou možnost
bezpečněji se dopravit do Lovosic, neboť
silnice I/30 z Ústí nad Labem do Lovosic
je svou frekventovaností pro cyklisty životu nebezpečná.
Jak Lovosice, tak Malé Žernoseky se po
vybudování cyklostezky společně podělí
o její vybavení lavičkami, odpadkovými
koši nebo informačním zařízením.
„Po dohodě s městem Lovosice se naše
obec bude podílet také na pozdější údržbě zmiňované cyklostezky,“ doplnil Petr
Liška, starosta Malých Žernosek.
Vybudování nového úseku komunikace pro potřeby cyklistů nebo in–line
bruslařů vítá i vedení Povodí Labe.
„Povodí Labe je budování cyklostezek
na cestách podél řeky nakloněno. Spolupracujeme s městy, která mají zájem
využívat naše pozemky pro cyklistiku.
Podpora rekreace a sportu je součástí
našich aktivit,“ uvedl Jindřich Zídek,
ředitel závodu Dolní Labe.
(jv)



3. ročník fotografické soutěže

„Život a cestovní ruch
v Českém středohoří“
Milovníci Českého středohoří, kteří na jeho krásy pohlížejí hledáčkem
fotoaparátu, mají opět šanci zúčastnit se fotograﬁcké soutěže organizované městem Litoměřice a Ústeckým
krajem. Mottem právě vyhlášeného
třetího ročníku je „Pozvánka mýma
očima“.
„Fotografům dáváme široké pole působnosti. Nemusejí fotit pouze krajinu,
život v ní nebo stavby. Tentokrát jejich
práci nelimitujeme. Měli by ale atraktivním způsobem vyzvat prostřednictvím svých snímků k návštěvě Českého
středohoří,“ uvedl jeden z organizátorů soutěže, litoměřický zastupitel Petr
Hermann.
Soutěž bude mít dvě kategorie – A
volnou a kategorii B určenou mladým
lidem do 18 let. „Vyhodnocení opět
proběhne na konci března příštího
roku v rámci celorepublikové Konference cestovního ruchu Stop and Stay,“
informoval ředitel Centra cestovního
ruchu Litoměřice Kamil Soukup.
Vítězem 2. ročníku soutěže se stal Jiří
Synek ze Stráže pod Ralskem. Porotě
složené z profesionálních fotografů,
novinářů i amatérů se nejvíce líbil snímek starobylé vesničky Levín.
Propozice soutěže, jejíž uzávěrka
bude 10. února 2011, zájemci naleznou
na internetových stránkách města Litoměřice www.litomerice.cz/fotosoutez.
(hv)
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Na výjezdu z Lovosic
havaroval kamion

Zničená svodidla a dlouhá stopa
po brzdné dráze – tak to vypadalo
po nehodě kamionu na hlavním
tahu směrem na Ústí nad Labem.
Auto zavadilo o tabuli s nápisem Lovosice. Kudy jelo, to napovídá zřetelně
stopa v trávě.
V místech, kde je vidět na fotograﬁi
projíždějící auto, se náklaďák skutálel
ze svahu a zůstal ležet podvozkem
vzhůru, 15 kroků od polovyschlého
rybníčku. Stalo se to po desáté hodině, za benzinovou pumpou směrem
na Ústí nad Labem. Nikdo nebyl zraněn.
(as, pt)
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Obec Lukavec našla své jmenovce
Psal se rok 1997, když Moravu postihly povodně. Mnozí tam tehdy po- váček je pyšný na celou obec, sportovce
sílali peníze a věcné dary. Obyvatelé Lukavce u Lovosic se zachovali stejně a hasiče, na sportovní areál a na dětské
solidárně jako většina lidí. Poslali peníze.
hřiště, na které získala obec peníze z
nadace ČEZ. Tady je pro změnu coby
Později se zjistilo, že spousta peněz na rodina. Poprvé se všichni sešli v roce kamenem dohodil České středohoří.
Nejmenší z Lukavců je Lukavec u
nedošla tam, kam měla. Tehdy luka- 2003 samozřejmě v našem Lukavci.
vecké ještě nenapadlo, že za šest roků se Poté se všechny zmíněné obce vystří- Hořic s 270 obyvateli. Starostka Jaroocitnou ve stejné situaci.
daly v roli hostitele.Tentokrát – popáté slava Kazdová chválí podkrkonošskou
Psal se rok 2002, když postihla povo- (3. července) byl opět sraz v Lukavci u krajinu, kde žijí, a zmiňuje betonárku
a Betontransport, kde pracuje 20 lidí.
deň Lovosice. Nevynechala ani soused- Lovosic.
ní Lukavec. Tehdy lukavečtí na vlastní
Největší je městys Lukavec u Pacova. Tři kilometry odtud jsou Hořice, kde je
kůži poznali, že dobří lidé ještě žijí. Po Má 1070 obyvatel, starostou je Pavel sochařská škola a ﬁrma na hořické truzkušenosti z minulých záplav se všichni Kubec a mohou se pochlubit krásnou bičky. Tato ﬁrma získala na své výrobky
poučili a do našeho Lukavce přišly pení- Českomoravskou vrchovinou, která Evropský certiﬁkát. Šest kilometrů odze jako přímý dar obci. Přišly z městyse je všude okolo. Také mají novou školu tud je další ﬁrma, která vyrábí perníčky
Lukavec u Pacova, z Lukavce u Fulneka a dřevozpracující družstvo, kde je za- pod názvem Miletínské modlitbičky, na
které má výrobce také Evropský certiﬁa z Lukavce u Hořic. Do našeho Lukav- městnáno 600 lidí.
ce přišlo tolik peněz, že rodiny všech
Druhý v pořadí je Lukavec u Fulneka kát.
Hledala jsem na mapě další Lovosizatopených domů obdržely na opravu s 396 obyvateli. Starostou je Aleš Ohnesvých příbytků po patnácti tisících. iser. Oderské vrchy mají coby kamenem ce. Nejsou. Ale v případě nouze, v níž
Tehdy vznikl nápad v Lukavci u Lovosic dohodil a starosta si chválí hlavně lidi a jsme se ocitli v době záplav, jsme měli
pozvat své přátele ze všech Lukavců na mládež zvlášť. Parta osmi mladých lidí z také možnost poznat, co je to lidská
návštěvu a poděkovat jim za věcné a ﬁ- této obce udělala reklamní ﬁlm a získala solidarita. Jen s tím rozdílem, že pomoc
byla anonymní. Lukavečtí od Lovosic
nanční dary osobně. Není divu, že mezi za něj první cenu v celostátní soutěži.
těmito obcemi vzniklo pouto. Všichni
Třetí co do velikosti je Lukavec u Lo- poznali kromě pomoci v nouzi navíc
(as)
lukavečtí se každý rok scházejí jako jed- vosic s 350 obyvateli. Starosta Josef Hla- přátelství, které jen tak neskončí.

Nepříjemný hluk V Lovosicích vzniká nová kniha o letcích  informace z radnice
Infocentrum nabízí
pro obyvatele části
Lovosic
▶ pokračování ze strany 1

Na základě vašeho podnětu jsem
kontaktoval Krajskou hygienickou
stanici a bylo mi sděleno, že o problému vědí a snaží se ho ve spolupráci
s provozovatelem zařízení ﬁrmou
Žernosecké vinařství řešit. Zasílám
vyjádření uvedené ﬁrmy k výše zmíněnému problému. Toto vyjádření by
mělo být vyvěšeno i na vývěskách po
Lovosicích.
Sdělení ﬁrmy Žernosecké vinařství:
Nastala opět sezóna rozhodujících
prací ve vinici „Pod Lovošem“. Pro zajištění dobré sklizně zdravých hroznů
je mj. nezbytné několikeré ošetření
proti houbovým chorobám a živočišným škůdcům. Pro tyto „postřiky“
používáme traktor a rosiče, které mají
platné osvědčení o technické kontrole
a aplikace je prováděna v době mimo
tzv. noční klid, nejčastěji od 6:00 do
15:00. Za sezónu od května do září
provádíme pět až osm postřiků, a to v
intervalech 10 – 14 dní. Jedno ošetření
celé vinice trvá dva až tři dny. Vše závisí na průběhu počasí a podmínkách
pro rozvoj chorob a škůdců.
V závislosti na mnoha faktorech
může být hluk vznikající touto prací
některými občany vnímán jako nepříjemný a obtěžující. Žádáme Vás tímto
o shovívavost a omlouváme se Vám.
Za pochopení děkuje společnost
Žernosecké vinařství, s.r.o., Velké
Žernoseky.
(jv)

Nově vznikající kniha se bude jme- na pamětní deska lovosickému rodáku a
novat „Českoslovenští letci v RAF (li- letci RAF Otovi Bauerovi, který se narotoměřický region).“
dil v roce 1916 a zemřel v roce 2003.)
Jejími autory jsou Zdeněk Najman a
V současné době se shánějí ještě peníTomáš Rotbauer. Celou knihu přepsala z ze, shání se nezbytná informace z Nárukopisu, vymyslela obálku a připravila rodního archivu – přesné bydliště Otty
do tisku Anna Stará. „Máme snahu tou- Sulka z Lovosic (abychom věděli, na kteto prací doplnit informace o význam- rý dům umístit pamětní desku) a souných osobnostech
běžně už probíhá
z našeho regionu,“
korektura knihy.
říkají tvůrci knihy.
Pro obrázky, které
V době, kdy většibudou v knize, se
na národa sklonila
vyhledávají např.
hlavu před nacisletadla, na kterých
tickou okupací,
v té době
ČESKOSLOVENŠTÍ piloti
našli tito lidé sami
létali, nejčastější
LETCI V RAF
za sebe řešení, jak
vyznamenání z té
se s touto situací
doby, apod. Slovo
litoměřický region
vyrovnat. Je pravza slovem je třeba
da, že na rozdíl
knihu, která je
od většiny národa
zatím v digitální
měli v rukách výpodobě, přečíst
znamnou zbraň. Byli vyškolenými letci a odstranit případné chyby a překlepy,
nebo si své vzdělání doplnili v Anglii a které se vždycky najdou. Největší zdržez této země přispěli k vítězství nad fa- ní může představovat informace z Nášismem. Někteří válku nepřežili. Ti, co rodního archivu o bydlišti Otty Sulka.
ji přežili, byli po válce za své jednání Na odpověď se čeká i tři měsíce. Obálka
neprávem vězněni, pronásledováni, ně- knihy je ale už deﬁnitivní. Je poskládána
kteří byli i zastřeleni. V našem regionu z podobizen jednotlivých letců a doplje takových lidí 22. „Považujeme za svou ňuje je barevný kruhový symbol, který
povinnost přispět naší prací k tomu, aby tam není bezúčelně. Tento symbol byl
činnost těchto lidí byla správně pocho- na každém letadle, ve kterém naši letci
pena a aby jí byla věnována zasloužená létali.
pozornost,“ dodávají realizátoři knihy.
Poslední úkol před vlastním tiskem
Kniha by s největší pravděpodobností knihy bude opatřit knize mezinárodní
měla vyjít v září tohoto roku. Zároveň by identiﬁkační číslo, které se označuje
měla být odhalena pamětní deska další- zkratkou ISBN. Kniha tak bude zařazemu lovosickému letci. Je jím Otto Su- na do mezinárodního katalogu a vydá ji
lek, který sloužil v kanadském letectvu Severočeská vědecká knihovna spolu se
RCAF. Narodil se v roce 1924, zemřel v Severočeským klubem spisovatelů. (as)
roce 2007. (V loňském roce byla odhale-

Služby:
Jedna z velmi žádaných služeb lovosického Infocentra je Czech POINT.
Pod tento pojem je shrnuto mnoho
služeb, z nichž vyjmenujeme alespoň
některé: výpis z rejstříku trestů, obchodní, živnostenský a insolvenční
rejstřík, bodové vyhodnocení řidiče,
výpis z katastru nemovitostí, výpis ze
seznamu odborných dodavatelů, ISD
– informační systém datových schránek, atd.
Z nabídky vybíráme:
Knihy:
Ústecký kraj panoramatický : foto
Ludmila Hájková
Lovosické ulice v proměnách času:
Miroslav Nesvarba
České středohoří : Oldřich Holan
fotograf v této knize střídá svoje
práce s obrazy a životopisy známých
malířů Českého středohoří. Své práce
zde mají Emil Filla, Dan Richter, Přemysl Straka a Herbert Kisza.
CD: Rekonstrukce bitvy u Lovosic:
Miroslav Hvorka
DVD: Záhady milešovského středohoří: Dan Černý, Daniel Binko
(as)



inzerce

Prodám obraz od Antonína Baráka „České středohoří
od Vrbičan“ - 1000 x 500 mm. Tel.: 606 587 801

Aktuální program
Kulturního střediska Lovoš
www.kslovos.sweb.cz
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V Novém Klapý se chystají velké změny
Město dostalo sedm milionů korun na rekonstrukci v rámci městské části ce usiluje o další dotace, aby postupně
Nové Klapý. Obyvatelé se mohou těšit na nové chodníky, osvětlení a navíc opra- mohla opravit všechny ulice, které povenou kanalizaci.
třebují nové osvětlení, parkovací místa nebo schůdnější chodníky. (as, pt)
V polovině června se konalo v
kulturním domě setkání, na kterém
zástupci zhotovitele i města vysvětlovali lidem, žijícím v této části, co je
do budoucna čeká a jaké komplikace
plánované opravy přinesou.
Dělníci budou v ulicích pracovat
do listopadu. Dotace, kterou město
pro tento účel získalo od ministerstva
ﬁnancí, činí 7 miliónů. Celková hodnota rekonstrukce je 12 miliónů. Další
peníze budou investovány do asfaltových povrchů.
Rozsáhlou revitalizací prochází i
část města za nádražím. Navíc radni-

Neuvěřitelné události v Českém středohoří
Tsunami ve Vchynicích, strašidla v Oparně a šejk Aladin na Sutomi – ta- vou a nefalšovanou ropou dovezenou
ková překvapení přichystal na letošní sezónu divadelní soubor „Vchynické z bohatých zdrojů šejkovy současné
škatule.“
domoviny.
Pokud chcete spatřit něco z repertoáV letošním roce oslavil už čtvrtý rok
Svou čtvrtou sezónu dokončily „Ška- ru „Škatulí,“ je možné je zastihnout ješsvého působení. Sezónu uzavřel vskut- tule“ na Sutomi. 26. června sem přijel tě 28. srpna znovu na Sutomi. Chalupáři
ku odvážně. V Baladě jezerní, což byla šejk Aladin alias Venda Oplt se svým a místní obyvatelé budou slavit tradiční
parodie na Erbenova Vodníka, dokázali harémem a s velbloudem. Představil společný Silvestr.
Soubor, do kterého dojíždějí někteří
umělci 19. června tohoto roku způsobit se jako bývalý žák zdejší školy, známý
tsunami. Mokří diváci si to budou ur- průšvihář a propadlík a přivezl obci členové i z Lovosic, neodmítne dobré
čitě dlouho pamatovat. Starostka kvůli nečekaný dar – zlatou cihlu nebývalých zpěváky a hráče na jakýkoli hudební nátomuto divadelnímu kusu dokonce dala rozměrů. Cihla byla tak veliká, že by stroj. Chuť hrát si, bavit sebe i jiné, členy
vypustit rybník. O to zajímavější je – i dokázala vyřešit ekonomické problémy souboru neopouští. Zájemci se mohou
z vědeckého hlediska – kde se tsunami celé republiky. Nadšení nebralo konce přihlásit přímo na Obecním úřadě ve
(as)
vzala? Inu – ve Vchynicích je možné a občané si rádi připili na zdraví pra- Vchynicích.
všechno.
Tím ale aktivity souboru nekončí. Ve
středu 23. června už umělci působili
rozruch v Oparně. Tady se v kempu
Jordán konala rozsáhlá akce pro děti z
ústavů sociální péče ze Skalice, Liběšic
a z dalších. 200 účastníků nadchl kromě
atrakcí – jako byl například seskok čtrnácti parašutistů – i divadelní kroužek
ze Vchynic. Herci se převlékli za strašidla a v temnotách oparenského údolí
děsili, bavili a zdobili celou akci. Jedna
z odměn, která je čekala, byl neobvykle
velký výskyt světlušek. Byla totiž Svatojánská noc.
Šejk Aladin na Sutomi.
(foto: Lenka Baudlerová)



černé úterý

Lovosice zažily den plný
tragédií
Úterý 29. června bylo pro Lovosice
skutečně černé.
Za nadjezdem u Modly se z jedné
ze zahrádek valil černý dým. Oblaka
dýmu byla vidět až od kulturního
domu. V zahrádce vzplanula chatka
z pražců. Hasičská auta střídavě přivážela vodu.Oheň se šířil i do okolí
na přeschlou vegetaci. Lidé pomáhali
hasit šířící se oheň i ve vzdálenosti
přibližně sto metrů od centra požáru
a nosili vodu ve kbelících.
Ve stejné době za prodejnou OKIM
přecházela mimo přechod jednaosmdesátiletá žena. Přehlédla auto
přijíždějící od chemičky směrem do
města. Náraz byl osudný. Při převozu
do nemocnice zemřela.
Ten den vyjížděli hasiči jednou – k
požáru v Lovosicích a sanita záchranné služby třikrát, z toho jednou ke
smrtelné nehodě v Lovosicích. Státní
policie vyjížděla jedenáctkrát. Ke smrtelné nehodě v Lovosicích, ke čtyřem
požárům a pětkrát kvůli dalším problémům. Je zřejmé, že kvůli požárům
musely být přivolány posily.
(as)

Čekání na vodu…každá vteřina se nekonečně vleče…

šíří se zápach a dusivý kouř…

Úředníci řeší stovky přestupků v dopravě
Lovosičtí úředníci zaregistrovali v loňském roce 541 dopravních přestupZa takových okolností je účastník
ků. Do poloviny letošního čevna jich bylo už 270.
podezřelý ze spáchání jiného, přísněji
postižitelného přestupku. Může mu
Vedoucího odboru Jiřího Boučka však musí zdůvodnit, proč si obsílku být uložena pokuta 25 – 50 000 korun
jsme se zeptali:
nemohl vyzvednout. Důvodem může a na jeden až dva roky zůstane bez řiCo se stane, pokud si viník nevy- být za jistých okolností např. pobyt v dičského oprávnění. Na toho, kdo se
zvedne úřední obálku?
nemocnici, v cizině, apod. Z právního podrobí vyšetření a prokáže se požití
Desátým dnem ode dne doručení se hlediska je situace složitější a případy alkoholu, se vztahuje pokuta 10 – 20
obsílka považuje za převzatou. Adre- se posuzují individuálně.
000 a řidičské oprávnění ztrácí na půl
sát ale může například požádat o proroku až rok. Stejně se postupuje při
minutí zmeškání úkonu, nastanou-li
Co následuje, odmítne-li účastník zjištění návykových látek.
(as)
nějaké závažné komplikace. Obeslaný silničního provozu dát krev?

…konečně voda.

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

50 let ZŠ Všehrdova

„Jako se brousí surový diamant k
dokonalosti své krásy, tak několik
generací našich učitelů přivedlo za
padesátileté období k dokonalosti naši
školu.“
Výstižné motto charakterizující Základní školu ve Všehrdově ulici v Lovosicích, která 12. 6. 2010 oslavila půlstoletí
svého působení.
Hala Chemik v Lovosicích se stala na
sobotní dopoledne jedním obrovským
pódiem, kde se střídaly jednotlivé třídy
se svým, zejména pohybově zaměřeným
programem. Tomu předcházel projev
ředitelky školy Mgr. Moniky Zemanové,
která tu „svou“ školu přirovnala k dámě,
která zraje jako víno, a následně slova
přání a podpory starosty města Jana
Kulhánka.
Návštěvníci a hosté si mohli poté do 13
hodin prohlédnout vyzdobené prostory
školy, kde zhlédli vystavené žákovské
práce, projektové dny, i fotograﬁe z let
dávno minulých. Součástí výstavy byly i
školní kroniky, které se datují právě od
r.1960, kdy byla budova Okresního soudu přestavěna na budovu školní.
Logem naší školy je čtyřlístek, který
je znám tím, že přináší štěstí. A my ho
přejeme nejen sobě...
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Plavba lodí Porta Bohemica
Žáci druhého stupně ZŠ Sady pionýrů pluli lodí z Lovosic do Ústí nad
Labem a zpět.
Naše škola dostala sponzorský dar
od pana Karla Schinglera (ﬁrma CB
SERVIS) – jízdu lodí Porta Bohemica. Během tříhodinové plavby děti
pozorovaly míjející krajinu Českého
středohoří. Celou plavbu bylo krásné
počasí, a proto se nám na konci jízdy
ani nechtělo vystupovat. Děkujeme
panu Schinglerovi, připravil žákům i
učitelům krásný zážitek. (ZŠ Sady pionýrů)

Škola hledá
Superstar

V tělocvičně Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích se 23. června konalo ﬁnále pěvecké soutěže Škola hledá
Superstar. Z původních 27 přihlášených
zpěváků postoupilo do středečního ﬁnále 10 soutěžících.
V nezávislé porotě usedl tentokrát pan
Ivan Kracík, Petr Jaškov, paní Marie Kučerová, Bohumila Formanová, Bohunka
(kolektiv ZŠ Všehrdova, Lovosice)
Trefná, Milena Křížová a Mgr. Helena
Bušková. Porota měla opravdu těžké rozhodování. Nejvíce ji nakonec oslovil jediný zástupce chlapců - žák 2. třídy - Josef
Fečo s písní od Pavla Nováka Chodím.
Porota ocenila pěvecké kvality i show,
které Pepča předvedl.
Cenu diváků, kteří hlasovali vhozením
korálku do sklenice favorita, získala, stejně jako vloni, žákyně 4. třídy Bára Biňovcová s písní Oliver Twist.
Celé hudební dopoledne bylo prováV červnu se konalo celostátní kolo zeno skvělou atmosférou fanoušků, kteří
vytvořili pro zpěváky báječné prostředí,
Národní soutěže ZUŠ v Litvínově.
Žáci ze třídy Jiřího Lhotského a To- téměř jako při opravdové televizní Su(Mgr. Petra Sozanská)
máše Kopáčka, prvního klarinetisty perstar.
České ﬁlharmonie (externí učitel lovosické ZUŠ), soutěžili jako jazzové trio
ve složení Matouš Kopáček (klarinet,
saxofon), Jonáš Kopáček (trubka, křídlovka) a Matěj Kolařík (trubka, klavír) a zvítězili. Jejich věkový průměr je
třináct let. Oba mladí Kopáčkové mají
nepochybně silné hudební geny, které
vedou až k jejich dědečkovi, Jaroslavu
Kopáčkovi z Roudnice, který byl klarinetistou České ﬁlharmonie.
Není obvyklé, že se hudební nadání
projevuje hned tři generace za sebou.
Zpravidla jednu generaci přeskočí
nebo se v dalších generacích vůbec
neprojeví. Rodina Kopáčků je už po
tři generace v tomto regionu naprosto
jedinečným přírodním úkazem. (as)

Úspěchy ZUŠ

Slavnostní zakončení školního roku
na ZŠ A. Baráka

Celý školní rok 2009/2010 se nesl na
naší škole v duchu oslav 50. výročí otevření školy.
Oslavy vyvrcholily společnou akademií na Osmičce a 22. května oslavami
ve škole a v kulturním středisku Lovoš.
Vydařenou akcí v rámci oslav bylo i odhalení pamětní desky prvnímu řediteli
školy A. Barákovi. Protože se stalo tradicí
slavnostní loučení s žáky 9. tříd na školní
akademii, uspořádali jsme ještě jednu
akademii dne 28. 6. 2010 v hale Chemik.
Byla určena všem rodičům a přátelům
školy, zejména pak žákům 9. ročníků a

jejich blízkým. V pestrém programu se
vystřídali malí i velcí žáci. Mezi vystoupeními převažovala taneční vystoupení
od mazurky, country až po modernější
(rokenrol) a (street dance). Nejvíce zaujali svým dynamickým vystoupením
mladí házenkáři s roztleskávačkami a
precizní vystoupení třeťáků s názvem
„Čtvero ročních období“.
Jako hosté vystoupila skupina Vega ze
Skalice u Litoměřic pod vedením pana
Jaroslava Grunta. Třemi písněmi obohatili náš program o opravdu mimořádný
zážitek.
Závěr patřil žáků 9. tříd. Postupně vystoupily třídy 9.A, 9.B a 9.C a dojemnými proslovy se žáci rozloučili se školou
a poděkovali svým učitelům i rodičům.
Poté byli všichni slavnostně ošerpováni a
mnozí se slzičkami v očích odcházeli.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v
dalším životě.
Mgr. Marie Pelikánová, ředitelka školy

Šesté ocenění pro ZŠ Antonína
Baráka v celostátní soutěži
Je to neuvěřitelné, ale ZŠ Antonína
Baráka v Lovosicích jede už pošesté
pro cenu k panu ministrovi.
Žáci naší školy opět bodovali v obrovské konkurenci v soutěži s názvem
„Svět očima dětí“. Tato celostátní soutěž
je zaměřená na prevenci rizik projevů
chování a patronem tohoto projektu je
Ministerstvo vnitra ČR. Letos byla oceněna práce žáka 8.A Jana Šťastného. Je to
pro nás obrovská pocta, neboť žáci ZŠ A.
Baráka uspěli již pošesté.
Letos jsme vítězství ale moc nečekali,
protože témata byla velmi těžká – ex-

tremismus a stalking. Jan Šťastný si po
poradě s tř. uč. vybral téma extremismus
a svým dílem s názvem „Návštěva ve
Vítkově, kterou nikdo nečekal“ uspěl.
24. 6. 2010 si pojede pro ocenění, které
mu předá sám ministr vnitra.
Všem žákům, kteří se zapojili do tohoto projektu, děkujeme. Do soutěže byly
zaslány také práce: Nikoly Brchelové
(9.A), Barbory Učíkové (8.A) a Aničky
Vránové (8.A).
Pevně věříme, že příští rok opět uspějeme a pojedeme do Prahy posedmé.
Mgr. Daniela Deusová, ZŠ Antonína Baráka Lovosice
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Správa CHKO České středohoří se představuje
Že Lovosice jsou jakousi vstupní bránou ze směru od Prahy do Českého va CHKO České středohoří v kontaktu.
Středohoří jistě zdůrazňovat netřeba. Že se jedná o území, kde platí trochu Vyplývá to z povahy její práce, kdy Správa
jiná pravidla z důvodu ochrany přírody, je jasné.
poskytuje MěÚ Lovosice odbornou výpomoc a zejména je tzv. dotčeným orgánem
Instituce, která na pod Milešovkou, Bořislav, Řehlovice, Tr- státní správy v řízeních vedených MěÚ
toto dbá, je Chráně- mice a levobřežní část Ústí nad Labem. Lovosice.
Pokud jde ovšem o konkrétní výsledná krajinná oblast Vlastní hranice CHKO vede vesměs po
(CHKO)
České dobře identiﬁkovatelných útvarech v kra- ky spolupráce, které může vidět a využít
středohoří, resp. její jině – většinou se jedná o silnice, železnice veřejnost jako celek, tak v loňském roce
se podařilo za ﬁnanční spoluúčasti měsSpráva, se sídlem v apod.
ta Lovosice vydat Správě CHKO České
Litoměřicích a patřící do organizační
Ekonomika a podmínky podnikání v středohoří a Českému svazu ochránců
přírody, ZO Launensia z Ústí nad Labem,
struktury Ministerstva životního prostře- CHKO
dí. Ostatně občané se s tabulkami CHKO
Podmínky pro subjekty podnikající na nového tištěného průvodce po NS Lovoš.
se na konci města setkávají. Oslovili jsme území CHKO České Středohoří se nedají Na brožuře se ﬁnančně podílely i oba výše
Markétu Peřinovou, vedoucí Správy paušálně stanovit – vždy budou požadav- jmenované průmyslové podniky, tedy LaCHKO České středohoří, která poskytla ky ochrany přírody na straně jedné a po- farge Cement, a.s. a Lovochemie, a.s.
Zpravodaji informace.
žadavky a potřeby ostatních subjektů na
CHKO, D8, ekolog. aktivisté
straně druhé místo od místa různé. Určitě
Ekologičtí aktivisté mají nepochybně
Historie a podmínky vzniku CHKO
je ale možné konstatovat, že z hlediska
V ČR je k dnešnímu datu vyhlášeno poslání CHKO (připomínám, že je to na protahování stavby dálnice přes střecelkem 24 chráněných krajinných oblastí. primárně ochrana krajiny) jsou proble- dohoří významný podíl. S odkazem na
Nejstarší je Český ráj (vyhlášen v r. 1954), matické rozsáhlé průmyslové či skladové nezákonnost napadají většinu vydaných
nejmladší pak Český les, vyhlášený v roce apod. areály na okrajích měst a obcí či ve rozhodnutí, ať již formou odvolání, mi2005. CHKO České středohoří vznikla v volné krajině. Patří sem ale i např. plochy mořádných opravných prostředků anebo
roce 1976. Pokud jde o rozlohu, tak CHKO velkých fotovoltaických elektráren, výš- soudních žalob. Pokud soud zruší některé
České středohoří je s výměrou 1063 km2 kové stavby (typicky např. větrné elektrár- rozhodnutí, může to mít za následek řetězovou reakci s dopadem na další řízení.
druhou největší v ČR. Prvenství patří Bes- ny) apod.
kydům s výměrou 1160 km2. Pro srovnání:
U nás bohužel stále převládá tendence Často se přitom ruší rozhodnutí vydaná
nejmenšími CHKO v ČR jsou Blaník (41 stavět „na zelené louce“, přitom v Českém před vícero lety (2003, 2004, apod.), odkakm2) a Litovelské Pomoraví s 96 km2.
Středohoří je dost opuštěných objektů (tře- zuje se i na proces hodnocení vlivu stavby
Podmínky pro event. vyhlášení určitého ba po zemědělské výrobě), které by bylo D 805 na životní prostředí uzavřený před
14ti lety, tedy proces, který je časovým
území za CHKO jsou deﬁnovány záko- možné pro některé činnosti ještě využít.
nem o ochraně přírody a krajiny. Dají se
V současné době je ovšem jako největší odstupem od ukončení fakticky již překonán přípravou stavby a její průběžnou
nicméně shrnout asi takto:
realizací atp. Nadále se objevují ze strany
Chráněna je v prvé řadě dochovaná
těchto aktivistů i požadavky na jiné řešení
a harmonicky působící krajina, která je
průchodu dálnice přes České středohoří.
současně něčím charakteristická. Tento
Osobně bych očekávala v situaci, kdy se
požadavek se pak v praxi promítá do
stavba dálnice nachází ve vysokém stupni
značné pestrosti CHKO v ČR: chráněny
rozestavěnosti, více solidarity s místními
jsou hory-např. CHKO Beskydy, ryba určitou míru tolerance, i když třeba ne
niční pánve-CHKO Třeboňsko, krasová
vše bylo v průběhu přípravy stavby ideálně
území-CHKO Český kras, pískovcová
města-CHKO Labské pískovce, meandry problém ze strany ochrany přírody vní- zpracováno a rozhodnuto. Situaci kolem
řek- Litovelské Pomoraví, vulkanická po- mán atak na volnou krajinu v souvislosti dálnice jistě nezjednodušily ani problémy
hoří- CHKO České středohoří, atd.
s výstavbou rodinných domů a dále oplo- související s výkupy pozemků, komplikoUplatňuje se též požadavek na přítom- cování velkých celků krajiny. Obojí přesta- vaná řízení vedená u řady orgánů státní
nost památek historického osídlení (lido- vuje zábor volné krajiny a tzv. fragmentaci správy, apod.
vá architektura, historické stavby, sakrální krajiny, tedy drobení krajiny na menší
Lanovka na Lovoš a CHKO
stavby, technické památky, ale i charakte- izolované enklávy, obtížně využitelné pro
Otázka výstavby lanovky nebyla v průristika polních či viničních tratí, typ zá- volně žijící organismy.
běhu uplynulého roku znovu nastolena.
stavby, apod.). Velikost území se pak odvíjí od velikosti konkrétního krajinného
Průmysl Lovosic a CHKO, spolupráce Pokud jde o názor Správy CHKO České
středohoří na záměr, tak ten se nezměnil
celku- i proto je takový rozdíl v plošných s Odb. životního prostředí MěÚ
výměrách jednotlivých CHKO.
Velké lovosické průmyslové podniky se – považujeme jej nadále za nepřijatelný.
Další podmínkou je přítomnost přiro- díky svému umístění nepochybně projeCHKO a projekt „Vinný lis“ (výstavba
zených ekosystémů (lesy, travní porosty, vují v panoramatu této části středohoří.
vodní plochy apod.), a to v rozsahu, který Platí to zejména o areálu Lovochemie a rodinných domků na území CHKO pod
významným způsobem převyšuje celore- cementárny v Čížkovicích. Názor na jejich Lovošem)
Záměr výstavby rodinných domků s
publikový průměr. Zde se tedy k ochraně vliv se může lišit – někdo je může chápat
krajiny připojuje i ochrana přírody v už- jako souznění technického s přírodním, názvem Vinný lis byl Správou CHKO již
ším slova smyslu.
někdo (a to je bližší náhledu lidí věnujícím posuzován v rámci schvalování územse ochraně přírody) jako objekty, které ního plánu města Lovosice. Záměr byl ze
Prostor a hranice CHKO
svým charakterem vstup do Českého stře- strany Správy schválen vyjma okrajové
CHKO je rozdělena řekou Labe na dvě dohoří znehodnocují. Objektivně je však části propojující Lovosice s obcí Vchynice.
části, kde významnými hraničními body potřeba připustit, že tyto podniky zde pů- Záměr je umístěn do nižších partií Lovoše
části severně od Labe je Ústí nad Labem, sobily již v době, kdy CHKO neexistovala (nevybíhá tedy do pohledově již probleDěčín, Česká Kamenice, Kamenický Še- - musíme je tedy chápat jako kus historie matických svahů Lovoše), kde vyplňuje
nov, Okrouhlá, Kravaře, Úštěk a Litomě- zdejší krajiny. A krom toho skutečně leží proluku ve stávající zástavbě a podél silnice na Vchynice pak navazuje na stávající
řice a na jih od Labe pak Lovosice, Třebe- již mimo CHKO.
(jv, foto: CHKO)
nice, Třebívlice, následuje kontakt s Louny,
S Městským úřadem Lovosice, a nejen zástavbu Lovosic.
dále Bečov, Lužice, Hrobčice, Kostomlaty jeho odborem životního prostředí, je Sprá-
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veřejná nabídka

Město Lovosice nabízí
k prodeji prázdný
(neobsazený) byt
Prodej bude uskutečněn v souladu se
Zásadami prodeje bytových a nebytových jednotek v Lovosicích (celé znění
k dispozici na MěÚ Lovosice, Odbor
majetkosprávní nebo na www.meulovo.cz) nabídkovým řízením za nejvyšší
nabídnutou kupní cenu.
Bytová jednotka č. 17 v domě čp. 854
v ulici Sady pionýrů, Lovosice - plocha
včetně sklepů činí 51,23 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 272.310
Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
21. 7. 2010 od 10:00 do 10:30 na místě, ul. Sady pionýrů čp. 854
4. 8. 2010 od 15:00 do 15:30 na místě,
ul. Sady pionýrů čp. 854
16. 8. 2010 od 16:00 do 16:30 na místě, ul. Sady pionýrů čp. 854
Bytová jednotka č. 23 v domě čp. 874
v ulici U Nadjezdu, Lovosice - plocha
včetně sklepů činí 27,99 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 190.181 Kč
Bytová jednotka č. 24 v domě čp. 874
v ulici U Nadjezdu, Lovosice - plocha
včetně sklepů činí 28,36 m2, minimální
kupní cena je stanovena na 279.926 Kč
Prohlídka bytu je možná ve dnech:
21. 7. 2010 od 11:00 do 11:30 na místě, ul. U Nadjezdu čp. 874
4. 8. 2010 od 16:00 do 16:30 na místě,
ul. U Nadjezdu čp. 874
16. 8. 2010 od 15:00 do 15:30 na místě, ul. U Nadjezdu čp. 874
Zájemci o koupi doručí na majetkosprávní odbor žádost na odkoupení
prodávaného bytu, a to nejpozději do
25. 8. 2010.
V žádosti musí být uvedeno:
- jméno a příjmení,
- adresa a tel. kontakt.
Zájemce bude písemně majetkosprávním odborem vyzván k účasti
na nabídkovém řízení.
DALŠÍ INFORMACE: www.meulovo.cz, www.lovosice.net – úřední deska
a na telefonu 416 571 190 – Nováková
Renata - Městský úřad Lovosice, Odbor majetkosprávní, Školní 2, 410 30
Lovosice, email: renata.novakova@meulovo.cz.



výstava

Výstava v Terezíně
Dějiny udatného českého národa
– tak se jmenuje výstava obřího leporela Lucie Seifertové.
Výstava probíhá od 8.6. do 31.8. v
prostorách Diakonie Klobouk Terezín. Zároveň zde můžete nakoupit
knihy, keramiku a textil z chráněných
dílen.
(as)
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soutěž o Lovosického úhoře

V 18 hodin z 12. na 13. června se u Labe sešlo 50 rybářů. Na Karaši vypukla rybářská soutěž Lovosický úhoř.
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Jachtaři z Lovosic dvakrát slavili úspěch

Soutěžící přijeli i s celými rodinami…

Na konci června se konaly každoroční jachtařské závody Česká brána.

i spící rybář byl soutěžící rybář…

hém místě posádka Aloise Hodače z
Ústí nad Labem a na třetím místě byla
Začínaly v Roudnici. Závodníci Ústí nad Labem. Závodilo 18 jachet. posádka Zdeňka Procházky opět z
(as)
přespali v Lovosicích a v deset hodin Na prvním místě se umístila posádka Lovosic.
v neděli se startovalo z Lovosic do Jiřího Novotného z Lovosic, na dru-

Lovosický fotbal hodnotí sezónu
a vyhlíží tu příští
ti bdící se scházeli nad úlovky a pečlivě se měřilo…

ještě vyndat háček a kapřík (46 cm) se vrátí do vody.

Další úlovek. Rozhodčí Květoslav Kovařík ze Vchynic
oznamuje míru kapra, předseda Stanislav Rožec přihlíží
(největší kapr měřil 74 cm a vážil asi 8 kg)…

a litoměřický Martin Kučera před půlnocí chytil jediného
úhoře letošní soutěže. 77 cm dlouhý úlovek tak potvrdil,
že název soutěže „Lovosický úhoř“ je oprávněný. (as)

Nejpopulárnější sport má své místo i v Lovosicích. Do sezony 2009/10 na- neúnosná je situace s trvale přetěžovastoupilo lovosické A-družstvo v pozici nováčka nejvyšší krajské soutěže a nou hlavní travnatou hrací plochou.
skončilo v konečném umístění na 4. místě ze 16 týmů.
Přitom několik roků, bez jakéhokoliv
zájmu a využití, leží ladem bývalé škváČlen výboru FK Lovochemie Lovosi- pokládáme za opravdu velmi úspěšnou. rové hřiště...
Abych však odpověděl na otázku dalce, Jan Janda poskytl Zpravodaji odpovědi na některé položené otázky.
Jak jste byl spokojen s kvalitou hráč- ších ambicí. Pro nejbližší sezónu si za cíl
ského kádru a realizačního týmu? postup do divize nedáváme, ale pokud
Jak hodnotíte umístění mužstva v Vidíte někde rezervy? Dozná složení by se příležitost postupu naskytla, tak se
konečném umístění. Co bylo pro to hráčského a realizačního týmu do bu- o tuto možnost sportovně popereme...
A já osobně věřím, že se divizní soutěže
nutno udělat? Na nováčka soutěže to doucí sezony nějakých změn?
byl jistě výborný výsledek.
Na úrovni krajského přeboru máme v Lovosicích dočkáme.
Umístění na 4. místě krajského přebo- dostatečně široký a kvalitní kádr. Do
S předchozí otázkou souvisí i ﬁnance
ru v uplynulé sezoně určitě pokládáme přípravy na novou sezonu jsme zařadili
za úspěšný výsledek. A nebýt několika některé talentované vlastní dorostence pro fotbalový klub. Jak je tato otázka
zbytečných zaváhání (ve Štětí, v Proboš- a mužstvo chceme ještě doplnit o ně- řešena pro budoucí sezonu?
Financování sportu a tedy i fotbalu
tově a doma se Žatcem), tak umístění které perspektivní hráče z nejbližšího
mohlo být ještě lepší. Velice si také ce- okolí. Jména zatím zveřejňovat nebudu, není vůbec jednoduchá záležitost. Nicníme vítězství v krajském kole Českého pokud nebudou jednání dotažena do méně pro příští sezonu je činnost FK
zajištěna.
poháru, které nám zajistilo postup do konce.
předkola celostátního poháru OndráSložení realizačního týmu zůstává nePředpokládám správně, že v příští
šovka Cupu. (V tomto předkole jsme se změněné: trenér – A. Marčaník, asistent
dne 19. července 2010 utkali s divizním – P. Barva, vedoucí mužstva – J. Kun- sezoně bude hracím dnem opět sobota v 10.15 a cena vstupenek zůstane
Sokolem Brozany).
drát, masér – J. Švarc.
stejná? Již je známo, kdy sezona příští
Chtěl bych však zdůraznit, že lovosický
fotbal nejsou jen výsledky A mužstva.
Stadion a jeho zázemí má jistě am- bude zahájena?
Hracím dnem A mužstva na domáPrávě v uplynulém soutěžním ročníku bice i na vyšší soutěž, tedy divizi. Je to
jsme dosáhli řady výborných výsledků reálné v budoucnosti? Pokud ano, co cím hřišti bude opět sobota v 10:15
hod. Cena vstupenek i pro příští sezonu
u dalších mužstev: B mužstvo postou- by to vyžadovalo?
pilo do nejvyšší okresní soutěže, Starší
Ano, zázemí pro fotbal v Lovosicích zůstává nezměněna 20 Kč. (důchodci
dorost postoupil do I.A třídy Ústeckého má svoji kvalitu. Ale i tady se projevuje 10,-Kč. ženy a děti – zdarma).
První mistrovské utkání sehrajeme v
kraje. A v neposlední řadě Starší pří- zub času (třeba i časté povodně), a tak
pravka se stala přeborníkem okresu v jsou opravdu nutné investice do růz- sobotu 7. srpna v 10:15, když přivítáme
na domácím hřišti nováčka soutěže fottéto věkové kategorii.
ných oprav, apod.
Takže uplynulou sezonu v lovosickém
Opravdu, ale kritická je situace s nedo- balisty Krupky.
Zveme všechny naše příznivce.
(jv)
fotbale ve smyslu sportovních výsledků statkem tréninkových a hracích ploch a
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