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Lovosice budou mít po volbách nové vedení
Komunální volby zamíchají v Lovosicích obsazením ve vedení radnice. i přes slabý pokles ve srovnání s minuPřestože v době uzávěrky zpravodaje nejsou ještě koaliční jednání u konce, lými volbami zisk stačil na uhájení čtyř
je jasné, že vedení se razantně obmění.
mandátů v zastupiteslvu.
Ve volbách uspěli celkem zástupci
Současný starosta Jan Kuhánek se do minulých voleb výrazně oslabila. V sedmi stran: ČSSD, ODS, KSČM, TOP
zastupitelstva nedostal. Místostarosta zastupitelstvu ztratila čtyři křesla. Třetí 09, Suverenita, Nezávislí demokraté,
(pt)
Vladimír John získal mandát za Nezá- jsou komunisté se 14,40% hlasů, kterým Věci veřejné.
vislé demokraty jen velmi těsně, když Výsledky komunálních voleb
jeho strana od voličů získala 5,17 % Lovosice - 2010
hlasů. Zastupitelem je znovu Jan Jakub,
který vedl kandidátku ODS.
Volby vyhrála ČSSD s 20,42 % hlasů
a obsadí v novém zastupitelsvu 6 křesel.
Lenka Tomanová, která vedla kandidátku sociálních demokratů se může
korunovat za absolutního vítěze voleb,
Suverenita
protože získala bezkonkurenčně nejvíce hlasů. V celkovém součtu to bylo 1
130. Žádnému dalšímu kandidátovi se
ČSSD
14 612 hlasů 20,43%
TOP 09
8 695 hlasů 12,16%
nepodařilo překonat tisícovou hranici.
Suverenita
7 013 hlasů
9,80%
Tomanová je tak žhavou kandidátkou
KSČM
10 303 hlasů 14,40%
NEZ-DEM
3 698 hlasů
5,17%
na novou starostku Lovosic.
Strana zelených 1 335 hlasů
1,87%
Na druhém místě se v komunálních
SPO Zemanovci 1 737 hlasů
2,43%
ODS
12 904 hlasů 18,04%
volbách umístila ODS, která získala
SNK ED
3 188 hlasů
4,46%
Věci veřejné
8 040 hlasů 11,24%
18,04 % hlasů a má 5 mandátů. Od

V Lovosicích začala další část rozsáhlé revitalizace
Jedna z největších investičních akcí v Lovosicích vstoupila do své druhé ký kompromis a shodu. Dětské koutky
poloviny. Jedná se o revitalizaci části města vymezené ulicemi Obchodní, budou oplocené a klíč k nim budou mít
Nádražní, U Nadjezdu, Okružní a Terezínská.
obyvatelé domů,“ říká místostarosta Jakub.
Lovosická čtvrť ležící za nádražím patCelý projekt bude stát 31,5 milionů party dospívajících nebo vandaly.
korun a většinu město získá z Regio„Naštěstí jsme dosud vždy našli něja- řila k zanedbanějším. ▶ pokračování na straně 2
nálního operačního programu NUTS II
Severozápad.
„Dnes začala rekonstrukce ulic Nádražní a Obchodní. Dělníci již od vyfrézovali část vozovky v ulici Nádražní.
Vedle nového povrchu se tady počítá i s
parkovacími místy, veřejným osvětlením,
lavičkami nebo stáním pro popelnice či
úpravou zeleně. Celý projekt vstoupil do
další fáze. Zatím nenastaly nebyly žádné
zásadní problémy, které by ho výrazně
pozdržely i a očekáváme jeho dokončení
podle plánu na jaře příštího roku,“ říká
místostarosta Jan Jakub.
Ještě před zahájením celé revitalizace
řešila radnice s obyvateli umístění dětských koutků. Lidé je odmítali mít blízko
??
domů, aby je hra dětí nerušila a především, aby za tmy nepřitahovaly hlučné

Tomanová: Chceme
Lovosice, kde přibývá
obyvatel
Vítězem komunálních voleb v Lovosicích je možné nazvat Lenku Tomanovou.
Nejenže vedle vítěznou sociální demokracii, ale zároveň získala nejvíce
preferenčních hlasů ze všech kandidátů
usilujících o mandát v zastupitelstvu.
Jako vítěz voleb jednáte o možné koalici. Jaké body jsou pro Vás při vyjednávání klíčové a nehodláte z nich ustoupit?
Nejprve děkuji všem, kteří přišli k volbám. Ať už volili sociální demokracii nebo
jinou stranu. Zároveň si plně uvědomuji
odpovědnost, která s volebními výsledky
souvisí. Naším prioritním cílem je sestavit
koalici, kde nebude zastoupeno současné
vedení města. V programové části dohody
se budeme především soustředit na otevřenost úřadu k občanům, rozvoj všech druhů
bydlení a zkvalitnění veřejných služeb.
Pravděpodobně se stanete příští starostkou Lovosic. Jak vidíte město za
čtyři roky? Čeho byste chtěla během
volebního období dosáhnout?
Chceme Lovosice, kde přibývá obyvatel.
Kde se úřad chová ke svým občanům profesionálně a vstřícně. Město, kde jsou opraveny chodníky a komunikace. Lovosice, kde
je bezpečno, lidé mají dostatek pracovních
příležitostí a možností jak trávit volný čas.
▶ pokračování na straně 5
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Zpravodaj kvůli volbám
vychází nepravidelně
Lovosický zpravodaj dostáváte tentokrát
do schránek se zpožděním oproti dřívějším.
Důvodem byly komunální volby.
Obvykle jde zpravodaj do výroby v polovině měsíce a
Vy ho dostáváte do rukou v posledním týdnu. Tentokrát
ale nastala situace, kdy by zpravodaj byl vyráběn ještě
před volbami, ale do schránek byl roznášen až po nich,
tudíž s neaktuálními informacemi.
Podobná situace nastane i v příštím vydání, kdy budeme čekat na ustavující zastupitelstvo, abychom Vám přinesli podrobnosti o novém složení vedení města. (pt)
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Chraňte svůj majetek
proti krádežím!
Město Lovosice s městskou policií a
Policií ČR nabízeli žetony do nákupních vozíků s upozorněním Pozor na
zloděje! a informativní letáky s upozorněním, aby občané neusnadňovali
kapsářům práci a měli své věci pod
kontrolou.
Tato preventivní akce se konala před lovosickými markety. Žetony s letáky jsou
nadále nabízeny na Městském úřadu v
Lovosicích na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví těžce zdravotně postiženým a starým občanům.
V rámci programu Prevence kriminality v roce 2010 se pracovníci Městského
úřadu a Policie ČR zaměřili především
na seniory, kteří bývají častými oběťmi
kapsářů. Kapsáři vyhledávají místa, kde
se pohybuje větší množství lidí, např.
nákupní centra, hromadné dopravní
prostředky, sportovní a kulturní akce,
hrady, zámky nebo muzea. Samotná
krádež je bleskovou a především pečlivě
nacvičenou akcí. Někteří kapsáři maskují
svou rychlou ruku např. bundou, kterou
mají přehozenou. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o
chybějících dokladech a penězích dozví
často mnohem později a na zcela jiném
místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a
jeho popisu tak nemá okradený obvykle
ani potuchy.
Několik rad Policie ČR, které se týkají peněz, dokladů a platebních karet:
• muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoliv v zadních kapsách u kalhot;
• ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek;
• nenoste své osobní doklady v peněžence;
• nemějte při sobě větší finanční hotovost, využívejte
možnosti bezhotovostního platebního styku;
• čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN)
mějte zásadně oddělené od samotné karty;
• v případě krádeže platební karty okamžitě volejte
pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.
V preventivních akcích hodlá Město
Lovosice za přispění dalších partnerů
pokračovat. Například v tomto roce se ,
mimo jiné, podařilo získat dotace na pilotní program „ Zabezpečení jízdních kol
mikročipy“. Cílem projektu je nabídnout
majitelům jízdních kol ochranu proti
pokusům krádeží a zabezpečení jízdních
kol ochrannými prvky. S tím souvisí i
propojení registrační databáze jízdních
kol na území České republiky. Městská
policie má již seznam zájemců o tento
druh zabezpečení. Nabídka aplikaci mikročipů do kol zcela zdarma nadále trvá.
Zájemci se mohou přihlásit osobně na
stanici městské policie, telefonicky 416
536 156, e-mailem: mestska.policie@meulovo nebo skype:mestska_policie_lovosice. Realizace projektu je naplánovaná
na měsíc říjen a trvat bude do prosince
roku 2010. Přesné termíny, kdy by se
ochranný systém aplikoval na kolo, bude
projednáván s každým zájemcem individuálně. Při vyšším zájmu by se projekt
mohl opakovat i v dalším roce.
(??)
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Složení zastupitelstva ovlivnilo křížkování
Pouze dvě ze sedmi stran v zastupitelstvu nezažili při komunálních volNejvějvětší skoky zažila jednoznačbách přeskakování v rámci kandidátek. Voliči si díky preferenčním hla- ně kandidátka Suverenity. Vedle lídra
sům vybrali do zastupitelstva i kandidáty, kteří byly na zadních pozicích zasednou v zastupitelstvu u kandikandidátních listin, tedy takzvaných těžko volitelných místech.
dáti na 13 a 14 místě kandidátky. U
KSČM přeskakoval jeden kandidát.
Ze šesti nových zastupitelů ČSSD tům, které byly na čtvrtém a sedmím Zemětřesení na kandidátce zažila i
přeskákali dva lidí. V případě T0P 09 místě. Vedle nich se do zastupitelstva ODS, kde se do zastupitelstva dostali
dali voliči přenost dvěma kandidá- za tuto stranu dostal už jen lídr.
čtyři kandidáti mimo pořadí.
(pt)

Nově zvolení zastupitelé
Lovosice mají duhové zastupitelstvo.
Zasedne v něm více politických stran
něž v minulém volebním období.
Nováčky jsou T0P 09, Suverenita a
Věci veřejné. Zatímco před čtyřmi lety
uspěli všcehny strany, které do zastupitelstva kandidovaly, letos jich bylo
mnohem více. Do zastupitelstva se
neprobojovala Strana zelených, Strana
Práv Občanů Zemanovci a SNK Evropští demokraté.
Vítězem voleb se, co do celkového
součtu hlasů, stala Lenka Tomanová z
ČSSD. Jako jediná z nově zvolených zastupitelů překročila hranici tisíce hlasů.
Do zastupitelstva se například nedostal
dosavadní starosta Jan Kulhánek.

Tomanová Lenka
(1 130hlasů)
ČSSD
Piegl Jan
(925 hlasů)
ČSSD
Janda Jan
(888 hlasů)
ČSSD
Musiol Miloš
(767 hlasů)
ČSSD
Novák Jindřich
(729 hlasů)
ODS
Šramota Milan
(708 hlasů)
KSČM
Zuckerstein František (700 hlasů)
ČSSD
Srba Vojtěch
(686 hlasů)
ODS
Jentsch Jiří
(678 hlasů)
ODS
Pecka Stanislav
(628 hlasů)
ČSSD
Nováková Vladimíra (623 hlasů)
TOP 09
Hernych Jiří
(620 hlasů) Suverenita
Závada Miroslav
(602 hlasů)
ODS
Jakub Jan
(592 hlasů)
ODS
Hrdlička František (589 hlasů)
KSČM
Šoral Zdeněk
(576 hlasů)
TOP 09
Geletič Radek
(565 hlasů)
TOP 09
Landa Jan
(565 hlasů)
VV
Hrdlička Jan
(542 hlasů)
VV
Trefný Josef
(531 hlasů)
KSČM
Puchar Jiří
(528 hlasů)
VV
Procházka Libor
(471 hlasů)
KSČM
Gebur Arpád
(403 hlasů) Suverenita
Hopp Jiří
(394 hlasů) Suverenita
John Vladimír
(366 hlasů) NEZ-DEM

Zajímavosti z voleb
Nejvíce hlasů získala Lenka Tomanová z ČSSD, která jako jediná překonala
tisícovou hranici.
Nejméně hlasů získala Soňa Radoušová za Stranu Zelených. Podle Českého
statistického úřadu získala 28 hlasů.
S nejmenším počtem hlasů se do
zastupitelstva dostal Vladimír John za
Nezávislé demokraty.
Nejhorší výsledek měla SPO Zemanovci se ziskem 1 737 hlasů.
Skokanem voleb je lékař Jiří Hernych, který se do zastupitelstva dostal ze
14 místa kandidátky Suverenity – blok J.
Bobošíkové. Získal 620 hlasů a přeskočil na první místo kandidátky.
Volební účast byla 43,87 %, což je o
2,2 % více než před čtyřmi lety. Do volebních uren lidé vhodili 3 184 obálek a
rozdali 71 525 hlasů. Největší účast byla
v okrsku č. 10, a to 56,97 %, naopak nejnižší v okrsku č. 6, a to 34,86 %. (pt, ln)

Kruhový objezd u Lovochemie otevřen V Lovosicích začala
další část rozsáhlé
revitalizace

▶ pokračování ze strany 1

Ve druhé polovině září byl otevřen
kruhový objezd u Lovochemie, jehož výstavba po dobu dvou měsíců
omezovala řidiče na této silnici.
O této více jak 10 milionové investici
Zpravodaj informoval v červencovém
čísle. Jen pro zopakování uvádíme,
že realizaci investice zajišťovala lovo-

sická stavební ﬁrma Reader Falge a
investorem byla Lovochemie a majitel pozemku průmyslové zóny ﬁrma
Armex. Důvodem bylo hlavně zlepšit
vjezd a hlavně výjezd kamionů z ﬁrem
Lovochemie a Preol, jejichž počet ve
špičce činí okolo 250.
(jv, foto Lovochemie)

Bylo tu zastaralé veřejné osvětlení,
chyběla hřiště nebo další místa, kde
by lidé mohli odpočívat a trávit volný
čas. Povrch silnic a chodníků nebyl v
dobrém stavu. Na některých místech
dokonce chyběly několik desetiletí
chodníkové vstupy k obytným domům. V rámci revitalizace se uskuteční i razantní zásadní obměna a
doplnění zeleně a čtvrť by se měla stát
výrazně příjemnější.
V rámci projektu malovaly desítky
lovosických dětí v souladu s pravidly
poskytovatele dotace stav čtvrti před
začátkem prací. Z děl poté vznikla výstava. Po skončení stavby děti budou
malovat, jak se jejich okolí změnilo
a co se jim na novém vzhledu jejich
čtvrti líbí.
(pt)
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Měly Lovosice hradby?
Znak Lovosic obsahuje kamenné hradby. Existovaly ovšem ve skutečnosti ny, předsunutými pevnůstkami, zanebo si je tvůrci vymysleli. Zeptali jsme se pracovníka litoměřického muzea hloubenými palposty apod. Lovosice
PhDr. Ondřeje Kotyzy...
nepatřily k místům, se kterými by se
počítalo jako s pevnostmi, takže zcela
Lovosice nejspíše žádné regulérní hradby nikdy neměly. To, že jsou
znázorněny na městském znaku,
uděleném městu nobilitační listinou
císařem Rudolfem II. v r. 1600, nic
neznamená, neb jde o standardní heraldickou „ﬁguru“. 16., resp. 17. století, bylo již dobou, kdy z obranného
hlediska přestaly být staré (středověké) fortiﬁkační systémy funkční proti
dělostřelbě, proto byly nahrazovány u
nejdůležitějších měst jinými formami
opevnění. A to např. valovými tělesy
či „barokními“ pevnostními zdmi,
skládající se z cihlových líců a uvnitř
ze sypané hlíny, jak to známe např. u
pozdějšího Terezína či Josefova; občas
Bitva, která se u Lovosic odehrála 1. a 2.října roku 1756, vešla do historie.
bývaly zesílené v rozích např. raveli-

Alice Nellis se stala patronkou
Poradny pro náhradní rodinnou péči
Alice Nellis se stala patronkou občanského sdružení Centrum pro rodinu Te- využije některé ze služeb Poradny pro
rezín, které provozuje Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích.
NRP, Alice Nellis říká: „Když bude potřeba, tak určitě. Vychovávat děti není
„Práce Poradny pro náhradní rodin- votní příběh je pro naši činnost velkým nikdy jednoduchá záležitost. Myslím,
nou péči (NRP), komplexnost jejích přínosem. Adoptováním dvou dětí se že i biologičtí rodiče jsou občas s roslužeb a především osobní a srdečný ocitla tváří tvář stejným problémům zumem v koncích. Je dobré vědět, na
přístup Margity Šantavé, zakladatelky jako řada rodin, se kterými spolupra- koho se obrátit. Normálně hledá člověk
a vedoucí poradny, mne naprosto na- cujeme, umí se vcítit do jejich životních radu u kamarádů nebo třeba u rodičů,
dchly. Jsme ženy s podobným životním situací. Je spolu s námi na stejné lodi a sourozenců. Odborník s léty zkušenososudem a nyní i se společným cílem to je pro mnohé stávající nebo možná i tí a užitečným odstupem má však často
– posílit povědomí o náhradním rodi- potenciální klienty motivující.“
mnohem větší šanci daný problém
čovství u široké veřejnosti a náhradním
Rodiny se s Alicí Nellis budou moci pochopit a navrhnout řešení. Mnohdy
rodinám usnadnit jejich fungování,“ seznámit osobně během víkendových je mnohem jednodušší promluvit si o
uvedla patronka, scénáristka a režisér- vzdělávacích pobytů na téma NRP nebo svých problémech s někým, kdo do vaka Alice Nellis.
během besed o dané problematice, na šeho života nepatří a tudíž ho vidí ob„Ráda bych, aby se o NRP vědělo více nichž patronka přislíbila svou účast.
jektivně a bez zbytečných emocí.“ (??)
a aby se na veřejnost dostaly nejen odO tom, zda sama se svou rodinou
strašující nebo skandální případy, ale
i příběhy, které jsou možná mnohem
obyčejnější, ale neméně důležité. Nejde o to NRP chválit nebo s ní někoho
děsit. Je důležité, aby začala být brána
jako něco přirozeného, co má svá pravidla, možnosti a případná úskalí, ale
co je stejně cenné, zavazující a přitom
naplňující jako biologické rodičovství,“
říká patronka a pokračuje: „Já sama
mám dvě adoptované děti, a proto vím,
že vytvořit náhradní rodinu není samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící
proces. Věřím v to, že každé dítě má
právo na rodinu a že stát se náhradním
rodičem je plnohodnotná forma rodičovství. Zároveň ale věřím tomu, že by
na to měl být člověk dobře připraven.
I proto jsem se rozhodla podpořit Poradnu pro NRP, která nabízí rodinám
komplexní pomoc od přijetí dítěte do
rodiny až do jeho dospělosti.“
Margita Šantavá, vedoucí Poradny
pro NRP a osvojitelka čtyř dětí o partNa snímku jsou zleva Margita Šantavá a Alice Nellis před Poradnou pro NRP
nerství s patronkou říká: „Alice a její ži- v Litoměřicích.

jistě tento ani jiný typ těžké fortiﬁkace
lze u nich těžko předpokládat. Rovněž
se při archeologických výzkumech
nic obdobného nenašlo. Nejsou znázorněny ani na snad nejstarším reálném vyobrazení Lovosic z r. 1752 F.
B. Wernerem. Výjimkou je tu pouze
znázornění Lovosic při bitvě u tohoto
města z r. 1756, pocházející z konce
18. století. Zde jsou skutečně nakresleny u Lovosic hradby. Jenže to je nutno brát jako autorskou licenci tvůrce,
který v bitvě u Lovosic zřejmě nikdy
nebyl, i když v literatuře koluje chybný názor, že tištěná předloha vznikla
podle „kresby na místě samém (= při
bitvě u Lovosic) očitým svědkem“.
Shora uvedený F. B. Werner by asi
stěží tento důležitý detail zapomněl
zachytit.... Jediné, kde se jakýsi zbytek
opevnění dochoval, je lovosický zámek, který byl vztyčen na místě starší
tvrze. Summa summarum, kamenné
hradby kolem města Lovosic s největší pravděpodobností nikdy nestály a
nebyl pro jejich budování ani důvod
(město mohlo být ohrazeno lehčím
opevněním (takzvanou palisádou)
nebo jen plotem.
(as)



informace z radnice

Prodej nemovitostí

Město Lovosice: Zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti dle §39 odst. 1 zákona o obcích č.
128/2000 Sb. Schváleno Zastupitelstvem města
Lovosice usnesením č. 179/MZ/2010 ze dne
15.09.2010
Město Lovosice zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti budovy bez čp./če na pozemku parc.č. 235
bývalá výměníková stanice v ul. Karla Maličkého:
- nebytové prostory o celkové výměře 224,5m2
(velká hala, sklady, soc. zařízení, kóje).
ŽÁDOST MÁ OBSAHOVAT: jméno žadatele, adresa,
tel. kontakt, záměr investice (stručný popis), nabídka kupní ceny, předpokládaný termín ralizace.
Žádosti, Vaše připomínky a dotazy k předloženému návrhu lze podávat písemně na odboru majetkosprávním Městského úřadu v Lovosicích, kancelář
č. 143, tel. 416 571 191, nebo na e-mail : martina.
sedlbauerova@meulovo.cz.
V Lovosicích dne 11.10.2010
Jan Kulhánek, starosta města



nabídka stravování

Od srpna 2010 poskytuje CŠJ novou službu pro
zájemce o stravování.
Oběd nemusí být objednán
Na oběd se mohou přihlásit zájemci z řad veřejnosti
ještě během dne, do 13,30 hodin.
Cena za 1 oběd je 55 Kč, včetně DPH. Další informace získáte v kanceláři jídelny.
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Laserová operace? Skvělá investice!
Pan Jakub H. koncem srpna absolvoval laserovou operaci obou očí na klinice Oční svět v Horních Počernicích.
Podle svých vlastních slov nyní nejvíce
oceňuje, že se může plně věnovat sportu, ve kterém ho dříve částečně omezovalo nošení kontaktních čoček. Pro
operaci se rozhodl tak trochu i díky
náhodě. „O laserové operaci mi hodně
vyprávěla moje máma, která ji absolvovala před lety. Říkala, že to je zázrak,“
vypráví Jakub. „Tak jsem se jednoho
dne na základě reklamy v rádiu rozhodl, že do toho jdu. Zrovna jsem měl
navíc cestu Horními Počernicemi,“
dodává Jakub.

né štípání. Nebál jsem se. Říkal jsem
si, že kdyby byly s operacemi nějaké
vážné problémy, veřejnost by to přece
už dávno věděla, Navíc operaci vlastně
vykonává stroj – samozřejmě ovládaný lékařem, ale ten laser je precizní
přístroj a počítač v jednom. To vše
mě uklidňovalo, navíc jsem od sestry
dostal před operací maskota – plyšáka
(smích). To bylo milé.

Mohl jste se při operaci s lékaři a
sestrou normálně bavit?
Ano, měl jsem vždy umrtvené jen
jedno oko. Povídali jsme si naprosto nenuceně o psech. Sestra mi také
průběžně říkala, kolik zbývá minut
Než jste se rozhodl pro operaci, do konce operace, vše utíkalo velmi
nosil jste kontaktní čočky. Byl jste s rychle.
nimi spokojený?
Mně čočky vůbec nevadily, nosil jsem
Máte nějaká obecná doporučení
ty, které se vyndávají jednou za měsíc, pro ty, kteří se rozhodují operaci abbylo to s nimi celkem pohodlné. Navíc solvovat?
jsem měl jen tři dioptrie, což samo o
Určitě si zařiďte odvoz z kliniky, je to
sobě není žádný extrém.
komfortnější. Po operaci počítejte tak
se dvěma dny rekonvalescence. Dobře
Proč jste se tedy rozhodl pro absol- se vyspěte, nepřemáhejte se. Pak už
vování laserové operace?
budete ﬁt a budete moci normálně
Moje máma operaci absolvovala již pracovat.
dříve a v podstatě mi ji nutila (smích),
takže to měl pořád v hlavě. A pak jsem
Jak zpětně hodnotíte vaše rozhodnavíc slyšel reklamu v rádiu.... Tak jsem nutí? Šel byste do laserové operace
si řekl – jdu do toho. Bylo to spontánní znovu?
rozhodnutí z minuty na minutu. Na
Jsem naprosto spokojen. Mohu hrát
kliniku jsem přišel bez objednání, což hokej bez omezení, potápět se a nemysbylo trochu troufalé, ale vzali mě. Ab- let při tom na to, že mi uplave čočka...
solvoval jsem vyšetření a konzultaci a Pracuji ve stavebnictví, takže se denně
sjednal si termín operace.
pohybuji v prašném prostředí, takže to
čočkám také moc nepřispívalo. Navíc
Jaké byly vaše pocity? Měl jste z mi díky operaci také zmizel astigmatisoperace strach?
mus a časté bolesti hlavy. Je to skutečně
Než jsem skutečně do kliniky dojel, investice, která se vyplatí, určitě bych
chvíli jsem sbíral odvahu, ale to bylo do toho šel znovu. Za třicet tisíc korun
tak vše. Samotná operace trvala jen tři- mám naprosto zdravé oči. To je přece
náct minut, žádné bolesti, pouze jem- lepší, než investovat do nové televize!

Výměnný pobyt - Coswig 2010
Ve třetím zářijovém týdnu navštívili žáci naší školy německé město
Coswig, aby tak oplatili červnovou
návštěvu německých žáků u nás v Lovosicích.
Tento výměnný pobyt se uskutečnil
ve spolupráci s
MěÚ v Lovosicích
a setkal se s obrovským úspěchem
jak u žáků, tak i u
rodičů. V Coswigu nám připravili
program, který byl
velmi pěkný, pro
žáky atraktivní a
zajímavý. Např. to byly dílničky, kde si
žáci vyráběli ze dřeva krmítka, ozdoby
z keramiky, přáníčka atd. Dále zajímavé sportovní dny, návštěva Míšně
a prohlídka světoznámé porcelánky,
ukázkové hodiny ve třídách, zámek

Moritzburg, známý z pohádky Tři oříšky pro popelku, prohlídka Drážďan a
jiné. Ovšem největším lákadlem pro
ně byla návštěva lanového parku. Zde
po bezpečnostním školení vyrazili žáci
do korun stromů a procvičili si své
sportovní nadání a
odvahu. Byl to nevšední zážitek nejen
pro žáky, ale i pro
učitele, kteří sebrali
odvahu a obstáli ve
zdolávání překážek
uvázaných několik
metrů nad zemí.
Rozloučení s německými žáky se konalo v pátek odpoledne a neobešlo se bez slziček. Všichni
se upřímně těší na další setkání plné
dobrodružství a zážitků.
(Mgr. Daniela Deusová, Mgr. Lenka Buriánková,
Lenka Peterková, učitelky ZŠ AB Lovosice)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
A ZAHRADNICKÁ V LOVOSICÍCH

ve spolupráci s
LOVOSICE

vyhlašuje I. ročník soutěže

NEJLEPŠÍ
CHEMIK LITOMĚŘICKA
Soutěž NEJLEPŠÍ CHEMIK LITOMĚŘICKA
je určená všem žákům
9. tříd
základních
škol v Litoměřicích,
pro
žáky
9. tříd základních
škol Lovosicích a okolí,
kteří se prostřednictvím svých škol do soutěže přihlásí.

Harmonogram soutěže:

Jak se do soutěže přihlásit:

� listopad 2010 - prezentace ukázkové hodiny chemie Ředitelé škol resp. učitelé chemie mají možnost své třídy
na vybraných základních školách realizované ve spolu- přihlásit na adrese sekretariat@soslovo.cz, kde uvedou nápráci s VŠCHT Praha
sledující:
� listopad 2010 - realizace soutěže v 9. třídách základních
� název a adresu školy a třídu, která má o soutěž zájem
škol v hodinách chemie
� prosinec 2010 - vyhodnocení soutěže
� jméno a kontakt na vyučujícího chemie
� leden 2011 - informování zúčastněných žáků a škol o vý- � dny a hodiny, ve kterých hodiny chemie probíhají
sledcích soutěže
� počet žáků v dané třídě/v daných třídách a počet žáků,
� únor 2011 - slavnostní vyhlášení soutěže v KS Lovoš v Lokteří mají o soutěž zájem
je určená všem žákům 9. tříd základních škol v Litoměřicích, Lovosicích a okolí,
vosicích
kteří se prostřednictvím svých
škol do
přihlásí.
Přihlásit
sesoutěže
lze do 27.
října 2010.

Soutěž NEJLEPŠÍ CHEMIK LITOMĚŘICKA
Průběh soutěže:
Harmonogram soutěže:
Po dohodě s řediteli základní škol navštíví zástupci Střední
�
listopadškoly
2010
- prezentace
ukázkové
hodiny chemie
odborné
technické
a zahradnické
a partnerů
hodiny
na vybraných
základních
realizované
ve Soutěž
spoluchemie
v 9. třídách
a rozdají školách
žákům soutěžní
archy.
práci
s
VŠCHT
Praha
se skládá ze dvou částí:
� listopad 2010 - realizace soutěže v 9. třídách základních
škol v hodinách
� testu,
ve kterémchemie
žáci odpovídají na otázky z oblasti che� prosinec
2010 - vyhodnocení soutěže
mie
�
leden
2011 ve
- informování
zúčastněných
žáků
škol téma
o vý� volné části,
které žáci napíší
krátkou esej
naadané
sledcíchsesoutěže
týkající
chemie
� únor 2011 - slavnostní vyhlášení soutěže v KS Lovoš v Lovosicích

Jak
sepro
do nejlepší:
soutěže přihlásit:
Ceny
Ředitelé
škol resp.zájezd
učitelénachemie
možnost
své třídy
� zimní pobytový
horáchmají
spojený
s lyžováním
přihlásit
na adrese sekretariat@soslovo.cz, kde uvedou ná�
notebook
sledující:
� mobilní telefony

� digitální fotoaparáty
� název a adresu školy a třídu, která má o soutěž zájem
� jméno
a kontaktkteří
na vyučujícího
chemie
Pro
15 nejlepších,
projeví zájem,
možnost okamžitého
� dny na
a hodiny,
kterých hodiny
probíhají
přijetí
Středníveodbornou
školu chemie
technickou
a zahradnic� počet
žáků v dané
třídě/v
daných chemie.
třídách a počet žáků,
kou
v Lovosicích
na obor
Aplikovaná
kteří mají o soutěž zájem

CHEMIE JE COOL

Průběh soutěže:
Po dohodě s řediteli základní škol navštíví zástupci Střední
odborné školy technické a zahradnické a partnerů hodiny
chemie v 9. třídách a rozdají žákům soutěžní archy. Soutěž
se skládá ze dvou částí:
� testu, ve kterém žáci odpovídají na otázky z oblasti chemie
� volné části, ve které žáci napíší krátkou esej na dané téma
týkající se chemie

Přihlásit se lze do 27. října 2010.
Ceny pro nejlepší:
� zimní pobytový zájezd na horách spojený s lyžováním
� notebook
� mobilní telefony
� digitální fotoaparáty
Pro 15 nejlepších, kteří projeví zájem, možnost okamžitého
přijetí na Střední odbornou školu technickou a zahradnickou v Lovosicích na obor Aplikovaná chemie.

Zkuste si představit den bez chemie…
Ráno zaspíme (budík je z plastů), nevyčistíme si zuby, neumyjeme se, neoblékneme se (i textilní výroba je chemic-
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Odhalení pamětní desky letců RCAF

Václavská pouť v Lovosicích

V pátek 17. září byla odhalena Force) a v květnu 1944 byl poslán do
na budově restaurace Na mandlu v Anglie, kde byl členem bombardovací
Dlouhé ulici pamětní deska lovosic- perutě jako střelec.
kému rodákovi p. Otto Sulkovi letci
Dne 12.1. 1945 při náletu na NěmecRCAF (součást britské RAF), který se ko byl letoun sestřelen, ale celá posádzde narodil.
ka se zachránila seskokem padákem na
Bylo to již druhé
dánském ostrově
odhalení pamětní
Als, kde padla do
desky lovosickézajetí. Byl povýmu rodákovi-letci
šen na důstojníka
ve službách britRCAF. Po osvoboského
letectva.
zení zajateckého
Ta první byla odtábora 29. 4. 1945
halena v prosinci
americkou armáminulého roku
dou a návratem do
v ulici 8.května
Kanady byl demoa to na památku
bilizován.
dalšímu letci RAF
V r. 1946 byl znopocházejícího
vu přijat do RCAF
z Lovosic, panu
a sloužil již v poOtovi Bauerovi.
zemním personáOtto Sulek se nalu na základnách
rodil 1. 4. 1924. Po
v Kanadě, ale i v
ukončení měšťanEvropě (Německo,
ské školy v r. 1938
Anglie)
rodina odchází,
V r. 1974 odešel
vzhledem k žiOtto Sulek do výdovskému vyznáslužby a v červenci
Odhalení pamětní desky lovosického
ní, před nacisty.
r. 2007 zemřel v
letce Otty Sulka ze dne 17.9.2010. Na
A to přes Polsko a
městečku Peterbofotograﬁi jsou autoři publikace „ČeskoAnglii do Kanady.
rough (provincie
slovenští letci v RAW litoměřický region“
A od r. 1942 žila v
Ontario). Lovosice
Tomáš Rotbauer a Zdeněk Najman.
Torontu.
navštívil na 5 dní v
V létě 1943 se dostal ke službě v ka- r. 1974.
nadském letectvu (Royal Canadian Air
Čest jeho památce!
(jv, foto hv)

Davy se valily a snad sám svatý Václav zařídil, že po
Prodavači se sýry to slušelo. Sýry byly tak krásné a
čtyřech dnech a nocích vydatných dešťů nepršelo...
dobré, že bylo škoda je jíst...

Hrály se i středověké hry. Položit další kámen
Novinka letošní pouti: anglický patrový autobus.
na dřevěný kruh upevněný uprostřed na provázku „Mámo, pojedeme nebo to rovnou koupíme,“ pravil
nebylo vždy snadné. Muselo se u toho přemýšlet... lovosický občan...

Rozvoj zaměstnanců v Lovochemii od září
podporuje ESF prostřednictvím OP LZZ
Lovochemie, a.s., má možnost od září opět
vzdělávat v širším rozsahu své zaměstnance, a to
díky podpoře z Evropského sociálního fondu.
Dne 1. 7. 2010 jsme v Lovochemii zahájili
projekt č. CZ.1.04/1.1.04/39.00306, nazvaný
„Zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti Lovochemie, a.s., prostřednictvím specifického
vzdělávání“, který je realizován v rámci operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, GG EDUCA.
Projekt zahrnuje čtyři směry odborného rozvoje zaměstnanců, které jsou zaměřené na naše konkrétní
provozy, zařízení, technologie a na u nás zavedené
nebo naopak nově zaváděné pracovní postupy a
procesy.
Vzdělávání probíhá v následujících oblastech:
• KA1 - Školení k nově zaváděnému systému
údržby, které má za cíl přiblížit zainteresovaným
zaměstnancům novou organizaci a metody v řízení
údržby technologiích používaných v Lovochemii, účast
cca 80 zaměstnanců údržby, vedoucích zaměstnanců
a zaměstnanců nákupu
• KA2 - Chemie v procesech výroby dusíkatých
a kombinovaných hnojiv, výroby kyseliny dusičné a
energetiky – s cílem dosáhnout rozvoje v současně
využívaných technologií, účast cca 22 zaměstnanců
zejména z řad technologů, technických specialistů a
mechaniků

• KA3 - Provozování a řízení technologií výroby
HNO3, LAV, NPK, LV, sirnatých hnojiv a souvisejících
technologií – rozšíření know-how provozních zaměstnanců ve specifických oborových znalostech, které
se přímo dotýkají efektivity a bezpečnosti obsluhy
a řízení jednotlivých provozů Lovochemie, účast cca
250 provozních zaměstnanců
• KA4 - Konstrukce a provoz hnědouhelných granulačních bubnových kotlů K4 a K5 – jeho cílem je
díky podrobnějšímu proškolení topičů z konstrukce a
obsluhy našich dvou kotlů K4 a K5 zvýšit efektivitu
provozování těchto kotlů a snížení vlivu provozu na
životní prostředí, účast cca 10 zaměstnanců
Všechna tato školení jsou dlouhodobého charakteru, ukončení celého projektu je plánováno na 31.
10. 2011. Celkem bude podpořeno 185 osob z
celkového počtu 616 zaměstnanců.
Dodavatelé školení byli vybráni v řádných výběrových řízeních, která proběhla v měsíci srpnu 2010.
Vítězi se stala Česká společnost pro údržbu pro
školení údržby a VŠCHT Praha pro školení chemie.
Provozní školení a školení kotlů je školeno z řad
našich zaměstnanců.
Bližší informace můžete nalézt na internetových
stránkách Lovochemie, a.s., v menu ESF/ERDF, kde
budou informace průběžně aktualizovány.

Klasika všech poutí: o stánky s jídlem a pitím je
Ve starém depu byla i výstava historických lokomotiv a
vždy největší zájem. Ňam...
všeho kolem železnice.

Tomanová: Chceme Lovosice,
kde přibývá obyvatel
▶ pokračování ze strany 1

�

Statutární m�sto D��ín/Tisková zpráva/

Ve vedení Lovosic byli doposud
samí muži. Myslíte si, že ženský pohled na priority či chod města jako
takového může být jiný?
Osobně se domnívám, že ženy mají
větší cit pro detaily a více jednají srdcem. Muži naopak myslí koncepčněji.
Proto doufám, že se nám podaří sestavit kvalitní pracovní tým, kde budou
zastoupeny obě tyto složky. Nevidím

vedení města jako „One woman show“,
ale jako teamovou spolupráci opřenou
o názory kvaliﬁkovaných lidí z různých
profesních oblastí, radních; místostarostů (místostarosty). Zároveň doufám, že
se nám alespoň do té naší „malé“ komunální politiky v následujících letech
podaří vrátit slušné chování a vzájemnou úctu a to nejen mezi zastupiteli, ale
především ve vztahu k našim spoluobčanům.
(pt)
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Pohádkový svět na základní škole

Dům dětí a mládeže ELKO
Lovosice, Václavské náměstí 1
Je konec prvního školního měsíce a žáci na Základní škole ve Všehrdo- textu pohádky, počítali bábovky, košíky
tel.: 416 532 505, 731 612 022 vě ulici v Lovosicích mají za sebou již spoustu aktivit, které jim pomohly a také se naučili písničku o Karkulce. V
ddm.lovosice.net
úspěšně vstoupit do nového školního roku.
pracovních činnostech se pomocí téma-

2.11. 14:30 Drakiáda (Osmička)
6.11.
Výlet do okolí (turisté)

Základní škola Všehrdova 1
ZVE TEBE PŘEDŠKOLÁKU, DO NAŠÍ ŠKOLY
Prohlédneš si třídy, seznámíš se s naším kolektivem
a ještě něco zažiješ. Máme pro tebe připravena dvě
setkání.

„Halloween“

se koná již 26.10. 2010 od 17.00 hodin.
Budeš potřebovat bačkory, lžíci a zástěru. K tomu
ještě dobrou náladu a chuť zapojit se do vytváření dýňového strašáka. Čekají na tebe i rodiče soutěže, sportovní
hry, tvoření. Překvapit nás můžeš i halloweenským kostýmem, vyhlášena bude nejlepší maska.
Těšíme se na Tebe také 19.1. 2011. V 16.30 hodin
se společně vypravíme na

„Putování s pohádkou“
Na této výpravě plné dobrodružství budeš potřebovat
bačkory a úsměv na tváři.
S pozdravem kolektiv ZŠ Všehrdova 1, Lovosice
www.zsvsehrdova.cz



krátce

Lovosicko má novou
autorku
Jednadvacetiletá Pavlína Víznerová z Malých
Žernosek pokřtila v pátek 24.září v restauraci „U
sauny“ svou prvotinu „Povídky do bouřky“. Autorka
studuje na UJEPu filozofii a společenské vědy. V
letošním roce dostala cenu „Rokle šeré smrti“ za
nejlepší hororovou povídku. I kniha „Povídky do
bouřky“ je laděna ve stejném duchu.
(as)

Studentka vydala brožuru
Helena Patráková z Lovosic vystudovala na UJEPu
v Ústí nad Labem interkulturní germanistiku. V současné
době studuje na téže škole archivnictví. Její bakalářská
práce, kterou napsala v němčině, byla později přeložena do češtiny a vydána ve formě průvodce do historie
zaniklé osady Doly u Podsedic. Nese název „Vzhůru na
Dola.“ Tato osada se rozkládala jižně od obce Podsedice,
v blízkosti Podhrázského mlýna. V brožuře se lze seznámit s některými jmény 36 obyvatel této osady. Pocházel
odtud také přední český typograf, respektovaný pedagog
a popularizátor tiskařského umění Václav Liška (18691943). Kromě dalších zajímavostí se čtenář dozví, proč
obec zanikla. Distribuci a prodej brožur má na starosti
Švestková dráha www.svestkovadraha.cz.
(as)



oznámení

Plynové bomby
se prodávají jinde
Už od září je prodejna plynových bomb přestěhována. Z původního místa (u lovosického přívozu)
se přemístila na Nové Klapý až k nadjezdu, do blízkosti benzinové čerpací stanice.
(kp)

Jedna taková aktivita skončila před několika dny – celoškolní projekt „Pohádkový svět“. V této době provázely žáky,
již skoro zapomenuté klasické pohádky.
Například žáci 1. A se celý týden učili s
pohádkou Červená Karkulka. V každém
předmětu se objevila postava, jak Kar-

kulky, tak ale i babičky, myslivce a vlka.
Veškeré činnosti měly jediné pohádkové téma Červená Karkulka. Ale kdo si
myslí, že se žáci neučili, ale jen hráli je na
velkém omylu. Učení to bylo, jak má být,
poznávali rytmus slov, počáteční hlásky
slov, vyhledávali známá písmenka v

tu Červené Karkulky zapojili do druhého ročníku česko-slovenského projektu
„ Záložka do knihy spojuje školy“. Zde
se prvňákům podařila jedna záložka
hezčí než druhá. Na záložce ztvárnili
Karkulku, vlka, ale i myslivce. V pátek
si na rozloučení s Červenou Karkulkou
upekli opravdovskou bábovku, přesně takovou, jakou dostala babička od
Karkulky k svátku. Takže pohádkové
putování 1. A s Červenou Karkulkou
skončilo „nasladko“.
Měsíc září těmto dětem utekl velmi
rychle. A proto pedagogové této školy nezahálí a již teď mají pro své žáky
připraveno spoustu zajímavých akcí na
druhý školní měsíc říjen.
(Mgr. Jana Kašparová, ZŠ Všehrdova 1, Lovosice)

Exkurze na Letišti Praha
Žáci pátých tříd ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice zažili nevšední zážitek. V rámci kvalitou sbírek patří k největším letecexkurze pořádané Letištěm Praha a.s. Ruzyň měli příležitost poznat pracovní zá- kým muzeím v Evropě. V současnosti
zemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou.
uchovává 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25
Prožili provoz a shon na odbavova- kátní sbírky historických letounů do v nekrytých expozičních prostorech,
cích plochách, seznámili se s dráho155 je uloženo v depozitářích a 10 je
vým systémem a dostali se do těsné
letuschopných. Kromě letounů, vlečblízkosti letadel. Prohlídka zahrnovala
ných terčů a raketových řízených střel
návštěvu Záchranné požární stanice a
žáci viděli velké množství leteckých
seznámení s provozem na odbavovamotorů, výzbroje a výstroje a dalších
cích plochách, vč. cargo zóny. Žáci z
památek vztahujících se k bohaté
několika desítek metrů viděli starty a
historii českého a československého
přistání různých typů letadel, poznali
letectví, parašutismu, kosmonautiky
mnoho leteckých společností, které si
a meteorologie. Exkurze pro žáky byla
vybraly Prahu za svoji cílovou destina tolik podnětná, že si druhý den
naci.
třídu vyzdobili svými modely historicNásledně přejeli na prohlídku uni- Leteckého muzea Kbely. Početností a kých letadel.
(hv)

Výlet do opárenského údolí
Písnička „V lese je krásně,…..“ nám připomněla naše tradiční výlety do Opá- do tajemného sklepení. Před vchodem
renského údolí, na které jezdíme vždy na začátku školního roku a na jaře.
neukáznění návštěvníci zanechali samé
odpadky. To my jsme si dávali pozor,
Bylo těžké si vybrat sluníčkový den, jsme štěstí, cestu nám zkřížil puntíko- aby papíry
protože to počasí nás letos hodně zlobí. vaný mlok.
od svačiny a našich dobrot, prázdné
Riskli jsme to a vybrali jsme si středu
Správně se mu říká mlok skvrnitý. láhve od pití, zůstaly v batohu. Víme, že
15 září. Sice jsme ze školky odcházeli v Z blízka jsme pozorovali jeho temně odpadky v lese neodhazujeme, protože
pláštěnkách, ale v lese na nás nepršelo. černou lesklou barvu a uprostřed zad les to nemá rád.
Stromy nám vytvořily velikánský dešt- vzorek ze žlutých skvrn, jeho pohyb a
A pak cesta zpět do lesa. Postavili
ník, pod kterým jsme byli celou dobu délku, která byla asi 20 cm.
jsme si domečky z klacíků, listí, větvischováni.
Výšlap do prudkého svahu na zříce- ček a mechu – někdo velký pro sebe a
Tentokrát jsme si naplánovali, že se ninu hradu Opárno jsme hravě zvládli. kamarády, někdo pro malého šnečka.
budeme hlavně dívat a poslouchat. Hrad byl postaven v 1. polovině 14. Pozorovali jsme zvláštní kusy dřeva
Les nám připravil několik nečekaných století Smilem ze Vchynic. Půdorys je – všelijak pokroucené větve a zauzlopřekvapení. Objevili jsme spoustu hub, obdélníkový 46 x 15 metrů. Na svahu vané kořeny. Říká se jim samorosty,
hlavně nejedlých, jednu červenou kra- jsou kmeny většiny stromů odchýleny připomínaly mořské živočichy. Vysavici – děti neomylně poznaly, že to od svislice korunami do údolí. Je to mýšleli jsme jejich podoby. A víc už
byla muchomůrka červená. Připomně- způsobeno pomalým pohybem svrch- jsme opravdu nestihli, vlak na nikoho
li jsme si pravidlo, že na houby nesahá- ní vrstvy zeminy. Zde jsme si chvíli nepočká. Zpáteční cesta rychle utekla a
me, dokud paní učitelka nezkontroluje, odpočinuli, rozhlédli se po okolí a děti si už jen šuškaly, že tenhle výlet byl
jestli je jedlá.
zamávali do fotoaparátu. Nasvačili se a „dost hustej“.
Další překvapení na nás čekalo na také se odměnili sladkostmi, které jsme
(Věra a Renata - kamarádi Kapičky a Notičky,
mechu pod stromem „Jé, támhle něco si sebou přinesli v batohu. Trochu nás
MŠ Terezínská Lovosice)
leze, ale had to není!“, volaly děti. Měli zamrzelo, že jsme se nemohli podívat
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Hledání pokladů - novodobý koníček
nebo trestný čin?
Poslední dobou se s nimi můžete potkat velice často. Jedinci i skupinky jen přinesou kořist tam, kam patří, do
pohybující se po polích, v lesích i třeba na trase vznikající dálnice.
muzea, a pamatují si zhruba, kde co
našli, výsledkem je pokaždé zkáza.“
Hledači pokladů.Vyzbrojeni de- republiky, viděli jen bezcenný krám.
Smutným příkladem je známé kelttektorem kovů vyhledávají kovové A kolikrát našli, co hledali, jenže ni- ské oppidum na Hradišti u Stradonic,
předměty a nacházejí je. Od hřebíků, kdo se už nikdy nedozví, co to bylo. A ničené od minulého století. Podle někovových víček, kousků řetězu, přes vždy při tom zničili to nejdůležitější: kterých zachráněných nálezů to bylo
mince až třeba k výbušninám.
naleziště evropského významu, jaká
Nedávno provezl Lovosičan přímo
v zahraničí zkoumají celá desetiletí
před služebnu Státní policie nevytýmy odborníků. Dnes z něj, rozkopabuchlý dělostřelecký granát z 2.svěného, oloupeného, zbývají jen zlomtové války. Hrozilo samovznícení
ky. Památkový zákon říká: „Stát
s ničivým účinkem až 400 metrů.
zajišťuje, aby archeologická naleGranát nebyl nalezen detektorem.
ziště byla narušována co nejméLežel v lese odkrytý. Vydatné
ně a maximum archeologických
deště spláchy zeminu, proto si jej
nálezů (památek) bylo chráněno
dotyčný nálezce všiml. A aby grana původním místě v zemi. Dále
nát nikomu neublížil, odvezl jej
zajišťuje, aby výzkumy prováděli
z lesa a ohrozil celé město. Policie
pouze příslušně oprávnění odborv této souvislosti upozorňuje, že s
níci, aby jim stát na výzkum zajistil
jakoukoli nalezenou municí se sesmí
dostatek prostředků, aby všechny
hýbat.
nálezy byly přístupné vědeckému
Archeoložka Zuzana Bláhová, odzkoumání, aby výsledky výzkumů a
Jeden z nálezů pořízených detekto- významné lokality byly zpřístupněny
borná asistentka Ústavu pro pravěk
a ranou dobu dějinnou Univerzity rem kovů nad Vchynicemi - mince z veřejnosti a nezákonné výkopy aby
Karlovy v Praze říká na adresu hle- roku 1859.
byly postihovány.“
dačů pokladů toto: „Hledání pokladů
Pokud někdo narušuje neodborným
není dobrodružná zábava, ale ničení skutečné stránky dějinného příběhu- kopáním archeologické naleziště,
kulturního dědictví. Kolikrát se stalo, nenahraditelné situace v okolí vyzve- poškozuje cizí majetek. Jestli si navíc
že hledači pokladů v unikátním ná- dávaných kovových předmětů. I když nálezy nechá, či prodá, přisvojuje si
lezu, nad kterým by jásali vědci celé ti zodpovědnější z nich nakonec přece něco, co mu nepatří.
(as)

188 pohlednic starých Lovosic



kulturní pozvánky

KS LOVOŠ - listopad 2010
Čtvrtek 4. listopadu v 16 hodin
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních
světových a českých orchestrů a zpěváků. Sál „Lovoš“
– vchod průjezdem z ulice 8. května, vstup volný.
Pátek 5. listopadu ve 20 hodin
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU
K tanci hraje hudební skupina pana Štývara. Sál
„Lovoš“, vstupné 100 Kč.
Neděle 7. listopadu v 10 hodin
Sváťovo loutkové dividlo – MÍŠA KULIČKA
Pohádka pro děti. Sál „Lovoš“, vstupné 20 Kč.
Neděle 7. listopadu v 18 hodin
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Setkání s melodiemi autorů klasické i moderní hudby.
Kostel sv. Václava, vstupné 50 Kč.
Pondělí 15. listopadu v 18 hodin
Geografická přednáška – ČÍNA
Velká cesta říší Středu: Peking, Xi‘an - hliněná armáda, Chengdu - pandy, Leshan – největší socha Buddhy
na světě, posvátná hora Emei, starobylý Lijiang, Dali s
kláštery, Kamenný les, Čínský kras a rýžová pole, Hongkong, Suzhou- světoznámé zahrady, Zhouzhuang
- malebné vodní město a Šanghaj. Přednáší a promítá
PhDr. Jaroslav Líska. Klubovna KS, vstupné 20 Kč.
Pátek 19. listopadu v 17 hodin
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Sál
„Lovoš“, vstupné 50 Kč.
Středa 24. listopadu v 18 hodin
UVĚŘTE SNU – divadelní komedie
Hrají: Mojmír Maděrič, Šárka Ullrichová/Gabriela
Filippi, Tomáš Turek/Tomáš Valík, Karel Soukup. Režie:
Roman Štolpa; Překlad: Jaromír Janeček. Sál „Lovoš“,
vstupné 100 Kč.
Středa 24. listopadu v 19 hodin
KONCERT
KS Lovoš ve spolupráci s Svazem Maďarů žijících
v Českých zemích pobočka Lovosice pořádá koncert
ku příležitosti státního svátku Maď. republiky dne
24.11.2010 od 19.00h . Zazní díla českých a maďarských skladatelů. Klubovna KS. Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 25. listopadu
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.
Pátek 26. listopadu od 20 hodin
ARAKAIN
Hosté: Black Jack (Ústí nad Labem), Soustrast
(Praha). Živý koncert legendární české rockové kapely.
„Rock Klub Gambrinus Lovosice“, vstup předprodej
200Kč, v den konání koncertu 250 Kč. Předprodej od
1. 11. 2010: KS Lovoš, Rock klub Gambrinus, H+H
autodíly Lovosice (u závor), Tabák Šorma Bohušovice
n. O.

(Jan Rössler)

??

Úterý 30. listopadu – pátek 3. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického pečiva, adventních dekorací, zdobení perníčků a další.
Sál „Lovoš“, v úterý od 12 do 16 hodin, ve středu a
ve čtvrtek od 9 do 16 hodin a v pátek jen od 9 do 12
hodin, vstupné dobrovolné.
(změna programu vyhrazena)

ZPRAVODAJ MĚSTA LOVOSICE

Děti z mateřinky
uspěly v mezinárodní
soutěži

Podeváté se děti z MŠ Terezínská
zúčastnily mezinárodní výtvarné
soutěže v Havířově.
Soutěž se týká nejen mateřských
škol, ale i škol základních a nižších tříd
gymnázií. Letos proběhl už 20.ročník
O věhlasu této soutěže a její úrovni
svědčí to, že se každoročně zúčastňují
kromě České republiky a Slovenska
další země. Letos to byly Polsko, Litva,
Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a
Taiwan (Čína). Porota vybírala ty nejlepší z 1767 prací. Pro lovosickou MŠ
je ctí, že práce šestileté Natálky Konvalinkové získala čestné uznání. Je dobré
uvědomit si, že za úspěchem dětí stojí
pedagog, jeho nadšení a jeho schopnost
přenést toto nadšení na své svěřence.
(as, foto: Výtvarná práce N.Konvalinkové)

Fotbal

FK LOVOCHEMIE Lovosice
KRAJSKÝ PŘEBOR - MUŽI
so 13.11. 10.15 Lovosice „A“ – Litoměřice
II. TŘÍDA - MUŽI
ne 7.11. 14.00 Lovosice „B“ – Budyně
KRAJSKÝ PŘEBOR I. A třída - DOROST
so 13.11. 14.00 Lovosice „A“ – Chřibská
OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
ne 14.11. 10.00 Lovosice – Litoměřice C

Basketbal
II. LIGA - ŽENY
so 30.10. 16.00 TJ Lovosice – BK Strakonice B
ne 31.10. 10.00 TJ Lovosice – TJ Klatovy
OBLASTNÍ PŘEBOR - MUŽI
pá 12.11. 20.00 TJ Lovosice – BK Děčín - Boletice
pá 19.11. 20.00 TJ Lovosice – BK Skřivánek Ústí n. L.

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

www.kslovos.sweb.cz
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Měření emisí a hluku v souvislosti s (ne)dostavbou D8
Ústecký kraj požádal Zdravotní ústav o proměření emisí a hluku z automobi- metrů). U těchto částic bylo zaznamenálové dopravy v Lovosicích (ale i Velemíně) v souvislosti s problematikou stavby no výrazné překročení imisních limitů,
dálnice D8 jako podpůrný argument pro její dostavbu.
především pak u částic o rozměrech 1
– 2,5 mikrometrů. Též bylo zaznamenáMěření bylo prováděno v srpnu. Poté e-mailové adrese jiri.veleman@seznam. no, že více jak 60% aerosolu je ve frakcích
následovaly složité analýzy a konečnou cz a tyto mohou být poskytnuty.
o velikostech menších než 1 mikrometr.
zprávu ústav předal kraji koncem září.
Závažnost těchto látek spočívá v tom,
Zpravodaj požádal tiskovou mluvčí
Závěr
že se na ně usazují těžké kovy, dioxiny,
Ústeckého kraje Magdalenu HanáčkoDle sdělení tiskové mluvčí kraje výsled- polycyklické aromatické uhlovodíky aj.
vou o poskytnutí výsledků a výtahu ze ná zpráva je zaslána devíti subjektům. což jsou vesměs nebezpečné karcinogenzávěrečné zprávy. Protože výsledky jsou Počínaje ministerstvem dopravy, přes ní látky. Díky své velikosti jsou snadno
uvedeny odbornou terminologií, obtíž- ministerstvo zdravotnictví a životního unášeny vzduchem a při vniknutí do těla
ně srozumitelnou pro širokou veřejnost, prostředí a Dětmi Země konče. Nebylo nejsou zachyceny řasinkovým epitelem
tak zájemcům o výsledky může Zpravo- opomenuto to poslat i europoslancům a uvnitř dýchacích cest a dostávají se až k
daj poskytnout na vyžádání. Problém Evropské komisi.
plicním sklípkům.
(ne)dostavby D8 je zdaleka pro Lovosice
V jednání je další měření v delším časoPři měření hlučnosti byl denní limit
a okolí totiž nejpalčivější. Jako doplňují- vém úseku se širším spektrem škodlivin. dodržen (norma = 70 dB, bylo naměřeno
cí pro veřejnost ještě poskytl vyjádření
66,1 dB) noční limit byl překročen (norpan František Budský vedoucí Odboru
Vyjádření OŽP MěÚ k měření Zdra- ma = 60 dB, naměřeno bylo 63,2 dB).
životního prostředí v Lovosicích
votním ústavem (pan František Budský) Současně s tímto měřením bylo zjištěno,
Měření emisí vznikajících ze spa- že komunikace I/30 je zatížena průměrně
Měření v Lovosicích
lovacích procesů v motorech vozidel 18-ti auty za minutu a ve špičce projede 1
Měření proběhlo 9. 8. – 16. 8. 2010. V proběhlo v Lovosicích v intervalu od automobil každé 3 vteřiny.
Lovosicích bylo odběrové místo vybrá- 9.8.-16.8.2010 u domu s pečovatelskou
Zvýšená úmrtnost takto exponované
no společně s vedoucím odboru život- službou. Měření probíhalo kontinuálně populace může na jednotlivých měřeního prostředí F. Budským. Nacházelo celý týden a průběžně byly odebírány ných místech činit 5 – 12 %.
(jv)
se v sousedství komunikace I/30 na po- vzorky pro laboratorní analýzy. Úroveň
zemku domu s pečovatelskou službou. hluku byla stanovena 24 hodinovým
Celkem odebráno v Lovosicích 389 měřením v jednom z bytů v domě v ulici 
vzorků (totéž ve Velemíně).
Palackého v blízkosti frekventované komunikace č. 30.
Výsledek
Výsledky měření byly ovlivněny klimaZ výsledků je patrné, že některé zjiště- tickými faktory, především srážkami a
né hodnoty látek ( aerosol, prach) jsou větrem, jejich vlivem dochází k vymývání
Máš-li zájem jít ve stopách Horákové, Vítečkoještě na přípustné hranici ale hlavně i atmosféry a tím k jejímu „samočištění“.
vé a dalších vicemistryň, můžeš to zkusit v oddíle
za ní a jsou tedy rizikem, kdy mohou Tyto podmínky znamenaly nižší naměbasketbalu TJ Lovochemie.
ohrožovat zdraví lidí. Příčina je samo- řené hodnoty, než které by byly získány
Každé úterý od 16 hodin Tě rádi přivítáme ve sporzřejmě v nadměrné kamionové dopravě při dlouhodobém monitoringu, při ktetovní hale v ul. Přívozní (ročník nar. 1998 a mladší)
a tedy z dieselových motorů. Je nutné rém se výkyvy počasí eliminují.
a přípravka (ročník nar. 2000).
také zdůraznit, že měření bylo zčásti
Mezi největší rizika pro obyvatele LoPro děti z okolí Lovosic bude možnost případně
ovlivněno klimatickými podmínkami vosic patří vzdušný aerosol, tzv. polétavý
zajistit dopravu domů. Informace u paní Broulové na
(déšť a vítr).
prach (PM) u kterého se zjišťují hodnoty
čísle 602 722 002.
Zájemci o podrobnější a hlavně od- velikosti 10; 2,5 a 1 mikrometr ( průměr
Přijďte se podívat, přijďte si zasportovat!
(tjb)
borné informace se mohou přihlásit na lidského vlasu činí něco kolem 70 mikro-

nábor

Hledáme následovníky
medailistek z MS 2010

Ženy v poháru vítězně, mužům se nedaří
Ženy lovosického basketbalového klubu úspěšně prošli I. kolem Českého změně stran se hra uvolnila, aby skóre
poháru, ve druhé lize ale na palubovkách soupeřek neuspěly.
rostlo na obou stranách. V posledním
dějství ale domácí odpadli a hosté slavili
Lovosické ženy se letos opět zapojily vá, Palusková 5, Janžurová 4, Matulková, jednoznačné vítězství.
do Českého poháru a jako první soupeř- Frieserová.
Sestava a střelci Lovosic: Malý 17, Pova
ky měly hráčky Kladna.
Dalším soupeřem lovosického celku v 12, Puchar ml. 11, Chovaneček 8, Smýpoháru žen bude BC Benešov.
kal a Puchar st. 3, Vácha.

TJ Lovosice - TJ Sokol Kladno
78 :59 ( 41 : 28 )

Mužům se začátek sezóny oblastního
přeboru nevydařil a po prohře s mostecV první čtvrtině si lovosické hráčky kým BC si přivezli porážku z Loun, kde
vypracovaly 16 bodový náskok, který i ale favorita potrápili.
přes herně vyrovnanou druhou čtvrtinu
držely a poločas tak byl 13 bodů pro doTJ Lovosice – BC Most
mácí. V další části Kladno snížilo až na 8
54:90 (33:42)
bodů, ale domácí hráčky zlepšenou hrou
nutily soupeřky k chybám a zaslouženě
Začátek utkání nenasvědčoval tak vyzvítězily.
sokému rozdílu. První čtvrtina byla vySestava body Lovosic: Žáková 20, Še- rovnaná a domácí ji prohráli o dva body.
bová 18, Miková 17, Mrvíková 9, Pišlo- Ve druhé ale nakupili mnoho chyb. Po

TJ Sokol Louny - TJ Lovosice
75:58 (30:28)
Začátek utkání hostům nevyšel, ale
zlepšenou hrou v útoku vyhráli první
čtvrtinu. Ve druhé se hra srovnala a domácí mírně vedli. V druhé půli utkání
domácí navýšili náskok a i přes snahu
lovosických jej dovedli k vítězství.
Sestava a střelci Lovosic: Puchar ml.
18, Puchar st. 15, Pova 11, Hrdlička 9,
Chovaneček 4, Smýkal 1.
(jp, ln)
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