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Jak Lovosice zvládly lednovou povodeň
Dešťové sráţky, obleva a s tím
spojené tání sněhu způsobily
v polovině ledna vylití řeky Labe
z říčního koryta v Lovosicích.
Povodeň jiţ patří k jakémusi
koloritu
ţivota
Lovosic
i
v dlouhodobé historii. A jak se
tedy Lovosice vypořádaly s lednovou povodní?
Pro Lovosický dnešek odpovídal
Jaroslav Křivan, který má v Lovosicích zodpovědnost za řízení mimořádných situací.
Jak hodnotíte lednovou povodeň i z pohledu historie a statistiky?
Lednová povodeň v roce 2011
nebyla z historického pohledu
nijak atypická. Od druhé poloviny
ledna do března je nestabilní období střídání teplot, kdy je zvýšený
předpoklad vzniku povodní. Další
nebezpečí oblev hrozí i v měsíci
březnu. Připomeňme si březnovou
povodeň v roce 2006, kdy dosáhla
hladina Labe v Ústí nad Labem 887
cm, nebo i ohroţení povodní
v lednu roku 2008. Letošní lednová povodeň dosáhla hodnot 755
cm v profilu Ústí nad Labem, to
znamená z hydrologických podkladů překročení limitů dvouleté
vody.
Jistě zasedala povodňová komise. Jaká byla četnost jejího zasedání a z jakých informací vychá-
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zela?
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Lovosice zasedala od pátku 14. ledna celkem
pětkrát, samozřejmě i během víkendu. Zasedání komise řídila
starostka města Lenka Lízlová,
která je její předsedkyní. K zasedání byli přizváni i zástupci uvedených povodí, kteří nás seznámili
s aktuálním stavem a předpokládaným vývojem na nejbliţší období.
Jako podkladu k rozhodo-vání
bylo vyuţito informačních zpráv o
vodních stavech a povodňové
situaci na vodních tocích, které
nám zasílá státní podnik Povodí
Labe a státní podnik Povodí Ohře
a provádění průběţného monitoringu toku Labe.

Jaká byla přijata opatření
z důvodu tzv. velké vody?
Dle prvotních informací o předpokládané výšce hladiny Labe
kolem 800 cm jsme informovali
všechny obyvatele Lovosic v okolí
řeky a starosty spádových obcí,
které by voda na základě záplavové mapy mohla ohrozit. Na základě plánu vyrozumění byla předána
informace o stupni ohroţení i vytipovaným subjektům (Brassica,
Carda, Benzina, Lovochemie, Česko
- saské přístavy, Holcim Lhotka).
Pracovníci technických sluţeb
připravili také k rozvozu protipovodňové pytle a podíleli se na
evakuaci materiálu z ohroţeného
území.
Pokračování na straně 2

Lovosice se přidají k Hodině Země, zhasnou město
V sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30
hodin proběhne jiţ popáté celosvětová akce na podporu ochrany
klimatu, Hodina Země 2011. Jde o
symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i fi-
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rem či jen zhasnutí v domácnostech. K akci se rozhodlo připojit i
Město Lovosice.
„Byli jsme, stejně jako další města
osloveni pořadateli akce a jelikoţ si
myslíme, ţe jde o prospěšnou věc,
neváhali jsme tuto iniciativu pod-

pořit,“ uvedla Lenka Lízlová, starostka města.
Zhasnutím se Lovosice přidají k
cca 6000 městům po celém světě a
mnoha milionům lidí, kteří tímto
krokem dají najevo svoji odpovědnost za budoucnost Země.
(tuc)
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Házenkáři mají nového
manaţera
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
drţíte v rukou Lovosický dnešek,
noviny, které se snaţí navázat na
to dobré z předchozích dvou
zpravodajů, které Lovosice vydávaly. Noviny jsme oblékli do nového
grafického kabátu a těšíme se na
Vaše ohlasy, zda mu tato grafika
sluší, či nikoliv. Věřím, ţe informace
které zde naleznete, Vám budou ku
prospěchu.
Co se týče komunikace s Vámi,
občany Lovosic, nezůstane jen u
novin. Zavedli jsme Dny otevřených dveří a chystáme nové webové stránky.
Byli jsme nuceni zeštíhlit úřad.
V rámci optimalizace ho opustí
jedenáct úředníků. Nebyla to pro
nás jednoduchá situace. Za kaţdým
zrušeným pracovním místem je
potřeba vidět i konkrétního člověka, který ztrácí práci. Snaţili jsme se
postupovat obezřetně. Motivem
byly finanční úspory. Věřím, ţe toto
krátkodobě nepopulární rozhodnutí se v čase ukáţe jako správné.
Přeji všem občanům v chřipkové
sezoně odolnost a pevné zdraví a
těším se na setkávání s Vámi.
Lenka Lízlová - starostka

Lovochemie

má nového ředitele
Od 1. února 2011 došlo v Lovochemii, a.s. ke změně ve funkci
generálního ředitele společnosti.
Richarda Brabce, který zde své
působení ukončil k 31. lednu střídá
Ing. Petr Cingr, jenţ ve společnosti
zastával funkci předsedy představenstva od 3. března 2009.
„Richardovi Brabcovi děkujeme za
práci pro naši společnost a oběma
pak do budoucna přejeme mnoho
úspěchů,“ uvedl Vladislav Smrţ,
personální ředitel Lovochemie, a.s.
(tuc)

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosický úřad „zeštíhluje“
Takzvaná optimalizace stavů
proběhla na Městském úřadu
v Lovosicích. Hlavním důvodem
je pochopitelně finanční úspora.
Tento rok Lovosičtí díky tomuto
kroku ušetří 3 miliony korun,
příští rok dokonce 7,5 milionu.
Rozdíl spočívá v odstupných
platech, které propuštění letos
dostanou. V rámci optimalizace
bylo zrušeno 14 pracovních míst a
propuštěno 11 zaměstnanců.
„V ţádném případě se neurčovala
konkrétní jména propouštěných,
k optimalizaci docházelo po vzájemné konzultaci s vedoucími
odborů. Ti určili, kde mají rezervy,“
vysvětlila Vladimíra Nováková,
místostarostka města Lovosice.
Optimalizace lovosické radnice
však není jen o propouštění. Dojde
také k restrukturalizaci a změnám
pracovních náplní stávajících zaměstnanců.
K 31. prosinci 2010 měl MěÚ
Lovosice 136 zaměstnanců, od 1.
dubna po uplynutí výpovědních
lhůt jich tedy zůstane 122. Sniţo-

vání stavů se dotklo například
odborů dopravy a silničního hospodářství, stavebního a územního
plánování, odboru regionálního
rozvoje a správy, zcela zrušena pak
byla pracovní místa personalistka
či vedoucí kanceláře – právník.
Právní záleţitosti budou Lovosičtí
řešit prostřednictvím externí firmy.
Ţádné další propouštění se jiţ na
lovosické radnici nechystá. „Tento
stav je konečný. K opětovnému nárůstu úředníků by mohlo
dojít pouze v případě, ţe by tak
vyţadoval stát a stoprocentně
přispíval na platy zaměstnanců
státní správy,“ doplnila Nováková.
Ta rovněţ věří, ţe sniţování stavů
nijak nenaruší chod úřadu. „Obavy
jsou vţdy na místě, ale pevně věřím, ţe komplikace nenastanou.
Propuštění
zaměstnanci
mají
dvouměsíční výpovědní lhůtu.
V této době dojde k přerozdělení
kompetencí na příslušných odborech mezi ostatní zaměstnance,“
uzavřela.
(tuc)

Jak Lovosice zvládly lednovou povodeň

Dokončení ze strany 1

Dále byla zahájena stavba nouzové lávky, která po očekávaném
zaplavení zimního stadionu umoţní vstup do areálu, kde se nachází
ubytovna a byty. Starostka města
vydala úkoly městské policii, která
monitorovala situaci. V pohotovosti byla také připravena se
svou technikou jednotka dobrovolných hasičů z Chotiměře.
Co vše bylo povodní zasaţeno,
tedy kromě Osmičky, jachetního
klubu, prostoru okolo Zámečku
a části sportovního areálu včetně ubytovny?
Přestoţe hladina Labe nedosáhla
předpokládaných 800 cm, byly
kromě výše zmíněných zasaţeny
subjekty Brassica, Carda, Českosaské přístavy, Holcim Lhotka nad
Labem a prostor U Zdymadel.
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Jsou zmapovány škody na městském majetku? Pokud ano, tak
asi v jaké výši?
Ano, škody na městském majetku
jsou zmapovány. Jak uţ bylo řečeno, voda zasáhla část lovosických
sportovišť, například rybářské
chatky, jachetní klub a zimní stadion. Přesnou částku zatím nemáme.
Na vyčíslení výše škod pracuje
majetkoprávní odbor, zástupce
Tělovýchovné jednoty a zástupce
dané pojišťovny.
Dala lednová povodeň jakýsi
impuls k úpravě některých
směrnic a změnám v rozhodování a postupech?
Na základě zákona č.254/2001
Sb. o vodách za zpracování povodňového plánu obce s rozšířenou působností Lovosice zodpovídá odbor ţivotního prostředí,
který schvaluje povodňové plány
pro dotčené obce a subjekty.
Vzhledem k tomu, ţe povodňový
plán je součástí krizového plánu,
tak se na jeho zpracování téţ podílím. Byl upřesněn na podzim
roku 2010 a letošní povodeň prověřila jeho postupy při zvládání
povodňové situace a součinnost
povodňové komise se sloţkami
integrovaného záchranného systému.
(jv)

V lovosickém kostele sv. Václava

slouţil mši svatou litoměřický biskup

Foto: Miroslav Hvorka

V neděli 23. ledna zvaly na mši
svatou všechny lovosické zvony.
Do Lovosic přijel na první pastorační návštěvu lovosické farnosti
litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant.
Ve farnosti ho přivítal tamní
vikář R. D. Roman Depa, polský
kněz, který působí na Lovosicku
od podzimu loňského roku.
V kostele mu na přivítanou předal květiny a pozdrav starostky
lovosický tajemník Martin Burian.

Biskup se svým doprovodem
vstoupil do kostela sv. Václava
za znění intrád z kůru. Mši biskup
celebroval spolu s Romanem
Depou a polským proboštem
Tadeášem. V průběhu mše zaznělo také Händlovo Largo a Ave
Maria od Franze Schuberta. Kázání měl biskup podle evangelia sv.
Matouše o Janu Křtitelovi a Boţí
logice. Mše byla zakončena zpěvem svatováclavského chorálu a
biskupovým poţehnáním.
(hz)

Na podzim nastoupí do lovosických škol 131 prvňáčků

Ve dnech 2. a 3. února přišlo do
lovosických škol k zápisu 146 dětí
z Lovosic a okolí, 15 dětí bude mít
odklad školní docházky. Ve všech
třech ZŠ bude po dvou třídách,
v ZŠ Sady pionýrů nastoupí 44
ţáčků, v ZŠ Antonína Baráka 39
dětí a v ZŠ Všehrdova budou dvě
třídy po 24 dětech. Do podzimu
můţe ale dojít k drobným změnám. Nejvíce dětí, padesát, se
přišlo zapsat do ZŠ Sady pionýrů a

jako dárek dostávaly hezké panenky, kluky nebo holky, které připravila zdejší vychovatelka v druţině.
„Kvůli místu jsme museli omezit
počet zapsaných dětí na 48 a ani
přípravnou třídu letos mít nebudeme“, sdělila ředitelka ZŠ Všehrdova Monika Zemanová.
Přípravná třída se ve školním
roce 2011/2012 chystá jen na
ZŠ Antonína Baráka.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)
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Rozhovor

Lovosický historik ze záliby oslavil pětapadesátiny
V Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje v roce 2011 je pro litoměřický okres uveden i Ing. Jiří
Skalský, který se narodil 30. ledna 1956 v Ústí nad Labem.
Ing. Skalský je absolventem lovosického gymnázia a Vysoké školy chemicko - technologické v Praze (geny
pro chemii zdědil prý po otci, také inţenýru chemie). Po absolvování VŠCHT pracoval léta v lovosické Setuze (později firmě Aniveg) v mnoha funkcích a od narození bydlí stále v Lovosicích. V současné době podniká jako technický poradce v oboru chemie, ale hlavně vydává historické knihy.
Dva roky působil jako městský kronikář. Jeho první knihu Lovosice od pravěku do roku 1948 vydala v r.
1994 firma HELIOPRINT. Po 14 letech publikoval autor v roce 2008 podstatně rozšířené 2. vydání, doplněné
o mnoho nových informací i obrazový materiál. Dá se říci, ţe jde o skoro jinou knihu s údaji dovedenými aţ
téměř do současnosti (zmíněny jsou třeba i vykopávky v roce 2006 v areálu bývalého cukrovaru). Kniha
Historie Lovosic od pravěku do roku 1948 vyšla tentokrát v nakladatelství KOMPAKT spol. s r.o. ve vlastní
reţii autora.
Pane inţenýre, jak jste se k svému zájmu o
historii dostal? Není tak časté, aby se technik
věnoval historii, spíše se od něho očekávají
buď publikace popularizující vědu nebo
sci-fi.
O historii se zajímám uţ dlouho. Ze začátku to
bylo asi kvůli vykopávkám, v Lovosicích a okolí
často kopali archeologové. Ani nevím, kdy to
bylo, prostě mě to vţdycky zajímalo. Sám nevím
proč. Krom toho jsem později začal psát kroniku
a dostal jsem se k řadě zajímavých historických
materiálů.
První vydání Vaší knihy o historii Lovosic
vyšlo ve spolupráci s městem, druhé vydání
jste si jiţ vydal ve vlastní reţii. Co Vás k tomu
vedlo?
Nechtěl jsem se o nikoho starat, nechtěl jsem
být na nikom závislý. Chtěl jsem být závislý jen
sám na sobě. Chtěl jsem to zvládnout sám. Tato

samostatnost mi vyhovuje, nemusím být nikomu vděčný a nikdo mi do psaní nemluví. Navíc
jakékoli jednání se sponzory je velice zdlouhavé.
Největší zájem byl ale určitě o Vaši publikaci
s přitaţlivým názvem Krčmy, hospody, restauranty aneb průvodce po starých pohostinstvích v Lovosicích a okolí. Kniha je úplně
rozebrána a nemají ji ani v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Neuvaţujete také o jejím druhém vydání?
Knihu nemám ani já sám. Rád bych vydal alespoň reprint nebo raději trochu novou publikaci
s jinými obrázky, hlavně více ilustrací a fotografií.
V roce 2006 jste připravil pro tisk i Pamětní
tisk Města Třebenice – Sutom. Nenapsal jste
ještě nějakou další publikaci pro některou
z okolních obcí?

Sčítání lidu

provede v březnu Česká pošta
V roce 2011 se v České republice uskuteční sčítání, které bude
součástí celosvětového programu populačních a bytových censů, koordinovaného OSN. Sčítání
lidu, domů a bytů pro rok 2011 v
České republice zajišťuje Český
statistický úřad. Náklady činí 250
korun na osobu. Smluvním partnerem pro provedení terénních
prací při sčítání je Česká pošta,
s. p. (Ještě před deseti lety sčítaly obecní úřady).
Poprvé v historii se uskuteční
sčítání obyvatel všech členských
států Evropské unie v jeden společný rok, poté budou k dispozici
srovnatelné údaje o všech zemích
EU. Sčítány budou všechny osoby,
které se budou v rozhodný okamţik (půlnoc z 25. na 26. března
2011) nacházet na území ČR nebo
zde mají trvalý nebo povolený
přechodný pobyt. Platí to i pro
cizince, kteří zde trvale ţijí, nebo
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zde právě v této době budou pobývat jako turisté. Sčítání proběhne
podle Zákona č. 296/2009 Sb., o
sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011.
Formuláře budou roznášet pracovníci České pošty. Kaţdý obyvatel ČR obdrţí sčítací formuláře
alespoň deset dní před rozhodným
okamţikem. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám
sčítací formuláře a poţádá Vás o
potvrzení jejich převzetí podpisem.
Zároveň Vám předá vysvětlivky k
vyplnění formulářů a poskytne
další potřebné informace. Sčítací
komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na poţádání prokáţe. Do Vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře,
budou k dispozici na poště, jejíţ
adresa a provozní doba jsou uve-

Ano, napsal jsem publikaci o obci Vlastislav, a
to o její zajímavé historii, o hradu i zámku i o
obci moderní, aţ do současnosti. Také jsem tam
měl besedu s místními občany, byli mezi nimi i
pamětníci II. světové války. Ale ti o tom moc
mluvit nechtěli.
Chystáte nějakou další historickou práci?
Momentálně ne, ale třeba se v budoucnu ještě
do něčeho pustím. V současnosti si musím šetřit
oči. Jakákoli historická kniha chce procházet
materiály v archivech, české, německé, to teď
nejde. Ale dal jsem se zatím do malování, kreslím historické objekty, kostely, staré domy…
Kdybyste mohl změnit dobu svého ţivota, ve
kterém historickém období a ve které zemi
byste se chtěl narodit?
Lákal by mě starý Řím, období republiky. Byl
bych legionářem…
(hz, foto: Radim Tuček)

deny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.
Sběr bude moţný několika způsoby: buď prostřednictvím sčítacích komisařů (většinou zaměstnanců pošty), prostřednictvím
datové schránky nebo elektronickým vyplněním sčítacích on-line
formulářů na internetu (coţ je
úplná novinka). Obec je povinna
zajistit počítače i volně přístupné
místo, kde bude moţné on-line
hlasování provést. „V Lovosicích to
bude
pravděpodobně
jeden
z počítačů v Informačním středisku
naproti Městskému úřadu Lovosice,“ uvedla Jana Hejdová, vedoucí
odboru správního a vnitřních věcí
MěÚ Lovosice. Právnickým osobám
bude ČSÚ posílat domovní a bytové listy většinou přes datové
schránky.
Letos uţ Český statistický úřad při
sčítání lidu nebude zjišťovat vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na
vlastnictví automobilu ani dalších
věcí. Pro ČSÚ je pouze důleţité,
zda má rodina moţnost vyuţívat

osobní
počítač
a
připojení
k internetu. Nově je ve formuláři
zahrnuto registrované partnerství.
V českých zemích se provádí
sčítání lidu pravidelně od roku
1869. Zatím poslední sčítání lidu,
domů a bytů se konalo v roce
2001. Podle konečných výsledků
tehdy k 1. březnu v ČR ţilo
10,230.060 lidí včetně cizinců.
V celém Ústeckém kraji ţilo celkem
826.380 lidí v 354 obcích.
V litoměřickém okrese bylo ke dni
sčítání 105 obcí s 114.259 obyvateli, v Litoměřicích 24.879, v Roudnici
13.132 a v Lovosicích 9.312 obyvatel.
Nejstarší vůbec známé sčítání
bylo uskutečněno Babyloňany v
roce 3800 před n. l., tedy skoro
před 6000 lety.
(hz)
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Oznámení

Pozor! V Lovosicích dojde
k dopravnímu omezení
V souvislosti s realizací projektu Protipovodňová opatření
průmyslové zóny Lovosice dojde
na jaře k omezení dopravy
v Terezínské ulici. K tomu podal
Lovosickému dnešku bliţší vysvětlení Pavel Komsa z Metrostavu, který je vedoucím realizace projektu.
Důvody pro toto omezení a
konkrétní místo ?
Důvodem je vybudování základové konstrukce na silnici 1/15
(Lovosice –Terezín), aby bylo moţné v případě ohroţení velkou vodou během několika hodin postavit mobilní kovovou protipovodňovou bariéru. Toto bude vybudováno v Terezínské ulici, nedaleko
nynějšího mostu přes Modlu, tedy
zhruba 100 m pod pneuservisem
Černohorský.
Termín zahájení a ukončení
omezení, resp. kolik týdnů ?
Zahájení akce je zhruba plánováno na měsíc duben. Přesný termín
ještě
není
znám
vzhledem
k případné koordinaci stavebních
prací na celém území města Lovosic. Doba trvání prací je odhadována na 8 - 10 týdnů. V měsíci
únoru
probíhá
projednání
s některými institucemi jako např.:
MěÚ Lovosice, Ředitelství silnic a
dálnic, Policie ČR. Tzv. „papírově“
předpokládáme vyřízení do konce
února a poté bude stanoven ter-

přístavku, ze kterého odcizil horské jízdní kolo. Mladík nebyl ţádný
nováček. Za podobnou trestnou
činnost byl totiţ v posledních třech
letech pravomocně odsouzen.

mín započetí prací.
Jak bude fungovat doprava po
uvedenou dobu ?
Doprava bude fungovat kyvadlově
jedním
jízdním
pruhem
s řízením světelnou signalizací.
Půjde o podobný způsob omezení
provozu, se kterým se obyvatelé
Lovosic setkali v létě loňského
roku
při budování kruhového
objezdu před nákladní vrátnicí
Lovochemie a Preolu. Ţádoucí by
bylo, aby byla po uvedenou dobu
aţ na výjimky vyloučena kamionová doprava v dotčeném úseku
1/15. Mělo by to značný vliv na
plynulost a předešlo by se neúnosným zácpám. Pěší a cyklisté
budou stavebními pracemi omezeni minimálně.
Práce v prodlouţených směnách,
nocích a víkendech ?
Od počátku stavby se pracuje
v prodlouţených směnách včetně
víkendů. V noci však jsou práce
omezeny Stavebním povolením a
hladinami
hluku.
Vzhledem
k povaze prací a blízkosti obytných
domů nebudou práce probíhat
v noci.
Informování občanů ?
Předpokládám, ţe občané budou
o začátku prací informováni orgány města Lovosice, jejichţ role je v
takovém případě nezastupitelná.
(jv)

Lhotka n. L. podala trestní oznámení na bývalého starostu
Podáním trestního oznámení ze
strany obce Lhotka nad Labem
skončil nezávislý audit hospodaření, který zadalo nové vedení obce.
Auditem mělo být zjištěno, ţe v
účetnictví po bývalém vedení obce

- Městská policie v akci -

chybějí například účetní doklady,
na některých fakturách nejsou
podpisy oprávněných osob a zjištěno mělo být také neoprávněné
vyplácení vyšších odměn starostovi
a místostarostovi.
(tuc)

Únor
Na začátku února přijalo obvodní
oddělení
Městské
policie
v Lovosicích (dále MP) trestní
oznámení, které se týkalo krádeţí
vloupáním do chat. V Lovosicích v
zahrádkářské kolonii si z chatky
zloděj odnesl čerpadlo, benzinovou elektrocentrálu, sekačku, nářadí, postřikovač, zahradnické náčiní,
strunovou sekačku, ţidle z PVC a
hasičskou hadici. Hodnota odcizených věcí přesáhla 9 000 Kč.
Ve vazební věznici skončil mladík,
který v Lovosicích v prosinci vykrádal auta. Má na svědomí osm
skutků. Z aut, do kterých se vloupal, kradl navigace, disky se zimními pneumatikami, palivový filtr a
ošacení. Uprostřed měsíce se v
noci vydal do autolakovny, v níţ
odcizil 16 reproduktorů různých
velikostí. Má však na svém kontě i
dvě vloupání do garáţí. Do jedné z
nich se dostal vraty, ale do té druhé si vchod přímo vyboural. V
garáţích vzal dámské jízdní kolo,
nářadí a disky se zimními pneumatikami, které demontoval ze zde
zaparkovaného automobilu. Má
však také na svědomí vloupání do

K projektu eGovernment se připojí 16 obcí z Lovosicka
Lovosičtí zastupitelé na svém
prvním veřejném jednání schválili Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozvoj sluţeb
eGovernmentu v obcích. Dotaci
a projekt eGovernment, který je
určen na podporu a rozvoj elektronizace veřejné správy a samosprávy, vyuţije na Lovosicku 16
obcí z jedenatřiceti a 11 příspěvkových organizací.
Finanční prostředky z dotace
budou pouţity na zřízení technolo-
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gického
centra,
pořízení
spisové
sluţby či integraci
informačních systémů ve veřejné správě.
Zejména pro malé
obce bude účast na
tomto
projektu
zásadním přínosem.
„Velké plus pro obce představuje
poskytnutí spisové sluţby, která je
navázána na informační systém

datových schránek včetně vyuţití
negarantovaného úloţiště pro
archivaci datových zpráv,“ uvedla
Jana Hejdová, vedoucí odboru
správního a vnitřních věcí na Městském úřadu v Lovosicích.
Uvedení projektu do rutinního
provozu proběhne nejpozději k
30. září letošního roku. „Do této
doby budou prováděny instalace,
školení a testování systému. Udrţitelnost projektu je pět let,“ doplnila Hejdová.
(tuc)

28. ledna, po 17. hodině: Při kontrole motorového vozidla Škoda ve
Wolkerově ulici řidič nemohl prokázat svoji totoţnost. Následovalo
předvedení na oddělení Policie ČR.
Lustrací bylo zjištěno, ţe řidiči ve
věku 20 let z Lovosic byl vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
Výše uvedeným jednáním vzniklo
důvodné podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí podle ustanovení § 337 trestního zákoníku.
Téhoţ dne ve 23:20 hlídkovali
stráţníci v ulici Terezínská. Na
parkovišti před marketem Billa
kontrolovali dva muţe, kteří nesli
batohy, ze kterých vyčnívaly ţelezné úchyty od kolejnic. Muţi uvedli,
ţe úchyty nalezli a chtějí je prodat
do sběrných surovin. Protoţe nemohli hodnověrným způsobem
prokázat svoji totoţnost, byli předvedeni na Policii ČR. Pro podezření
ze spáchání přestupku proti majetku byly muţům ve věku 22 a 19 let
z Kovanic a Jáchymova kolejnice
odebrány a spolu s písemným
materiálem budou zaslány na
příslušný správní orgán MěÚ Lovosice k dalšímu opatření.
Poslední lednový den vykradl
zloděj novinový stánek v ulici
Osvoboditelů. Časně ráno vypáčil
malá dvířka pro zásobování tiskem, vlezl dovnitř a ukradl cigarety, zapalovače a finanční hotovost.
Celková hodnota odcizených věcí
byla vyčíslena na 10 000 Kč. Neznámého pachatele policie podezřívá z přečinu krádeţe.

Silnice mezi Informačním
centrem a Penny marketem
bude opravena do 21. května
Dláţděná komunikace ulice mezi
infocentrem a Penny marketem
podél stavby nového bytového
domu má být podle sdělení MÚ
uvedena do původního stavu do
21. května, kdy stavební firmě končí
povolení zvláštního uţívání. Komunikace je jiţ řadu týdnů ve špatném
stavu kvůli přeloţce inţenýrských
sítí, která se stavbou souvisí.
(tuc)
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Servis
Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se 20. ledna uskutečnilo letošní první slavnostní přivítání nových občánků Lovosic
s jejich maminkami.
Některá miminka přišla na svět
ještě v závěru minulého roku.

Historický kalendář města - jubilea

Z patnácti pozvaných novorozenců bylo šest kluků a devět holčiček. Tři pozvané holčičky se nedostavily. Občánky mezi nás přivítala
místostarostka Vladimíra Nováková a matrikářka Hana Beránková.
(hv)

1251
1321
1631
1641

1756
1846
1856
1866
1921
1936

dvůr Lovosice koupili mniši z cisterciáckého kláštera
v Altzellu - 760 let
ve vsi je zmiňována plebánie čili fara (zmínka o kostelíku
je jiţ z roku 1248) - 690 let
první zmínka o existenci školy v Lovosicích - 380 let
v obci byla v roce 1633 zřízena poštovní stanice, která se
v roce 1641 stala poštou trvalou a řadí se mezi nejstarší pošty
v Čechách - 370 let
odehrála se „Bitva u Lovosic“, první bitva sedmileté války (1. října)
- 255 let
Praţská stavovská akciová spol. postavila v dnešní ulici
8. května parní mlýn - 165 let
postavena silnice k přívozu a most přes Modlu - 155 let
městem protáhla celá saská pomocná armáda - 145 let
zaloţena továrna „České hedvábí“ - 90 let
olympijská štafeta v okrese – Lovosicemi běţel
litoměřický atlet Karel Šanda - 75 let

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Zleva: Jan Hetke, Alexandra Wachová, Veronika Landová a Radim Hieke.

Zleva: Vít Jeřábek, Zuzana Vajdová, Marie Anna Pospíšilová, Vítek Udatný
a Petra Štajgrová.

Stanoviště:

Týden:

Od - do:

Vodní- parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická – Zahradnictví

9.

28. 2 - 6. 3.

U Nadjezdu – u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

10.

7. 3. - 13. 3.

Lovošská – ţel. přejezd vpravo
Palackého – parkoviště
Sady pionýrů

11.

14. 3. - 20. 3.

Mírová – před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká – parkoviště

12.

21. 3. - 27. 3.

SKN – křiţovatka
Prokopa holého – školka
Kmochova – parkoviště u výměníkové stanice

13.

28. 3. - 3. 4.

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant ţíhaný,
kropenatý, černý a modrý.

Cena: 138 - 148 Kč/ks dle stáří
Prodej se uskuteční:
v pátek 4. března 2011 v 14:30
u supermarketu Billa v Lovosicích

Stáří slepiček: 18 aţ 20 týdnů
K prodeji nejdou kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

Případné bliţší informace tel:
728 605 840, 728 165 166 nebo
415 740 719

30. 1. 1956
Zleva: Matěj Gábor, Anna Honzová a Dominik Kára.

(3x foto: Miroslav Hvorka)

Kalendárium výročí Ústeckého kraje, Lovosicko, leden - březen
1. 1. 1896
3. 1. 1926

nar. v Keblicích u Lovosic Jiří Haller, filolog, bohemista,
činný v Ústí nad Labem - 115 let
nar. Ladislav Kubíček, katolický kněz, činný na Děčínsku a
Litoměřicku, brutálně zavraţděný 11.9.2004 na faře
v Třebenicích při loupeţném přepadení - 85 let
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11. 2. 1911
21. 2. 1846
28. 2. 1891
16. 3. 1996

nar. v Lovosicích Jiří Skalský, městský kronikář, autor
knihy o dějinách Lovosic - 55 let
nar. Jaroslav Zrúst, pedagog, malíř, grafik, působil a
zemřel v Prackovicích nad Labem - 100 let
nar. Svatopluk Čech, spisovatel, redaktor, ţil v Litoměřicích
často pobýval v Peruci - 165 let
nar. v Lovosicích Josef Vladyka, literární historik a kulturní
organizátor, prozaik - 120 let
zemřela Jarmila Otradovicová, spisovatelka, ţila
v Lovosicích - 15 let
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Školáci

Zlatá brusle 2011 proběhla s „asistencí“ povodně
Základní oddíl krasobruslení
v Lovosicích letos uspořádal uţ
31. ročník závodů Zlatá brusle
Lovosice.
Klání
se
konalo
v sobotu 15. ledna, tedy v době
zvedající se hladiny Labe.
„Závody připravujeme vţdy několik měsíců dopředu a také termín je
rezervován na Českém krasobruslařském svazu začátkem sezony.
Jsme proto moc rádi, ţe vzhledem
k povodňové situaci, kdy řeka Labe
kulminovala v pondělí 17. ledna,
jsme tento závod uskutečnili a vše
proběhlo v absolutním klidu a
pohodě,“ uvedl předseda oddílu
Vlastimil Voříšek.
Za podpory paní Berkové a celého obsazení „rolbárny“, kdy před
závodem bylo evakuováno přízemí
stadionu, mohli organizátoři přivítat celkem 16 oddílů z celé ČR:
z největší dálky přijely oddíly VSK
Technika Brno a KK Karlovy Vary,
nejblíţe to měli závodníci z oddílu
PKK Roudnice nad Labem.

Voříšek.
Hlavní trenérkou je Naďa Hrdličková a oddíl má ještě dvě registrované asistentky - Janu a Adélu
Laubovy. Další asistentka, Romana
Zámyslická, se na asistentské
zkoušky připravuje.
(hz, foto: archiv)

Výsledky Lovosičanů:

Z chodu lovosického oddílu
Základní oddíl krasobruslení včetně přípravky má v této sezoně
9 členů (8 dívek, 1 chlapec, 5 do-

Gymnázium má letošní první velké
úspěchy v soutěţích

Vítězem 52. ročníku Fyzikální
olympiády v Ústeckém kraji se
stal Martin Zukerstein (na snímku), student Gymnázia v Lovosicích a postupuje do nejvyššího
celorepublikového kola. V těchto soutěţích uspějí jen ti opravdu nejlepší studenti, kteří jsou
ochotni věnovat značnou část
svého volného času samostudiu
a řešení náročných úloh.
Martin Zukerstein, dnes student
oktávy, začal sbírat své první zkušenosti a úspěchy uţ v soutěţích
pro ţáky niţšího stupně gymnázia.

Od kvinty se stává pravidelně
úspěšným řešitelem fyzikálních
olympiád a opakovaně obsazuje 2.
místo v našem kraji. Letos vystoupil na příčku nejvyšší. Úspěšně se
zapojuje také do velmi náročné
matematické olympiády.
Na úspěch Martina Zukersteina
navázali další dva zdejší školáci, a
to hned dvakrát. Uspěli totiţ v
matematické i dějepisné olympiádě v kategorii základních škol.
V okresním kole matematické
olympiády zvítězil ţák kvarty Ondřej Zeman a úspěšným řešitelem
se stal i jeho spoluţák Antonín
Galle. Oba chlapci postoupili do
krajského finále. Postup oba slaví
také v olympiádě dějepisné, kde
obsadili druhé, resp. třetí místo.
Velmi pěkné výsledky v prvních
soutěţích jistě povzbudí i další
naše ţáky, kteří se na své okresní a
krajské soutěţe teprve připravují.
Hlavní „sezona“ okresních a krajských kol olympiád a předmětových soutěţí totiţ teprve začíná.
Marie Kocánková, učitelka

Knihovna vyhlašuje anketu
Městská knihovna Lovosice vyhlašuje soutěţní anketu. Hlasovat
můţete ve třech kategoriích: Kniha
mého srdce, Můj nejmilejší spisovatel a Ţánr, který nejraději čtu.
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Odpovědi budou slosovány a deset z vás získá roční registraci do
knihovny zdarma, první tři vylosovaní navíc knihu. Více informací na
www.knihovna.lovosice.com (hz)

spělých). Školičky bruslení se
účastní dalších 7-8 dětí. „Náš základní oddíl se jistě o některé
z dětí ze školičky rozroste,“ věří

Přípravka Prvky B – 5. místo
Mrvíková Natálie, 8. Ruthová
Natálie, 10. Mrvíková Kateřina,
11. Beranová Viktorie.
Nováček A – 7. Klausová Beáta.
Ţačky nejmladší A – 5. Hájková
Tereza, 8. Voříšková Natálie.
Ţáci nejmladší A – 2. Nohejl
František.
Ţačky mladší A - 9. Zelená Eliška.
Ţačky - 1. Hrdličková Tereza.
Juniorky – 4. Laubová Adéla.

V Lovosicích kvetla POUPÁTKA

V Domě dětí a mládeţe ELKO
v Lovosicích se ve čtvrtek 27.
ledna konala uţ podvanácté
volba MISS POUPÁTKO. Ředitelka DDM Venuše Krčmářová ji
uvádí jako „nejněţnější soutěţ
roku“. Soutěţe se mohla zúčastnit děvčátka navštěvující 1. stupeň základní školy, a to nejen
z Lovosic, ale i z okolí.
V letošním roce soutěţilo osm
dívenek. Nejprve se s pomocí
moderátorky paní Krčmářové
dívky představily dosti početnému
publiku. Některé závodnice švitořily ochotně, šikovná byla Hanička
Bucková z 1. třídy, Mirka Pilneyová
nebo Gábina Pukyová. Následovala „volná“ disciplína, kde upoutala
maţoretka, břišní tanečnice, představily se adeptky aerobiku a dvakrát se také zpívalo. V praktické

části dívky háčkovaly řetízek a pak
se předvedly v oblíbeném oblečení.
Porota ve sloţení Klaun Kristyán
v civilu a dvě osvědčené harcovnice Michaela Krčmářová a Eva Hozmanová měla těţkou situaci, výsledky soutěţících byly velmi vyrovnané. Nakonec zvítězila tanečnice Samanta Joţková, první vicemiss se stala „maţoretka“ Mirka
Pilneyová z Vrbičan a třetí příčku
obsadila zpěvačka Gábina Pukyová.
Samantu zvolilo publikum také
Miss Sympatií. Vítězka a obě vicemiss obdrţely korunky (Samanta
dvě, druhou za Miss Sympatie),
šerpy a plyšáčky, Miss Poupátko
velkého medvěda. Všechna děvčátka dostala také trička a drobné
dárky od Města Lovosice.
(hz)
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Kultura

V Lovosicích se poprvé představila swingová kapela
vedená ţenskou rukou
V Kulturním středisku Lovoš
vystoupil ve středu 26. ledna
jazzový a swingový orchestr
Back Side big band z Prahy.
Lovosičtí milovníci swingu ho
objevili na Sjezdu swingařů v České Lípě, kde program dvanáctého
ročníku zahajoval. „Je to opravdu
výborná kapela a je zajímavá i tím,
ţe ji diriguje ţena,“ vyjádřil se o
vystoupení organizátor sjezdu a
vedoucí domácího Big Bandu Česká Lípa Jiří Tulach.
Před 11 lety to byl orchestr studentský. Dnes mezi hudebníky
můţete nalézt učitele hudby, jejich
bývalé ţáky, vědce, programátory,
dráţní zaměstnance, ale i budoucí
profesionální muzikanty.
Uměleckým vedoucím kapely je
Lenka Vašátková, která vystudova-

la dirigentství na Jeţkově konzervatoři v Praze a působila v řadě
mezinárodních orchestrálních formací. V Lovosicích orchestr vystoupil ve sloţení 4 saxofony, 4 trumpety, 4 pozouny, klávesy, basová
kytara, kytara, bicí. Zpěvačkou

Bedňáci mají „Víc štěstí neţ rozumu“

bandu je v současné době Lucie
Zemanová.
Orchestr zahájil program swingovým hitem Sing, Sing, Sing. V první
polovině zazněla i skladba člena
kapely Romana Štolby Kuba na
Kubě nebo oblíbená skladba Love

For Sale Cole Portera. Swingové
rytmy občas prostřídala latina
(Suny triangle), zazněl i prastarý
šlágr Dva roky jezdím bez nehod
(původně text zpíval Milan Chladil).
Muzikanti často dosáhli potlesku
při spontánní improvizaci, a to
nejen saxofonisté, ale i bubeník.
Dirigentka vyzývala k tanci, ale
nikdo ji neuposlechl, kaţdý si vychutnával poslech s vervou hraných skladeb. Návštěvníci nešetřili
chválou a poslouchali by aţ do
půlnoci. Dirigentka Lenka, zpěvačka Lucie a saxofonistka Adéla dostaly květiny a ostatním hudebníkům se alespoň dlouho bouřlivě
aplaudovalo. Po přidání písně
Georgia posluchači konečně před
23. hodinou muzikanty propustili.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)

Program Kulturního střediska Lovoš
7. března - GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA - PATAGONIE
10. března - SWINGOVÁ KAVÁRNA
11. března - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
12. března - EXPEDIČNÍ KAMERA
13. března - SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ
19. března - REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
24. března - SWINGOVÁ KAVÁRNA
25. března - JARNÍ BÁL SPCCH
Podrobnosti najdete na: www.kslovos.sweb.cz

Ţáci naší ZUŠ vstupují
do Národní soutěţe základních uměleckých škol
Foto: DÚSP Čížkovice

Newfolková hudební skupina
Bedňáci z DÚSP Číţkovice se
dočkala svého debutového CD
s názvem „Víc štěstí neţ rozumu“,
které
pokřtila
15.
února
v Kulturním domě v Číţkovicích.
Natáčení CD je vţdy pro kaţdou
kapelu velkým svátkem, protoţe
tomu předchází téměř vţdy velké
úsilí, které musí kaţdý člen skupiny ze sebe vydat. V tomto případě k tomu bylo zapotřebí ještě
větší píle, jelikoţ kluci z kapely
jsou mentálně postiţení, a tak je
pro ně mnohem větší úspěch a
zadostiučinění to, ţe došli aţ
k této metě.
Skupina vznikla před třemi lety,
kdy ji zaloţil v DÚSP Číţkovice
nynější kapelník Jiří Podrábský,
známý také z dob, kdy vystupoval
jen sám s kytarou jako litoměřický

Únor 2011

písničkář pod pseudonymem
Dynda nebo v poslední době i se
svou civilní kapelou Nová Identita. Jeho tvorbu můţete slyšet také
v rozhlasových médiích.
Skupina Bedňáci hraje výhradně
jen autorskou hudbu, se kterou
by chtěla prorazit i mimo rámec
ústavního koncertování a tím tak
předávat svou tvorbu i široké
veřejnosti. Prvním takovým vystoupením byl před pár měsíci
koncert v Ústí nad Labem, kde
kluci vystoupili jako předskokani
skupiny Support Lesbiens, a to
s velmi pozitivními ohlasy. Jinak
koncertují na festivalech a všude
tam, kde je o ně pořadatelé projeví zájem. Naposledy jste skupinu mohli vidět na Vánočních
trzích v Litoměřicích.
(DÚSP Čížkovice)

Do Národní soutěţe základních
uměleckých škol budou vysláni
ţáci v oboru housle, klavír, kytara a akordeon.
V lednu a v únoru proběhla školní
kola v oboru klavír v Lovosicích
(7 ţáků), akordeonu v Třebenicích i
Lovosicích (2 ţáci) a v únoru
v oboru
housle
v Lovosicích
(5 ţáků). V oboru klavír postoupili
do okresního kola tito ţáci: Eliška
Richterová,
Alessandra
Sophia
Fritzsch, Štěpánka Vosická, Natálie
Tichá, Sára Štechová, Hana Ševelová, Filip Janda.
Okresní kolo v oboru klavír proběhlo 21. února v Litoměřicích, ale
výsledky došly po uzávěrce našeho
měsíčníku. Školní kola soutěţe
v oboru kytara proběhnou 7. březSobota 5. března
RIMORTIS - speed metal
STEELFAITH - heavy/speed
metal

na v Třebívlicích a 11. března
v Lovosicích. Dne 8. března se
uskuteční krajské kolo v oboru
klavír v Litvínově a 22. března
v oboru akordeon v Ústí nad Labem. O výsledcích našich mladých
hudebníků budeme čtenáře našeho
listu informovat v příštím čísle.
Koncerty sólistů i skupin ZUŠ
budou pokračovat i v 2. pololetí
školního roku 2010/2011. Ve středu
3. března se v sále
Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích uskuteční Koncert komorní hudby. Koncert
populární hudby se bude konat ve
středu 30. března v sále Kulturního
střediska Lovoš. Oba
koncerty
začínají v 17 hodin. Všechny
občany co nejsrdečněji zveme.
(hz)

Sobota 19. března
TOTÁLNÍ NASAZENÍ - punk rock
COVERS FOR LOVERS
KOMBAJN - punk
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„Profesionalizace není jen o hráčích,“
říká nový manaţer házené
v nové pozici manaţera lovosické házené?
Určitě tomu pomohla i náhoda,
protoţe jsem sám určitou dobu
v Lovosicích působil, a kdyţ jsem
se doslechl, ţe Lovosice tuto potřebu mají, tak mi přišlo zajímavé
se nabídnout, protoţe si myslím, ţe
jim mám co dát.

Dosud v celé historii lovosické
házené chyběla v týmu přímo
manaţerská pozice, tedy člověk,
který se výhradně zaměří jen na
komunikaci s partnery, hráči a
především i fanoušky. Jelikoţ si
doba vyţaduje ke sportu jiţ zcela
jiný přístup, rozhodlo se vedení
týmu HK .A.S.A. Město Lovosice
právě tuto pozici zřídit. Na její
post pak byl
po výběrovém
řízení zvolen Petr Koubek.
Petře, jak jste se ocitl právě

Pokud se nepletu, tak v oblasti marketingu a ani v házené
nejste ţádný nováček?
Je to přesně tak. Ačkoli nevím
proč, tak mě v ţivotě vlastně dříve
nenapadlo, ţe tyto dvě věci se dají
krásně skloubit. Tedy potřeba klubu spolu s marketingovými zkušenostmi, které jsem doposud načerpal.
Zkusme být konkrétnější...
Házenou jsem hrál od osmi let
prakticky donedávna, do nějakých
třiatřiceti let, neţ přišly jiné povinnosti v podobě rodiny. Dnes mám
dvě děti, na které by mi jinak nezbylo uţ moc času. Pravdou je, ţe

posledních osm let mého aktivního
házenkářského ţivota jsem hrál
v zahraničí. Byl jsem v Německu. S
tuzemskou házenou jsem se setkal
v začátcích, protoţe pocházím ze
Ţatce a můj sportovní cíl byl vţdy
takový, ţe jsem chtěl hrát neustále
lepší soutěţ. Kdyţ jsem dva roky
hrál první ligu, uţ jsem viděl určitá
omezení, která mě nemohou profesně i jazykově posunout dál, a
tak jsem se rozhodl jít sbírat zkušenosti do zahraničí a naučit se pořádně řeč tak, abych ji mohl aktivně vyuţít v profesním ţivotě. Tam
uţ se to kloubilo s tou praxí.
Co myslíte, ţe lovosické házené
chybí a na čem je třeba zapracovat?
To je docela ostrá otázka. Určitě
tu je řada teoretických návrhů na
zlepšování, coţ jistě vidí i spousta
lidí, kteří to s tímhle sportem, jenţ
nemá tak dominantní postavení
jako fotbal nebo hokej, myslí váţně
a dělají to srdcem. Nechtěl bych
mluvit o tom, jaké mám vize, pro-

Dvaaosmdesát běţců zamířilo do Oparna
Dvaaosmdesát atletů
se postavilo na start
prvního dílu letošního
ročníku seriálu Král
Středohoří, který zahájil Běh Opárenským
údolím. Na sedmikilometrové trati byl pak
nejrychlejší Josef Procházka z Děčína.
Běţci tradičně odstartovali od ţelezničního
přejezdu na Lhotce, aby
po silnici zamířili do Malých Ţernosek a následně údolím aţ k cíli u
opárenské restaurace Oráč. Dva
stupně pod nulou ale nikoho nehřály, i přesto na trať vyběhlo více
neţ osm desítek odváţlivců. „Trať
v Oparně byla zasněţená a tím, ţe
bylo pod nulou, tak to v údolí také
pěkně klouzalo. Běhám tady tradičně, takţe zase vím, co od závodu mohu očekávat. Jelikoţ je to
pěkný závod, tak uţ člověk ani
nepřemýšlí nad tím, ţe by neběţel,
ať uţ by počasí bylo jakékoli,“
přiznal jeden z účastníků Michal
Volf z CK Slavoj Terezín.
Přestoţe řada účastníků sází prá-

vě na tradici závodu a jeho amatérské pojetí, někteří do Lovosic
přijíţdějí z větší dálky za jasným
cílem – zvítězit. Jednadvacet minut
a dvaatřicet vteřin byl proto nakonec absolutně nejrychlejší čas
letošního vítěze, kterým byl právě
Josef Procházka z Děčína. Pouhých
pět vteřin na něj ztratil Filip Zouhar
z Teplic a trojici nejrychlejších
uzavřel Jaroslav Šorma z Bohušovic. Bramborová medaile nakonec zbyla na libochovického Marka
Buška. Naopak všechny mile překvapil teprve patnáctiletý domácí
borec Jakub Pšenička z Lovosic,
který uzavřel elitní desítku.

Něţnému pohlaví pak
kralovala teplická Jaroslava Krausová, jeţ trať
zvládla v čase 25:38.
Pódiové stupínky za ní
doplnila druhá Lenka
Kaderová z Třebenic a
třetí Jana Svobodová z
Roudnice.
„Závod je to čím dál
těţší, ale dokud mi nohy
a zdraví bude slouţit,
vţdycky sem rád přijedu,“
dodal nejstarší běţec sedmasedmdesátiletý Antonín Zima.
(Text a foto na straně: Patrik Pátek)

Výsledky:
1. Josef Procházka (ASK Děčín)
21:32
2. Filip Zouhar (Glassman TT
Teplice) +0:05
3. Jaroslav Šorma (Bohušovice
nad Ohří) +0:09
4. Marek Bušek (BTT Libochovice) +0:13
5. Jakub Hrdina (AC Česká Lípa)
+0:25,

Sport

toţe ty jsou dlouhodobé. Já bych
chtěl dělat drobné akční kroky
vedoucí k částečné profesionalizaci
klubu a vůbec celého jeho zázemí,
protoţe to není jen o hráčích, ale i
fanoušcích a přístupu klubu a
sponzorů. Peníze klub uţ nezískává
jako milodary, ale za něco, za prokazatelný obchodní úspěch, takţe
tohle pospojování té mozaiky je
primární cíl, kterému bych se chtěl
přibliţovat.
Nakolik je lovosický tým marketingově zajímavý? Je tu vůbec
prvotní bod, který je prioritně
potřeba zlepšit, dá-li se to tak
vůbec říci?
Sám chci nejprve poznat prostředí současné extraligové úrovně. Co
dělat, to teď ještě nedokáţi říct, ale
o co si myslím, ţe se všichni musíme snaţit, je, ţe hráči musí jednoznačně chápat potřebu být prospěšně nápomocni sponzorům tak,
aby zajišťovali konkrétní obchodní
úspěch. Tohle provazbení je velmi
důleţité.
(pp)

Kam za sportem
Fotbal:
FK Lovochemie Lovosice
- domácí zápasy
Muţi A tým - Krajský přebor
Sobota 19.3. v 10.15 h Jiřetín
Muţi B tým - II.třída
Neděle 27.3. v 15.00 h Libochovice

Házená:
HK .A.S.A. Město Lovosice
Zubr extraliga, 20. - 22. kolo
Neděle 6.3.
SKP Frýdek-Místek x Lovosice
Sobota 19.3.
Lovosice x HC Cement Hranice
Sobota 26.3.
TJ Jiskra Lázně Třeboň x Lovosice
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