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Školáci
Byl vyhlášen nejlepší
chemik Litoměřicka
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Samostatné gymnázium v Lovosicích končí
Od září roku 2012 uţ nebude v
Lovosicích existovat samostatné
gymnázium. Tuto myšlenku
podporují krajští i městští radní.
Rada Ústeckého kraje před několika dny vydala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu
kraje sloučit lovosické gymnázium se Střední odbornou školou
technickou a zahradní.
Sloučení má proběhnout v rámci
vytvoření sítě páteřních škol Ústeckého kraje. Doporučení radních
tedy ještě musí schválit krajské
zastupitelstvo, protoţe Ústecký
kraj je zřizovatelem obou škol.
Vedení města Lovosice jiţ před
časem vydalo jasný signál, ţe se
sloučením těchto dvou škol souhlasí. „Prioritou Rady města je
rozvoj a vzdělávání obyvatel Lovosic a 32 spádových obcí,“ uvedli
radní v usnesení před několika
týdny. Podle starostky Lenky Lízlové je zásadní gymnázium v Lovosi-

cích udrţet, nemá tedy jít o jeho
likvidaci. „Cílem je udrţet v Lovosicích gymnazijní vzdělávání a to
nejen kvůli městu samotnému, ale
i z hlediska spádových obcí. U této
varianty je šance, ţe v budoucnu
nebude díky nedostatku dětí gym-

nazijní obor přesunut do okresního
města,“ objasnila starostka.
Vytvoření sítě páteřních škol
Ústeckého kraje se nedotkne jen
Lovosic. Sloučení čeká pravděpodobně také litoměřické a roudnické gymnázium.
(Text a foto: tuc)

Pokácené topoly budou nahrazeny novými stromy
V polovině února byla provedena likvidace 26 vzrostlých topolů
podél břehu Modly. Důvodem
jejich likvidace byl špatný zdravotní stav. „Hlavním podnětem

k okamţitému zahájení likvidace
byl náhlý pád topolu u škvárového
hřiště v únoru letošního roku. Jelikoţ se stromy nachází v lokalitě
s velkou frekvencí občanů, byl

důvod k rychlému zásahu o to
větší,“ uvedl Ivo Švingr, pracovník
odboru regionálního rozvoje a
správy města, jenţ má zeleň ve
městě na starosti. „Přednostně
bylo nutné odstranit 11 kusů vysazených do uměle vytvořeného valu
oddělující potok Modla od sportovního areálu TJ Lovochemie.
Všech 11 stromů vykazovalo nesporné známky dovršení fyziologického stáří. Ve stejném stavu
bylo i dalších 15 topolů na druhém
břehu Modly,“ doplnil Švingr. „Za
pokácené stromy byla jako kompenzace uloţena náhradní výsadba
56 kusů kvalitních dřevin,“ sdělil
František Budský, vedoucí odboru
ţivotního prostředí MěÚ Lovosice.

Sport
Házenkáři hodlají
bojovat o titul
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
rozpočet města je před schválením.
Je plusový a myslím, ţe i přes svou
šetrnost je v něm zahrnuta celá
řada opatření, která jsou pro občany města zajímavá. Velká diskuze
probíhá v rámci nárůstu počtu
městských stráţníků. Na rovinu
říkám, ţe mi dává smysl městská
policie pouze v případě, kdy je
schopna slouţit v rizikových, tj.
nočních hodinách. To je hlavní
důvod, proč prosazujeme zvýšení
celkového počtu městských policistů na osm.
V návrhu je zahrnut také ţetonový
systém pro naši sociální ubytovnu.
Spotřeba vody a elektrické energie
je v tomto domě významně vyšší
neţ v ostatních bytových domech.
Město pak platí několik set tisíc
korun ročně za občany, kteří tam
ţijí. Chceme nastavit jasná a spravedlivá pravidla, která budou pro
všechny stejná. Není moţné, aby
část občanů doplácela jiné části
občanů vodu a elektriku.
V rozpočtu myslíme také na
ţivotní prostředí. Zvýší se počet
popelnic na recyklovaný odpad,
posílili jsme také výsadbu nových
stromů. Stejně tak celá radnice
připravuje opatření, které zjednodušeně nazýváme "zelené úřadování". Chceme pouţívat výrobky,
které jsou šetrné k ţivotnímu
prostředí ať uţ jde o kancelářské
potřeby, ţárovky nebo čistící prostředky. Koneckonců i tyto noviny
jsou poprvé tištěné na recyklovaném papíře.
Přeji příjemné jarní dny
Lenka Lízlová - starostka

(Text a foto: hv)
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Aktuality

Modernizace hotelu Lev
přijde na 50 milionů

Městská rada
Starostka
Bc. Lenka Lízlová (ČSSD)
Kontakty: 416 571 110, 734 616 901
E-mail: lenka.lizlova@meulovo.cz
Má na starost: Odbor regionálního rozvoje města + dotace; Odbor
majetkoprávní; Oddělení obrany a krizového řízení; Zastupuje
město v rámci Svazu měst a obcí, veletrhů a cestovního ruchu;
Zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
Hospodářskou a sociální radou a SONO; Zastupování města v Euroregionu
Labe; Zastupuje město navenek
Místostarostka
Vladimíra Nováková (Nezávislý kandidát za TOP 09)
Kontakty: 416 571 112, 734 616 894
E-mail: vladimira.novakova@meulovo.cz
Má na starost: Ekonomický odbor; Útvar vnitřního auditu; Problematiku čistoty města a městské zeleně; Odbor správní a vnitřních
věcí; Zástupce města pro lodní dopravu v rámci Sdruţení měst a
obcí

Text a foto: Marcela Klíchová

Turisté se v Lovosicích dočkají
atraktivního
hotelu.
Projekt
"Rozšíření hotelu Lev v Lovosicích" totiţ získal dotaci ve výši
bezmála pětadvaceti milionů
korun. Slavnostního poklepání
kamene se na konci února ujal
ředitel Úřadu Regionální rady
Petr Kušnierz za podpory představitelů města, investorů a společnosti, která dotaci získala.
„Projekt je zaměřený na rozvoj
cestovního ruchu v Ústeckém
kraji a rozšíření nabídky v oblasti
stále se rozvíjející kongresové
turistiky,“ uvedl Petr Kušnierz.
Realizací projektu získá město
Lovosice plně vybavený, moderní
hotel
na
úrovni
FirstClass
(čtyřhvězdičková
klasifikace)
s wellness zázemím a konferenčním centrem, který plně uspokojí
i toho nejnáročnějšího klienta.

Hotel bude plně modernizován.
Včetně stávajících 41 lůţek nově
přibude dalších 14 lůţek a 100
stravovacích míst. Celý objekt
bude vevnitř vybaven nábytkem,
elektronikou, audiovizuální technikou, součástí také bude rekonstrukce fasády a výměna oken.
Celý projekt je koncipován jako
bezbariérový,
přispěje
téţ
k naplnění tématu udrţitelného
rozvoje instalací obnovitelných
zdrojů energie – solárních panelů
na ohřev vody a výsadbou nové
zeleně. Dojde také k vytvoření
minimálně dvou nových pracovních míst.
Celkové náklady projektu se
vyšplhají na téměř 50 milionů
korun, přičemţ skoro polovinu
pokryje dotace z Regionálního
operačního programu Severozápad.

Radní
Jan Piegl (ČSSD)
Kontakty: 721 953 845
E-mail: piegl@seznam.cz
Má na starost: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Úsek školství,
kultury a památkové péče + příspěvkové a neziskové organizace
Radní
Jan Janda (ČSSD)
Kontakty: 736 507 327
E-mail: jan.janda@lovosice.com
Má na starost: Odbor ţivnostenský, podnikatelská činnost; Úsek
CO, PO a prevence, bezpečnost práce a ochrany
Radní
Jan Hrdlička (Nezávislý kandidát za Věci veřejné)
Kontakty: 728 783 878
E-mail: jan.hrdlicka@lovosice.com
Má na starost: Odbor stavebního a územního plánování; Odbor
ţivotního prostředí
Radní
Ing. Jan Landa (Nezávislý kandidát za Věci veřejné)
Kontakty: 736 505 090
E-mail: jan.landa@lovosice.com
Má na starost: Odbor dopravy a silničního hospodářství; Městská
policie
Radní
Milan Šramota (KSČM)
Kontakty: 777 341 297
E-mail: milan.sramota@lovosice.com
Má na starost: Městská sportovní zařízení

S lovosickými gymnazisty besedoval ministr Drábek
V pondělí 21. února navštívil
ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek konferenci na
téma "Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení" v Roudnici
nad Labem, která se konala pod
jeho záštitou. Ministrova cesta
pokračovala do Lovosic, kde se
s ním setkala na městském úřadě
skupina lovosických gymnazistů.
Besedy se zúčastnily rovněţ starostka Lenka Lízlová, místostarostka Vladimíra Nováková a vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Eva Rudiková. Celé setkání
zprostředkoval zastupitel města za
TOP 09 Zdeněk Šoral. Diskuze
s ministrem o veřejných věcech se
zúčastnili zejména studenti společenskovědního semináře z vyšších
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ročníků s pedagogy
Danou Nosovskou a
Jaromírem Sladem.
Ministr v úvodu
krátce
představil
hlavní body důchodové reformy a
nové principy výplaty sociálních dávek
– všechny dávky
přejdou na úřady
práce a zvýší se
kontrola. Slovo pak
dostali studenti, kteří se ptali hlavně na výplatu sociálních dávek a
jejich zneuţívání, důchodovou
reformu, ale i na průběh jednání ve
vládě. Ministr byl nadšen z úrovně
diskuze a hodnotil některé dotazy
jako „velice kvalifikované“. Mnohdy

ale musel uvést
na pravou míru
některé dezinformace z médií,
ohradil se třeba
proti
sdělení,
podle něhoţ by v
některých případech úmrtí střadatelů peníze dobrovolně uloţené na
stáří
propadly
penzijním fondům.
Uvedl,
ţe
kritický
přístup
k informacím je velmi důleţitý.
Padla i otázka na stabilitu vlády.
„Koalice vydrţí,“ věří ministr Drábek. „Konečně po 15 letech průtahů dojde k důchodové reformě. Z
toho vyplývá, ţe vláda pracuje ve

shodě,“ uvedl. Dotazy vedení města se týkaly nové struktury úřadů
práce, která má platit od 1. dubna
2011.
Kontaktní
pracoviště
v pověřených obcích zůstanou
(v současné době, po nepodepsání
novely panem prezidentem, je však
otázkou, kdy k takové transformaci
skutečně dojde).
Setkání s ministrem splnilo svůj
účel, studenti se dozvěděli hodně
nového nejen o sociální politice,
ale i o tvorbě a projednávání zákonů ve vládě. Na závěr pan ministr
poděkoval studentům i představitelům města za velmi přínosné
setkání a fundovaný přístup
k diskuzi. Ministr Drábek se poté
v Lovosicích setkal ještě s členy
TOP 09 v regionu.
(hz, foto: hv)
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Místostarostka Nováková: Lovosičanů ubývá
V rámci nově přidělených kompetencí jsme oslovili místostarostku Lovosic Vladimíru Novákovou. Ptali jsme se na problematiku daní z nemovitostí, které
budou platit majitelé domků a
bytů v roce 2011 či na klesající
počet obyvatel ve městě.
Jak to tedy bude s platbou daně
z nemovitostí v roce 2011?
Na platbě a výši daně se oproti
roku 2010 nic nemění. V loňském
roce byla tato daň v rámci úsporných opatření ve státních financích
zvýšena o 100%, a to celostátně. I
kdyţ zákon dává kompetenci zastupitelstvu tyto daně upravovat,
tak toho nebylo vyuţito. Majitel
nemovitosti obdrţí, tak jak je zvykem, začátkem května sloţenku od
Finančního úřadu s uvedenou
částkou a s termínem splatnosti do
31. května. V případě nesrovnalostí
je nutno toto řešit s Finančním
úřadem v Libochovicích.
Slovo úspory se stalo nejfrekventovanějším slovem v sou-

časnosti. Jak se s nimi vypořádá
město Lovosice?
K úsporám jsme přistoupili na
základě optimalizace městského
úřadu, o čemţ se zmínilo únorové
vydání Lovosického dnešku. Další
moţné úspory se jeví například
tyto: Chceme přestěhovat odbor
dopravy (v ulici Přívozní – bývalé
jesle) do centrální budovy městského úřadu, hledáme cestu k
získání levnější sazby za elektrickou
energii a telefonní sluţby, u mateřských škol očekáváme energetické
úspory, a to především proto, ţe
došlo k zateplení těchto budov.
Jsme si vědomi, ţe výrazný efekt
úspor se ale objeví aţ v příštím
roce, tj. v roce 2012.
Lovosice se potýkají s úbytkem
obyvatel. Kde vidíte řešení tohoto problému?
Úbytek obyvatel je opravdu velký
problém. Podle počtu obyvatel
získáváme daňové příjmy do tzv.
městské kasy. Jen pro srovnání:
V roce 2000 mělo město Lovosice
9 451 obyvatel. V roce 2007 to

bylo 9 029 obyvatel a v roce 2010 Nebo nabídnout tyto lokality
jiţ jen 8 880 obyvatel. Vývojový vhodným investorům.
trend pro Lovosice tedy není poDalším problémem je nedostavevzbuzující. Celkový počet obyvatel ní dálnice D8 a z toho plynoucí
dost rychle klesá.
negativa. Celkově je moţno konDle studií je nejvyšší záporná
statovat, ţe dostavba úseku dálnihodnota u migračního přírůstku –
ce D 8 by zásadním způsobem
vývoj
počtu
obyvatelstva
Vývoj počtu obyvatel v Lovosicích
z hlediska počtu nově přistě9 451
hovaných
a
vystěhovaných.
9 029
8 880
Oproti
tomu
nám ale studie
ukazuje, ţe se
obyvatelé stěhovali v rámci
2000
2007
2010
regionu Lovosice, coţ je zásadní ukazatel. Hlavní příčinu vidím
změnila vedení tranzitní dopravy a
v tom, ţe Lovosice nenabízejí lidem
zlepšila tak kvalitu ţivota ve městě.
moţnost bydlení (byty či pozemDůleţitou roli, ovlivňující zmíněnou
ky).
kvalitu ţivota v Lovosicích, hraje
Naší prioritou je výběr vhodných
také občanská vybavenost. Samolokalit pro výstavbu rodinných
statnou kapitolou je i demograficdomů a obytných domů. Dále je
ký vývoj ve státě, který město kopív těchto lokalitách nutné vybudoruje, tedy poměr zemřelých a narovat inţenýrské sítě a komunikace.
zených osob.
(jv, graf: redakce)

Problém černých skládek přetrvává
Zakládaní tzv. černých skládek
odpadu je stále velkým problémem. Proč vznikají? Je to dáno
leností a nezodpovědností lidí
nebo je chyba v organizaci a
řízení svozu odpadů související
s legislativou a prováděcími
předpisy? Jak se Město Lovosice
s touto problematikou vyrovnává, Lovosickému dnešku sdělili
František Budský, vedoucí odboru ţivotního prostředí a Martin
Dlouhý, vedoucí odboru správy
města a regionálního rozvoje.
František Budský, odbor ţivotního prostředí
Problematika černých skládek
není v zákoně o odpadech upravena. Platná legislativa totiţ tento
pojem nezná! Kaţdý ze čtenářů
však ví, o co jde. Rád bych upřesnil,
kdo je vlastně původce odpadů. V
případě, ţe se jedná o právnickou
osobu, nebo fyzickou osobu
oprávněnou k podnikání, je původcem právě tento subjekt, při jehoţ
činnosti odpady vznikají – tito
původci mohou dle zákona o odpadech předat odpady oprávněné
osobě, která má platné povolení
dále nakládat s odpady. Pro fyzické
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osoby platí, ţe původcem odpadů
je obec (město), a to v okamţiku,
kdy fyzická osoba odpady odloţí
na místě k tomu určeném (sběrné

nádoby, sběrná místa, sběrné dvory apod.), obec se současně stává
vlastníkem těchto odpadů.
V případě, ţe se nakládá s odpady tam, kde to není povoleno
(černá skládka), vystavuje se dotyčný postihu ze strany České inspekce ţivotního prostředí. Fyzické
osobě můţe inspekce uloţit pokutu aţ do výše 1 milionu korun.
Obec můţe při přestupkovém
řízení uloţit pokutu aţ do výše
50 tisíc korun.
Předejít černým skládkám jde
nejlépe větší informovaností občanů, jak mohou s odpady bezplatně
nakládat. Kromě kontejnerových
stání, kam lze odkládat komunální

odpad, lze další sloţky vytříděného
odpadu odkládat i do sběrného
dvora Města Lovosice s provozovnou v Prosmykách, kam lze
umístit nebezpečný
odpad, elektronický
šrot, menší mnoţství stavební suti (v
mnoţství do 1 m³)
apod., současně lze
odkládat nebezpečný odpad při plánovaných mobilních
sběrech. Vyslouţilé
spotřebiče jako lednice, televizory
apod. (vţdy však musejí být kompletní) lze taktéţ odloţit ve sběrném místě v prostorách bývalé
hasičské zbrojnice, vedle autosalonu OKIM. Na kritická místa ve městě jsou v období zvýšené produkce
bioodpadu umisťovány kontejnery
na listí, trávu a větve. Nadále bych
upozornil na moţnost vracet pouţité baterie, nespotřebované léky,
vyslouţilé elektrospotřebiče, elektrozařízení aj. zpětně do prodejen,
kde byly pořízeny.
Martin Dlouhý, odbor správy
města a regionálního rozvoje
Město Lovosice problematiku

černých skládek řeší takřka denně.
Lidé nám odkládají pouţité televize, ledničky, pračky, sedací soupravy, skříně či suť na různých místech
po městě. U elektroodpadů je
problém se spotřebiči v rozebraném stavu. Ty jiţ není moţné
v systému zpětného odběru vrátit
k recyklaci. Je to bohuţel nebezpečný odpad, který je moţné odvést, ale za vyšší cenu. Město Lovosice má uzavřeny 3 smlouvy na
zpětný odběr nebezpečných odpadů. Bohuţel všichni občané nepřistupují zatím k problematice odpadu zodpovědně, jako například
v Rakousku nebo Německu.
Občanům, kteří zodpovědně třídí
odpad, bych touto cestou rád
poděkoval. Příjem za tříděný odpad je také příjmem města. A
„netřídící“ občany bych rád poţádal, aby s touto činností začali,
neboť tím vyjádří svůj kladný vztah
k ţivotnímu prostředí. Velmi dobrým krokem bylo rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2010
začít třídit bioodpad. Černé skládky
trávy, větví či zbytků po ořezaných
keřích se v letos po městě vyskytovaly pouze ojediněle.
(jv, foto: OŢP)
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Oznámení

Jak jsou řešeny přestupky
v Lovosicích
K řešení problematiky přestupků občanů je starostou města
zřízena přestupková komise,
která je devítičlenná a její předsedkyní je Jana Závadová ze
správního odboru MěÚ. Agendu
přestupkového řízení vede Ota
Čermák ze stejného odboru.
Zbylí členové jsou z občanské
veřejnosti.
Komise zasedá zpravidla 2x do
týdne (úterý, čtvrtek) dopoledne.
Systém řízení a práce komise je
v principu obdobná jako u soudu.
Základním vodítkem je zákon o
přestupcích a správní řád. Komise
řeší přestupky proti veřejnému
pořádku, majetku, občanskému
souţití. Nikoli tedy v dopravě. To
je záleţitost odboru dopravy.
Účastníci přestupkového řízení
jsou zváni doručenkou. Občas se
stává, ţe doručenku nepřevezmou,
či se k jednání nedostaví bez
omluvy. Zde komise vidí nedostatek v zákoně, který ji ztěţuje řízení.
Jak se případy ke komisi dostávají?
Kaţdé vybočení ze zákonného
jednání řeší Policie ČR. Pokud
usoudí, ţe se jedná o přestupek,

Na úřadě bude
schránka
důvěry
V Lovosicích bude nová moţnost, jak oslovit radnici i městskou policii. U vstupu do budovy
Městského úřadu bude nově
umístěna schránka důvěry.
Výhodou schránky je, ţe občané
mohou vše sdělovat anonymně.
Schránka bude umístěna při vstupu
na radnici po levé straně na stěně,
společně se schránkami zastupitelů,
které občané mohou rovněţ oslovit. V provozu má být nová schránka v nejbliţší době, čeká se jen na
potisk.
(tuc)

4

bytu udusili. Jejich smrti nedokázalo zabránit ani několik jednotek
hasičů a záchranářů. Nikdo další v
době nebyl zraněn, dům byl na
část dne evakuován.

zašle vše přímo přestupkové komisi. Můţe případ poslat také státnímu zástupci a ten rozhodne, zda
ho bude řešit on, nebo jej zašle
přestupkové komisi. Ta řeší přestupky spáchané na území Lovosic,
i kdyţ jsou spáchány občany i
z jiných částí kraje či republiky.
Jaké mohou být uloţeny sankce?
- napomenutí
- pokuta (v blokovém řízení do
1000 Kč)
- zákaz činnosti
- propadnutí věci
Sankci lze uloţit jak samostatně,
tak i s jinou sankcí. Společně nelze
uloţit pouze napomenutí a pokutu. Pokuty jdou do rozpočtu obce.
Za rok 2010 řešila komise 324
případů. Doba od předání případu
Policií ČR a vlastního řízení
v komisi je 60 dnů. Odvolat proti
výroku komise se lze do 15 dnů od
oznámení rozhodnutí k odboru
správních činností a Krajskému
ţivnostenskému úřadu v Ústí nad
Labem. Poplatek za přestupkové
řízení ve výši 1 000 Kč hradí ten,
komu je vina prokázána a částka
jde také do rozpočtu obce.
(jv)

Do Lovosic přijede maďarský velvyslanec
Maďarská republika předsedá
v období 1. 1. – 30. 6. 2011 Evropské unii. Svaz Maďarů ţijících
v českých zemích, pobočka Lovosice, připravila v období 18. – 27.
dubna Dny maďarské kultury
v Lovosicích. Ve vestibulu MěÚ
bude v těchto dnech pořádána
originální výstava Pohled na Maďarsko. Výstava deseti velkých

- Městská policie v akci -

panelů, stručně představujících
maďarské dějiny, kulturu, umění,
vědu, sport atd., bude uskutečněna
pod záštitou velvyslance Maďarska
Dr. László Szoke. Slavnostní ukončení proběhne v KS Lovoš 27. dubna, na akci vystoupí jazzový kvartet
Thea Soti. V 19 hodin maďarský
velvyslanec osobně slavnostní
večer zahájí.
(hz)

Únor
21. února ve večerních hodinách
došlo k tragické události na ţeleznici u Lukavce. Pod koly rychlíku tu
skončil muţ, později bylo zjištěno,
ţe šlo pravděpodobně o staršího
obyvatele Lovosic.
Březen
4. března ve večerních hodinách
kontrolovala hlídka Městské policie v ulici Dlouhá řidiče motorového vozidla tovární značky Opel.
Dechovou zkouškou na přístroji
Dräger stráţníci u mladého muţe
ve věku 24 let z Lovosic naměřili
1,54 promile alkoholu v dechu. Pro
důvodné podezření ze spáchání
trestného činu - přečinu ohroţení
pod vlivem návykové látky byla
přivolána na místo hlídka Policie
ČR z obvodního oddělení Lovosice, která si případ převzala k dalšímu opatření.
5. března v časných ranních hodinách došlo v Lovosicích k další
tragédii. Pravděpodobně zapálená
cigareta a spánek způsobily smrt
dvou muţů v bytě ve Wolkerově
ulici. Po poţáru se dva obyvatelé

11. března v ranních hodinách
prováděli stráţníci Městské policie
hlídkovou činnost v ulici 28. října.
Zde na křiţovatce s ulicí Osvoboditelů hlídka zahlédla osobní automobil značky Škoda, který řídil
muţ, jenţ odpovídal popisu osoby
s platným zákazem řízení. Z tohoto
důvodu hlídka vozidlo zastavila.
Provedenou lustrací bylo potvrzeno, ţe řidič, muţ ve věku 20 let z
Lovosic, má uloţen zákaz řízení
motorových vozidel do 31. 8.
2011. Z výše uvedeného důvodu
byl případ, podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, předán hlídce Policie ČR.
17. března po poledni došlo k
tragické události na ţelezniční trati
v Lovosicích. Na přejezdu u vlakové zastávky Lovosice - město srazil
vlak jedoucí z Prahy do Děčína
člověka. Šetřením na místě policie
zjistila, ţe se jedná o 63letého
muţe z Lovosic. Od cca 13:45 hodin jezdily vlaky po jedné koleji s
velkou opatrností, a to dvacetikilometrovou rychlostí a se zapnutou
zvukovou signalizací. Ve 14 hodin
byl zcela obnoven provoz na trati.
Podle zjištěných skutečností se
jednalo o sebevraţdu.

Sluţebna městské policie:
416 536 156
Mobilní telefon stráţníků v terénu:
733 175 826

Cyklostezka si prošla první těţkou zkouškou
V říjnu loňského roku byla dokončena nová cyklostezka na
levém břehu Labe, která spojuje
lovosickou Osmičku s přívozem
Malé Ţernoseky – Velké Ţernoseky, kde je napojena na tzv.
páteřní cyklostezku Ústeckého
kraje. Lednová povodeň cyklostezku po dobu 18 dnů zaplavila
v úseku Osmička – loděnice
Barkmet (Lhotka n. L.) a po celou tuto dobu byla neprůjezdná.
A jaké jsou první zkušenosti
s touto záleţitostí, neboť se jedná
o situaci, která se bude jistě

v budoucnu opakovat? K tomu
sdělil Lovosickému dnešku vedoucí
odboru regionálního rozvoje MěÚ
pan Martin Dlouhý následující:
Vzniklé škody?
Jediná újma na součásti cyklostezky vznikla na zábradlích, kde
došlo k dílčímu poškození od plovoucích kmenů. Po celé délce
zaplavené cyklostezky zbyly po
ústupu vody do svého koryta nánosy bahna, dřeva a různých jiných
naplavenin. Ve spolupráci s obcí
Malé Ţernoseky byl vyčištěn úsek

přístav M. Ţernoseky k betonárně
HOLCIM. Od tohoto místa provedli
očištění povrchu cyklostezky zaměstnanci technických sluţeb
Města Lovosice,“ uvedl Martin
Dlouhý, vedoucí odboru regionálního rozvoje na lovosické radnici.
Finální očistu po povodni provede Povodí Labe v průběhu roku
2011. „Lze s úspěchem konstatovat, ţe cyklostezka po první zatěţkávací zkoušce lednovou povodní
neutrpěla ţádné materiální škody a
tato je v celé své délce průjezdná,“
doplnil Dlouhý.
(jv)
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Servis
1. Reprezentační ples města Lovosice
V sobotu 19. března proběhl
v KS Lovoš v Lovosicích 1. Reprezentační ples města Lovosice.
Zaplněný sál se bavil tancem i
bohatým doprovodným progra-

mem, jehoţ vrcholem bylo vystoupení Anety Langerové. Díky štědrosti sponzorů byly výdaje na ples
ze strany města téměř nulové.
(tuc, 4x foto: Miroslav Hvorka)

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad
Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek.
Týden:

Od - do:

S. K. Neumanna - křiţovatka
Prokopa Holého – školka
Kmochova - parkoviště u vým. stanice

Stanoviště:

13.

30. 3. – 31. 3.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

14.

6. 4. – 7. 4.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická – zahradnictví

15.

13. 4. – 14. 4.

Krátká - parkoviště u kostela
Příčná - parkoviště u garáţí
Komenského - školní jídelna

16.

20. 4. – 21. 4.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická – Zahradnictví

17.

27. 4. – 28. 4.

Svoz nebezpečného odpadu

Trasa A

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v Lovosicích ve středu 27. dubna.
Sluţba je pro občany bezplatná.
Přijímány budou: domácí elektronika, staré léky, chemikálie, oleje, rtuťové teploměry, akumulátory, monočlánky, zářivky, zbytky barev, rozpouštědla, ředidla, pesticidy apod.
15:30 15:45

- křiţovatka ulic Svatopluka Čecha a Nerudova

15:50 16:05

- křiţovatka ulic Obchodní a U nadjezdu

16:10 16:25

- křiţovatka ulic Prokopa Holého a Ţiţkova

16:30 16:45

- parkoviště mezi ulicemi Kostelní a Ţiţkova

16:50 17:05

- Sady pionýrů - za druţinou

17:10 17:25

- křiţovatka ulic Palackého a 28. října

Trasa B

15:30 15:45 - křiţovatka ulic Sukova a Škroupova
15:50 16:05 - parkoviště u ulic Jabloňová alej a Zvonařova
16:10 16:25 - ulice Krátká (u Kina)
16:30 16:45 - křiţovatka ulic Dlouhá a Vodní
16:50 17:05 - křiţovatka ulic Dlouhá a Hluboká

Zápisy do MŠ jsou za dveřmi
V letošním roce budou zápisy
do lovosických mateřských škol
probíhat ve dvou dnech, a to 5.
a 6. dubna.
Ţádost o přijetí si mohou rodiče
vyzvednout předem v jednotlivých
mateřských školách. U zápisu se
předkládá rodný list dítěte, kartička pojištěnce a průkaz totoţnosti
zákonného zástupce (OP apod.). K
zápisu se dostaví i děti, které začnou navštěvovat mateřskou školu
během školního roku 2011/12,
resp. po 1. lednu 2012.
V případě, kdy počet ţádostí o
přijetí dítěte překročí stanovenou
kapacitu konkrétní mateřské školy,
dostanou přednost děti, které mají
stejně jako jejich zákonný zástupce
trvalý pobyt v Lovosicích. Přijetí
předškoláka je dané zákonem. Pro
zajímavost, v roce 2009 bylo zapsáno 89 malých ţáčků, v roce
2010 rovných 100. „Nepřijato bylo
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23 dětí, a to děti s trvalým bydlištěm mimo Lovosice, děti do 3 let
nebo děti s maminkami na mateřské dovolené,“ sdělila Alena Zelenková, pracovnice ekonomického
odboru MěÚ Lovosice.
Mateřské školy jsou v Lovosicích
tři: MŠ Resslova (bude asi 27 volných míst, zápis je od 9 do 11.30 a
od 12.30 do 14 hodin), MŠ Sady
pionýrů (cca 35 míst, zápis ve
stejný čas) a MŠ Terezínská (32
míst, zápis od 8 do 11.30 a od
12.30 do 15 hodin). Všechny MŠ
pořádají i Den otevřených dveří a
zvou rodiče s dětmi k návštěvě.
Děti si pohrají, rodiče si prohlédnou, kam budou jejich děti chodit.
Školky tak činí s cílem nabídnout
rodičům a jejich dětem příleţitost
seznámit se v předstihu s prostředím a předškolním vzdělávacím
programem všech pracovišť.
(hz)
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Školáci

Nejlepším chemikem Litoměřicka je Vojta Pail z Libochovic
Od listopadu 2010 probíhala
v regionu soutěţ Nejlepší chemik Litoměřicka. Střední odborná škola technická a zahradnická
v Lovosicích uspořádala 1. ročník
soutěţe pro ţáky 9. tříd ve spolupráci s městy Lovosice a Litoměřice, Vysokou školou chemicko-technologickou Praha a chemickými společnostmi Lovochemie, Preol, Flexfill a GlanzstoffBohemia. Studenti z VŠCHT
uspořádali v listopadu pro deváté třídy základních škol na Litoměřicku ukázkovou hodinu chemie.
V prosinci ţáci 9. tříd vyplňovali
znalostní test a psali krátký volný
slohový útvar o svém vztahu k
chemii. Soutěţe se zúčastnilo 144
ţáků z devíti 9. tříd 7 základních
škol z Litoměřic, Lovosic a Libochovic. Ve středu 23. února proběhlo
na slavnostním večeru v KS Lovoš
vyhlášení vítězů. Přítomni byli organizátoři soutěţe Vratislav Smrţ
(Lovochemie), Jan Helcl (Glanzstoff
-Bohemia),
Libor
Touţimský
(Preol), Petra Kinclová (VŠCHT),
Hana Poloncarzová (Krajský úřad
Ústeckého kraje), Pavel Diviš (VUT

Foto: Miroslav Hvorka

Brno), lovosická starostka Lenka
Lízlová, místostarostka Vladimíra
Nováková, pedagogové ze SOŠ
technické a zahradnické a zúčast-

něných ZŠ a další hosté.
Večer zahájila ředitelka SOŠ technické a zahradnické Jaromíra
Venclíčková a poté byli odměňová-

ni vítězové jednotlivých kategorií Vzorce, Testy, Výpočty. Ceny předávali hosté, z nichţ řada je absolventy bývalé Střední průmyslové
školy chemické v Lovosicích. Poté
byli oceněni vítězové eseje o chemii. Obdrţeli psací soupravy. Vyvrcholením večera bylo vyhodnocení
nejlepších 12 řešitelů. Soutěţ vyhrál ţák 9.A Vojtěch Pail ze ZŠ J. E.
Purkyně Libochovice, který získal
celkem 52 bodů z 54 moţných. Za
prvenství obdrţel hodnotnou cenu
- třídenní zájezd do rakouských
Alp pro něho a rodiče. Druhý skončil Martin Buldra ze ZŠ U Stadionu
Litoměřice (49 bodů, notebook) a
třetí místo obsadil Josef Huleš ze
ZŠ A. Baráka Lovosice (46 bodů,
fotoaparát). Ceny těmto nejlepším
předával Pavel Diviš z Vysokého
učení technického Brno.
Hudební program večera obstarala skupina Enkláva pod vedením
Petry Kaciánové, celým večerem
provázel Marek Ţenkl. Nechyběla
ani multimediální prezentace školy
a chemického průmyslu v Lovosicích. Nová soutěţ byla hezkým
příspěvkem regionu k probíhajícímu Roku chemie.
(hz)

Olympionici na Základní škole
A. Baráka v Lovosicích

Na maškarním plese se tancovalo,
zpívalo i hrálo

V průběhu měsíce února se ţáci
ZŠ A. Baráka zúčastnili několika
olympiád v různých předmětech. Největšího úspěchu dosáhl
Michael Ott, ţák 9. A., který
získal 2. místo v krajském kole
olympiády z německého jazyka,
které se konalo v Ústí nad Labem.
Také v okresním kole olympiády
anglického jazyka nezůstala naše
škola bez umístění. Ţák Michal
Zeman (7.B.) získal 3. místo
v kategorii 6. – 7. tříd a ţák Josef
Huleš (9.B.) obsadil 10. místo
v kategorii 8. – 9. tříd. Největším
sportovním úspěchem je 1. místo
v okresním kole v basketbalu
v Litoměřicích. Naše ţákyně z 8. a

Rodinné centrum Mozaika
pořádalo v úterý 1. března svůj
historicky první karneval pro
předškolní děti. K tanečnímu
rejdění propůjčila svou tělocvičnu ZŠ Všehrdova a celá akce
měla velký úspěch. Karnevalu se
zúčastnilo více neţ 50 masek
v doprovodu maminek, babiček,
ale i tatínků a starších sourozenců.
Na organizaci akce se
podílely jako
dobrovolnice
všechny
maminky
z RC Mozaika, a celým
zábavným
odpolednem
děti provázely Andrea
Červenková,
Jitka Hellerová a Lucie Haklová.
Předtančení
obstaraly
děti
z Dětského domova v Dlaţkovicích.
„Ţe se děti umí bavit, se prokázalo hned při první písni „Nejlepší
plesy jsou maškarní…“. V kole se
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9. tříd obstály ve velmi kvalitní konkurenci a postupují do krajského kola.
Všechny hráčky podaly velmi
dobrý výkon, zvláště pak Dominika
Pišlová a Iva Pazourová, jejichţ
spolupráce pod košem zajistila
konečné vítězství.
(I. Šumová, L. Peterková, foto: archiv ZŠ)

začaly točit princezny, čarodějky,
Sněhurka, piráti, vodníci, z říše
hmyzu pak například Beruška,
včelka Mája, motýlci nebo vosičky.
Z říše zvířat byl zastoupen tygřík,
oslík a zajíček. Nechyběly však ani
masky moderních hrdinů – Ironman, Superman nebo Batman,“
shrnula návštěvnost karnevalu
předsedkyně sdruţení Mozaika
Alena Ptáčková. „Do víru
tance
byly
brzy strţeny i
m a m in ky a
babičky,“
dodala.
A co dále
Mozaika chystá? „Novinkou
v pravidelných
akcích je francouzský jazyk
pro začátečníky a spolu s lovosickou knihovnou
oslavíme 18. dubna Den knihy.
V rámci tohoto projektu chceme
oslovit všechny místní mateřské a
základní školy,“ vyjmenovala několik aktivit Alena Ptáčková.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)
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Kultura

S Jaroslavem Hofmannem o cestování
Doktor Hofmann je Lovosičanům znám z mnoha besed o exotických zemích,
které v rámci Geografických přednášek organizuje Jaroslav Líska. Přiblíţil nám
Francouzskou Polynésii, „Zemi na konci Evropy – Portugalsko“, slavnou říši
Khmerů, „Zvláštní svět Madagaskaru“ a mnoho dalších krásných a pro většinu
z nás nedostupných míst. Poprvé byl v Lovosicích 19. března 1991 a besedoval
tehdy o Paříţi.
RNDr. Jaroslav Hofmann vystudoval biologii na přírodovědecké fakultě UK.
Od začátku 90. let působí jako redaktor, publicista, fotograf a překladatel,
procestoval na 50 zemí pěti kontinentů. Většinu svých aktivit propojil ve svém
aktuálním zaměstnání – od roku 2006 je odpovědným redaktorem cestopisného měsíčníku Země světa. Vůbec se nedivím, ţe cyklus jeho přednášek a promítání se nazývá Nekonečný svět. Lovosice naposledy navštívil 17. ledna letošního roku s přednáškou Cookovy ostrovy a co na nich lze zaţít.

Jak se vůbec člověk stane dobrým průvodcem a posléze i proslulým cestovatelem?
Podle mé představy ho rozhodně nevyrobí
nějaký kurz, čímţ vůbec nechci říct, ţe by průvodce nepotřeboval vzdělání. Právě naopak,
potřebuje ho daleko víc, neţ mu můţe dát jakési školení. Průvodce, a teď mám na mysli
průvodce poznávacích zájezdů, by měl být svým
způsobem nadšenec, který se o místa, kam vede
klienty, zajímá, kterého ta místa baví a události
klientům představovat, dávat je do souvislostí.
Splnilo se Vaše přání a navštívil jste Amazonii nebo východní Afriku? A kam byste chtěl
odjet nyní?
Nesplnilo, ale nesnaţím se o to nijak usilovně.
Ale měl jsem třeba radost, ţe se mi podařilo
poosmé dostat do Číny, o to větší, ţe to bylo po
osmileté přestávce. Po ještě delší době jsem se
vrátil na Blízký Východ a projel zase jednou
Izrael. Čím jsem starší, tím častěji zjišťuji, pro

někoho moţná trochu kacířsky, ţe mě vlastně
dost baví vracet se na určitá místa. Je to trochu
jiná disciplína neţ objevování pořád nových a
nových míst, ale pro publicistu docela důleţitá.

Milešovku. Pod ní jsme pak byli docela vděční
za náhodně jedoucí autobus, který nás odvezl
zpátky do Lovosic a jehoţ jízdní řád jsme si
předem vůbec nehledali, protoţe při plánování
výletu jsme hrdinně předpokládali, ţe aţ do
Lovosic dojdeme po svých. A naposledy jsem
byl na Lovoši před necelými třemi lety, v sobotu, a vzpomínám, jak nás potěšilo, ţe zase funguje občerstvení v turistické chatě, protoţe
jedno točené přijde po výstupu na vyhlídkové
terase opravdu k duhu. Na Borči jsem zatím
nebyl, takţe ventaroly i borečku vzácnou znám
jenom z literatury a fotek, ale myslím, ţe to se
dá ještě napravit.
(hz, foto: archiv J. Hofmanna)

Naše čtenáře by určitě zajímalo, zda jste
někdy navštívil České středohoří, zvláště
naše okolí – Lovoš, Milešovku nebo bájný
vrch Boreč s e známými ventaroly?
V Českém středohoří jsem byl několikrát, takovou specifickou atmosféru mají jarní výlety,
kdyţ kvetou hlaváčky. Na vrcholu Lovoše jsem
stál třikrát nebo čtyřikrát. Nikdy nezapomenu
na výlet, který jsme před pár lety absolvovali s
partou akvaristických kamarádů. Vyšli jsme
z Lovosic, vystoupili
na
Lovoš a z něj
 ve čtvrtek 28. dubna
pokračovali na

Program Kulturního střediska Lovoš
2. dubna - KARNEVAL PRO DĚTI
7. dubna - SWINGOVÁ KAVÁRNA
8. dubna - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
11. - 14. dubna - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Svaz postiţených civilizačními chorobami
Vás zve:

na hravou komedii Kena Ludwiga Tenor na roztrhání.
Tato situační hra s vtipnými gagy plná záměn probíhá v duchu
feydeauovských komedií a má celosvětový úspěch.
Cena: 170 korun, odjezd v 17:30 z Litoměřic, v 17:45
od Městské knihovny v Lovosicích.

 ve čtvrtek 12. května

Velikonoční koncert

na celodenní výlet do zámku a parku Průhonicích.
Cena zájezdu je 150 korun, v ceně je zahrnuta doprava a vstupy. Odjezd z Litoměřic (dolní vlakové nádraţí) bude v 7 hodin,
z Lovosic (hlavní vlakové nádraţí) v 7:15, budova bývalého
OÚNZu v 7:20 hodin.
Vedoucí zájezdu Helena Vaňková, tel. 603 188 139.

24. dubna v lovosickém kostele sv. Václava
od 10 hodin bude přednesena Missa Loretta od
Adalberta Říhovského pod vedením Jiřího Stýbla
a Markéty Staré. Za podpory vedení města a KS
Lovoš bude zároveň uvedena i skladba Terra Tremuit od J. N. Škroupa (1811 – 1892).

na celodenní výlet do zámků Ţleby a Nelahozeves.
Cena: 250 korun. Odjezd bude ještě upřesněn.
Přihlásit na všechny tři akce se můţete osobně vţdy v úterý
dopoledne v 10 hodin v DDM Elko Lovosice
nebo na telefonech 416 531 179 a 416 532 505.
(hz)

20. dubna - GOLDEN BIG BAND PRAHA
12. května - KAT MYDLÁŘ
- zájezdové představení do Divadla Broadway
Podrobnosti najdete na: www.kslovos.sweb.cz

Sobota 2. dubna
SEPULTURA REVIVAL
TORTHARRY - death metal
NERVOCHAOS - death metal

Březen 2011

 ve čtvrtek 19. května

INTO DARKNESS - death metal
RAGNORAK - death/black metal

Sobota 16. dubna
VITACIT + LÁĎA KŘÍŢEK
NOBODY KNOWS - rock/metal
STEELFAITH - heavy/speed metal

Úterý 17. května

PRO - PAIN
hardcore/metal - New York (USA)
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Sport

Házenkáři hodlají bojovat o titul
Hotový
koncert,
nádherné
představení! Lovosická házenkářská filharmonie grandiózně
zabrnkala míčem na síť branky
protivníka z Karviné stejně tak,
jako na jeho nervy. Moravského
soupeře v utkání označovaném
jako zápas roku doslova zesměšnila a výsledkem 37:25 vypráskala ze sportovní haly Chemik.
Přesně takový byl úvod lovosických házenkářů po zimní pauze,
kdy se opět vrátili do čela celé
soutěţe. V tu chvíli nikdo nepochyboval, ţe tým váţně touţí po nejvyšší extraligové medaili. Parta
kolem trenéra Srby ukázala, proč
se stala Sportovcem roku Litoměřicka. Po fenomenálním nástupu
do jarní části ale přišlo několik
nelichotivých zápasů. Lovosičtí sice
v dalším kole s přehledem porazili
Přerov, ale následně zbytečně
remizovali v Kopřivnici. V deva-

Jiří Motl při zakončení.

tenáctém kole pak před domácím
publikem vyhnali domů Jičín, avšak
v dalším utkání přišla sprcha
v podobě prohry ve Frýdku - Místku. Zdánlivě to nebyly důleţité
zápasy a je jasné, ţe Lovosice bu-

dou bojovat v desetikolové nadstavbě o medaile. První šestka se
jim totiţ vyhnout uţ nemůţe.
„Samozřejmě jsem chtěl, abychom
do nadstavby šli z prvního místa,
kdy bychom ji jako jediní dvakrát

začínali doma. To je neskutečná
výhoda, protoţe naši diváci nás
umí hnát dopředu,“ vysvětlil trenér
Vojtěch Srba a současně vysekl
poklonu domácímu publiku za
podporu.
Pouhé dvě kola před koncem
vůbec nebylo jisté, z jaké pozice
lovosická ekipa do závěrečné nadstavby, kde sehraje vţdy doma a
venku vzájemné zápasy s týmy
v první šestce, vůbec půjde. „V
posledních utkáních jsme byli tak
nedisciplinovaní, ţe mi z toho nebylo dobře. Věřím ale, ţe se všichni
sebereme a zaútočíme na titul.
Máme na něj, ale musíme hrát to,
co opravdu umíme,“ dodal odhodlaně zkušený Vladimír Šuma.
V době uzávěrky tohoto čísla
navíc extraligu přerušila reprezentační pauza, v níţ na dvě utkání
české reprezentace s Norskem
zamířil Jiří Motl.
(Text a foto: pp)

Plavání je radost a investice do zdraví
V roce 2010 bylo v lovosickém
oddílu plavání (oficiálně PKLo,
coţ znamená Plavecký klub Lovosice) registrováno u Českého
plaveckého svazu (ČSPS) 55
členů. Neregistrováno bylo 12
ţáků a ţaček (vesměs ve věku do
10 let).
Z registrovaných členů bylo 24
dospělých, 17 dorostenců a 14
ţáků. Roční příspěvek registrovaného člena zůstává stále 450 korun. Stejně jako v předchozích
letech nejsou aktivní závodníci
rozděleni ani podle věku, ani podle
pohlaví, ale tvoří jeden „tým“.

Oddíl PKLo uspořádal i v roce
2010 jarní a podzimní kolo meziokresního přeboru (je to kvalifikace
na oblastní přebory, kromě domácích zde startovali závodníci Ústí n.
L., Ţatce a Rumburku). Naši závodníci startovali ještě v 1. kole
(vyřazovacím) Mistrovství ČR druţstev (Mělník) a v kategorii Masters
i na mistrovství ČR (v létě v České
Lípě, v zimě v Ústí n. L.). Mimo tyto
mistrovské soutěţe se závodníci
PKLo zúčastnili dvou závodů v
Lounech, dvou závodů v Litoměřicích, a po jednom v Roudnici n. L. a
v České Lípě.

Pro své nejmenší oddíl tak jako
kaţdoročně uspořádal mikulášskou
besídku a pro všechny členy dva
oddílové přebory („Prázdninovou
cenu“ a „Vánoční cenu“).
Za největší úspěchy oddílu v roce
2010 povaţuji dvě skutečnosti –
úspěšně učíme děti plavat (dva
kursy ročně po čtyřiceti dětech
jsou jiţ druhý den po vyhlášení
termínu přihlášek plné) a udrţujeme i sportovní (závodní) plavání v
Lovosicích ve všech kategoriích, od
nejmladších ţáků aţ po „masters“.
Za trvale největší úspěch ale povaţujeme, ţe se náš oddíl dokáţe jiţ

Mladí karatisté vybojovali šest medailí
Dalším vystoupením mladých
karatistů SKR Sport Union střediska Lovosice se stal první letošní Funakoshi Cup v České
Lípě.
Soutěţící
bojovali
v sestavách kata, modelových
situacích reálné sebeobrany a
dalších disciplínách.
Hned v první kategorii ţáků si
nejlépe vedl Denny Kulich, který se
dostal aţ do finále. Tam našel
jediného přemoţitele a skončil
stříbrný. Medaili stejné hodnoty
vybojoval i Moritz Mlenský, třetí
stříbro si odvezla Kateřina Procházková (na snímku). Dále uţ

Lovosičtí brali „jen“ bronzy, a to
Laura Husáková mezi děvčaty do 8
let, Daniel Šťastný a Petr Marschall
mezi ţáky do 14 let.
Za své výkony se dostalo pochvaly zejména Mlenskému a Husákové, kteří v soutěţení teprve začínají
a podali velmi pěkné výkony ve
cvičení bojových sestav kata.
„Lovosické karate opět prokázalo
velmi dobrou přípravu mladé členské základny a oprávněnost tvrzení, ţe je třeba častěji soutěţit a
zvyšovat tak svou kvalitu,“ uzavřel
úspěšný start závodníků šéftrenér
Josef Rajchert.
(tuc)

řadu let „samofinancovat“. Bez
podpory MěÚ Lovosice bychom
sice existovat nemohli, protoţe
vydělat si na provoz bazénu je
dnes nemoţné, ale kromě této
(nezbytné) podpory města si dokáţeme všechny ostatní náklady
uhradit sami. Náš sportovní program je proto sestaven tak, abychom si na jeho náklady (startovné
a cestovné) vydělali.
Prvního června je Evropský plavecký den – chystáme se zúčastnit
soutěţe měst!
František Ptáček

Kam za sportem
Fotbal:
FK Lovochemie Lovosice
- domácí zápasy
Muţi A tým - Krajský přebor
Sobota 2.4. v 10.15 h. Chomutov
Muţi A dorost
Sobota 16.4. v 15.00 h. Louny

Basketbal:
- domácí zápasy

Pátek 15.4. muţi - Chomutov
Sobota 16.4. ţeny - Sokolov
Neděle 17.4. ţeny - Klatovy
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