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Schválený rozpočet
města na rok 2011

2|

Oznámení
I v Lovosicích se
úřaduje "zeleně"
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Nahradí stacionární radar mobilní zařízení?
Policie ČR ukončila měření
rychlosti stacionárním radarem
na vjezdu do Lovosic ze směru
od Litoměřic. Dne 13. ledna
2011 byl MěÚ Lovosice doručen
dopis od Policie ČR, kterým bylo
sděleno, ţe na základě nedodrţení podmínek bylo městu odebráno místo měření stacionárním radarem, a to s účinností od
1. února.
„Během provozování stacionárního radaru nebyla splněna podmínka přenosných dopravních značek
a dále bylo toto místo vyhodnoceno jako nevhodné, vzhledem k
blízkosti křiţovatky. Od loňského
roku Policie ČR navrhuje zajistit, ve
spolupráci s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR v Ústí nad Labem, stavební úpravu této křiţovatky, jelikoţ je zde velký počet dopravního
nehod. Stacionární radar nezajišťoval bezpečnost silničního provozu,
ale pouze registroval přestupky
rychleji jedoucích vozidel,“ sdělil
por. Vladislav Kovařík z Dopravního inspektorátu PČR v Litoměřicích.
Jako moţná řešení navrhuje PČR
vybudovat v uvedené lokalitě ta-
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kové dopravní opatření, které by
fyzicky neumoţňovalo jet rychleji,
např. zvýšený integrovaný přechod
pro chodce nebo vjezdovou bránu
se středovým ostrůvkem. Dalším
navrhovaným technickým řešením
je sníţit počet připojení z místní
komunikace Terezínská na silnici č.
I/15 ze stávajících dvou připojení
na jedno.
Mezi Městem Lovosice a společností Czech Radar byla uzavřena
smlouva o pronájmu stacionárního
radaru. V této smlouvě je ustano-

veno, ţe 60% z příjmu za vybrané
pokuty obdrţí firma Czech Radar a
Město Lovosice 40%. Tuto smlouvu město vypovědělo, zejména
kvůli odebrání místa měření.
„Současný stav vztahu mezi společností Czech Radar a Městem
Lovosice řeší týmy právníků obou
stran. Kdyţ dojde k ukončení
smlouvy a vztah se rozváţe, tak by
si obě strany potvrdily, ţe mezi
nimi nejsou ţádné nevypořádané
závazky ani pohledávky,“ popsal
další postup v jednání radní Ing.
Jan Landa, který má na starosti
dopravu a městskou policii. „Co
bude dál? Nechceme se zbavit
jako město moţností měřit rychlost na katastru obce Lovosice, ale
asi měřit jinými způsoby a jinou
technikou. Jednáme s městem
Litoměřice, kde se dobře vyvíjí
moţnost
zapůjčení mobilního
radaru, který by obsluhovala naše
městská policie na vytypovaných
místech schválených Policií ČR.
Mělo by to být více míst. Začít
měřit by se mohlo v polovině letošního roku. Zapůjčení radaru by
bylo za symbolickou částku kolem
20 tisíc korun ročně.“
(hv)

Orbis: uznáváme pochybení
O stavbě bytového domu na
náměstí bylo napsáno uţ mnoho. Od samého počátku vzbuzuje mezi obyvateli Lovosic velké
emoce. Poţádali jsme Ing. Lukáše Svobodu, projektového manaţera a zástupce společnosti
Orbis BS, o vysvětlení a o informaci, co se v jednání kolem stavby děje.
„Po převzetí stavby od Dr. Steinera jsme si nechali vypracovat
územně finanční analýzu původního projektu, ve které se zjistilo, ţe
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byty v navrhovaném provedení
jsou naprosto neprodejné. Jednotková cena bytové plochy vycházela
kolem 57 tis./m2, coţ je pro tento
region moc. Proto bylo nutné
provést změny v původním projektu. I při změnách jsme se stále
drţeli původního návrhu architektonické a urbanistické koncepce.
Termín dokončení stavby je červenec letošního roku. Tento termín
se týká jen bytového domu, ostatní
práce - terénní úpravy a sadové
úpravy - budou probíhat v době

vegetačního klidu koncem léta
nebo
začátkem
podzimu.
V současné době máme příslib na
koupi 70% bytů.“
Proč se schvalování neprovedlo
předem?
„Tady uznáváme pochybení, ţe
tato změna nebyla schválena předem, protoţe na to nebyl čas.
Proces schvalování je dlouhodobý.
Kaţdý orgán státní správy má
moţnost 30denní lhůty.
Dokončení na straně 3 >>>

Sport
Házenkáři stále útočí
na zlato
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
město má schválený
rozpočet. Věřím, ţe
to bylo naposledy,
kdy byl schválen aţ
na konci března.
Rozpočtová provizoria brzdí rozvoj
a správu města a dobrý hospodář
by měl umět sestavit rozpočet v
řádném termínu. Rozpočet je to
šetrný. Přesto jsme s ním schopni
zajistit řádný chod města, splácet
závazky z předchozích let a vytvořit
si finanční rezervu v případě neočekávaných událostí.
V nejbliţší době opravíme výtluky
na našich silnicích. V těchto dnech
procházejí revizí a pravidelnou
údrţbou také všechna dětská hřiště
ve městě. Současně proběhne
náhradní výsadba za pokácené
stromy.
Velkým tématem dnešních dnů je
zachování rentgenu v Lovosicích.
Slyšela jsem mnoho zvěstí a některé byly téměř katastrofální. Chci
Vás ujistit, ţe společně s majitelkami rentgenu jednáme v tom duchu,
abychom rentgen ve městě udrţeli.
Vnímáme rentgen jako veřejnou
sluţbu, která musí být v Lovosicích
zachována.
Začíná také turistická sezóna.
Malé Ţernoseky mají problém se
zprovozněním přívozu přes Labe,
významným turistickým lákadlem.
Myslím, ţe bychom se na tento
přívoz měli dívat jako na regionálně atraktivní sluţbu a nenechávat
řešení jen na Malých Ţernosekách.
Proto jsem panu starostovi nabídla
pomoc v této věci a věřím, ţe se
nám přívoz podaří společně zprovoznit i ve všední dny. Ostatně,
máme novou stezku právě k přívozu a byla by škoda, kdyby nebyla
napojena na ostatní síť cyklotras.
Přeji Vám příjemné jarní dny
Lenka Lízlová, starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Zastupitelé města a členové výborů
Arpád Gebur
(Suverenita)
předseda
kontrolního výboru

Ing. Radek Geletič
(nezávislý kandidát
za TOP 09)

MUDr. Jiří Hernych
(Suverenita)

Mgr. Jiří Hopp
(Suverenita)
člen finančního
výboru

František Hrdlička
(KSČM)
člen kontrolního
výboru

Jan Jakub
(ODS)

Jiří Jentsch
(ODS)

Vladimír John
(Nezávislí
demokraté)

Ing. Miloš Musiol
(ČSSD)
člen finančního
výboru

Bc. Jindřich Novák,
MBA (ODS)
člen finančního
výboru

Stanislav Pecka
(ČSSD)
člen kontrolního
výboru

Libor Procházka
(KSČM)

Ing. Jiří Puchar
(Věci veřejné)
člen kontrolního
výboru

Vojtěch Srba
(ODS)

Ing. Zdeněk Šoral
(TOP 09)

Josef Trefný
(KSČM)

Miroslav Závada
(ODS)
předseda
finančního výboru

Ing. František
Zuckerstein
(ČSSD)
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Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Miroslav Závada,
předseda výboru
Bc. Jindřich Novák,
MBA
Ing. Miloš Musiol
Jiří Hopp
Karel Stejskal
Jaroslav Porcal
Ing. Miloš Malý

Arpád Gebur,
předseda výboru
Stanislav Pecka
Ing. Jiří Puchar
František Hrdlička
Danuška Tschakertová
Mgr. Lenka Lenzová

MĚSTO LOVOSICE

schválený rozpočet na rok 2011
podle odvětvového členění
(údaje v tis. Kč)

Skupina

Příjmy

Výdaje

Příjmy, které nepodléhají odvět. členění
daň z příjmů FO
daň z příjmů PO
daň z přidané hodnoty
poplatky
daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyv.
neinvestiční dotace
investiční dotace
Zemědělství
Zemědělský půdní fond
Deratizace
Správa v lesním hospodářství
Průmyslová a ost. odvětví hospodářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Podpora rozvoje prům. zón
Cestovní ruch - informační centrum
Ostatní zál. průmyslu
Komunální komunikace
Veřejná silniční doprava
Provoz vnitrozemské plavby
Státní správa v dopravě
Zásobování pitnou vodou
Odvádění a čištění odp. vod
Sluţby pro obyvatelstvo
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ostatní kult. zál.- muzeum
Kapličky - kult. památky
Kabelové vysílání
Druţba Cosswig
Kult. stř. Lovoš
SPOZ
TJ - sportovní zařízení
Podpora ostatních tělových. činností
Vyuţití volného času dětí - ELKO
Všeobecná ambulantní péče
Ubytovny
Internát, poliklinika, gymnázium
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inţenýrské sítě
Územní plánování
Komunální sluţby, územní rozvoj
Monitoring ochrany ovzduší
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálních odpadů
Třídění odpadů
Asanace skládek
Péče o vzhled obcí
Monitoring zjišťování úrovně hluku
Ostatní správa v OŢP
Sociální věci
Dávky a podpory v soc. zabezpečení
Sociální péče a pol. zaměstnanosti
Bezpečnost státu
Civilní ochrana, kryty, rozhlas
CO v souvis. s přípr. na krizový stav
Obecní policie
Všeobecná veřejná správa a sluţby
Místní zastup. orgány
Volby
Místní správa
Výdaje z fin. operací a odvod DPH
Ostatní činnosti jinde nezař.
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Celkem příjmy a výdaje
Počáteční stav k 1.1.

227 940,4
19 343,0
15 000,0
32 300,0
11 835,0
8 719,0
633,0
109 462,4
30 648,0
310,0
310,0
0,0
0,0
1 830,0
0,0
0,05
0,02
0,01
0,0
250,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
20 550,0
0,0
160,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
4 636,0
7 400,0
1,0
150,0
2 500,0
0,0
510,0
0,0
0,0
4 383,0
650,0
0,0
0,0
0,0
50,0
600,0
0,0
600,0
100,0
0,0
0,0
100,0
185,0
5,0
0,0
160,0
20,0
0,0
0,0
0,0
251 515,4
23 650,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
150,0
235,0
27 338,0
0,0
0,0
707,0
0,0
24 116,0
1 135,0
210,0
0,0
0,0
1 170,0
61 971,0
3 435,0
11 486,0
1 150,0
380,0
1 280,0
375,0
250,0
144,0
0,0
4 400,0
160,0
9 400,0
2 500,0
657,0
0,0
2 951,0
2 007,0
3 365,0
1 146,0
360,0
833,0
425,0
160,0
100,0
9 400,0
0,0
954,0
4 653,0
0,0
0,0
81 621,0
79 075,0
2 546,0
4 883,0
85,0
60,0
4 738,0
71 830,0
3 275,0
0,0
65 675,0
1 355,0
1 525,0
0,0
23 915,0
271
943,0

Koncový stav účtu k 31.12.

3 222,9
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S místostarostkou Vladimírou Novákovou o Milešovce,
Labské paroplavební i novém lovosickém rozpočtu
Členové zastupitelstva byli na
zasedání ZM Lovosice seznámeni
s novým rozdělením úkolů mezi
starostku Lenku Lízlovou, místostarostku Vladimíru Novákovou a členy RM. Kromě získání
dalších pravomocí se stala místostarostka Nováková novou
členkou správní rady Obecně
prospěšné společnosti Milešovka
a Labské paroplavební o.p.s.
O.p.s. Milešovka existuje od roku
1997 a jejím hlavním cílem jsou
sluţby zaměřené k rozvoji vědeckého, kulturně vzdělávacího a
turistického potenciálu vrcholu
Milešovky a její popularizaci, tj.
především obnova infrastruktury
pro cestovní ruch. Na působení
v obou společnostech jsme se
místostarostky Novákové zeptali.

popularizace nejvyšší hory Českého středohoří. Zastupitelstvo města Lovosice počátkem roku svým
unesením odsouhlasilo uzavření
Dohody o partnerství v projektu
„Hora Milešovka – infrastruktura
pro cestovní ruch“. Lovosice se na
základě této dohody budou intenzivně podílet při přípravě projektu,
jeho propagaci a popularizaci.
Město Lovosice ovšem pro letošní
rok nepočítá s ţádnou finanční
spoluúčastí v o.p.s.
Musíme vymyslet nějaké výlety
nebo jiné akce, které by propojily
Lovosice a Milešovku. Letos jsou to
některé trasy 32. ročníku Jarního
putování okolím Lovoše, chceme
ale přidat i další akce. Pro autoturisty bylo upraveno parkoviště
v Bílce.

Jak hodlá město Lovosice přispívat na Milešovce k rozvoji sluţeb
pro turisty?
Město Lovosice je členem Obecně prospěšné společnosti Milešovka, jejímţ cílem je rozvoj turistiky a

Labská paroplavební o.p.s v roce
2011?
Labská paroplavební je obecně
prospěšná společnost, která vznikla z původního sdruţení obcí leţících na Labi mezi městy Roudnicí

Orbis: uznáváme pochybení
>>> Dokončení ze strany 1
A nám se jednalo o nepřerušení
betonáţe skeletu stavby. Změny se
řešily operativně na kontrolních
dnech, protoţe nebyl dostatek
času. My teď stavebnímu úřadu
doloţíme (v souladu se zákonem)
souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a poţádáme o dodatečnou změnu
stavby
před
dokončením.
Uznáváme, ţe
naše pochybení je v tomto
směru jednoznačné, protoţe zákon jasně stanovuje, jak má
tento schvalovací postup fungovat. Stále však zdůrazňuji, ţe jsme
stavbu převzali v nevyhovujícím
stavu a okamţitě jsme byli nuceni
řešit změny, které jsou v podstatě
jen stavební úpravy. Všechny tyto
skutečnosti jsme vysvětlili i na
jednání Rady města 23. března.
Nyní podáme ţádost o změnu
stavby před dokončením,“ dokončil Lukáš Svoboda.
Svoje vyjádření poskytl vedoucí
stavebního úřadu Ing. Petr Soldon.
„K uvedeným údajům doplňuji, ţe
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jsem stavebníka po konzultaci s
památkářem jiţ v listopadu vyzýval
dopisem s upozorněním na nedodrţení výšky stavby. Stavební úřad
stavebníkovi oznámil zahájení
řízení o odstranění stavby dle §129
stavebního zákona.
Zároveň i stavebníka poučil o
podmínkách, za jakých můţe podat ţádost
o dodatečné povolení
z m ě n y
stavby.
Neúplnou
ţ á d o s t
stavební
úřad
jiţ
obdrţel. Chybí některá stanoviska.
Zda nepovolenou změnu stavby
stavební úřad dodatečně povolí,
nemohu bez ukončeného řízení a
všech dokladů říci,“ uvedl Soldon.
„Aniţ bych chtěl chování investora
omlouvat nebo bagatelizovat, vím,
ţe stavba „ORBIS“ svou výškou
dráţdí spousty lidí. Ke zvýšení
stavby došlo zatím z dosud získaných podkladů jen v severozápadní části objektu. Nová úroveň střechy je níţ neţ vršek v tomto místě plánované zeměkoule“.
(Text a foto: hv)

nad Labem aţ Ústím nad Labem.
Hlavním cílem společnosti je zajištění provozování veřejné osobní
lodní dopravy na řece Labi. Flotila
Labské paroplavební společnosti
se skládá z velmi populární
„gastronomické lodě“ Porta Bohemica 1, která je největší turistickou
osobní lodí provozovanou v České
republice a z „vinařské lodě“ Porta
Bohemica 2. Labská paroplavební
společnost zajišťuje provoz na
nejdelší pravidelné lodní lince
v České republice v celkové délce
60 říčních km. Předsedou správní
rady je Kamil Soukup, ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice.
Novým ředitelem se stal 5. dubna
2011 Ing. Martin Matula. „Do Paroplavební společnosti se do dnešního dne zapojily obce: Horní Počaply, Štětí, Roudnice nad Labem,
Travčice/Nučničky,
Litoměřice
(Trasa II.) a Litoměřice, Lovosice,
Velké Ţernoseky, Dolní Zálezly a
Ústí nad Labem – Vaňov,“ uvádí
místostarostka Nováková. „Bude se
jednat i s dalšími městy, která by
mohla do Paroplavební vstoupit,“
dodává.
Slavnostní zahájení plavby je pro
VIP hosty 30. dubna v 10 hodin
v Litoměřicích. Veřejná doprava
podle pravidelného jízdního řádu
začne na 1. máje. Lovosice budou

mít přístavní molo i nadále pronajaté. Vznik nových zastávek se letos
nepředpokládá.
Jak jste spokojena se schváleným rozpočtem, změnila byste
nějaké poloţky?
Schválený rozpočet na rok 2011
byl sestavován velmi důkladně a
došlo v něm k mnoha úsporným
opatřením. V příjmové části rozpočtu na rok 2011 došlo k velkému
poklesu a to především u dotace
na státní správu a u příjmů
z prodeje bytů a nemovitostí. Město si nevytvořilo z prodeje kapitálového majetku v minulých letech
silnou finanční rezervu. Na základě
poklesu příjmů byl při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2011 brán
zřetel na hospodárné vyuţívání
finančních prostředků. Dále byla
přijata úsporná opatření v běţných
výdajích, tj. výdaje na mzdy, energie, reţie, opravy a údrţby.
Byla bych moc ráda, kdyby
v příjmové části rozpočtu byla o
dosti vyšší částka. Na základě tohoto bychom pak mohli u výdajové části posílit poloţky na opravy
školských zařízení, sportovních
zařízení a měli bychom na kofinancování investic, které bychom rádi
v tomto volebním období uskutečnili.
(hz)

Včelařů a včel není nikdy dost
Lovosičtí včelaři měli v KS Lovoš výroční schůzi. Český svaz
včelařů, základní organizace
Lovosice, měl v roce 2010 celkem
37 členů z Lovosic a obcí Číţkovice, Lhotka nad Labem, Malé Ţernoseky, Siřejovice, Sulejovice,
Vchynice a Vrbičany. 4 členové
jsou bez včelstev, 33 členů zazimovalo 613 včelstev.
Stavy včelstev a včelařů lovosické
ZO: 17 včelařů chová do pěti včelstev, 8 včelařů do 10 včelstev,
5 včelařů do 30 včelstev, 1 včelař
má více neţ 30 včelstev a 2 včelaři
mají nad 150 včelstev. Včelaři svědomitě pečují o zdraví včel a spolupracují se Státní veterinární správou v Litoměřicích. Ošetřili 624
včelstev s vyuţitím aplikace léčiva
aerosolem. Med, převáţně květový,
lze v Lovosicích získat přímo u
včelařů. Lovosičtí včelaři propagují
a zajišťují i prodej pastového medu, o který mají zákazníci velký
zájem.

Včelaři podporují všechny metody
chovu včel, jejímţ výsledkem bude
především zlepšení zdravotního
stavu a zlepšení jejich genetických
vlastností. Přáním včelaře je mít
zdravé,
málo
bodavé
včely
s vysokým medným výnosem.
Na výroční schůzi byla projednána
i další spolupráce včelařů nejen
mezi ZO v okrese, ale i s širokou
veřejností o významu chovu včel,
který vţdy patřil i ke kulturní tradici
v naší oblasti. O svých zkušenostech včelaře a aktivitách litoměřických včelařů zajímavě informoval
MUDr. Šumera, předseda ZO Litoměřice
(www.vcelari-zolitomerice.webnode.cz).
Lovosičtí včelaři si nesmírně váţí
práce svých členů a všech, kteří jim
v jejich aktivitách pomáhají. Lovosický dnešek bude i nadále o včelařství informovat. Mladí i důchodci
získají další poznatky o včelaření na
stránkách www.vcelarstvi.cz.
Alois Staněk, Eva Hozmanová
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Oznámení

Město a smogová situace
Smogová situace, její vyhlášení a
opatření
Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy
úroveň znečišťující látkou přesáhne zvláštní imisní limit, při jehoţ
překročení hrozí (jiţ při krátké
expozici) riziko poškození lidského
zdraví nebo poškození ekosystému. Český hydrometeorologický
ústav předává na základě dat
z
automatizovaných měřících
stanic
(nejbliţší
se
nachází
v Litoměřicích) informace o kvalitě
ovzduší v celé ČR. Na jeho internetových stránkách (www.chmi.cz)
lze snadno zjistit index kvality
ovzduší, aktuální hodinové přehledy pro vybrané látky a další informace o kvalitě ovzduší. Na základě
těchto informací vyhlašuje moţnost vzniku a ukončení smogové
situace v rámci ústředního regulačního řádu Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Současně se vznikem smogové situace vyhlásí regulační opatření k omezování
emisí ze stacionárních zdrojů,
které se na znečišťování ovzduší
rozhodujícím způsobem podílejí.
Informaci pro veřejnost o vyhlášení signálu UPOZORNĚNÍ, signálu
REGULACE, signálu VAROVÁNÍ a
jejich odvolání zajišťuje ministerstvo nebo krajský úřad v televizním a rozhlasovém vysílání.
Činnost na území Lovosic a blízkého okolí
Městský úřad vyhlašuje signál
UPOZORNĚNÍ a signál REGULACE,
jejich změny a odvolání v místních
informačních prostředcích (místní
tisk, rozhlas, web). Opatření k
omezování emisí jsou prováděna u

Veřejné zakázky
od května jinak
Radikální změnou prošla Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu v Lovosicích.
Kromě oslovení uzavřeného kruhu uchazečů budou zakázky viset
také na internetových stránkách.
Občané se na webu také dozvědí,
jak nabídky hodnotila komise a jak
byli úspěšní ostatní uchazeči.
Po skončení realizace zakázky
bude zveřejněn závěrečný list
zakázky, ze kterého bude patrné,
zda nedošlo k předraţení nebo
nedodrţení termínu. Zakázku tak
budou moci občané sledovat od
jejího vyhlášení aţ po konečnou
realizaci.
(tuc)
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zdrojů, které se na znečišťování
ovzduší
podílejí
rozhodujícím
způsobem. Od října do konce
března je zabezpečeno nepřetrţité
sledování mnoţství oxidu dusičitého a oxidu siřičitého. Částice PM10
(tzv. polétavý prach), které se nejvíce podílejí na znečištění ovzduší,
jsou
sledovány
celoročně.
V případě, ţe dojde k překročení
imisních limitů, je nejprve vyhlášen
signál UPOZORNĚNÍ. Na základě
předpovědi počasí a dalšího nárůstu znečištění dochází k signálu
REGULACE. Největší regionální
stacionární znečišťovatelé jsou
povinni strpět omezení provozu,
popř. svou činnost zastavit. Provozovny, kterých se omezení týká a
jejichţ zdroje znečištění mají vliv
na úroveň znečištění ovzduší ve
vymezeném území pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10,
jsou uvedeny v Příloze Krajského
regulačního úřadu Ústeckého
kraje.
Upozornění a doporučení pro
občany
Pokud dojde k vyhlášení signálu
REGULACE, je vhodné omezit pohyb venku, zvláště pak v ranních
hodinách, omezit větší fyzickou
aktivitu a větrání. Smog můţe
způsobit záněty dýchacích cest,
větší počet astmatických záchvatů
a respiračních potíţí, dráţdění očí
aţ záněty spojivek a při častém
opakování u citlivých jedinců dokonce sníţení délky ţivota. Smogem jsou ohroţeny především
malé děti a starší lidé, těhotné
ţeny, alergici a astmatici.
(jv, odbor životního prostředí MěÚ Lovosice)

Do MŠ se přišlo zapsat
více dětí neţ v roce 2010

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhly v Lovosicích zápisy do mateřských škol pro školní rok
2011/2012. Do všech 3 MŠ přišlo
v Lovosicích celkem 134 dětí
s rodiči, tedy více neţ v roce
2010. „Byly mezi nimi i děti, které
nedosáhly ještě věku 3 let, děti
maminek na mateřské dovolené
nebo ţadatelé nemající trvalý pobyt v Lovosicích“, uvedla Alena
Zelenková z Městského úřadu
v Lovosicích.
Ředitelky mateřských škol mají na
vydání rozhodnutí o přijetí jeden
měsíc. Počet přijatých dětí bude
znám aţ po uzávěrce tohoto čísla
měsíčníku.
(hz)

Poštu z radnice roznášejí
Lovosičanům stráţníci
Od dubna po Lovosicích roznášejí poštovní zásilky odeslané
radnicí lovosickým občanům
městští stráţníci. Tento způsob
se týká všech druhů doručení.
„Hlavním důvodem je úspora
nákladů na poštovném. Tímto
krokem bychom měli ušetřit aţ
150 tisíc korun,“ uvedla Lenka
Lízlová, starostka Lovosic. Dalším
přínosem by měla být větší úspěšnost doručení hlavně u doporučených zásilek, protoţe prostřednictvím městské policie se bude doručovat i v sobotu do 12 hodin. Na
radnici se domnívají, ţe se tímto
způsobem bude dařit doručovat i
„problémovým“ adresátům. „Stejně

jako jiná města jsme i my přijali
svoje pravidla. U obyčejné zásilky ji
stráţník jednoduše vhodí do
schránky. U doručování doporučených zásilek, zásilek do vlastních
rukou či zásilek, které můţe převzít
zmocněnec, je nutné dodrţovat
metodiku doručování správních
písemností dle zákona. To znamená, ţe pokud adresát není zastiţen,
musím městské policii oznámit,
kde bude zásilka uloţena a termín
její vyzvednutí. Jedná se o totoţný
způsob, jaký známe u České pošty,“ vysvětlila Jana Hejdová, vedoucí odboru správního a vnitřních
věcí na městském úřadu v Lovosicích.
(tuc)

„Zeleně“ úřadují i v Lovosicích
Lovosická radnice se připojí
k projektu „Zelený úřad“,
kterým
se
města
hlásí
k šetrnému hospodaření a při
němţ je brán ohled na dopad na
ţivotní prostředí.
„Jde o další úsporné opatření na
městském
úřadě.
Spočívá
v pouţívání recyklovaného papíru,
úsporných ţárovek, třídění odpadu
či energetické úspoře při nákupu
nových přístrojů a mycích prostředků,
které
jsou
šetrné
k prostředí, v němţ ţijeme. Směrnice, která zelené úřadování zaměstnancům města ukládá, je
připravena
tak,
aby
došlo
k postupnému nahrazení neúspor-

ných materiálů úspornými. Nejde
tak o ţádnou revoluci, ale o plynulý přechod k šetrným produktům
na ţivotní prostředí,“ přiblíţila celý
projekt místostarostka Lovosic
Vladimíra Nováková.
Zeleně
úřadují
například
v Olomouci, Uherském Hradišti
nebo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Projekt nespočívá
jen v pořizování ekologicky citlivých produktů, ale také ve změně
chování úředníků. „Jde například o
zavedení oboustranného tisku
nebo o změny v oblastech hospodaření s energií vynaloţenou na
osvětlení a vytápění,“ dodala Nováková.
(tuc)

Omezení dopravy je časově posunuto
V únorovém vydání Lovosického dneška jsme informovali o připravovaném omezení dopravy (konec dubna) v Terezínské ulici v prostoru
můstku přes Modlu (silnice I/15 u Lovochemie) a to z důvodu realizace
protipovodňových opatření průmyslové zóny. Jak jsme se dozvěděli
z kompetentních zdrojů, došlo k nespecifikovanému časovému posunu.
Důvodem je investorem (Povodí Labe) nedokončené vyřízení
záleţitosti s pozemky a také ekologický problém s havraní kolonií. Vše
vypadá na druhou polovinu roku, konkrétní termín zatím není určen.

• Rozhlas prošel revizí •
Na přelomu března a dubna
proběhla v Lovosicích revize
„městského rozhlasu“ neboli
informačního výstraţného a
varovacího systému (IVVS). Šlo
o pravidelnou údrţbu.
„Vzhledem k důleţitosti zařízení
se musí revize provádět periodicky
kaţdý rok. U nás je to vţdy
v tomto období,“ sdělila Jana
Hejdová, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí na Městském

úřadě v Lovosicích. „IVVS je ve
městě vyuţíván třikrát týdně, a to
od středy do pátku. V případě
naléhavých zpráv pochopitelně
hlásíme
okamţitě,“
doplnila
Hejdová.
Výhledově je uvaţováno o rozšíření pokrytí systému do dalších
míst ve městě. Jedná se o ulice
Kostelní, Terezínská, Přívozní, a
Jabloňová alej. Vše ovšem závisí
na financích.
(tuc)
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Servis
Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích
se uskutečnilo 24. března druhé letošní
slavnostní přivítání nových občánků
Lovosic. Z patnácti novorozenců bylo
šest kluků a devět holčiček. Občánky
mezi nás přivítal pověřený zastupitel
Milan Šramota, dále matrikářka Hana
Beránková a svým vystoupením i děti
z MŠ Sady pionýrů. Ve druhé skupině
bylo s maminkou i první miminko Lovosic narozené v roce 2011 Liliana Horvátová (narodila se 3. ledna v litoměřické
porodnici, na fotografii je s maminkou
Kamilou a jejím přítelem Ondřejem).

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

Od - do:

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

Stanoviště:

18.

4. 5. – 5. 5.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

19.

11. 5. – 12. 5.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

20.

18. 5. – 19. 5.

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

21.

25. 5. – 26. 5.

Oslavy svátků




Zleva: Petr Soldatek, Vanda Táborská, Eliška Dušánková a Kateřina Kopecká.



Neděle 1. května – OSLAVA 1. MÁJE
14:30 Hudební skupina Petra Vrány
15:00 Zahájení – Josef Šenfeld
Volná zábava
17:00 Ukončení
Občerstvení zajištěno
Pátek 6. května – UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
10:00 U pamětní desky v ulici 8. května
10:20 Václavské náměstí u pomníku
11:00 Na městském hřbitově
Sobota 7. května – TRADIČNÍ MÁJOVÁ VESELICE
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
ATYP Litoměřice
Sál KS Lovoš, od 20:00 hodin, vstup volný
Pořádají: Sociální demokraté v Lovosicích
Neděle 8. května – TURNAJ OSVOBOZENÍ
Turnaj v kopané ţáků, od 9:00 hodin
Stadion kopané v Lovosicích

Přihlaste své děti na příměstské tábory
Pro ty, kteří ještě nevědí kam o prázdninách, nabízíme příměstský tábor v termínech : 25. 7. - 29. 7.,
1. 8. - 5. 8., 8. 8. - 12. 8., 15. 8. - 19. 8.
Přihlásit se je nutné nejpozději do konce května.
Kromě zmíněných táborů vyjíţdíme s dětmi na letní
tábor do Jívky v termínu 16. - 23. 7.
Zleva: Jaroslav Svoboda, Kateřina Nováková, Jakub Šrámek, Liliana Horvátová a Ema
Dvořáková.

Zleva: Tomáš Neudek, Petr Sedlák, Václav Grindler, Michal Malý a Gabriela Forchtnerová.
(Text a 4x foto: Miroslav Hvorka)
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Pěstounské a osvojitelské rodiny hledají
pomocníky pro doučování dětí
Pomocníky, kteří by doučovali
děti v pěstounských a osvojitelských rodinách na Lovosicku hledá Poradna pro náhradní rodinnou
péči (PNRP). Činnost se hodí například pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří mají
talent pro práci s dětmi, rádi získají
nové zkušenosti a chtějí pomoci.
Doučování je projektem PNRP
v Litoměřicích, která zajistí doučovatelům odborné zázemí i finanční
ohodnocení. Děti v náhradní rodinné péči mívají se školou často
potíţe a doučování je šance, jak
jim pomoci. Pomáhá jim lépe zvládat nároky školy, zbavuje je stra-

chu z neúspěchu, sluţba také přináší odlehčení rodičům. Doučování probíhá v rodině, doučovatel
navštěvuje dítě pravidelně jednou
aţ dvakrát týdně a pomáhá mu
s přípravou a pochopením probírané látky. Sluţba je pro rodiny
zdarma.
Podrobné informace o sluţbě
doučování získáte od koordinátorky sluţby na uvedených kontaktech:
Tel.: 731 402 407
E-mail: maskova@cpr-terezin.cz
Více o činnosti Poradny najdete na
www.cpr-terezin.cz
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Školáci

Do lovosického gymnázia přijeli studenti z Portugalska
V roce 2009 byl zahájen dvoustranný projekt Česko a Portugalsko – podobnosti a rozdíly
dvou zemí EU. Do projektu se
z české strany zapojilo Gymnázium Lovosice a z portugalské
Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade z Porta. Cílem
bylo, aby ţáci hledáním podobností a rozdílů dvou evropských
zemí zlepšili své znalosti cizího
jazyka - angličtiny, a také povzbudit ţáky, aby se učili cizí
jazyky jako prostředek k pochopení jiných kultur.
V průběhu projektu se také měli
naučit pouţívat moderní informační a komunikační technologie jako
zdroj informací pro svůj osobní
rozvoj.
Lovosičtí studenti navštívili školu
v portugalském městě Portu loni a

Bratři Kopáčkovi
zaváleli
Ve dnech 1. aţ 3. dubna se bratři Jonáš a Matouš Kopáčkovi, ţáci
ZUŠ Lovosice, zúčastnili soutěţe
dechových nástrojů s mezinárodní účastí PRO BOHEMIA
Ostrava 2011.
Chlapci nezklamali a udělali svým
učitelům i našemu městu velkou
radost. V 1. kategorii Dechové nástroje dřevěné obsadil Matouš
Kopáček v konkurenci 26 soutěţících 2. místo ve hře na klarinet
(učitel – MgA. Tomáš Kopáček).
Jeho bratr Jonáš ve 2. kategorii
Dechové nástroje ţesťové, kde
soutěţilo 21 ţáků, hru na trubku
vyhrál (učitel - MgA. Jiří Lhotský).
Jonáš se ještě připravuje na další
mezinárodní soutěţ, která se uskuteční v Brně.
(hz)

V lovosické ZUŠce zpívá
nový sbor GOSPEL i pop
Základní umělecká škola Lovosice zaloţila v únoru 2011 pěvecký
sbor se zaměřením na Gospel a
populární hudbu. Jedná se o
první sbor tohoto typu v historii
školy.
Sbor má v současné době
14 členů ve věku od 9 do 18 let
(2 kluci a 12 dívek). Schází se jednou týdně, kaţdou středu od 17:30
do 19:00 hodin. Zájemci se mohou
přihlásit u Jakuba Kocha, učitele
zpěvu v ZUŠ, v úterý, ve středu
a v pátek v době od 13 do 17 hodin.
(hz)
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Foto: Miroslav Hvorka

v sobotu 2. dubna přiletěla skupina
20 portugalských studentů se svými pedagogy do Čech. O víkendu
navštívili Prahu a Litoměřice a

v pondělí 4. dubna byli očekáváni
na lovosické radnici. Mladí Portugalci byli uvítáni vedením radnice a
poté se slova ujal ředitel lovosické-

ho gymnázia Miloš Štyks. Seznámil
českou stranu s projektem a programem návštěvníků na další dny.
Skupina měla před sebou celodenní exkurzi do papíren ve Štětí a
návštěvu automobilky v Mladé
Boleslavi. Poté měli studenti pracovat na výstupech pro projekt.
„Lovosice jsou bránou do Českého středohoří,“ uvedla starostka
Lenka Lízlová a krátce mladé lidi
seznámila s historií města a jeho
okolí. Hosty v dalších dnech čekala
návštěva zámku Libochovice, prohlídka Národního památníku Terezín i výstup na nejvyšší horu Českého středohoří - Milešovku. Po
skončení oficiální části si studenti
prošli budovu radnice, navštívili
novou obřadní síň a obdivovali
architektonické propojení staré a
nové radnice.
(hz)

Pohádkové nocování v ZŠ Sady pionýrů
Naše
škola
otevřela
v pátek 1. dubna své dveře v odpoledních hodinách dětem, které přicházely za nočním dobrodruţstvím.
Probíhající
„Noc s Andersenem“
přilákala začínající malé
čtenáře z prvních tříd.
36 dětí zhlédlo divadelní
představení
připravené
svými spoluţáky, opeklo si
buřtíky
a
vydalo
se
s lampiony na Osmičku,
aby podepsalo slib, kterým
se zavázalo, ţe budou po celý
příští rok pravidelně číst. Děti přivítal duch pana Andersena a popřál
jim společně s Václavem Čtvrtkem
krásnou pohádkovou noc. Číst

přijela také naše paní ředitelka
Jana Laštovková. Kaţdému spáči
přivezla sladkost a laskavá slova.
Poznávání pohádkových bytostí a
postaviček v tmavých zákoutích

naší školy se pro některé
děti stalo téměř nepřekonatelnou překáţkou.
V záři baterek se chodby
jevily strašidelně a tajemně. Děti si postavičky
zapamatovaly a nakreslily. Z obrázků vystavíme
pěkné leporelo.
Ráno se spáči probouzeli za zvuků hudby a
písniček z večerníčků.
Pomalu vylézali z pelíšků
a trousili se na snídani.
V závěru se všichni sešli
v tělocvičně a rozloučili se pohádkou. Kaţdý ţáček dostal pohlednici
zhotovenou
pro
„Noc
s Andersenem“ a jiné drobnosti.
Miluše Králíčková

   Kdyţ z nebe prší bonbony   
Do sálu KS Lovoš přicházely
v sobotu 2. dubna maminky i
babičky s malými i staršími ratolestmi (tatínků bylo poskrovnu).
Děti byly převáţně v maskách, a
to opravdu všeho druhu.
Nejvíce bylo princezen, kouzelnic
a víl, ale hodně bylo i různých
motýlků, broučků či lesních zvířátek. Pánové dávali přednost muţným zjevům: rojili se mušketýři,
piráti nebo tygr.
Křepčení zahájil Fešák Píno, pustil
dětem hudbu a hned s nimi navázal kontakt. Dobrou náladu, radost
a smích ještě zvýšila jeho kama-

rádka, milovnice bonbonů Bóňa
Bon Bóňa.
Na jevišti byl v bazénu přítomen i
letní sněhulák s mrkvovým nosem.
Smích, zábava, hudba, tanec a
spousta soutěţí o ceny potěšily
fešáky a fešandy, jak děti Fešák
Píno nazýval. Poté děti zavolaly
kouzelníka Ríšu (Richarda Nedvěda), který jim předvedl pěknou
řádku kouzel a některá kouzla je i
učil. Bóňa Bon Bóňa pak tvrdila, ţe
umí taky čarovat a vyčarovala
bonbony pro všechny děti, které
ještě dostaly DVD s pohádkou a
časopis.
(hz, foto: hv)
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Velikonoční výstava plná kraslic a perníčků v Lovoši

Ve velkém sále KS Lovoš se ve
dnech 11. – 14. dubna uskutečnila tradiční Velikonoční výstava.
V pondělí 11. 4. ji zahájily vystoupením roztomilé malé maţoretky z Libochovic. Návštěvníci letos mohli poprvé spatřit
kouzelnou
jarní
vesničku
s figurkami ze šustí.
„Nejtěţší je vymyslet pro figurky
novou činnost,“ říká stvořitelka
této krásy Dagmar Zöldová. Malí
lidé pracují na polích, hrají na píšťaly, vynášejí Moranu a třeba i loví
ryby. Zájemci také viděli stovky
kraslic od nejmenších křepelčích
po veliká vejce pštrosí; vajíčka jsou
zdobena tou nejrůznější technikou,
zajímavá byla vejce s cibulákovými
motivy. K inspiraci byly také obrázky malované na skle i paličkované
obrázky. Opět na výstavě nechybě-

Foto: Miroslav Hvorka

ly ukázky maďarského folklóru
z lovosické organizace Svazu Maďarů ţijících v českých zemích.
Po celou dobu výstavy tu členky

Blue Effect a Radim Hladík zahrají za Saunou

Večer plný bigbítové klasiky čeká nejen na Lovosičany v sobotu
7. května. Pod širým nebem za Sauna Barem totiţ od 19 hodin vystoupí famózní kytarista Radim Hladík se svou kapelou Blue Effect. Po
koncertě bude přítomné aţ do půlnoci bavit litoměřická parta
Vintage Retro, která si dělá radost hraním zásadních písní rockové
historie. Zaznějí tak například Led Zeppelin, Deep Purple, Cream, Uriah
Heep, Jimi Hendrix, Faith no More, Pearl Jam a další.
(tuc)

Noc kostelů v Lovosicích
Jiţ podruhé se v ČR uskuteční
akce Noc kostelů a v jejím rámci
se v pátek dne 27. května podruhé otevře návštěvníkům také
Mírový kostel v ulici Karla Maličkého v Lovosicích.
Smyslem akce, která se poprvé
uskutečnila roku 2005 ve Vídni a
od té doby se úspěšně šíří, je připomenout jak věřícím tak ateistům, ţe kostel je pro kaţdého, a
současně přiblíţit křesťanství široké veřejnosti jako ţivou, zajímavou
a moderní víru, kterou ţijí normální lidé.
„Přijďte se do našeho kostela
podívat a zeptat se na všechno, co

vás zajímá, nebo si kostel jen prohlédnout,“ zve paní farářka Církve
československé husitské Libuše
Mikušková.
„V podvečerním čase od 17 hodin zazní koncert zpěvačky Dany
Krausové z Prahy, která nám zazpívá duchovní písně a spirituály. Tím
se však připravený program nevyčerpává. Protoţe se celá akce nazývá Noc kostelů, bude v pozdním
čase od 21 hodin následovat ještě
vystoupení pěveckého souboru
lovosického gymnázia In flagranti,
který vede Mgr. Pavla Linková,“
dodává paní Mikušková.

Program DDM Elko na „Čarodějnice“
sobota 30. 4. 2011
17:00 - 17:45 • hudební skupina učitelů ZUŠ Lovosice
18:00 - 19:00 • ENKLAVA
19:15 - 20:00 • pohybová vystoupení dětí
• volba MISS ČARODĚJNICE
20:00 - 21:30 • NESTEL POSTEL + OHŇOVÁ SHOW
20:30
• ZAPÁLENÍ OHNĚ - upálení čarodějnice
22:00
• PARADOX
24:00
• ZÁVĚR - uhašení ohně

Duben 2011

(hz)

o.s. Šance i další malérečky předváděly zájemcům zdobení kraslic a
velikonočních perníčků. Vystavena
byla dokonce i perníková chaloup-

ka a překrásné perníčky - vajíčka
s krajkovým dekorem. K dispozici
byly mnohé další velikonoční předměty, různá zvířátka (zajíčkové,
kuřátka, kachničky), zápichy ze
slaného těsta do velikonočních
zátiší a krásné velikonoční věnce
z buxusu a vajíček. Věnce pocházely z dílen ţáků středních škol
z Poděbrad, se kterými navázalo o.
s. Šance letos spolupráci. Většinu
předmětů si návštěvníci mohli za
lidové ceny i zakoupit. Na výstavě
se podílela také MŠ Chotiměř.
„Návštěvnost výstavy byla letos
poměrně vysoká, přišly děti ze
všech mateřských škol, mnohé
třídy ze „základek“ i dospělí občané Lovosic,“ sdělila Boţena Plicková, předsedkyně o.s. Šance, která si
pochvalovala dobrou spolupráci
s vedením KS Lovoš.
(hz)

Vitacit s Láďou Kříţkem potěšil
metalová srdce
Fanoušci heavy metalu
90. let minulého století
se sešli v sobotu 16.
dubna v Rock klubu
Gambrinus na koncertě
dnes jiţ legendární kapely Vitacit.
Skupina v čele s někdejším stříbrným slavíkem
Ladislavem Kříţkem naservírovala
přítomným
své největší hity. Nechyběly skladby Drákula,
Snad odpustíš nebo Já
chci se ptát, která pro
velký úspěch zazněla
hned dvakrát, podruhé
jako přídavek. Ladislav
Kříţek pověstné zlato v
hrdle stále má a rozhodně pořád patří mezi špičkové zpěváky na naší rockové scéně. Stovka
fanoušků se dobře bavila a zavzpomínala.
(Text a foto: tuc)

Program Kulturního střediska Lovoš
1. května - OSLAVA 1. MÁJE - Areál Lesoparku Osmička
10:00 - Koncert Dechového orchestru KS Lovoš
12:00 - Hudební skupina MARACAS
hosté: Semínka
Moderátor rádia Beet - Tomáš Morávek
Soutěţe dětí ve zpěvu o drobné ceny
14:00 - Tomáš Linka se skupinou PŘÍMÁ LINKA
7. května - BLUE EFFECT & VINTAGE RETRO - Sauna Bar, od 19:00
9. května - PŮL ROKU NA ISLANDU - Geografická přednáška
11. května - ZÁMĚNA - Divadelní představení
12 května - KAT MYDLÁŘ - Zájezdové představení
13. května - ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU - KS Lovoš, od 17:00
19. května - SWINGOVÁ KAVÁRNA - KS Lovoš, od 17:00
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Sport

Lovosičtí karatisté uspořádali mistrovství
Letošní Mistrovství ČR v karate
dospělých a masters bylo pořádáno netradičně v lovosické
sportovní hale Chemik. Soutěţení proběhlo v úţasné divácké
atmosféře a bylo ozdobeno špičkovými výkony těch nejlepších
závodníků z celé republiky.
Nad šampionátem převzala záštitu starostka města Bc. Lenka Lízlová. Akce měla nejen velmi kvalitní
úroveň v zápasech i rozhodování,
ale i skvělou organizaci, jakou na
svých soutěţích nabízí jejich tradiční pořadatel v ústeckém regionu Shotokan Klub Rajchert Sport
Union Ústí nad Labem a Lovosice.
„Další akcí, která se bude konat na
stejném místě, bude 21. května
Májový pohár nadějí a Národní

pohár ČR. Klání se zúčastní celý lovosický klub nejen jako pořadatel, ale i jako soutěţící,“ uvedl

Josef Rajchert, šéftrenér lovosických karatistů.

jejich konci se zlaté medaile opravdu zhoupnou na našem krku. Máme to dobře rozjeté a nejcennější
placky nehodláme nechat nikomu
jinému,“ dodal odhodlaně reprezentant a nejlepší střelec extraligy
lovosický
Jiří
Motl,
který
v nadstavbě rozdává jeden dres za
druhým.
Vedení týmu totiţ pro fanoušky
připravilo tombolu, kdy si kaţdý
při vstupu můţe za deset korun
nakoupit lístky, které se v poločase
vylosují. Jeden šťastlivec si můţe
svléknout z dresu kteréhokoli hráče v poli a druhý můţe jít s vybraným hráčem na večeři. Šanci pro
cennou relikvii tak má kaţdý do
konce nadstavby.

Dne 1. června se i v Česku
uskuteční pod patronací Českého olympijského výboru Evropský plavecký den (European
Day of Swimming).
Této akce se mohou zúčastnit
všechny obce a města v Evropě,
která mají k dispozici plavecký
bazén nebo otevřené koupaliště s
délkou 25 m, 50 m nebo 100 m.
Kaţdá soutěţící obec nebo město
bude zařazeno do jedné z pěti
kategorií podle počtu obyvatel –
do 1.000 obyvatel, do 5.000 obyvatel, do 20.000 obyvatel (do této
kategorie patří i Lovosice), do
100.000 obyvatel, a nad 100.000
obyvatel.
Poplave se trať 100 m volný
způsob. Kaţdý můţe plavat jen
jednou. Nejedná se o štafetu,
proto mohou být mezi starty
přestávky. Start soutěţe je ve
středu 1. 6. 2011 v 8 hodin, soutěţ
končí tentýţ den ve 22 hodin.
Soutěţe se můţe zúčastnit kaţdý,
kdo má v obci (v tomto případě v
Lovosicích) trvalé nebo přechodné
bydliště. Umístění obcí se v kaţdé
kategorii stanoví podle počtu
startujících osob.
Volný způsob znamená, ţe závodník můţe plavat jakýmkoliv
způsobem, nesmí ale chodit po
dně (můţe se však postavit) a
musí se na kaţdé straně bazénu
dotknout stěny jakoukoliv částí
těla.
Organizačním garantem soutěţe
v Lovosicích je Plavecký klub Lovosice (PKLo). Pro soutěţ budou
v první červnový den po celých 14
hodin k dispozici dvě dráhy. V
době soutěţe budou u bazénu
vţdy nejméně dva členové plaveckého oddílu, kteří postupně zapíší
kaţdého ze startujících do startovní listiny (jméno, příjmení, rok
narození) a poté mu změří čas,
který zaznamenají. Zapíší si také,
má-li účastník zájem o certifikát,
potvrzující jeho start včetně dosaţeného času. Ten si budou moci
účastníci, kteří se o něj před startem přihlásí, do deseti dnů po
odplavání vyzvednout aţ do konce června vţdy v pondělí a v pátek
od 17 do 19 hodin ve vstupní hale
bazénu. Město Lovosice, TJ Lovochemie i PKLo věří, ţe se Lovosice
jako plavecké město mezi ostatními účastníky neztratí.

(pp)

František Ptáček, PKLo

(Text: tuc, foto: archiv klubu)

5. ročník Skokanského a vrhačského mítinku
se za účasti české špičky uskuteční 14. 5. 2011 od 12.00 hodin
na stadionu Míru v Lovosicích.
Přímo na ploše bude zajištěno občerstvení pro závodníky a pro příchozí diváky.
Jako kaţdý rok bude co k vidění.
Skokanské disciplíny - muţi: výška, dálka a trojskok.
Skokanské disciplíny - ţeny: výška a dálka.
Vrhačské disciplíny - muţi i ţeny: koule, disk, kladivo a oštěp.
Domácí oddíl bude zastoupen Janem Sommerschuhem, stříbrným z loňského mistrovství ČR muţů
ve výšce s osobním rekordem 220 cm.
Z české špičky se představí lovosická odchovankyně závodící za USK Praha Oldřiška Marešová s osobním
rekordem ve výšce 190 cm, dále pak široká špička českých vrhačů, z nichţ řada byla účastníky
ME, MS či OH.
„Pokud se vše podaří a nebude jejich závodní program jinak narušen, tak bychom tu mohli přivítat třeba i
diskařku Věru Cechlovou nebo výškaře Jardu Bábu,“ upozornil na známá jména, na která také zve diváky
Miroslav Pavlík z pořadatelského TJ Lovochemie Lovosice.

Házenkáři stále útočí na zlato
Lovosičtí házenkáři jdou tvrdě
za svým snem. Tím není nic jiného neţ zlatý kov na konci letošního ročníku extraligy házené.
Základní část sice ukončili na
druhém místě, ale rázem se objevili znovu v jejím vedení. Historický výsledek mají nadosah!
Po základní části se soutěţ rozdělila na první a druhou šestici. Souboj o prvenství v tabulce tak částečně začal nanovo, protoţe soupeři spolu musí znovu odehrát dva
vzájemné zápasy. Do tabulky se
však uţ započítaly body z utkání
v základní části, takţe tým
HK .A.S.A. Město Lovosice byl znovu
na
če l e,
v šak
j en
s jednobodovým náskokem na
sestavu ze Zubří. V době uzávěrky

tohoto čísla měl lovosický celek za
sebou první trojici nadstavbových
zápasů a před sebou netradičně na
velikonoční pondělí domácí duel
s Karvinou.
Nadstavbu Lovosice zahájily vítězně doma se soupeřem z Plzně,
kterého
přehrály
22:20.
V následujícím týdnu je potkala
senzačně vydřená remíza 28:28
s jedním z lídrů Gumárny Zubří.
Doma pak před domácím publikem smetli celek z Hranic jednoznačně 28:21. „Ke konci základní
části jsme opravdu nehráli tak
přesvědčivě, abychom si zlato
zaslouţili. Nikdo z nás ale netouţí
po ničem jiném a fanouškům to
hodláme dokázat. Před námi je
ještě dost utkání, ale věřím, ţe na

Evropský plavecký
den
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