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Aktuality
Dětská hřiště prošla
revizí
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Městští stráţníci
budou slouţit nonstop

Ve větším bezpečí by měli být
obyvatelé Lovosic. Městská policie totiţ na základě rozhodnutí
zastupitelstva a schválení rozpočtu hledá devátého člena sboru. Po jeho přijetí budou stráţníci
v ulicích města 24 hodin denně.
Tento krok má zajistit větší bezpečí obyvatel i jejich majetku. Stráţníci se mají zaměřit také více na okrajové části města.
V budoucnu by stráţníci mohli
vypomáhat také v okolních obcích.
„Uvaţujeme o spolupráci s Malými
Ţernoseky nebo Vchynicemi, do
těchto obcí by mohli naši stráţníci
zajíţdět,“ nastínil plány lovosický
radní Jan Landa.
(tuc)

Aktuality
Dny maďarské kultury
v Lovosicích
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Fotostrana
Čarodějnice a 1. máj
na Osmičce

4|

Oprava propadlé komunikace
U Nadjezdu finišuje
Opakovaně propadlá komunikace v lovosické ulici U Nadjezdu bude do konce května kompletně opravená.

došlo
na
dvou
místech
k opětovným propadům nově
vydláţděné komunikace,“ popsal
celý „příběh“ propadající se komu-

„Před započetím realizace dotačního projektu bylo několikrát jednáno s firmami o nevyhovujícím aţ
havarijním stavu kanalizace v této
ulici. V minulosti zde došlo opakovaně k několika propadům. Byli
jsme ubezpečeni, ţe stav kanalizace je vyhovující. Na konci listopadu
2010 byla dokončena jedna z etap
projektu „Zvýšení kvality ţivota
obyvatel a fyzického prostředí
místní části města Lovosice“. Následně pak počátkem ledna 2011

nikace Martin Dlouhý, vedoucí
odboru regionálního rozvoje a
správy města na Městském úřadě
v Lovosicích.
Město Lovosice ihned vstoupilo
do jednání a byl dohodnut termín
dokončení poloţení nové kanalizace a uvedení do původního stavu k
31. květnu. „Vše jde k tíţi dodavatele stavby, tudíţ město nehradí u
této havarijní opravy ţádné finanční prostředky,“ dodala starostka
města Lenka Lízlová. (tuc, foto: hv)

Lovosice mají nový
městský web

Lovosická radnice v těchto
dnech dokončuje nový webový
portál.
„Město provozovalo na internetu
několik stránek. Nyní je všechny
sjednotíme pod jedny. Cílem je
také jejich zpřehlednění a zatraktivnění. Staré stránky byly chaotické a
nereflektovaly současné moţnosti
práce s internetem,“ řekl k novému
webu lovosický radní Jan Piegl ml.
Na stránkách www.meulovo.cz
budou nyní existovat tři základní
informační balíky. Jeden se zaměřením na občany města, druhý na
turisty a poslední na podnikatelskou veřejnost. „Stránky ještě doplníme o kalendář akcí pořádaných
na území města. Také zde budou
fungovat ankety, ve kterých se
budou moci občané vyjadřovat
k různým tématům,“ dodal Piegl.
V současné době vrcholí zkušební
provoz a stránky jsou připravovány
na ostré spuštění. Radnice proto
prosí o prominutí případných výpadků.
(tuc)
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Nový systém nakládání s odpady pro ţivnostníky
Město
Lovosice
přistupuje
k efektivnějšímu způsobu odpadového hospodaření týkající se
drobných ţivnostníků.
„K tomuto kroku nás vede fakt, ţe
jsme vloni na svoz odpadů od
občanů města dopláceli 3,8 milionu korun. Nádoby na komunální i
separovaný odpad jsou určeny
výhradně pro fyzické osoby, které

kaţdoročně platí poplatek ve výši
492 korun. V případě, ţe tyto nádoby vyuţívají i ţivnostníci, dopouštějí se správního deliktu zneuţití systému zavedeného městem
pro nakládání s komunálním odpadem,“ vysvětlil František Budský,
vedoucí odboru ţivotního prostředí na MěÚ v Lovosicích.
Dokončení na straně 5 >>>

Sport
Házenkářům chybí
krůček k titulu
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
s přicházejícím létem
je ještě viditelnější
problém, který nás
občany Lovosic trápí
nejvíce.
Doprava.
Nedostavěná dálnice
a s ní spojený nárůst dopravy přes
město škodí našemu majetku,
ţivotnímu prostředí, ale především
zdraví. Celá řada z Vás se mě ptá,
co s tím město dělá, jaké kroky činí
v tom, aby dálnice byla co nejdříve
dostavena a aby dopady dopravní
zátěţe byly co nejmenší.
Nesedíme s rukama v klíně.
Stavební odbor pod vedením Ing.
Soldona pečlivě připravuje podklady
pro
územní
rozhodnutí
k výstavbě zbývající části dálnice.
Naše
kroky
konzultujeme
s Ministerstvem dopravy, abychom
zúţili prostor pro případné námitky
ze strany ekologických aktivistů.
V rámci omezení negativních
dopadů má městská policie za úkol
více kontrolovat, zda kamiony
nezneuţívají průjezd městem nebo
objízdné trasy přes Nové Klapý a
Holoubkov. Město také na svých
stránkách zveřejňuje aktuální stav
znečištění ovzduší a myslím si, ţe
doprava je v současné době největším znečišťovatelem.
Na pořadu dne je také jednání
s ministerstvem dopravy o moţných kompenzacích za ztráty, které
nám nedostavěná dálnice způsobuje. Také bychom si jiţ konečně
zaslouţili závazný termín dostavby
dálnice. V ústecké čtvrti Vaňov lidé
upozornili na problém dopravy
zablokováním silnice na několik
hodin. Jsem zastánce jednání a
kompromisů, ale v případě protahujícího se neřešení této situace
jsem připravena podpořit i občanskou neposlušnost.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz

Město bude informovat
občany o stavu ovzduší
Na základě usnesení Rady města Lovosice je připravováno
zveřejňování dat o měření stavu
ovzduší na webových stránkách
města www.meulovo.cz. Zatím
budou zveřejňovány hodnoty
SO2, NOx a PM10.
„Na budově městského úřadu je
instalováno několik přístrojů na
měření kvality ovzduší, které jsou
ve vlastnictví společností Glanzstoff Bohemia a Lovochemie
v ceně stovek tisíc korun. Tyto
přístroje
obsluhuje
pracovník
Zdravotního ústavu v Ústí nad
Labem, který k nám jezdí denně
odebírat vzorky,“ sdělila Lenka
Lízlová, starostka Lovosic.
K tomuto kroku Lovosičtí přistupují na základě zákonné povinnosti informovat obyvatelstvo o stavu
ovzduší. „Mezi největší rizika pro
obyvatele Lovosic patří vzdušný

aerosol, tzv. polétavý prach. U
těchto částic dochází ve městě
dlouhodobě k překračování limitů,“ uvedl František Budský, vedoucí odboru ţivotního prostředí
na lovosické radnici.
Většina zveřejněných hodnot má
souvislost s automobilovou dopravou. Na webu města bude zveřejněna aktuální hodnota SO2 a NOx,
která bude automaticky po půlhodině aktualizována. „U polétavého
prachu budou výsledky opoţděny
zhruba o týden, neboť nedisponujeme přístrojem na kontinuální
měření hodnot. Vzhledem k tomu,
ţe u polétavého prachu dochází
k minimálním výkyvům na křivce,
bude moţno si ze zveřejněných
hodnot a s přihlédnutím k ostatním hodnotám udělat obrázek o
stavu ovzduší ve městě,“ vysvětlil
František Budský.
(tuc)

Ocenění pro RC Mozaika
Rodinné centrum Mozaika z Lovosic bylo
v minulých dnech oceněno za svůj přínos
veřejnosti. Spolu s devíti
dalšími
organizacemi
z Ústeckého kraje bylo
oceněno
certifikátem
„Společnost
přátelská
rodině“. Tento certifikát
uděluje Síť mateřských
center spolu s Ústeckým
krajem.
Slavnostní vyhlášení výsledků
pod záštitou hejtmanky Ústeckého
kraje, Jany Vaňhové, proběhlo 30.
dubna 2011 v Ústí nad Labem na
Větruši.
„Ocenění má pro nás nesmírný
význam a bylo pro nás i velkým

překvapením. Je pro nás především důkazem, ţe naše práce má
smysl a měli bychom v ní i přes
veškeré překáţky vytrvat,“ řekla
k udělenému ocenění předsedkyně Mozaika o.s. Alena Ptáčková.
Martina Čermáková

Okolím Lovoše putovalo 600 lidí
Obrovský zájem turistů zaznamenal letošní Pochod okolím Lovoše. Na
trasu oblíbeného jarního pochodu vyrazilo
zhruba šest set
lidí. Kromě příjemného počasí byla
jedním z hlavních lákadel také
letošní trasa. Ta byla zaměřena na
prohlídku staveniště dálnice D8 v
Českém středohoří. Turisté si mohli prohlédnout unikátní most přes
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Oparno, pochod
dále
nabídl
několik pohledů
na rozestavěnou
dopravní tepnu
a to i "shora".
Některé
trasy
totiţ zahrnovaly
i výstupy na
několik vrcholů Středohoří, mezi
kterými nechyběla Milešovka.
Pochod opět nabídl několik tras
rozdělených podle délky pro pěší i
cyklisty. Cíl pěších tras byl znovu
na Lovoši.
(tuc)

Aktuality
Dětská hřiště v Lovosicích prošla revizí

Foto: Miroslav Hvorka

V Lovosicích proběhla revize
dětských hřišť. „K odstraňování
zjištěných závad přistoupíme
postupně - hřiště po hřišti. Po
jejich odstranění bude ke kaţdému hřišti vystavena revizní
zpráva,“ sdělil Martin Dlouhý,
vedoucí odboru regionálního
rozvoje a správy města na
Městském úřadě v Lovosicích.
Podle něj šlo o pravidelnou
kontrolu. „Provádět revizi dětského hřiště totiţ musí jeho
vlastník ze zákona jednou za
rok,“ doplnil.
Největší poškození bylo zjištěno
u hřiště na Osmičce, na němţ se
vydatně podepsala lednová povodeň. Jeho oprava byla kompletně dokončena na konci dubna. V měsících květnu a červnu
pak bude rozšířeno dětské hřiště
v ulici Wolkerova, a to díky fi-

nančnímu daru Opavia-LU, s.r.o.,
závod DELI Lovosice ve výši 200
tisíc korun. „Otázka dalšího rozšiřování hřišť je závislá především
na finančních prostředcích a
existenci vhodné lokality, neboť
ne všude občané souhlasí s jeho
zřízením,“ dodal Dlouhý.
S dalšími dětskými hřišti však
vedení města počítá. „V tuto
chvíli hledáme prostor pro dětské
hřiště v lokalitě Nové Klapý. Občané této čtvrti o něj ţádají opakovaně,“ říká k rozvoji hřišť starostka Lovosic Lenka Lízlová.
V Lovosicích je v současné době
sedm dětských hřišť. Nacházejí se
v lokalitách: Lesopark Osmička,
Holoubkov, OPAVIA Wolkerova,
Sady pionýrů a Nádraţní ulice, v
roce 2010 vznikla dvě nová hřiště
v ulicích Terezínská a U Nadjezdu.
(tuc)

Zloděj Avie ujíţděl

Do MŠ bylo v Lovosicích
přijato 103 dětí

Úspěchem pro lovosické městské stráţníky skončila dramatická honička, ke které došlo
8. května po půlnoci. Třiatřicetiletý zloděj ukradl nákladní automobil Avia v Terezínské ulici.
Podezřelého vozu si však všimla
hlídka městské policie. Kdyţ vyzvala řidiče k zastavení, nereagoval. Ve chvíli, kdy se jej stráţníci
snaţili sluţebním vozem se zapnutým výstraţným znamením předjet, zloděj na ně s Avií najel a snaţil se je vytlačit ze silnice. Honička
dále pokračovala ven z města
směrem na Siřejovice, kde stráţníci pouţili sluţební zbraň k varovnému výstřelu. Následně zloděj
strhl řízení a pokusil se ujet do
pole, coţ se mu nezdařilo a vůz
uvízl. Muţ se ještě pokusil utéct v
poli, tam jej však stráţníci dopadli
a předali Policii ČR.
(tuc)

Po měsíci, který měly ředitelky
MŠ k rozhodnutí o přijetí malých školáčků, jsou výsledná
čísla přijatých dětí do MŠ
v
Lovosicích
následující:
MŠ Terezínská – přijato 30 dětí,
MŠ Resslova – přijato 36 dětí,
MŠ Sady pionýrů – přijato 37
dětí.
„Nepřijaté děti buď nemají trvalé
bydliště v Lovosicích, nebo dosáhnou věku tří let aţ po 1. lednu
2012,“ uvedla Alena Zelenková,
referentka ekonomického odboru
na Městském úřadu v Lovosicích.
„Od září bude součástí MŠ Sady
pionýrů třída s 12 místy pro děti
zaměstnanců
Lovochemie
a
PREOLu, jejíţ provoz bude podpořen z Evropského sociálního fondu,“ doplnila Irena Vodičková,
tisková mluvčí Lovochemie.

Stráţníci museli střílet

(hz)
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Rybářský rok 2010 a něco navíc
Místní skupina Lovosice (dále
MS ČRS) patří do Místní organizace Českého rybářského svazu
Litoměřice a má 653 členů. Mezi
hlavní činnosti rybářů patřily
loni brigádnické činnosti (zde
hlavně rybník Oparno, údrţba
areálu chat a přístaviště), činnost
rybářských krouţků, otázky čistoty vody, rybářské stráţe a další
činnosti, například soutěţe. Jako
kaţdý rok byl první akcí rybářský
ples MS. Ten se konal 12. února
2010. Letošní proběhl 18. února.
Kaţdoroční akcí jsou ,,Májové
oslavy“. Tuto akci v roce 2010 zajišťovali členové MS ČRS organizačně
spolu s fotbalovým oddílem a
probíhala v areálu fotbalového
stadionu (na akci se organizačně
podílelo i KS ,,Lovoš“). Uskutečnily
se zábavné hry pro děti, které
organizoval rybářský krouţek MS.
Hlavním programem bylo vystoupení country skupiny ,,MaraCas“,
pořad provázel moderátor rádia
Beet Tomáš Morávek. Rovněţ proběhla soutěţ ve zpěvu, kde děti
soutěţily o drobné ceny. Akci finančně zajistil MÚ Lovosice.
Rybářské krouţky (celkem 16
dětí) vedli v roce 2010 Miroslav
Kučera (krouţek začínajících rybářů

Kuře v Lovosicích vybralo
přes 17 tisíc korun
Veřejná sbírka Pomozte dětem,
která probíhala o Velikonocích
v Lovosicích, dopadla úspěšně.
Kuře, symbol této sbírky, vybralo
do své kasičky 17.294 korun. Z této
částky byl 3.800 korun příspěvek
lovosického házenkářského klubu,
a to za kaţdý bod, který jeho hráči
získali v zápase s Karvinou.
(tuc)

V Lovosicích vysázeli
deset nových lip
Občanské sdruţení Békadilkoš
uspořádalo na Osmičce akci,
v rámci níţ vysázelo 10 lip srdčitých. Výsadba stromů se pod
záštitou sdruţení konala jiţ potřetí.
Na lovosické Osmičce bylo takovým způsobem vysázeno jiţ 15
stromů. „Navazujeme na ekologickou aktivitu, kterou jsme vloni přerušili a chtěli bychom v ní pokračovat i do budoucna. Rádi bychom,
aby se z výsadby stromů stala kaţdoroční tradice,“ uvedl Jiří Zdvořák
z pořádajícího občanského sdruţení.
(tuc)
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a krouţek v Číţkovicích) a Miroslav
Kučera ml. (krouţek pokročilých
rybářů v Lovosicích). Pro děti se
uskutečnily závody Malá cena
Lovosic (14 účastníků).
Noční rybářské závody ,,Lovosický
úhoř“ se konaly 12. 6. 2010 v době
od 18 do 6 hodin. Soutěţilo 50
závodníků z 10 organizací. Největším úlovkem byl 77 centimetrový
úhoř chycený Martinem Kučerou z
MO Litoměřice, Kučera se stal i
celkovým vítězem. Proběhly také
další závody „Lovosický candát“ a
„Veterán cup“.

O významný úspěch se zaslouţila
členka MS ČRS Ivana Šulcová, ţijící
v Sedlci nedaleko Lovosic; stala se
opět nejlepší rybářkou v České
republice. Na Mistrovství ČR ţen v
lovu ryb udicí v Mladé Boleslavi
obhájila titul, který získala v Terezíně v roce 2009. Místní rybářka tak
pokračuje v úspěšné reprezentaci
regionu v České republice, ale i v
zahraničí. V roce 2009 zabodovala
v Itálii na mistrovství světa.
Hospodářská a brigádnická činnost MS byla z větší části zaměřena na rybník Oparno a areál chat.

Rybník Oparno čeká na odbahnění,
a proto nebyl v roce 2010 osazen,
pouze částečně napuštěn na jaře
kvůli populaci ţab, a poté opět
vypuštěn. Udělaly se nutné opravy
poţeráku, vyčištění břehu, přístupové cesty a vybudování schůdků
k rybníku. Nyní je nutná ještě oprava odtokové roury z rybníka, která
je částečně obnaţena a prasklá.
Odbahnění bylo z důvodů přesunutí těţké techniky Povodí Ohře na
Moravu kvůli povodním provedeno
aţ v roce 2011 a uskutečnila ho
firma JOSTRA CZ spol. s.r.o.
V polovině ledna přišla povodeň i
do Lovosic. Dne 14. 1. 2011 kolem
13. hodiny bylo doporučeno vystěhovat chaty (vybavení, dokumentaci, odpojení
přímotopů atd.),
Městský úřad Lovosice poskytnul
traktor na odvoz. Při této povodni
došlo jen k drobným škodám. Byl
zatopen septik, jeho odčerpání
zajistil Městský úřad Lovosice.
Poškozeny byly i omítky soklu chat.
A co plánují lovosičtí rybáři v
nejbliţší době? „V sobotu 4. června
se uskuteční noční závody Lovosický úhoř,“ připomněl Stanislav Roţec, předseda MS ČRS Lovosice.
„Přeji všem mnoho krásných chvil
u vody,“ dodal.
(hz)

Dny maďarské kultury v Lovosicích
Svaz Maďarů ţijících v českých
zemích, pobočka Lovosice, připravil na období 18. – 27. dubna
Dny maďarské kultury v Lovosicích. Maďarská republika totiţ
předsedá v období 1. 1. – 30. 6.
2011 Evropské unii.
Výstava Pohled na Maďarsko
V pondělí 18. dubna byla v
10 hodin ve vestibulu městského úřadu otevřena originální výstava Pohled na Maďarsko. Zahájila ji lovosická
místostarostka
Vladimíra
Nováková a krátce se o historii Svazu Maďarů v Lovosicích
zmínila předsedkyně pobočky. Lovosice byly po Praze,
Brně a Ostravě čtvrtým městem, kde byla výstava představena. Expozice obsahovala
deset velkoplošných panelů stručně představujících maďarské dějiny, kulturu, umění, vědu, sport atd.
a probíhala pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarské republiky v Praze
Dr. László Szöke. Svaz Maďarů

ţijících v českých zemích byl
v Lovosicích zaloţen před třemi
lety. "Naše pobočka chce přibliţovat maďarskou kulturu veřejnosti a
podílet se i na kulturním dění v
regionu," uvedla předsedkyně
lovosické pobočky Svazu Iveta
Pospíšilová. 27. dubna byla výstava
zakončena slavnostní derniérou,

které se zúčastnil i maďarský velvyslanec.
Slavnostní koncert
Oficiální ukončení Dnů maďarské
kultury se konalo v KS Lovoš téhoţ
dne večer. Na slavnostním koncer-

tu vystoupil jazzový THEA SOTI
Quartett
z
Maďarska.
V 19 hodin maďarský velvyslanec
Jeho Eminence Dr. László Szöke
tento večer zahájil.
„Být velvyslancem není většinou
špatná věc,“ projevil smysl pro
humor hned v úvodu. „Většinou
zahajuje a ukončuje různé akce,“
sdělil Szöke a dodal, ţe jemu
se podařilo oboje v jeden den.
Zakončil výstavu a zahájil
koncert. „Ve spolupráci Maďarského kulturního institutu
v Praze a lovosické pobočky
Svazu
Maďarů
ţijících
v Českých zemích se podařilo
v Lovosicích uspořádat vzácnou kulturní akci," pochválil
lovosickou pobočku Svazu.
V květnu se díky iniciativě
Svazu uskutečnil ještě druhý
folklorní festival, na kterém hostovaly soubory z Moravy, Slezska a
nově i Polska. „Na Václavskou
pouť je plánováno tradiční vaření
maďarského guláše,“ slíbila předsedkyně Svazu Iveta Pospíšilová.
(hz, foto: hv)
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Fotostrana

Na Osmičce se rojily čarodějnice i v dešti
Tradice oslavy Filipojakubské noci, noci plné kouzel a čar, noci před
1. májem, je v Lovosicích nejstarší v regionu. Letos se „Pálení čarodějnic“ konalo jiţ po jedenadvacáté, volba Miss Čarodějnice má tradici kratší, poprvé byla provedena v roce 1993. Přes vrtkavost počasí
přišlo dětí i dospělých dost. Občerstvení bylo pestré – klobásy, bramboráky, sýry i čínské nudle. Diváci jedli, pili, poslouchali…
Úvodem se představily orchestry ZUŠ se zpěváky, nejprve skupina učitelů ZUŠ a poté Enkláva. Pak vystoupily děti ze zájmových útvarů DDM
ELKO. Diváci viděli dvě skupiny aerobiku a následovala volba nejhezčí
malé čarodějky – zvítězila Kanimůra. Po volbě miss zazpívali dva romští
chlapci a zatančily dívky z romského souboru Lačho Amicus.
Hlavní vystoupení zajistila skupina NESTEL POSTEL, součástí bylo i předvedení ohnivého tance. S určitými obavami byl zapálen oheň
s promočenou čarodějnicí, ale vatra nakonec hořela úspěšně.
„Program ukončilo vystoupení skupiny PARADOX a o půlnoci byl oheň
uhašen,“ uvedla ředitelka DDM ELKO Lovosice Venuše Krčmářová. Dům
dětí „čarodějnický večer“ kaţdoročně pořádá.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)

Májové oslavy v Lovosicích poprvé na Osmičce
Letošní oslavy 1. máje proběhly
v
Lovosicích
netradičně
v lesoparku Osmička. Letos byly
poprvé pořádány jen ve spolupráci Místní skupiny Českého
rybářského svazu Lovosice (duší
akce byl Stanislav Roţec) a KS
Lovoš Lovosice.
Počasí se vyvedlo, občerstvení
bylo zajištěno, návštěvníků mohlo
přijít více. Uţ v 10 hodin vystoupil
na pódiu Dechový orchestr KS
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Lovoš s programem populárních
melodií.
Po něm vystoupili lovosičtí Sebranci, kteří svým příznivcům i
sobě připomněli dvacetileté trvání
skupiny. „Kapela navázala na původní skupinu Semínka, kterou
tvořili bratři Řezníčkové, Jaroslav
Týnek a Jindra Havlovec,“ sdělil
Lovosickému dnešku člen Sebranců Míra Zuziak. „Nyní nás přibylo,
je nás osm, ze zakladatelů zůstal

Týnek,“ dodal. Své vystoupení
zakončili Sebranci písní Plácek.
„Oslavy 1. máje jsou dvacetileté,
skupina Semínka je však o něco
starší. Důleţité je, ţe hrála první
ročník v areálu rybářských chatek a
i další dva aţ tři ročníky se odehrály v rybářských chatkách. Zde vystoupil jako velmi mladý houslista
Jakub Třasák s dnešní skupinou,
která se dříve jmenovala Katalo,“
uvedl pamětník Stanislav Roţec.
„Další ročníky jsme z technických

důvodů (hygiena, občerstvení atd.)
pořádali
ve
spolupráci
s fotbalovým oddílem ve fotbalovém areálu. Je třeba zdůraznit, ţe
náklady na tuto akci vţdy zajišťoval MěÚ Lovosice,“ dodal předseda
lovosických rybářů.
Od 13 hodin převzala ţezlo country skupina MaraCas. Během jejich
vystoupení se
uskutečnila
sou t ě ţ
p r o
děti ve
zpěvu.
P o t é
obsadila pódium country legenda
Tomáš Linka se skupinou Přímá
Linka. Program oslav moderoval
Tomáš Morávek z Rádia Beat.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)
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Servis

„Věnuj tělu trochu péče,
ať ti zdraví neuteče“
Nadpis tohoto článku je mottem Českého dne proti rakovině.
Lovosické členky Svazu postiţených civilizačními chorobami
(SPCCH)
navštěvují
školy
s přednáškou o prevenci proti
rakovině prsu. Seznamují ţáky
s moţností, jak zjistit rakovinné
bujení v prvopočátcích.
Zatím navštívily ZŠ Sady pionýrů
v Lovosicích (přednáška pro 9.
třídy proběhla v pátek 29. 4. a pro
8. třídy ve čtvrtek 5. 5.) a hodlají
postupně navštěvovat i další školy.
Onemocnění ukazují na modelu
prsou, který znázorňuje i nádor, a
na něm ukazují, jak lze nahmatat
bulku. Doufají, ţe děti budou doma informovat i své nejbliţší.
„Ti, kdo se nechtějí stát obětí
zhoubného nádoru, by měli také
zvýšit příjem zeleniny a ovoce,
nekouřit, nevystavovat se příliš

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

slunci a navštívit lékaře, zpozorujíli na těle bulku či změní-li se jejich
mateřské znaménko,“ uvedla předsedkyně SPCCH Libuše Ţamberská. Pokud by měly zájem o přednášku i další školy, mohou se obrátit na SPCCH Lovosice, e-mail
zamberskaliba@seznam.cz, telefon
603 230 513.
Rakovinou onemocní kaţdý třetí
občan České republiky a tři ze čtyř
nemocných umírají. Dodrţováním
jednoduchých zásad zdravého
ţivotního stylu však lze podle
nejnovějších poznatků aţ 60%
všech onkologických onemocnění
předejít! Ve středu 11. května se
konal 15. květinový den, kdy se
lidem připomíná, aby se zamysleli
nad způsobem svého ţivota, nad
svou ţivotosprávou, neboť správný ţivotní styl je základem zdraví v
kterémkoliv věku.
(hz)

Pozvánka na vycházku s odborníkem
z CHKO České středohoří
Správa CHKO České středohoří
pořádá v sobotu 4. června první
letošní exkurzi. Vycházka se uskuteční na Třebenicku a povede
krajinou kolem Košťálova a Jezerky. Výletníky bude provázet místní
znalec přírody Rudolf Dundr.

„Sraz by měl být v 10 hodin na
návsi v Jenčicích, pokud by se
něco změnilo, budou informace na
webu CHKO České středohoří,“
uvedl pracovník Správy CHKO
České středohoří Lubomír Peterka.
(hz)

Statistika z Lovosic
Počet obyvatel • 8807 (k 31. 12. 2010)
Dětí do 15 let • 1255
V roce 2010 - přistěhovalo se • 160
odstěhovalo se • 171
narodilo se
• 88
zemřelo
• 86
Uzavřeno manţelství • 42 (z toho 2 sňatky církevní)
Zlatá svatba
• 1
Diamantové svatby
• 3
Nejstarší muţ
• František Kopecký - 94 let
Nejstarší ţena
• Marta Broţková - 102 let

Nový systém nakládání s odpady pro ţivnostníky
>>> Dokončení ze strany 1
„Dle statistik aţ dvě třetiny ţivnostníků tento systém zneuţívají.
Proto bylo přistoupeno k vytvoření
smlouvy, která jim umoţní jej vyuţívat. Rada města se usnesla na
výši poplatku, který budou na
základě mnoţství vyprodukovaného odpadu platit,“ sdělila lovosická
starostka Lenka Lízlová.
„Systém poplatků je nastaven tak,
aby byl pro všechny drobné ţivnostníky výhodný a motivující
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k separaci vytříděných sloţek odpadu,“ dodala Lízlová.
Podnikatelé v ţádosti o zapojení
do systému města vyplní průměrné mnoţství odpadů, které vyprodukují za týden. Tyto údaje budou
pouţity pro výpočet částky, kterou
ve dvou pololetních splátkách
kaţdý ţivnostník zaplatí. Výhoda
pro ţivnostníky je i v tom, ţe dle
zákona o odpadech nebudou
povinni vést průběţnou evidenci
odpadů.
(tuc)

Týden:

Od - do:

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

Stanoviště:

22.

1. 6. – 2. 6.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická – zahradnictví

23.

8. 6. – 9. 6.

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

24.

15. 6. – 16. 6.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - Zahradnictví

25.

22. 6. – 23. 6.

ÚKLID KOMUNIKACÍ - MĚSTO LOVOSICE Červen 2011
1. 6. - Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
7. 6. - Wolkerova, U Výtopny, Příčná
8. 6. - Osvoboditelů - parkoviště u sochy, Krátká - parkoviště
14. 6. - Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí
15. 6. - Ţiţkova od Billy po KS Lovoš
21. 6. - Resslova, Karla Maličkého, Palackého
22. 6. - Tovární, Krátká
28. 6. - Kostelní sídliště, Kostelní

Prázdniny jsou za dveřmi
Třetího června zveme všechny děti na oslavu jejich
svátku. Den dětí oslavíme v lesoparku Osmička od 15
hodin klasickými soutěţemi. Kromě stánku se spoustou sladkostí a hraček bude připravena skluzavka a
trampolína.
Činnost zájmových krouţků v budově DDM bude z důvodu malování
celého objektu ukončena 31. května. Programy na příměstské tábory
budou na vývěskách DDM.
OZNÁMENÍ
Od 1. května je opět v provozu přívoz Lovosice – Píšťany
a to vţdy od 8 do 20 hodin.

Nová příručka pro obyvatele
Váţení Lovosičané, v měsíci
dubnu jste do svých poštovních
schránek
dostali
příručku
„Informace určená veřejnosti
v zóně havarijního plánování
v okolí areálu průmyslové chemie Lovosice“.
Tuto příručku vydal Krajský úřad
Ústeckého kraje podle zákona
číslo 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
pro objekt skupiny B - Lovochemii,
a.s.
Součástí příručky je téţ informace
o společnostech Glanzstoff - Bohemia s.r.o. a PREOL a.s., které sídlí
uvnitř areálu průmyslové chemie
Lovosice. Nově obdrţená příručka
nahrazuje obdobnou příručku,
kterou jste obdrţeli v roce 2005,

proto starou příručku zlikvidujte a
s novou se seznamte. V případě
dotazů se obracejte na organizace
uvedené na straně číslo 1 příručky.
Ing. Irena Státníková
Krajský úřad Ústeckého kraje
mjr. Ing. Pavel Vašíček
HZS Ústeckého kraje
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Jeřábi nosí štěstí
Origami je staré japonské umění skládání papíru. Jeho počátky
spadají aţ do 9. století našeho
letopočtu. Snad nejpopulárnější
skládankou origami je jeřáb
Orizuru. Proč je skládání jeřába
tak oblíbené? Jeřáb totiţ symbolizuje dlouhý ţivot. Proto si ho
lidé skládají pro štěstí a zavěšují
v bytě. Nemocní lidé zhotovují
tisíc jeřábů a věří v uzdravení.
V Hirošimě je postaven pomník
dětským obětem války. Znázorňuje
malé děvčátko, které drţí v ruce
nedokončeného jeřába. Ta dívenka
se jmenovala Sadako Sasaki. Trpěla
nemocí z ozáření a věřila, ţe kdyţ
sloţí tisíc jeřábů, uzdraví se. Nemoc ale byla rychlejší.
Současné Japonsko je ve velmi
tragické situaci po přírodní katastrofě. Stála mnoho lidských ţivotů, způsobila obrovské materiální

Jonáš Kopáček opět

vyhrál mezinárodní soutěţ
Ţáci lovosické ZUŠky bývají
často úspěšní v národních soutěţích ZUŠ. V posledním roce šíří
dobré jméno naší ZUŠ Jonáš
Kopáček. Chlapec se zúčastnil
národní rozhlasové soutěţe Concertino Praga 2010 do 18 let a
mezi 11 konzervatoristy skončil
jako jediný ţák ZUŠ na 8. místě.
Počátkem dubna se zúčastnil
soutěţe dechových nástrojů PRO
BOHEMIA
Ostrava
2011
s mezinárodní účastí. Jonáš v
2. kategorii Dechové nástroje ţesťové (21 soutěţících) hru na trubku
vyhrál.
Ve dnech 30. 4. a 1. 5. se konala
v Brně Mezinárodní interpretační
soutěţ ţesťových nástrojů. Soutěţilo se v oborech trubka, lesní roh,
trombon, tenor a tuba. Jonáš Kopáček byl jedním ze 14 soutěţících
oboru trubka kategorie JUNIOR B.
Soutěţ proběhla v koncertním sále
Konzervatoře Brno. Účastníci soutěţili v abecedním pořadí podle příjmení.
Jonáš Kopáček opět zvítězil! Ţák
ze třídy Jiřího Lhotského obsadil ve
své kategorii 1. místo. Talentovanému chlapci i jeho pedagogovi patří
dík za úspěšnou reprezentaci ZUŠ
Lovosice i celého regionu. Blahopřejeme!
(hz)

www.zus.lovosice.net
www.zuslovosice.byznysweb.cz
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škody a porušila jaderné elektrárny. Ty představují velké nebezpečí
pro lidstvo vůbec.
Ţáci 1. ZŠ Lovosice chtěli vyjádřit

solidaritu s japonským lidem a
začali spontánně skládat jeřáby
Orizuru. Pro skládání se doslova
nadchli. Skládali v hodinách výtvar-

Školáci
né výchovy o přestávkách, ale i po
večerech doma. Vyrobili jich mnohem víc neţ tisíc. Vznikl dokonce i
rekord. Ţák 8. A Tomáš Vondra
sloţil dva miniaturní jeřáby o rozměrech 10x10 mm a 7x7 mm. Nejvíce jeřábů – 108 sloţil ţák 6.A Petr
Urban. Navíc ještě děti vyhlásily
peněţní sbírku. Vybraly mezi sebou
3.626 korun. Ve středu 4. a v pátek
6. května zorganizovaly děti i dobročinnou prodejní akci Orizuru na
Městském úřadu v Lovosicích a
výtěţek z této akce činil 2.214
korun. Celková částka z obou akcí
je 5.840 korun. Ty budou zaslány
do Prahy, na velvyslanectví Japonska.
Tuto akci jsme umístili na internetové stránky www.orizuru.cz jako
výzvu – „Sloţme 1000 jeřábů Orizuru“. Přidáte se i vy?
Učitelé 1. ZŠ Lovosice

Studenti Gymnázia Lovosice umí!
Studenti lovosického gymnázia
bodovali v posledních týdnech
v mnoha soutěţích. Velkého
úspěchu dosáhli v krajském kole
matematické soutěţe Pythagoriáda (předtím vyhráli všechny 3
kategorie v okrese). Ve 2 kategoriích nenašli přemoţitele ani
mezi nejlepšími ţáky všech okresů v kraji! A v té třetí získali „aţ“
3. cenu.
Kromě toho čeká studenty mezinárodní finále matematické soutě-

ţe Adama Riese, ve které loni primán Martin Štyks získal 3. cenu.
Letos se do Německa mezi
10 zástupců kraje probojovali
hned 3 ţáci primy. V této soutěţi
obsadili 1., 3. a 4. místo.
Dnes student sekundy Martin
Štyks se stejně jako loni zúčastnil
krajského kola v zeměpisné olympiádě. Tentokrát zvítězil o jediný
bod. Postoupil opět do celostátního kola, které se konalo v Plzni.
Tentokrát soutěţil jiţ o kategorii

výš, ale přesto dokázal vyuţit své
zkušenosti z přípravy a mezi vítězi
ze všech krajů České republiky
obsadil vynikající 2. místo. Ještě
nikdy nedosáhl ţádný ţák školy
takového umístění na celostátní
úrovni v jedné z oficiálních předmětových olympiád.
Jen pro zajímavost – ostatní vítězové z Ústeckého kraje obsadili
v celostátním kole shodně předposlední, tedy 13. místa.
(hz)

Ze ţivota dětí na ZŠ Antonína Baráka
Jako kaţdý rok i letos pořádala
ZŠ Antonína Baráka projektový
Den Země. Děti si v průběhu
týdne měly moţnost vybrat
z osmi výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí s nejrůznějším
zaměřením.
Tradičně je oblíben a zaplněn
jako první výlet do ZOO v Ústí nad
Labem a Botanické zahrady
v Teplicích. Z dalších jmenujme
výlet na Hazmburk, pochod Oparenským údolím či výstup na čedičový útvar Kočka u Litoměřic. Děti
ve dvojicích či skupinkách zpracovávaly informace, které získaly

v průběhu cesty (týkající se například historie nebo technických a
přírodních zajímavostí), ty pak
zaznamenávaly do pracovních
listů. Počasí nám přálo a tak byl
čas strávený se spoluţáky a kantory mimo školní lavice o to příjemnější. Získané znalosti děti vyuţijí i
v hodinách.
Dne 3. května uskutečnila třída
7.A. v rámci hodiny fyziky dlouho
plánovanou exkurzi na zdymadlo
v Lovosicích. Tato zajímavá stavba
vznikla v rámci vybudování vodní
cesty na Vltavě a Labi na začátku
20. století.
Pan průvodce obeznámil děti
s historií, funkcí, technickými parametry zdymadla a provedl je celou
stavbou. Podívat se tak mohly na
velín I. i II. a díky právě projíţdějící
lodi
zhlédnout
zdymadlo

v provozu. Zajímavým záţitkem
bylo téţ sestoupení pod hladinu
Labe a pochod chodbou pod řekou v délce 150 metrů. V průběhu
exkurze měly děti moţnost ptát se
na vše, co je o zdymadle zajímá a
dozvědět se tak například, jak
vypadá rybí přechod nebo ţe pod
jezem je voda rozráţena hradily a
proto je natolik prokysličená, ţe
v ní nelze plavat. Na závěr děti
dostaly od pana průvodce broţurky, kde byly shrnuty informace o
zdymadle.
Učitelé ZŠ. A. Baráka

Květen 2011

Kultura

V Lovoši vystoupil orchestr Golden Big Band Praha
Ve středu 20. dubna se v sále
KS Lovoš představil swingový a
jazzový orchestr vedený Petrem
Sovič em,
pravděpo dobn ě
nejmladším kapelníkem profesionálního big bandu v Česku. V
orchestru jsou zastoupeni známí
hudebníci působící i v dalších
orchestrech
zvučných
jmen
v Česku, například Big Bandu
Felixe Slováčka, Orchestru Václava Hybše i dalších. Uměleckým
vedoucím a aranţérem orchestru
je Oldřich Průša.
V orchestru se představili 4 trumpetisté, 4 pozounisté, 5 saxofonistů, basa (Miloš Klápště), kytara
(Tomáš Fuchs) klavíristka Kristýna
Bártová a bicí (Jan Horváth).
Posluchači vyslechli skladby veli-

Jednou z hlavních hvězd festu
bude legendární alkorocková kapela ALKEHOL (punk rock – Praha). Po nich si přijdou na své milovníci extrémního metalu – zahrají
děčínští grind metalisté FLESHLESS,
známí
z e jm é n a
v zahraničí. Předposlední kapelou
letošního Altrosu bude skupina,
která stavěla v Čechách základy

punku – legendární MALOMOCNOST PRÁZDNOTY v obnovené
sestavě. Jedná se o jedinečnou
šanci vidět kapelu opět pohromadě! Celý večer uzavře (jak uţ se
stalo zvykem) severočeská heavymetalová úderka KRLEŠ. Přestávky
mezi kapelami budou vyplněny
oblíbenou soutěţí návštěvníků –
pití piva z tupláku na ex.
ALTROS

Foto: Miroslav Hvorka

kánů jazzové a swingové hudby,
v bloku Glenna Millera například

ALTROS ROCKFEST 2011
Jedenáctý
ročník
festivalu
ALTROS ROCKFEST se bude jako
obvykle konat poslední červnový
víkend – tentokrát 24. a 25. června
v
prostoru
lesoparku
„Osmička“ v Lovosicích.
Letošní ročník je oproti dvěma
předchozím opět dvoudenní. V
pátek proběhne tzv. Altrosácká
hospoda, kde se představí kapely
NOBLE CROPS (rock crossover –
Litoměřicko), STEELFAITH (heavy/
speed metal – Lovosicko), MR.PIG
(hard rock – Praha) a hosté
z německa – BEISSERT (metal –

skladby Šňůra perel, I don´t mean
a thing, ze skladeb Counta Basieho

I left my Heart in San Francisco a
Jumpin´ at the Woodside. Zazněly i
písně věnované vzpomínce na
Karla Hálu, Peníze z nebe či Vzpomínky mi zůstanou a také The „A“
Train, které tentokrát zpíval kapelník Sovič. V několik skladbách se
představila i nová česko-rakouská
zpěvačka orchestru Sophia Lamos.
Koncert byl zakončen slavnou
skladbou Glenna Millera In the
Mood.
Zpěvačka i klavíristka dostaly
květiny a diváci příslib, ţe orchestr
se v příštím roce do Lovosic vrátí.
Hudebníci přidali ještě swing
Pennsylvannia 6-5000, diváci zaslouţený potlesk a první koncert
orchestru Golden Big Band Praha
v Lovosicích skončil.
(hz)

Dráţďany). Začíná se ve 20 hodin a
vstup je volný.
Sobotní festival se bude snaţit
navázat na tradici předchozích
ročníků, kdy vystupovaly stylově
odlišné kapely z celé ČR. Začíná se
ve 14 hodin, vstupné je pouhých
150 korun a k tanci a poslechu
zahrají kapely 9POINT (jazzrock –
Praha), severočeská hard rocková
legenda STARÁ ŠKOLA (Ústí nad
Labem), dále TOTÁLNÍ NASAZENÍ
(punk – Slaný) a oblíbená gothic
metalová banda z Roudnice nad
Labem – DEMENCIA MORTALIS.

Po Blue Effectu přijedou
The Plastic People of The Universe

Program ZUŠ Lovosice na měsíc červen
Středa 1. 6. od 17 hodin - KONCERT KOMORNÍ HUDBY
v sále Bratrské jednoty Baptistů v Lovosicích
Čtvrtek 2. 6. od 17 hodin - KONCERT KOMORNÍ HUDBY
v Muzeu českého granátu v Třebenicích
Středa 8. 6. od 15 hodin - PROMENÁDNÍ KONCERT
s mateřskými školami na Václavském náměstí v Lovosicích
Sobota 18. 6. od 15 hodin - EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
na Mělníku
Úterý 21. 6. od 14 hodin - EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
na Václavském náměstí v Lovosicích

Hašmar proběhne jiţ pošestnácté
Další ročník festivalu Hašmar country Lovosice proběhne od
2. do 4. června na Osmičce.



Čtvrtek 2. 6. od 18 hodin, Hašmarovská hospoda
Petra Band, Lást Kafe, Red Leaf, Sebranci, Karavana

Zhruba dvě stě lidí dorazilo na
koncert kapely Blue Effect, který
proběhl na travnatém prostoru
za Sauna barem.
Akci pořádalo KS Lovoš a občanské sdruţení Okrašlovací krouţek
Lovosicka. Z původního záměru
uspořádat koncert bigbítové legendy Blue Effect v čele s Radimem Hladíkem nakonec vznikl

Květen 2011

minifestival, kdyţ před BE hrála
místní mladá kapela Gun Joking a
večer uzavřela litoměřická kapela
Vintage Retro.
Další akce naplánovaná stejnými
pořadateli na stejném místě je
koncert undergroundové legendy
The Plastic People of The Universe.
Ten proběhne 11. června.
(tuc, foto: hv)



Pátek 3. 6. od 19 hodin, Hašmar Country I
Lást Kafe, Blanket, Pavlína Jíšová, Cop, Album



Sobota 4. 6. od 14 hodin, Hašmar Country II
Sebranci, Burizon, Red Leaf, Blue Eyes, Od plotny skok, Reliéf, Pavel
Bobek, Nová sekce, Věra Martinová, Flashback

Ve čtvrtek se vstupné neplatí, v pátek či sobotu 100 korun. Na oba dny
150 korun. Děti do 130 cm mají vstup zdarma.
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Sport

Historický úspěch je blízko
Poslední tři kola před definitivním koncem letošního ročníku
extraligy házené patřilo čelo
tabulky lovosickým házenkářům.
Historický výsledek tak severočeský tým letos určitě nemine.
Překazit by ho mohla snad jen
nešťastná souhra náhod, takţe
by minimálně stříbro do Lovosic
putovat mělo. Všichni ale touţí
po zlatu, na které jsou karty
velmi dobře rozdány.
Velkým adeptům na titul Lovosice
odskočily uţ ve čtvrtém nadstavbovém kole, kdy doma suverénně
porazily Karvinou 38:26. Hala Chemik opět vřela. O pouhou branku
utekl bod ve velmi vyhroceném
utkání na praţské Dukle, kdy lovosický tým podlehl na soupeřově
palubovce
32:31
a
hned
v následném kole opět o branku
uniklo vítězství v Plzni, kdy Severočeši remizovali 24:24, čímţ se praţský konkurent přiblíţil na rozdíl

jednoho bodu, který dokázal udrţet Lovosičany ve vedení. Ti si chuť
spravili v domácím prostředí
v průběhu sedmého kola nad celkem ze Zubří. Valaši domů odcestovali s poráţkou 27:23. V době
uzávěrky toho čísla zbývaly do
konce jen tři kola, během nichţ si
Lovosice musejí poradit nejprve
s týmem v Hranicích, pak v Karviné
a na závěr je čeká domácí utkání
s Duklou.
„Uţ teď ale musíme poděkovat
zejména našim fanouškům, kteří
tvoří důleţitého osmého hráče
v poli. Jezdí nás podporovat na
venkovní utkání a za to jim patří
velký dík, protoţe atmosféra jakou
nám v posledních kolech dokázali
vytvořit, je pro nás hodně motivující,“ poděkoval fanouškům dokonce se snahou před kamerami České televize hlavní tahoun týmu
HK .A.S.A. Město Lovosice Jiří Motl.
(pp)

Vrhačský a skokanský mítink
opět v Lovosicích
Mezi solidní konkurencí se na
dalším ročníku atletického závodu v Lovosicích neztratili ani
domácí závodníci. Ve skoku
vysokém zvítězil Jan Sommerschuh výkonem 205 cm, ve vrhačských disciplínách se mezi
nejlepší třikrát dostal zkušený
Jaroslav Smělý.
Skok vysoký: Ţeny: 1. Marešová
(PSK Olymp Praha) 187 cm,
3. Pecková (TJ Lovochemie Lovosice) 155 cm. Muţi: 1. Sommerschuh (TJ Lovochemie Lovosice)
205 cm, 3. Horák (TJ Lovochemie
Lovosice) 200 cm.
Skok daleký: Ţeny: 1. Gunarová
(Athletic Club Ústí) 467 cm.
Muţi: 1. Benedikt (AC Ústí)
606 cm.
Trojskok: 1. Kotlík (TJ Jiskra Humpolec) 13,69 m.

DMC Revolution získalo titul vicemistrů ČR
S úsměvem jde všechno líp… S tímto heslem se
DMC Revolution, vedené trenérkou Lenkou Janečkovou, vydalo do bojů o titul mistrů ČR ve
street dance. Přestoţe je DMC Revolution novou
taneční školou v Litoměřicích (navštěvuje ji
spousta dětí z Lovosic a okolí) a letošní závodní
sezona je první nejen pro ni, ale také pro její
členy, tak dopadla nadmíru dobře.
V sobotu 7. května tým ve sloţení Libuška Poláková, Bára Marcinová, Bára Holcová, Klára Budínová, Lenka Hotová, Petra Bulanderová, Gerel Uranzaya a Jiří Kolář změřil ve Ţďáru nad Sázavou síly
s ostatními vítězi regionů. Výsledkem celého dne plného dobré hudby, pohybu a hlavně dobré nálady je titul
vícemistrů ČR 2011 street dance kategorie děti.
Právě tuto partičku spolu s ostatními tanečními sloţkami taneční a pohybové školy můţete vidět jiţ
17. června v Killers aréně v Litoměřicích (pod Kauflandem) v odpoledních a večerních hodinách plných tance,
ţivé kapely a zábavy. Přijďte se vyřádit!

Vrh koulí: Ţeny: 1. Vaníčková
(Jablonné) 13,32 m.
Muţi: 1. Tylče (TJ Dukla Praha)
17,39 m, 3. Smělý (Lovosice)
12,90 m. Dorostenci: 1. Rubeš
(Most) 12,15 m, 2. Štícha
(Lovosice) 10,01 m. Junioři:
1. Mazgal (AC Syner Turnov)
18,39 m.
Disk: Ţeny: 1. Vaníčková
(Jablonné) 43,30 m. Muţi: 1. Malina (A. C. TEPO Kladno) 60,29 m,
3. Smělý (Lovosice) 43,89 m.
Dorostenci: 1. Mazgal (Turnov)
56,12 m, 2. Baumruk (Lovosice)
22,70 m.
Kladivo: Ţeny: 1. Šafránková (TJ
Sokol Kolín) 65,58 m.
Muţi: Finále 1: 1. Melich (Dukla
Praha) 75,40 m. Finále 2: 1. Melich
(Dukla Praha) 73,61 m. Junioři:
1. Vrba (AK Most) 40,59 m. Dorostenci: 1. Mikulický (AC Ústí)
51,03 m.
Oštěp: Ţeny: 1. Zeller (TVL Freiberg) 31,00 m, 2. Bartošová
16,43 m, 3. Rothová (obě Lovosice)
14,63 m. Muţi: 1. Tschenscher
(TVL Freiberg) 45,27 m, 2. Smělý
(TJ Lovochemie Lovosice) 40,46 m.
(tuc)

Národní finále

miniţactva proběhlo
6. – 8. května
v Lovosicích

DMC REVOLUTION – taneční a pohybová škola

• Volejbalové hřiště opět oţilo •
Květnem začala jarní část krajského přeboru ţen ve volejbale.
Jeho členem je i druţstvo
TJ Lovochemie Lovosice, které je
v ročníku 2010/2011 zatím na
slibném čtvrtém místě. Vytyčeným cílem hráček je však získání
3. místa.
Zimní přestávka byla vyuţita
tréninkovou přípravou a účastí na
několika turnajích. V březnu se
Lovosičtí rozhodli zorganizovat
1. jarní turnaj ve volejbale, kterého
se účastnila druţstva ţen z Ústí n.
L., Roudnice n. L. a Libochovic.

Průběh turnaje se všem zúčastněným líbil, proto doufáme, ţe se
klání stane tradicí, která bude slouţit jako zpestření tréninkové přípravy a zároveň oţiví v Lovosicích
zájem o tento sport. Přínosná je
také navázaná druţba se smíšeným
druţstvem volejbalistů Prinovis
GMBH z Dráţďan, v rámci které
v Lovosicích i v Dráţďanech proběhla jiţ dvě hráčská setkání.
Volejbalové druţstvo ţen je
v Lovosicích poslední, které se
organizovaně tomuto sportu věnuje. Zázemí ze strany TJ a města

Lovosice je velmi dobré a druţstvo
zatím funguje, a to i přesto, ţe
polovina hráček studuje v jiných
městech republiky.
Protoţe měl lovosický volejbal
v minulosti velkou mládeţnickou
základnu, rádi bychom ji obnovili a
pozvali všechny zájemce (ţeny i
muţe) o tento sport na tréninky,
které se konají ve středu a v pátek
od 17.30 hodin na hřišti vedle haly
Chemik.
Bliţší informace získáte na telefonním čísle 737 180 087.
Dagmar Filípková

Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SAM BŠM BRNO
TACHOV
BASKEŤÁCI JOSEFOV
BANÍK MOST
BSK ČESKÉ BUDĚJOVICE
TJ JISKRA HAVLÍČKUV BROD
BK ÚSTÍ NAD LABEM
BK BEROUN
TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE
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