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Aktuality
Noc kostelů proběhla i
v Lovosicích
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Fotostrana ze tří
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Házenkáři vybojovali historické stříbro
Lovosičtí házenkáři se postarali
o historický výsledek! Vůbec
poprvé za celé půlstoletí činnosti
házenkářského klubu se elitnímu
týmu podařila vybojovat lepší
neţ bronzová medaile v nejvyšší
české soutěţi. Současní hráči ji
dokázali o stupínek vylepšit.
Letos totiţ extraligové stříbro
patří právě Lovosicím. Rozhodující souboj přitom v nervech
sledovala celá republika.
„Zpočátku i to stříbro mnozí brali
jako zklamání. Měli jsme šanci na
zlato. To se nepovedlo, ale z druhého místa prostě musíme mít
radost. Vţdyť se něco takového
dosud nikomu před námi nepodařilo,“ upozornil nadšeně lovosický
tahoun a nejlepší střelec ligy Jiří
Motl.
Lovosickému týmu přitom jen
těsně
unikla
meta
nejvyšší.
V posledním zápase sezóny proti
praţské Dukle mohli lovosičtí házenkáři vybojovat i zlato. Museli by
však soupeře porazit o čtyři branky. O gól přitom prohráli. O cenné
zlato je vlastně připravila několikrát jen jediná branka. Tolik remíz
v rozhodující nadstavbě totiţ mnozí nepamatují. Lovosičtí „plichtili“
hned třikrát a s Duklou uţ navíc o
jediný gól prohráli. V deseti rozhodujících zápasech vţdy důleţité
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body unikly jen a pouze o jedinou
branku. Severočeský celek tak
mohl zcela v klidu získat titul. Diváky nakonec klub „šponoval“ aţ do
samotného závěru. Tak napínavou
koncovku by na začátku extraligy
nikdo nečekal. „Bohuţel na kdyby
se nehraje. Zatímco my takto zaváhali, Dukla dokázala svůj motor
nastartovat a rozjet ho na plné
obrátky. Kvůli divákům ale můţeme být rádi, jakou podívanou a
navíc rozhodující přineslo právě
poslední utkání. Bylo to buď a
nebo. Dukla si zlato zaslouţila. My
jsme druzí, no a co?“ uznal zkušený hráč HK .A.S.A. Město Lovosice
Vladimír Šuma.
Mimořádný
výsledek
mnozí nejprve oplakali. Aţ pak
přišla
u
hráčů euforie. Ta přitom začala
uţ
dříve.
Celá extraligová republika se totiţ

musela sklonit před fanoušky lovosického týmu. Také díky nim kaţdý
ví, kde se nachází malé městečko
Lovosice. Fanoušci cestovali se
svým týmem i na venkovní zápasy.
Na poslední utkání v domácím
prostředí dokonce vyprodali celou
halu. Uměli zapůsobit. Štáb České
televize si také proto oblíbil jezdit
na lovosické zápasy. Fanoušci
nehraně a spontánně hnali svůj
tým kupředu. „Není to tak dávno,
co tu publikum ani nezatleskalo,
v hale bylo ticho. Teď tu jsou ti
nejlepší diváci, jaké liga vůbec má.
Jen díky nim jsme se dokázali
zmáčknout v době, kdy uţ nikdo
z nás nemohl. Jen díky nim jsme
dokázali vybojovat historický výsledek a jen díky nim jsme rozhodnuti o něj dál naplno bojovat uţ
v příští sezóně. Za jejich podporu
jim s celým mančaftem děkujeme,“
dodal odhodlaně český reprezentant Jiří Motl.
O tom, ţe nejlepší střelec extraligy myslí svá slova váţně, svědčí
fakt, ţe tým zůstane pro příští
sezónu v takové sestavě, jakou ji
diváci mají rádi. Nabídkám ze zahraničí totiţ odolal i Motl.
(pp)

Servis
MHD má nového provozovatele
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
účastnila jsem se
jednání s dotčenými
starosty k dostavbě
dálnice.
Termín
dokončení
stavby
stále není znám.
Dobrou zprávou pro Lovosice je
dostavba úseku z Lovosic na Bílinku. Očekávám, ţe i tento úsek by
mohl dopravě ve městě ulevit.
Podařilo se nám získat finanční
prostředky na výstavbu nového
dětského hřiště. Rádi bychom ho
situovali do lokality Nové Klapý.
Máte-li nápad, kam by bylo vhodné jej umístit, dejte nám vědět!
Děkuji týmu lovosických házenkářů za pomoc při malování podchodu u Deli a zároveň jim blahopřeji
k historickému úspěchu – extraligovému stříbru.
V Lovosicích přibývá akcí konaných pod širým nebem. Ať uţ jde o
dětské dny, hudební festivaly nebo
koncerty. Chci poděkovat všem
organizátorům těchto aktivit, kteří
ve svém volném čase dělají něco
pro společenský ţivot v Lovosicích.
Kulturní vyţití povaţuji za důleţité.
Město bude tyto aktivity dál podporovat.
Všem přeji příjemné proţití léta,
pohodovou dovolenou a na viděnou třeba na některém z letních
festivalů.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz
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Nové ředitelky lovosických ZŠ
byly schváleny
V lednu letošního roku podaly
ředitelky ZŠ Sady pionýrů Jana
Laštovková a ZŠ Antonína Baráka Marie Pelikánová oznámení
o odstoupení z funkce ředitelky
k 31. červenci.
Ředitelka Laštovková byla ve
funkci 21 let, ředitelka Pelikánová
11 let. Rada města Lovosice pověřila ekonomický odbor přípravou
konkurzních řízení na obsazení
funkcí ředitelů výše uvedených ZŠ.
Koncem března byly sestaveny
sedmičlenné komise s předsedkyní
– starostkou Lenkou Lízlovou.
Konkurzní řízení na ředitele/ku
ZŠ
Sady
pionýrů
proběhlo
v květnu. Přihlásili se dva uchazeči

– konkurzní komise vyhodnotila
jako 1. v pořadí Jarmilu Višňovcovou. RM ji jmenovala do funkce
dne 11. května s účinností od
1. srpna. Budoucí ředitelka dosud
na téţe škole působila jako třídní
VIII. A.
Konkurzní řízení na ředitele/ku
ZŠ Antonína Baráka proběhlo
v červnu. Přihlásilo se pět uchazečů – zde komise vyhodnotila jako
1. v pořadí Danielu Deusovou.
Do funkce ji RM jmenovala dne
8. června s účinností od 1. srpna.
Budoucí ředitelka dosud na téţe
škole působila jako třídní VIII. A
a preventistka sociálně patologických jevů.
(hz)

Medailonky odcházejících ředitelek najdete
v červencovém vydání Lovosického dneška

Mozaika je o rok starší
Více neţ stovka dospělých a
dětí se sešla na oslavě prvního
výročí zaloţení Rodinného centra Mozaika v Lovosicích. Mezi
gratulanty nechyběli zástupci
města i sponzorů, kteří Centru
popřáli mnoho štěstí i spokojených klientů do dalších let.
V průběhu odpoledne
vystoupily
děti
z Dětského domova
Dlaţkovice
a
děti
z krouţku angličtiny při
RC Mozaika. Poté si
všichni malí hosté zasoutěţili a vyslouţili buřtík
opečený na grilu. Pak se
uţ mohli soustředit na
pohádky. Nejvíce asi
malé i velké zaujala vtipně zpracovaná pohádka

vchynických ochotníků, která děti
nenásilnou formou seznámila s
okolními vršky a kopci,“ řekla
předsedkyně občanského sdruţení
Mozaika Alena Ptáčková. „Přálo
nám i počasí, takţe jsme si všichni
toto slavnostní odpoledne velmi
uţili,“ dodala.
Martina Čermáková

Lovosice mají 30 nových košů
na psí exkrementy
Lovosice by měly být zase o
něco čistější. Bylo zde totiţ osazeno hned 30 nových košů na
psí exkrementy.
Zda majitelé psů odstraňují po
svých psích mazlíčcích jejich výkaly, bude nyní ve městě více kontrolovat městská policie. „Majitelé
nyní mají moţnost po svých psech
uklízet. To ovšem znamená, ţe
budeme přísněji přistupovat k těm,
kteří tak činit nebudou,“ upozorňuje na zvýšenou kontrolu starostka Lenka Lízlová.
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Noc kostelů v Lovosicích – byly otevřeny oba kostely

V pátek 27. května se v České
republice uţ potřetí uskutečnila
Noc kostelů, která je pozváním
všech lidí dobré vůle ke společnému setkání.
Církev československá husitská
- Podruhé byl pro návštěvníky
otevřen o Noci kostelů Mírový
kostel v ulici Karla Maličkého.
Občané si mohli přijít kostel prohlédnout, informace jim poskytovala farářka Libuše Mikušková.
V kostele byly pro zájemce připraveny dvě výstavy: výstava o
historii kostela a činnosti Církve
československé husitské v Lovosicích a výstava výtvarného oddělení ZUŠ Lovosice (výběr nejlepších děl připravila učitelka Ludmila Jelínková). V programu vystoupila přední operní pěvkyně Dana
Krausová a za doprovodu Ester
Godovské na klávesy přednesla
duchovní písně a spirituály, například duchovní árii Alleluja od
G. F. Händla či Gounodovu píseň
Ave Maria. V 18 hodin se rozezněly kostelní zvony. Večer se
ještě uskutečnil koncert gymnaziálního sboru In flagranti pod
taktovkou sbormistryně Pavly
Linkové, který sledovalo přes
80 posluchačů.
Církev
římskokatolická
V kostele sv. Václava byl letos o

Noci kostelů připraven bohatý
program včetně výstavy fotografií
kostelů na Litoměřicku poprvé.
Od 17 hodin se konala Modlitba
růţence a v době 17:25 - 17:30
zazněly hlasy zvonů. Následovala
Mše svatá a poté Májová poboţnost. V 18:30 začal koncert chrámové hudby (varhany Martin
Maxmilian Kaiser, flétna Ludmila
Velemanová,
zpěv
Michaela
Warneke). Návštěvníky s historií
kostela pak seznámil a o uměleckých dílech přednášel Martin
Brůţa. Následoval další varhanní
koncert (varhany Jiří Stýblo, zpěv
Michaela Warneke a Jiří Kudrman
– ten zazpíval svatováclavskou
píseň ze staročeského kancionálu). Celý večer návštěvníci přepisovali Bibli (Skutky apoštolů). Od
22:15 do 22:25 zazněla krátká
modlitba růţence v deseti jazycích. Významným aktem byla
závěrečná Modlitba při svíčkách
za město a farnost, při níţ se
četly prosby občanů, s poţehnáním. Noc kostelů byla zakončena rozjímáním Já a Bůh v tichu.
Poprvé byl za velkého zájmu
veřejnosti vystaven oltářní obraz
Madonny z bývalé Mariiny poustevní kapličky, který byl loni
v kostele objeven a zrestaurován.
(hz, foto: Miroslav Hvorka)

Nové koše byly osazeny v ulicích
Dlouhá, Osvoboditelů, 8. května,
Ţiţkova, Kostelní, Terezínská, Tovární, dále na Holoubkově, v Novém Klapý, v parku u gymnázia, u
centrální
školní
jídelny
i
v Lesoparku Osmička.
„Stávající koše se nám jiţ
v minulosti osvědčily v Lesoparku
Osmička, v ulici Terezínská a pod
Restaurací U Kašpara, kde jsou
majiteli psů hojně vyuţívány,“
doplnil Martin Dlouhý.
(tuc)
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Výstavba rodinných domků, jedna z priorit města
Obyvatel
Lovosic ubývá.
Vedení
města
vidí
jedno z hlavních řešení v
moţnosti
výstavby
rodinných
domků
a
bytů. Toto má v kompetenci
radní Jan Hrdlička, jenţ se nám k
problematice vyjádřil.
Stavební parcely a lokality
V současné době je evidováno
180 ţádostí o koupi parcely. Zatím
jsou v plánu 4 lokality. První je

Veřejné osvětlení
ozdobily květiny
Na sloupy veřejného osvětlení
byly v Lovosicích umístěny osázené nádoby s květinami. Celkem
se jedná o 19 kusů, a to v ulicích
Osvoboditelů a 8. května.
„Osázení pro město provedli na
základě objednávky studenti Střední odborné školy technické a zemědělské v Lovosicích, montáţ na
sloupy je pak prací pracovníků
technických sluţeb, kteří budou
rovněţ provádět i nutnou zálivku
květin v průběhu roku,“ sdělil Martin Dlouhý, vedoucí odboru správy
města a regionálního rozvoje na
MěÚ v Lovosicích. Květináče byly
zakoupeny z loňského daru slovenského investora.
(tuc)

Lovosické koupaliště
je otevřeno
Lovosické koupaliště se otevřelo
návštěvníkům. Nenaplnila se tak
obava některých opozičních zastupitelů, kteří kritizovali úsporný rozpočet Tělovýchovné jednoty, která koupaliště provozuje.
„K úsporným opatřením jsme
přistoupili jak na radnici, tak
v ostatních příspěvkových organizacích. Dotkla se tak logicky i Tělovýchovné jednoty. Bylo nesmyslné
tuto
úsporu
hned
spojovat
s veřejným koupalištěm,“ sdělil
radní Milan Šramota, odpovědný za
sportovní zařízení.
Koupaliště je otevřeno denně od
9 do 19 hodin. Vstupné zůstává
nezměněno. Děti, důchodce a studenty stojí celodenní koupání
25 korun, dospělé pak 50 korun.
Mezi 17 a 19 hodinou je pak vstupné jednotné 25 korun.
(tuc)
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Holoubkov, kde jsou 4 parcely.
Jedná se o prostor mezi hostincem
U kaple a skladem firmy Unima.
Dále to je Nové Klapý proti SČVAK,
kde je 21 parcel. Poté prostor Vápenka se 12 parcelami, kde bude
ovšem potřeba protihluková bariéra (nádraţí ČD). Průměrná rozloha
parcel je v rozpětí 600 - 950 m2.
Poslední lokalitou je tzv. Vinný lis,
který je ale dlouhodobou záleţitostí.
Projekt Vinný lis
Toto vůbec nejlukrativnější místo
pod Lovošem, kde je plánováno
102 parcel, je bohuţel zablokováno
Pozemkovým fondem ČR. Protoţe

se jedná o komplikovanou otázku
převodu vlastnictví, nelze dohlédnout na konec této záleţitosti.
Lokalita je navíc v zóně CHKO, a
tak bude nutné splnit poţadavky
na typově obdobné domky. Netřeba dodávat, ţe toto místo
z hlediska sítí bude pro město
nejnáročnější investicí.
Zasíťování a cena pozemků. Co
město zajišťuje
Všechny pozemky bude nutné
zasíťovat. Cena za m2 parcely je po
zasíťování určena cenovou mapou
na 650 - 750 Kč. V současné době
se zpracovávají podklady pro
územní řízení na sítě a komunika-

ce. Poté přijde na řadu stavební
povolení a výběrové řízení na dodavatele.
Kde a jak se mohou zájemci hlásit
Zájemci po vyplnění formuláře
předají tento na majetkově správní odbor. Pozemky budou
prodávány v draţbě, kde vyvolávací cena bude ta, která je určena
cenovou mapou (tedy 650 - 750 Kč
m2). Všichni ţadatelé budou
o draţbě vyrozuměni. Jedná se
o nejčistší způsob prodeje. Pravděpodobnou podmínkou bude zahájení výstavby do 3 let od vydání
stavebního povolení.
(jv)

Stojí lovosická „Olejna“ na prahu zániku?
S více jak stoletou historií Lovosic je spojen podnik v centru
města v místní mluvě řečený
Olejna, ačkoliv oficiální název je
Aniveg. Jejím vlastníkem je německý občan p. Hans Becker.
Občané města mohou zvenčí jiţ
delší dobu pozorovat, ţe činnost
firmy jaksi uvadla.
Firma Aniveg je dle obchodního
rejstříku od 10. března 2010
v insolvenci a v tomto případě
tedy „vládne“ insolvenční správce.
Jeho, natoţ majitele, se nám nepodařilo kontaktovat. Od důvěryhodného zdroje, který nechce být
jmenován (redakce jej však zná),
bylo zjištěno, ţe ve firmě jsou tři

subjekty (právnické osoby) a to
Wowitra (vlastník strojů, zařízení a
budov), dále pak Aniveg CZ a Aniveg ECO, které se zabývaly chodem a provozem firmy. Tyto dvě
firmy jsou v insolvenci. Firma
Wowitra rozprodává majetek. Aţ
na jednotlivce dnes
ţádní pracovníci v objektu nejsou, neboť
byli propuštěni. Pokud se vlastníkovi nepodaří objekt prodat, údajně poţaduje nereálně vysokou
cenu (hovoří se o vysokém osmiciferném čísle), firma zanikne. Město
v řešení tohoto problému nemá
moţnosti téměř ţádné.

Nezbývá nic jiného neţ doufat, ţe
se podaří kupce sehnat. Chátrající
velký objekt ve středu města je
děsivou vizí. A jistě netřeba se
zmiňovat o pocitech někdejších
zaměstnanců a lovosických občanů, kteří ve firmě nechali tzv. kus
ţivota.
A proč k tomuto stavu došlo?
Těţko říci. Jako jedna z moţností
se nabízí, ţe nynější majitel po
koupi firmy od předchozího vlastníka (Setuza) přecenil své podnikatelské moţnosti. Ale tím se dostáváme do roviny spekulace. Pověstné světlo na konci tunelu vidět
není. Velcí optimisté by snad dodali slovo: zatím.
(jv)

Beseda s venezuelským velvyslancem
Při příleţitosti otevření výstavy
malíře a ilustrátora Jana Dungela (6. června) v sále KS Lovoš
ţáci 3. A a septimy lovosického
gymnázia besedovali s venezuelským velvyslancem v České
republice Victorem Juliánem
Hernándezem Leónem. Beseda o
Venezuele byla velice zajímavá a
velvyslanec odpovídal na otázky
ţáků téměř hodinu.
Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela v sále KS Lovoš
představilo výstavu 37 kreseb
českého cestovatele a malíře Jana

Dungela
B a r v y
pralesa.
Během
konání
výstavy
byl prom í t á n
d o k u mentární
film České televize o výpravě do venezuelského pralesa „Se štětcem a mačetou“ kameramana a reţiséra Vladimíra Šimka. Jan Dungel jiţ sedmnáctým rokem maluje divoká zvířata v tropech Jiţní Ameriky, především v oblasti Amazonie, brazilského Pantanalu a horských úbočí
And. Nejvíce mu však učarovala
oblast deštných pralesů v povodí
řeky Orinoko a baţin llanos ve
Venezuele, odkud pochází většina
jeho kreseb. Zvířata pozoruje a

maluje v jejich přirozeném prostředí a on sám nazývá své malováni
„setkáváním se zvířaty“. Jeho barevné kresby jsou tak autentickým
záznamem a dokumentem ze
ţivota skutečných zvířat. Kaţdá
kresba má svoji konkrétní historii a
vznikla v konkrétním místě a době.
V posledních pěti letech ho na
malířských výpravách provází jeho
ţena, fotografka Radana Dungelová.
Text a foto: Miroslav Hvorka
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Den dětí s DDM Elko
S oslavami Dne dětí se v Lovosicích letos roztrhl pytel. Jako první
se uţ v pátek 3. června na Osmičce uskutečnily tradiční oslavy pořádané Domem dětí a mládeţe ELKO Lovosice.
Pro všechny děti byly připraveny klasické soutěţe, například skákání
v pytlích, prolézání tunelem, střelba ze vzduchovky či hod míčkem na
panáka. Děti v soutěţích získávaly body, za které si podle vlastního výběru „nakoupily“ ve stánku sladkosti či hračky. „Největší zájem byl o míčky
všeho druhu a samolepky,“ uvedla ředitelka DDM Venuše Krčmářová.
Mezi další lákadla patřila trampolína, dětský kolotoč a nafukovací
skluzavka. Zájem byl veliký, na atrakce se stály fronty. Děti také jezdily
slalom mezi kuţely, buď na kolech, nebo v autíčkách.
Akce se povedla, děti byly spokojené, počasí sváteční.
(hz)

Den dětí s fanclubem
AC Sparta Praha
V pořadí desátý Dětský den uspořádala o den později lovosická
pobočka fanclubu AC Sparta Praha. Akce se konala v areálu fotbalového hřiště.
Účast byla hodná tohoto jubilea - nejvyšší v historii. Hrubý odhad počtu
všech zúčastněných byl okolo 400 osob. Soutěţilo se o drobné ceny
v různých hrách a dovednostech dětských návštěvníků. Největší zájem
ale byl o „produkci“ hasičské jednotky z Chotiměře. Asi proto, ţe teplota
dosahovala 30°C ve stínu.
Na průběh akce dohlíţel maskot Spartakus. Ţe se celá akce vydařila je
zásluha, vyjma organizátorů, také sponzorů.
(jv)

Den dětí s FK Lovochemie Lovosice

8x foto: Miroslav Hvorka
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Servis

Rada města - schválila
RM v souladu s § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a s § 2
odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání povoluje pro
šk. rok 2011/2012 výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Resslova 974, Lovosice z 24 na 28 dětí a ve čtvrté třídě MŠ Terezínská ul. Lovosice z počtu
24 na 27 dětí.

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

26.

29. 6. – 30. 6.

RM souhlasí s přijímáním finančních darů pro Základní uměleckou školu
Karla Maličkého 2, 410 02 Lovosice, určených na pokrytí nákladů spojených s natáčením CD souboru Enkláva k jeho 10. výročí zaloţení.

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

27.

6. 7. – 7. 7.

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč pro
Český kynologický svaz Lovosice na opravu fasády na kotcích.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

28.

13. 7. – 14. 7.

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

29.

20. 7. – 21. 7.

RM souhlasí s umístěním krytého pískoviště na p.č. 78/1 v ul. Osvoboditelů č.p. 940/43-45-47 v Lovosicích za předpokladu dodrţení podmínek
stanovených ORRSM MěÚ Lovosice.
RM v souladu s Protokolem o kontrole č.1/2011/KV o provedené kontrole akce "Tepelné rozvody města Lovosice" bere na vědomí protokol a
návrh opatření. RM ukládá AK JUDr. Vl. Formánek a partneři, Ústí n.L.
připravit stanovisko návrhu opatření k právnímu rozboru.
RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 90.000,- Kč v období 2. pololetí 2011 z fondu reprodukce majetku, investičního fondu
Mateřské školy Resslova 974, Lovosice k částečné opravě chodníků v
areálu mateřské školy.

Šance se přestěhovala
Občanské sdruţení Šance se z původního
působiště v ulici Osvoboditelů během května
přestěhovalo do nových prostor v Přívozní
ulici (bývalý odbor dopravy MěÚ).
V současnosti Sdruţení provozuje dále obvyklou terénní pečovatelskou činnost, pouze
Klub porozumění je v tuto dobu pozastaven,
vzhledem k tomu, ţe nejsou zatím upraveny patřičné prostory. „Při projednávání dalšího postupu se starostkou Lenkou Lízlovou a s radním
Janem Pieglem jsme se setkali s velmi vstřícným jednáním ze strany vedení města,“ uvedla předsedkyně o. s. Šance Boţena Plicková. Šance má
plány, které budou přínosem pro zkvalitnění tělesně postiţených občanů
a seniorů. O nich se zmíníme v dalším vydání Lovosického dnešku. (hz)

V Lovosicích jsou dva kontejnery
na elektroodpad
Odbor ţivotního prostředí MěÚ
obyvatele Lovosic seznamuje
s novinkou. Pro zvýšení komfortu občanů se město Lovosice
rozhodlo ve spolupráci se společností Asekol rozšířit moţnosti
zapojení obyvatel do třídění
elektroodpadu.
Ve městě se objevily prozatím
2 červené kontejnery, určené pro
zpětný
odběr
elektrozařízení
z domácností, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení,
discmany,
telefony
a další. Kontejnery slouţí i pro
baterie a akumulátory. Jeden je
umístěn na Holoubkově v ulici
Kmochova, druhý v ulici Osvoboditelů za městským úřadem.
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Do kontejnerů nepatří televizory,
počítačové monitory, zářivky a
úsporné ţárovky. Cílem je ulehčit
občanům třídění elektroodpadu a
zároveň zvýšit objem sběru menších elektrospotřebičů.
(jv)

Stanoviště:

Lovosická MHD zlevní
Avizované výběrové řízení na
provozovatele Městské hromadné dopravy v Lovosicích má
svého vítěze. Je jím společnost
BusLine a.s. Nabídla nejniţší
cenu za ujetý kilometr a jako
jediná zároveň splnila všechny
zadávací podmínky.
„Cílem bylo zefektivnit a zlevnit
městskou dopravu. Úspora činní
více jak 100 tisíc korun za rok.
Jízdní řád je zjednodušený tak, aby
autobusy jezdily v pravidelných
intervalech. Dopravní obsluţnost

maminek s kočárky i lidí na invalidním vozíku zůstává zachována,“
uvedl radní Jan Landa, odpovědný
v Lovosicích za dopravu.
Novým autobusem se občané
Lovosic svezou od 1. července.
Radnice také upravila jízdní řád,
aby měl návaznost na odjezdy
vlaků a autobusů z hlavního nádraţí.
„Nyní připravujeme měsíční paušální jízdné, které by mohlo MHD
zatraktivnit širší veřejnosti,“ dodal
Landa.
(tuc)

Nejmladší z rodu Kopáčků
uspěl v Itálii
Ţák lovosické ZUŠky, klarinetista Matouš Kopáček, nezůstává
pozadu v hudebním umění za
svým bratrem Jonášem. Není
divu, Matoušovým otcem i externím učitelem v ZUŠ Lovosice
je první klarinetista České filharmonie Mgr. Tomáš Kopáček a
jeho dědečkem legendární klarinetista České filharmonie Mgr.
Jaroslav Kopáček, dlouholetý
člen orchestru Karla Vlacha.
Na soutěţi Dechových nástrojů
PRO BOHEMIA Ostrava 2011
s mezinárodní účastí v 1. kategorii
Dechové nástroje dřevěné obsadil
Matouš Kopáček v konkurenci

26 soutěţících 2. místo ve hře na
klarinet. Tento úspěch malého
hudebníka a ZUŠ Lovosice nebyl
nahodilý ani poslední. Teprve
jedenáctiletý chlapec se zúčastnil
i další soutěţe a uspěl. V 7. ročníku Mezinárodní soutěţe mladých
klarinetistů
„Giacomo
Mensi“
v italském městě Breno v kategorii
do 13 let obsadil vynikající 3. místo. Klavírní doprovod Matoušovi
Kopáčkovi hrála Mgr. Edita Keglerová. Repertoár: Povinná skladba –
H. Klose – Oberon, Výběrová
skladba – O. Flosman – Zbojnická
sonatina. Blahopřejeme!
(hz)
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Školáci

MŠ Sady pionýrů oslavila výročí
V sobotu 28. května proběhla
na školní zahradě MŠ Sady pionýrů oslava 45 let fungování
školky. O zahájení se postaral
pásmem lidových písní pěvecký
sbor Skřítci a pohybový krouţek
Klokánek s tanečkem. Poté uţ
patřila zahrada hlavně malým
předškolákům, jejich sourozencům, kamarádům a doprovodu
z řad dospělých. Na velké části
zahrady děti soutěţily ve zručnosti, rychlosti, ale i odvaze.
V době oběda se o občerstvení
postaraly kuchařky školní kuchyně.
Na výběr bylo sladké i slané pohoštění a podle zájmu velkých i
malých návštěvníků všem chutnalo.
V další části dne návštěvníky svou
pohádkou pobavilo a potěšilo

„Sváťovo dividlo“. Největší ohlas
však mělo vystoupení „Fešáka
Pína“ v programu „Továrna na
blbinky“, který dokázal děti svým
vystoupením rozparádit k tanci a
pohybu, ke zpěvu a zdravému
sebevědomí a děti se těšily na
kaţdý nový úkol, který budou moci
spolu s maminkami plnit.
Při ohňostroji na obrovském narozeninovém dortu uţ tleskali
všichni. Kaţdý z narozeninového
dortu kousek ochutnal, a protoţe
nám vyšlo i počasí, „Zahradní veselice“ dopadla na velkou jedničku.
Všem, kteří pomáhali a zaslouţili
se o zdařilý průběh celého dne,
moc děkujeme.
Hana Růžičková,
Učitelka MŠ Sady pionýrů Lovosice

ZŠ Antonína Baráka slaví jiţ
sedmé vítězství v řadě

Letošní, jiţ sedmé ocenění našich ţáků v celostátní soutěţi s
názvem "Svět očima dětí", kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR se zaměřením na prevenci
sociálně patologických jevů, je
šňůrou úspěchů, na kterou můţeme být právem pyšní.
Po dlouhé a trpělivé přípravě
jsme zaslali výsledné práce našich
ţáků na adresu ministerstva.
Všichni jsme tajně doufali, ţe i
letos budeme nejlepší. A stalo se.
Ministerstvo vnitra vybralo práci

naší ţákyně Terezy Hrdličkové z
8. A. Ta se rozhodla pro téma s
názvem Korupce a své trojrozměrné dílo nazvala "Sanatorium pro
korupci".
Všichni máme velikou radost z
ocenění a jsme hrdí na naše
úspěšné ţáky, kteří šíří dobré jméno naší školy. Všem ţákům
(Eva Zbořilová – 6.A., Eliška Kovandová – 8.B., Markéta Suchá – 8.A.),
kteří se zúčastnili soutěţe, moc
děkujeme.
Učitelé školy

Lovosice mají svou SuperStar
Ţákyně ZUŠ Lovosice Hana
Janatová se propracovala v soutěţi Československo hledá SuperStar do uţšího výběru.
Děvče z pěvecké třídy Tomáše
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Brázdy se prozpívala mezi 20 nejlepších soutěţících. Do soutěţe
jich původně nastupovaly 2 tisíce.
K úspěchu jí celá škola i další lovosičtí občané gratulují.
(hz)

Legoland 2011

27. května vyrazila naše ZŠ
Všehrdova jiţ posedmé do Legolandu v Německu. Jako kaţdým
rokem byl o tento zájezd mezi
ţáky velký zájem. Celkem nás
vyrazilo 120, z toho bylo 39
rodičů. Děti se nemohly dočkat
všemoţných atrakcí, kterých je v
Legolandu přes 80, někteří se
těšily vyloţeně na jednu určitou.
Někteří totiţ s námi jeli jiţ poně-

kolikáté. Z Lovosic jsme vyrazili ve
2 hodiny ráno. Dětem vstávání v
tak brzkých ranních hodinách
vůbec nevadilo, my dospělí jsme
na tom byli poněkud hůře. Do cíle
jsme dorazili v 9 hodin, v klidu
jsme se nasnídali a v deset se
otevřely brány zábavního parku.
Do sedmnácté hodiny jsme měli
co dělat vše zvládnout. I kdyţ nám
vůbec nepřálo počasí - celý den
pršelo, teplota byla 14 stupňů děti si to bezvadně uţily. V obchůdcích utratily kapesné a v podvečerních hodinách jsme vyrazili
směrem domů.
Cestu zpět děti celou prospaly a
před půlnocí na ně čekali před
školou rodiče. Velký dík patří paní
učitelce Antonové, která se letos
organizace a veškeré nutné agendy kolem tohoto zájezdu ujala.
Uţili jsme si to a jiţ se těšíme na
příště, snad s lepším počasím.
Mgr. Radka Vosická
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Kultura

Hvězdou festivalu HAŠMAR byla Věra Martinová
Ve dnech 2. – 4. června se konal
v lesoparku Osmička hudební
festival HAŠMAR Country Lovosice. Festival lze charakterizovat
jako country a folkový, ţánrově
je ale nejvíce zastoupen styl
bluegrass (Druhá Tráva, Cop
nebo Blanket).
Zaloţen byl v roce 1996 členy
sdruţení Hašmar a byl původně
jednodenní. V současnosti oficiálně
pořádá festival KS Lovoš a pořadatelskou práci zastává cca 25 lidí,
z nichţ většina pamatuje počátky
festivalu.
Město se podílí na festivalu fi-

nančně, ale i po technické stránce,
údrţbu areálu v průběhu konání
festivalu nevyjímaje.
Festival zahájila ve čtvrtek
„Hašmarovská hospoda“, ve které
vystoupily oblíbené regionální
soubory Petra Band, Lást Kafe, Red
Leaf, Sebranci a Karavana. Vstup
do „hospody“ zdarma, občerstvení
zajištěno, počasí dobré, posluchačů přišlo opravdu hodně. V pátek
3. 6. vyslechli návštěvníci vystoupení souborů Lást Kafe a Blanket,
Pavlínu Jíšovou s kapelou, plzeňské
bluegrassové skupiny Cop a chomutovské skupiny Album.

V Lovosicích se uskutečnil 2. ročník
Festivalu folklórních souborů

V sobotu 28. května se na
Václavském náměstí v Lovosicích konal Festival folklórních
souborů českých, maďarských,
polských a slovenských písní a
tanců.
U
příleţitosti
Dne
národnostních menšin festival
jiţ druhým rokem pořádá KS
Lovoš ve spolupráci s lovosickou
pobočkou Svazu
Maďarů
ţijících v českých zemích.
Festivalu se zúčastnila paní
Gertrud Kelemen, konzulární rada
maďarského velvyslanectví v Praze
a zástupce Maďarského kulturního
střediska Ilona Harsányi. Divákům
se představil maďarský soubor
Ritka Magyar Banda, taneční
skupina
Nyitnikék,
slovenská
cimbálová skupina Michala Zajaca
a český soubor Mateník. Tanečníci
ze souboru Mateník dokonce

Poslední den festivalu zahájili ve
14 hodin Sebranci, následovaly
kapely Burizon, Red Leaf, Blue
Eyes, Od plotny skok a Reliéf. Zpěvák Pavel Bobek bohuţel nepřijel,
protoţe krátce před festivalem
onemocněl. Místo něj se na jeho
přání představila jedna z nejlepších
bluegrassových kapel Druhá Tráva
s Robertem Křesťanem. Pavla Bobka divákům připomněl písní Nedělní ráno a návštěvníci mu předali
pro Pavla pozdravy a vzkaz, aby se
brzy uzdravil. Kapela musela dvakrát přidávat – Ještě není tma, ale
stmívá se…

Následovala bluegrassová Nová
sekce z Prahy s „Double Johnem“ a
pak nastoupila zpěvačka Věra
Martinová, zvaná „první dáma
country music“. Malý dům nad
skalou, Mý blues, Pod sluneční
branou a další oblíbené písně diváky nadchly a líbil se i duet s Jamie
Marshallem, v Česku ţijícím anglickým muzikantem. Festival zakončila skupina Flashback.
Pořadatelům akce se výběr interpretů jako obvykle povedl, děkujeme také za skvěle vybraný termín,
počasí 1.762 návštěvníkům přálo.
(hz)

Plastici hráli v Lovosicích po tmě

předvedli
skočnou
a
svatební tanec
kotek
pod
pódiem – tančili
s takovou vervou, ţe měli
strach,
aby
pódium nezbourali. „Součástí
programu byla i
ochutnávka
maďarských vín
a pravých maďarských pagáčků,
všem se festival líbil,“ neskrývala
radost předsedkyně pobočky Iveta
Pospíšilová.
Pobočka připravuje celou řadu
dalších akcí. "V říjnu oslavíme
výročí narození Ferencze Liszta
výstavou a moţná i koncertem.
Také se bude vařit na Václavské
pouti oblíbený maďarský guláš,"
těší se na další činnost Pospíšilová.
Zástupci lovosické pobočky s
předsedkyní byli 21. dubna přijati
na
Velvyslanectví
Maďarské
republiky v Praze. Tam se s
vedoucími představiteli a aktivisty
maďarských organizací v České
republice setkal Dr. Pál Schmitt,
prezident republiky Maďarska,
který byl na dvoudenní oficiální
návštěvě České republiky.
(hz)

Undergroundový záţitek se
vším všudy zaţili v Lovosicích
fanoušci legendární kapely The
Plastic People of the Universe.
Koncert se uskutečnil 11. června
na travnaté ploše za lovosickým
barem Sauna.
„Koncert zkomplikoval vytrvalý
déšť, kvůli kterému vše začalo o
něco později. Kvůli dešti se krátce

po začátku koncertu navíc vyskytly
problémy s aparaturou a osvětlením. Kapela nakonec odehrála
koncert bez světel a v mírném
dešti. I tak dorazilo hodně lidí,“
uvedl Miroslav Závada z občanského sdruţení Okrašlovací krouţek Lovosicka, který akci spolupořádal s Kulturním střediskem Lovoš.
(Text a foto: tuc)

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“
FILMOVÉ LÉTO NA „OSMIČCE“
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Areál „Osmička“ vţdy od 21:30 hodin
Středa 3. srpna – NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Čtvrtek 4. srpna – ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Pátek 5. srpna – TACHO
Sobota 6. srpna – KAWASAKIHO RŮŢE
Více na: www.kslovos.sweb.cz
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Husáková talentem karate

Tradiční Májový pohár nadějí
pro začínající závodníky do 14
let a Národní pohár ČR dorostu
a juniorů hostila opět lovosická
sportovní hala Chemik. Osvědčený organizátorský tým SKR
Sport Unionu zde připravil nejen
premiérový soutěţní start dětí
od 6 let, ale i postupovou soutěţ
na MČR dalších mládeţnických
kategorií.
Jak řekla místostarostka Lovosic
Vladímíra Nováková (zastupující
záštitu vedení města Lovosic):
„Karate si i v našem městě našlo
své pevné místo mezi ostatními

sporty.“ Z pořadatelského klubu
ústeckých a lovosických středisek
se v bojových sestavách kata mezi
dívkami do 8 let nejlépe dařilo
Magdaleně
Lauře
Husákové
(lovosické středisko SKR SU), která
se probojovala aţ do finále. Aţ tam
našla první přemoţitelku. Velké
nasazení i touhu po vítězství jí jistě
záviděli i zkušenější závodníci. Její
druhé místo je jasným signálem
rodící se nové závodnice. Rozhodnutím rozhodčích byla nakonec
právě ona vyhlášena jako Top
závodnice a talent turnaje mezi
dívkami.
Josef Rajchert

JELO NÁM TO JAKO PO MÁSLE
O víkendu 3. - 5. června
hostil klub vodáků Lovosice
ostatní vodáky z celé České
republiky. Konal se zde pohárový závod na rychlostních
pramicích.
Posádky soutěţily v těchto
disciplínách: slalom, sprint,
sjezd na 9 km s vloţenou střelbou. Za Lovosice závodila posádka ţen a ţáků. V závodě si
obě posádky vedly přes všechna úskalí výborně. Ţeny (viz.
foto), které byly oslabené o
jednu závodnici, vybojovaly
druhé místo. Ţáci se ve svém
prvním závodě umístili na pátém místě.
Posledním pohárovým závodem této sezony je celorepublikové mistrovství v Čelákovicích, kde k uvedeným
disciplínám přibude ještě plavání. Na podzim pak ještě posádku ţen čeká mezinárodní Krumlovský maraton.
Za vydařený lovosický závod děkujeme všem, kteří se starali o blaho všech zúčastněných.
(Lenka Joachimsthalerová, foto: Miroslav Hvorka)

Evropský plavecký den
2011 v Lovosicích

Lovosičtí plavci startovali
v Paříţi

Ve středu 1. června v době od 8 do 22 hodin se i v
Lovosicích, v krytém městském bazénu, uskutečnila akce „Evropský plavecký den 2011“. Technicky
tuto akci pro MěÚ Lovosice zajišťoval Plavecký
klub Lovosice.
Lovosice měly k 1. lednu
2011 celkem 8.807 obyvatel, proto byly zařazeny do
kategorie obcí od 5 do 20
tisíc obyvatel. Předepsaných
100 metrů odplavalo celkem 116 lovosických obyvatel (63 muţů, 53 ţen) a
v této kategorii se tak Lovosice umístily na pátém
místě z šesti obcí, které se soutěţe v této kategorii
zúčastnily. Nejstarší plavec byl 71letý muţ, nejmladší
plavci byli dva chlapci a jedno děvčátko ve věku
3 let.
Plavecký klub Lovosice

Ve dnech 4. a 5. června se čtyři lovosičtí plavci
zúčastnili mezinárodních závodů „Paris Swim Meet
2011“, které pořádal v padesátimetrovém bazénu
na Avenue Gambetta francouzský „Neptune club
de France“.
Ačkoliv časy na „padesátce“ bývají obvykle horší
(častější obrátky na pětadvacítce zkracují dosaţený
čas), vybraná čtveřice dvou ţen a dvou pánů osm
svých časů z českých pětadvacítek zlepšila. Časy, zaplavané ve zbývajících šesti startech, byly alespoň
ohodnoceny vyšším počtem bodů (protoţe jsou
z delšího bazénu).
Měli jsme i jednu účast ve finále A (Veronika Steinová). Tento výsledek určitě povzbudí ostatní plavce
z druţstva Jiřího Willnera, aby se kvalifikovali pro
předpokládanou účast i v dalším ročníku.
Za PKLO F. Ptáček

Sport
4. ročník turnaje
dříve narozených

Jiţ tradičně se na konci hlavní
basketbalové
sezony
koná
v Lovosicích setkání těch, kteří
se věnují basketbalu většinou jiţ
jen jako trenéři nebo funkcionáři, ale ještě mají stále chuť si
zasportovat.
A stejně jako v loňském roce se
sešly čtyři týmy – domácí Lovochemie, BK Kravaře posílené o
hráče České Lípy, BK Teplice (vítěz
minulého ročníku) a reprezentace
ČR, která byla sloţena s hráčů nad
50 let.
Systém kaţdý s kaţdým s mírnou
úpravou celkové doby hraní byl
také stejný jako v loňském roce,
takţe se mohlo porovnávat, jak na
tom v současné době kaţdý hráč
nebo hráčka vlastně je.
Sestava Lovosic: Míra Špringl
(5 bodů), Jirka Kala (26), Honza
Řezníček (16) – obdrţel speciální
individuální cenu, Eva Jarošová
(8), Jirka Puchar (16), Pavel Jaroš
(8), Míra Bouček, Lenka Šulerová
(27).
Pořadí:
1. BK Teplice
2. BK Kravaře
3. TJ Lovochemie Lovosice
4. Reprezentace ČR
Výsledky:
Lovosice – Teplice 25:63, Kravaře –
Repre ČR 48:45, Lovosice – Repre
ČR 53:48, Teplice – Kravaře 47:35,
Lovosice – Kravaře 28:45, Repre
ČR – Teplice 42:37

Kvalifikace o ligu
mladších ţákyň
Vzhledem k nelichotivému vývoji
dívčího basketbalu v Ústeckém
kraji se Lovochemie přihlásila do
kvalifikace o ligu mladších ţákyň
s tím, ţe je potřeba v příští sezoně
nějakou soutěţ hrát (otázka tzv.
divizí stále není dořešena).
První kolo se konalo v Koţlanech,
kde postupně na hráčky Lovosic
čekala druţstva z Kladna, Plzně a
Liberce.
Sestava Lovosic: Piegelbauerová
(31), Knotková (17), Jonášová (16),
Králová (14), Bednaříková (8),
Sendlaiová (6), Bendová (3), Kuchařová (3), Jaškovová (2), Šmídová.
Výsledky:
Lovosice – Kladno 29:85
Lovosice – BaK Plzeň 21:134
Lovosice – Liberec 50:19
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