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Po D8 od prosince až do Bílinky
Dostavba pro město strategicky důležité dopravní tepny dálnice D8 rychle pokračuje.
Alespoň v okolí města tomu tak
je. Stavbaři potvrdili termín
prosinec 2011 jako měsíc, kdy
bude otevřen další úsek dálnice,
který se bezprostředně týká
Lovosic. D8 bude totiž uvedena
do provozu až nad Bílinku, kde
bude další sjezd a nájezd.
Ani otevření tohoto úseku však
zřejmě nebude mít pozitivní dopad

na dopravu v Lovosicích. Ulehčit by
se mělo zřejmě jen okrajovým
částem poblíž průmyslové zóny u
současného sjezdu z D8 a obyvatelům Holoubkova a Vchynic. Podstatná část automobilů mířících na
Teplice by se měla přesunout právě na dálnici. Pro město klíčový
úsek do Řehlovic je však stále v
různých stupních rozestavěnosti od dokončených staveb (most
Oparno, tunel Prackovice) až po
místa, kam dosud stavební stroje

Půlmilion pro lovosickou
mládež byl rozdělen

Rentgen v Lovosicích zůstane,
ztrátu částečně pokryje město

V dubnu letošního roku vyhlásilo
Město Lovosice dotační program
„Sport a volný čas“. Podmínky pro
přidělování dotace pro rok 2011 na
podporu zájmových a sportovních
aktivit mládeže na území Lovosic
Rada města Lovosice schválila v
následujících
oblastech:
tělovýchova,
sport,
volnočasové
aktivity. Předmětem podpory je
rozvoj činnosti zájmových a
sportovních organizací pracujících
s mládeží, uspořádání sportovních
soutěží a uskutečnění letních
táborů v roce 2011. Rada města
Lovosice v červnu schválila rozdělení finančních příspěvků mezi
13 oddílů pracujících s mládeží.
Nejvyšší částky obdrží Sport Union
Ústí nad Labem – sportovní karate
(83 tisíc Kč, počet lovosických dětí
79), TJ Lovochemie – oddíl florbalu
(79 000,- Kč, 59 dětí) a TJ Lovochemie Kickbox a box (75 000,- Kč,
80 dětí). Další dotace se pohybují
mezi 3 tisíci korun pro MS Český
rybářský svaz (21 dětí) až po
60 tisíc korun pro oddíl atletiky (67
dětí). Granty obdrží i malí turisté
(TOM Vejři 20 000,- Kč) nebo skauti
(35 000,- Kč).
(hz)

Měsíční ztráta 30 tisíc korun.
S takovým schodkem bojuje
provozovatel rentgenu v Lovosicích. Město se rozhodlo pomoci. „Jednoznačně chceme zabránit zrušení rentgenu ve městě.
Považujeme ho za veřejnou
službu, proto jsme se rozhodli
pomoci a částečně ztrátu pokrýt,“ uvedla starostka Lovosic
Lenka Lízlová.
Rentgen v Lovosicích byl do roku
2008 provozován Městem. Paralelně s ním provozoval vlastní rentgen nedávno zesnulý Viktor Jenšovský ve své ambulanci v Terezínské ulici. Ten byl určen pacientům
jeho plicní a interní ambulance a
po uzavření městského rentgenu
zůstal lovosickým pacientům k dispozici jako jediný. Provozovatel byl tudíž
nucen kapacitu rentgenu
zvýšit, najmout další personál a tím i navýšit náklady, které platby od
zdravotních
pojišťoven
nekryjí.
O finanční situaci spojené s provozem rentgenu
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nevjely kvůli neuděleným povolením. I to by se mělo změnit. Většina zbývajících povolení by měla
být udělena do konce srpna.
Právě úsek táhnoucí se přes České středohoří je pro město klíčový.
Odvede totiž převážnou část dopravy z přetížené silnice I/30 Lovosice - Ústí nad Labem. Dlouhé
šňůry kamionů by pak zmizely i z
Lovosic. Termín kompletního dokončení však zatím není pevně
stanoven.
(tuc)

informovaly vedení města jeho
nynější majitelky Lenka Jenšovská
s dcerou Veronikou Bartošovou na
zasedání zastupitelstva města.
„Měsíční ztráta opravdu činí
30 tisíc korun. Do této chvíle byla
dotována ostatním provozem
ambulance,“ sdělila Veronika Bartošová s tím, že všichni pacienti,
kteří přijdou s doporučením od
lékaře, jsou na rentgenu ošetřeni.
Rentgen v Lovosicích je využíván
v průměru čtyřiceti pacienty denně. Průměrné měsíční náklady na
jeho provoz činí 100 tisíc korun.
Pokud by rentgen v Lovosicích
přestal fungovat, museli by občané jezdit na vyšetření do Litoměřic.
(tuc)

Sport
Lovosický Bursa
je mistrem republiky
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
polovina prázdnin je
za námi. I v této
„okurkové“ sezóně
se dějí věci, o kterých si zasloužíte být
informováni.
V letních měsících probíhají drobné opravy škol a mateřských školek. Potkala nás bouřka, díky které
jsme byli nuceni pokácet několik
stromů. Naštěstí bouřka nezpůsobila velké škody na majetku a
hlavně na zdraví a životech našich
občanů. Všechny vykácené stromy
nahradíme novými.
V rámci náhrad za výstavbu dálnice nám Ředitelství silnic a dálnic
přislíbilo
náhradní
výsadbu
v řádech stovek stromů. Jednám
s nimi o místech, kam by mohly být
vysázeny a jednou z možností je
rozšířit lesopark Osmička o prostor
před Saunou.
V těchto dnech finišuje revitalizace čtvrti za nádražím. Věřím, že
výsledek vyváží tamním lidem
nepohodlí, které prožívali během
celé rekonstrukce, a děkuji jim za
trpělivost.
V rozpočtu jsme uvolnili finanční
prostředky na opravu chodníku
v Dlouhé ulici a podpořili setrvání
rentgenu v Lovosicích.
Přeji Vám všem příjemné prožití
zbytku prázdnin a pohodové dovolené.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Vichřice poškodila v Lovosicích
stovku stromů
Vichřice, která se přehnala
22. června Lovosicemi, způsobila
značné škody. „Nejvíce byly
postiţeny lesopark Osmička, kde
došlo k pádu deseti topolů a
koupaliště, kde byly vyvráceny
čtyři stromy. K další větší škodě
došlo na parkovišti v Terezínské
ulici, kde pádem několika silných větví byla poškozena pod
stromy parkující vozidla.

Ocenění dárcům krve

Silným větrem byla narušena
střecha lovosického gymnázia.
Celkem byly v Lovosicích prolámány koruny asi u stovky stromů,“
poskytl Lovosickému dnešku informaci pracovník MěÚ Ivo Švingr.
Polámané dřevo bylo postupně
likvidováno v měsíci červenci a
rozřezané bude nabídnuto veřejnosti. Větve budou rozštěpovány.
(Text a foto: hv)

Zvláštní ocenění za 110 bezplatných odběrů krve přebírá lovosický Libor Procházka.

Po roce opět téma Milešovka
Nový ředitel Ústavu fyziky
atmosféry (ÚFA) AV ČR Doc.
RNDr. Zbyněk Sokol poskytl po
roce čtenářům vyjádření o dění
na vrcholku Milešovky. ÚFA je
majitelem tamní observatoře.
Současnost
ÚFA pronajal dočasně nepotřebné objekty Obecně prospěšné
společnosti
Milešovka
(dále
OPSM), která má za cíl zajistit
kromě údrţby objektů i sluţby pro
turistický ruch. ÚFA má i závazek
umoţnit turistům přístup na věţ
observatoře.
Problematika ekologie
Objekty na vrcholku hory nesplňují podmínky ve způsobu nakládání s odpadními vodami. ÚFA
inicioval společnou výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV), a to jak
pro ÚFA, Armádu ČR i turistický
ruch. Celou akci zajistil a financoval ÚFA, Ústecký kraj schválil dotaci 1 milion korun pro turistický
ruch. S Armádou ČR zatím dohoda
není. Po domluvě s orgány ochrany přírody je ČOV uzpůsobena tak,
aby se přečištěná voda recyklovala. Pouze zbytková voda je potom
vsakována a rozstřikována do
terénu. V současné době je stavba
ČOV dokončena a hotové jsou i
povrchové úpravy. Nyní probíhá
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zkušební provoz, jehoţ součástí je
pravidelné testování kvality odpadních vod.
Projekt návštěvnického muzea
V loňském roce byl připraven
projekt tzv. návštěvnického centra.
Projekt měl vytvořit prezentační
centrum pro vzdělávání v oblasti
zahrnující celou atmosféru od
meteorologie a klimatologie aţ po
kosmický výzkum. Součástí mělo
být trvale přístupné meteorologicko-klimatologické muzeum. Pro
komplikovaná jednání s orgány
ochrany přírody a nutnosti výjimek
pro stavební činnost v CHKO se
nepodařilo splnit termín předloţení stavebního povolení a projekt
byl zamítnut.
Stavební činnost a prioritní úkol
V současnosti se neplánují ţádné
zásadní stavební akce na vrcholu
Milešovky. Pro nedostatek financí
se zaměřujeme na opravy a drobné úpravy na vrcholu a na zajištění
bezproblémového chodu nákladní
lanovky, kterou vyuţívá nejen náš
ústav, ale i OPSM k zásobovaní
bufetu a Armáda ČR.
Náš prioritní úkol je zajistit nepřetrţitý chod observatoře, která
provádí měření od roku 1905, tak
aby poskytovala kvalitní data,
která jsou předávána do mezinárodní sítě.
(jv)

Oblastní spolek Českého červeného kříţe v Litoměřicích, ve
spolupráci s Městským úřadem
v Lovosicích, připravil slavnostní ocenění zaslouţilých dárců
krve na Lovosicku. Slavnostní
akt se konal 29. června
v obřadní síni městského úřadu. K ocenění bylo pozváno
18 dárců, z nichţ někteří se
slavnostního aktu nemohli
zúčastnit.
Na setkání byly předány bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr.
Jánského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve a mimořádné
ocenění starostky města zaslouţilým dárcům.
Plakety předali
tajemník MěÚ Martin Burian,
spolu se zástupkyní Oblastního
spolku ČČK Litoměřice Olgou
Šotnarovou a Vědunkou Kadavou
za ČČK Lovosice.
Bronzovou plaketu Dr. Janského
za 10 odběrů obdrţely tentokrát
pouze ţeny: Ingrid Buriánová,

Petra Hradecká, Petra Svobodová, Kateřina Šípalová a Monika
Brandýská, všechny z Lovosic.
Za 20 odběrů získali stříbrnou
plaketu Martin Švarc z Lhotky
nad Labem, Martin Švejda a Jiří
Kučera z Vchynic a Jana Veletová
z Lovosic.
Zlatá plaketa Dr. Jánského za
40 bezplatných odběrů byla předána
Oldřichu
Formánkovi
z Libochovic, Jaroslavu Richterovi
z Lovosic a Zdeňku Millerovi
z Číţkovic.
Mimořádné ocenění věcným
darem od starostky Lovosic za
30 odběrů obdrţeli Pavel Mars,
za 50 odběrů Jan Pilař, 80 odběrů
absolvovali František Hrdlička a
Vladimír Forman. Za největší
počet odběrů byli také oceněni
bratři Libor Procházka za 110 a
v nepřítomnosti Zdeněk Procházka za 120 odběrů. Všichni jmenovaní jsou z Lovosic.
(Text a foto: hv)

V Lovosicích uctili památku politických vězňů
Ve čtvrtek 23. června se u pamětní desky na Základní škole
Všehrdova v Lovosicích uskutečnil pietní akt k uctění památky
politických vězňů umučených
komunistickým reţimem v padesátých letech.
Budova školy bývala totiţ aţ do
roku 1960 okresním soudem a
obsahovala i cely pro vězně. Den
památky obětí komunistického
reţimu byl symbolicky vyhlášen k
uctění památky Milady Horákové,
popravené 27. června 1950.
Pietního aktu se uskutečnili členové Konfederace politických
vězňů (KPV) Vladimír Chlupáč,
Milan Šlegr, Růţena Šubrtová a
další. Město Lovosice zastupoval
tajemník MěÚ Martin Burian. Pietnímu aktu byly přítomny i děti ze

ZŠ Všehrdova s paní ředitelkou
Monikou Zemanovou a lovosičtí
občané.
"Cílem pietního aktu je připomenout si památku lidí popravených
v padesátých letech, těch, kteří
aktivně bojovali za svobodu i těch,
kteří byli odsouzeni nevinně. Těch,
jejichţ jména jsou dnes známá,
i těch, které neznáme. Někteří
z nich byli i z našeho regionu,
například Josef Kepka (v letech
1949-1951 ředitel Vyšší školy sociálně zdravotní v Lovosicích, jenţ
byl v roce 1951 zatčen, škola zrušena a on popraven 11. října 1952)
a mnozí další. Jejich památka nesmí být zapomenuta,“ zdůraznil ve
svém projevu Milan Šlegr, litoměřický tajemník KPV.
(hz)
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Školství

Odcházející ředitelky: Laštovková končí po 21 letech
Narodila jsem se v Ledvicích
v okrese Teplice, kde jsem také
absolvovala základní školu. A protoţe většina území této obce byla
určena k demolici z důvodu těţby
uhlí, přestěhovala jsem se s rodiči a
dvěma sourozenci do Teplic.
V Teplicích jsem vystudovala gymnázium a v roce 1965 jsem začala
studovat na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem. Po ukončení
studia v roce 1969 jsem nastoupila
na své první učitelské místo, na
Základní školu Libkovice v okrese
Most. V září 1970 jsem se vdala a
z nového bydliště, z Chrášťan, jsem
ještě do konce kalendářního roku
dojíţděla do Libkovic. Dojíţdění
bylo poměrně sloţité, a kdyţ mi
bylo nabídnuto místo v Lovosicích,
tak jsem hned v lednu 1971 nastoupila za mateřskou dovolenou
na 2. ZŠ. Na 1. ZŠ Sady pionýrů
pracuji od září 1972 nejprve jako
učitelka a od školního roku
1990/1991 jako ředitelka.
Do funkce jsem nastoupila
v době, kdy bylo staršímu synovi
16 let a mladší nastupoval do 2.
třídy. A protoţe letos v červenci ve
funkci po 21 letech končím, chtěla
bych oběma synům a spolu s nimi i
manţelovi poděkovat za podporu,
pomoc a trpělivost, kterou mi
mnohdy během této náročné prá-

ce
byl i
o c h ot n i
poskytnout.
V
době
mého nástupu do funkce
bylo ve škole
13 tříd s 392
ţáky. A protoţe
jsme
sdíleli budovu
spolu
s gymnáziem
a
prostor
bylo málo,
dvě
třídy
byly umístěny ve Vchynicích, kam
denně děti
se svými učitelkami dojíţděly. Nebylo to jednoduché. V roce 1994
bylo rozhodnutím zřizovatele přemístěno gymnázium do budovy 2.
ZŠ a ţáci i učitelé z této školy nastoupili buď na naši nebo na 3. ZŠ.
Troufnu si říci, ţe to byl dobrý krok
ze strany „města“. Samostatné
umístění gymnázia i naší školy se
ukázalo jako dobré řešení a prospělo oběma stranám.
Od roku 1990 se událo mnoho
věcí, proběhla spousta změn,
i ţivot školy je jiný.
Kaţdá škola plánuje nejen svou

výchovně
v zdě láv ac í
činnost, ale
k její koncepci patří i
rozvoj školy
po materiální stránce.
Ne vţdy se
nám naše
plány podařilo
uskutečnit. Od
přání
a
plánování je
k realizaci
nesnadná a
d l o u h á
cesta. Nikdy
nezáleţelo
jen na našich přáních, ale na financích, které poskytl náš zřizovatel.
Naše škola by si rozhodně zaslouţila generální opravu fasády, výměnu oken, úpravy ve vnitřním dvoře… Zaslouţili by si to i všichni ti,
kteří školu navštěvují a kteří ve
škole pracují. Doufám jen, ţe se
opravy nebudou odkládat do nekonečna, ţe se v brzkém čase najdou peníze i pro naši školu a ta
opět rozkvete svou nebývalou
krásou.
Jsme největší a nejstarší školou v
Lovosicích. K dnešnímu dni čítáme

511 ţáků, 33 učitelů, 3 vychovatelky a 7 provozních zaměstnanců.
Nejvíce dětí, a to 585, navštěvovalo
naši školu ve školním roce
2002/2003. Od té doby se počty
ţáků sníţily. Je to všeobecný trend,
protoţe dětí ubývá. Je ale potěšující, ţe dnes přivádějí své děti naši
bývalí ţáci, kterých se během mého působení ve škole vystřídaly
stovky. A nemůţu věřit, ţe se s
některými setkávám dokonce jiţ
jako s prarodiči našich ţáků. Některé poznávám, u jiných mi to dá
více přemýšlení. Těší mě, ţe si i oni
vzpomenou a vracejí se do své
školy v úplně jiné roli.
Škola. Společenství, kde má kaţdý
své nezastupitelné místo. Patří sem
učitelé, vychovatelky i provozní
zaměstnanci. A tak bych všem
chtěla co nejupřímněji poděkovat
za práci, která nebyla vţdy snadná,
za trpělivost a snahu odvést svou
práci co nejlépe. Škola by nemohla
být nikdy taková, jaká je dnes.
Děkuji za všechno to, co přispělo
k dobrému jménu školy a k jejímu
zviditelnění na veřejnosti. A do
budoucna chci popřát všem, i našim ţákům a jejich rodičům, hodně
úspěchů a zdaru nejen ve všech
činnostech, které s úkoly a posláním školy souvisejí, ale také v jejich
osobním ţivotě.
Jana Laštovková

Ředitelka Marie Pelikánová přejmenovala před 11 lety školu

„Moţná to zní jako fráze, ale uţ
od dětství jsem snila stát se učitelkou,“ říká Mgr. Marie Pelikánová,
ředitelka Základní školy Antonína
Baráka v Lovosicích. Nejprve proto
vystudovala Střední pedagogickou
školu v Litoměřicích (1966-1970) a
stala se učitelkou v mateřské škole.
Pracovala v mateřských školách
v okrese (Lovosice, Třebenice) i

mimo litoměřický okres (Kralupy n.
Vlt., Bílina). V roce 1972 se vdala a
má dvě děti – syna Aleše (pracuje
jako novinář a je nadšený včelař) a
dceru Jitku (vede mateřské centrum a učí angličtinu). Zatím má
3 vnoučata, dva vnuky – 6 a 9 let a
tříletou vnučku Jiřinku.
Při zaměstnání začala v roce 1974
studovat Pedagogickou fakultu
v Ústí nad Labem, kterou po pěti
letech úspěšně ukončila a stala se
tak kvalifikovanou učitelkou českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň
základní školy. Po krátkém působení na ZŠ v Třebívlicích a na 2. ZŠ
v Lovosicích nastoupila v roce 1981
na tehdejší 3. ZŠ v Lovosicích a na
této škole působí dodnes. Nejprve
jako učitelka, od roku 1990 jako
zástupkyně ředitelky a od roku
2000 jako ředitelka školy.
Jedním z prvních jejích rozhodnutí ve funkci ředitelky bylo připojení
čestného názvu škole. „Po projednání s pracovníky školy jsme se
jednomyslně rozhodli pojmenovat
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školu po jejím prvním řediteli,
panu Antonínu Barákovi – významném pedagogovi, známé lovosické
osobnosti a malíři Českého středohoří,“ vzpomíná ředitelka Pelikánová. Nový název školy vstoupil v
platnost rozhodnutím MŠMT dne
1. 1. 2004. V rámci oslav 50. výročí
vzniku školy 22. května 2010 byla
na škole Antonínu Barákovi odhalena pamětní deska.
Během působení ředitelky Pelikánové ve vedení školy se mnohé
podařilo, škola se zmodernizovala
a vybavila nejen novým nábytkem,
ale i mnoha pomůckami. Byly vybudovány odborné učebny – například dvě počítačové a dvě interaktivní, na škole ţáci v současnosti
pracují jiţ se čtyřmi interaktivními
tabulemi. Ve spolupráci s MěÚ
Lovosice byl rovněţ vybudován
odpočinkový areál pro školní druţinu a v poslední době moderní
šatny pro 2. stupeň. Jiţ druhým
rokem bude otevřena přípravná
třída na škole a ţáků pomalu při-

bývá. Ve spolupráci s městským
úřadem se také jiţ druhým rokem
rozvíjí úspěšná mezinárodní spolupráce se školou v partnerském
městě Coswigu, výměnné pobyty
našich a německých dětí jsou spolufinancovány zdroji z Evropské
unie. Škola realizuje také projekt
MŠMT – EU peníze školám.
„Přestoţe jsem se rozhodla skončit ve funkci ředitelky, chtěla bych
pomáhat škole i dále jako učitelka.
Práce s dětmi patří mezi mé velké
záliby. Mnoho let vedu na škole (se
slušnými výsledky) recitační a dramatický krouţek, jehoţ práci bych
chtěla nadále podporovat,“ uvádí
Mgr. Pelikánová. Vedle divadla,
knih a cestování jsou její největší
současnou zálibou vnoučata a
právě pro ně potřebuje více volného času, kterého jí při náročné
práci ředitelky školy moc nezbývalo. Na závěr popřála své škole
Antonína Baráka hodně dalších
úspěšných let a novému vedení
radost a úspěchy v práci.
(hz)
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Aktuality

Zvelebení podchodů: házenkáři vybílili, děti vymalovaly

(Foto: pp)

Hřiště bylo zrekonstruováno
Na dětském hřišti ve Wolkerově ulici proběhla rekonstrukce
stávajících dřevěných částí konstrukcí u atrakcí. Některé části
byly poškozeny vandaly, na některých se podepsaly povětrnostní
podmínky a zub času. Na hřišti
byly umístěny stůl na stolní tenis,

kolotoč, dvě trojité hrazdy či dvojitá překlápěcí houpačka. Cena za
rekonstrukci a rozšíření byla
200.128 korun, přičemţ 200 tisíc
věnovala firma OPAVIA - Lu, s.r.o.
závod Lovosice. Tato firma financovala i zaloţení tohoto dětského
hřiště.
(tuc, foto: Jan Rössler)

(Foto: hv)

Vandalové opět řádili
Neznámí vandalové poškodili
19. června tři nově vysázené
stromy v lokalitě Osmičky. Jde o
stromy, které byly vysázeny
před dvěma roky.
Vzniklá škoda je zhruba 8 tisíc
korun za jeden strom. Protoţe
celkově přesahuje 24 tisíc, podal

městský úřad trestní oznámení na
neznámého pachatele u Policie ČR.
„Zničené stromy byly ponechány
na místě, jako memento početných vandalských činů na nově
vysázených porostech na Osmičce,“ sdělil Ivo Švingr, pracovník
MěÚ.
(Text a foto: hv)

Skončil projekt za téměř 38 milionů korun
Projekt „Zvýšení kvality ţivota
a fyzického prostředí místní části
města Lovosice“, který byl spolufinancován z ROP Severozápad
(dotace 24,9 milionu korun) a
celkem stál 33,7 milionu korun,
je u konce. Finance byly pouţity
na rekonstrukci ulic Nádraţní,
Obchodní, U Nadjezdu a Okruţní.
„Byly zde zrekonstruovány komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a
zeleň. Dále byla v těchto lokalitách
vybudována dvě nová dětská hřiště,“ uvedl Martin Dlouhý, vedoucí
odboru správy města a regionálního rozvoje na MěÚ v Lovosicích.
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S projektem byla spojena školní
soutěţ, do níţ se zapojily dvě instituce: Mateřská škola Terezínská a
Speciální základní škola a Praktická
škola Lovosice. Děti v první části (v
přípravné fázi realizace projektu)
kreslily, co by chtěly zlepšit tam,
kde ţijí a kde si hrají.
Ve druhé části pak měly za úkol
nakreslit obrázky na
téma „Co se mi líbí
na našem novém
hřišti“. Za MŠ se do
soutěţe zapojilo 31 dětí – vybráno
bylo 10 obrázků, za SZŠ a PŠ 37
dětí – 7 obrázků. Výstavka byla
k vidění i na městském úřadu.
(tuc)
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Téma

Problematika bezdomovectví v Lovosicích
Bezdomovectví
je
sociálněpsychologický problém občanů na
úplném okraji společnosti a nejsou
mu ušetřeny ani Lovosice. Kateřina
Tichá z odboru sociálních věcí a
zdravotnictví blíže vysvětluje.
Vznik a příčiny
Teorie o příčinách bezdomovectví
se liší podle různých typů přístupu,
podle historického vývoje a celkového klimatu ve společnosti. Můţe
jít o nedostatečné psychosociální
schopnosti jedince, o sociální a
ekonomickou nerovnost ve společnosti nebo i o narušené rodinné
vztahy.
Situace v Lovosicích
Osoby bez přístřeší eviduji a sna-

O zániku cukrovarů
sepsala broţurku
Anna Stará
Broţurku O zániku cukrovarů
s podtitulem Jak jsme nastartovali katastrofu v České republice
vydala
Severočeská
vědecká
knihovna v Ústí nad Labem
v červnu 2011. Autorkou publikace je občanka Lovosic Anna
Stará. Broţura vychází z článků o
likvidaci cukrovarů v České republice publikovaných v roce
2007 v Lovosickém dnešku a
nyní byla autorkou doplněna o
aktuální informace.
Pro lovosické občany je obsah
broţury lákavý, neboť je zde uvedena nejen historie lovosického
cukrovaru, ale i vzpomínky několika
pamětníků. Lovosický cukrovar byl
zrušen jako první uţ v roce 1998.
Publikace zmiňuje počátky výroby
cukru z řepy cukrové, technologii
výroby, rozvoj výroby cukru
v Čechách a podstatné sníţení
počtu cukrovarů v posledních letech.
Broţuru si lze zapůjčit v Městské
knihovně v Lovosicích nebo zakoupit v lovosickém Informačním centru (naproti nové radnici). Výňatek
z publikace Anny Staré a mnoho
fotografií starého cukrovaru před
demolicí v roce 2006 najdete na
www.cukrovar.com.
(hz)

ţím se s nimi spolupracovat já jako
sociální kurátorka. Bez spolupráce
a pomoci kolegyň z oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, kolegyň z občanských průkazů, matriky, bytového technika, sociální
pracovnice z Městské nemocnice v
Litoměřicích a dalších odborníků,
jakými jsou např. pracovníci z Farní
charity v Lovosicích a Litoměřicích,
bych se nemohla obejít. Pokud
s klienty pracujeme, snaţíme se o
jejich ţivotě zjistit co nejvíce. Bezdomovci bývají převáţně muţi, ale
v našem obvodě spolupracujeme i
s ţenami.
Péče ze strany města
V zimním období město poskytlo
osobám bez přístřeší dočasně

nocleh v městské ubytovně. Podmínky jsou stanoveny tak, aby
souţití bezdomovců se stálými
obyvateli ubytovny nebylo pro obě
strany komplikované. Osoba ţádající o nocleh nesmí být pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek,
musí mít potvrzení od lékaře o
bezinfekčnosti a předně musí dodrţovat ubytovací řád. Samozřejmě, ţe dochází ke komplikacím, na
které se snaţíme reagovat. V rámci
komunitního plánování je stále
velkou prioritou zajištění prostor
pro vznik nízkoprahového denního
centra a noclehárny pro osoby bez
přístřeší. Lékařskou péči mají osoby bez přístřeší zajištěnou stejně
jako kaţdý jiný občan v naší zemi.
Sociální pracovníci jen dopomáhají

některým bezdomovcům zdravotní
péče dostatečně vyuţít.
Moţný „návrat“ do společnosti
Návrat do společnosti je u kaţdého individuální, zdlouhavý a těţký.
Ne kaţdý dokáţe ustát jisté podmínky v tomto procesu. Odborná
veřejnost můţe pomoci v otázkách
bydlení, dostupnosti zdravotní i
sociální péče, zaměstnanosti a
vzdělávání, ale i přípravou různých
strategických plánů a jejich realizací. Laická veřejnost můţe kontaktovat sociální pracovníky z řad
městského úřadu nebo místní
neziskové organizace, pokud mají
dojem, ţe by naše pomoc byla
vhodná.
(jv)

Stíţnosti, podněty petice …
aneb jak si v Lovosicích stěţujeme

Stíţnosti se dlouhá léta vyřizovaly podle Vládní vyhlášky
č. 150 ze dne 1. října 1958 o
vyřizování stíţností, oznámení a
podnětů pracujících. Tato přímo
„legendární“ vyhláška o stíţnostech byla zrušena nařízením
vlády č. 370/2005 Sb. ze dne
17. srpna 2005. Pro vyřizování
stíţností v Lovosicích platí nyní
Vnitřní předpis pro evidenci a
vyřizování petic a stíţností.
Stíţnost je moţno podat u Jany
Závadové,
referentky
odboru
správního a vnitřních věcí (podání
lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě
na: jana.zavadova@meulovo.cz).
Podání lze učinit rovněţ na poda-

telně Městského úřadu Lovosice
nebo zaslat poštou. Stíţnosti mohou podávat osoby starší 18 let,
a to ve věcech, které spadají do
oblasti samostatné či přenesené
působnosti obce. Rovněţ si mohou
stěţovat osoby právnické. Lhůta
pro vyřízení činí zpravidla 30 dní,
ve sloţitějších a odůvodněných
případech lze podání vyřídit do
60 dnů.
V roce 2010 bylo v Lovosicích
podáno 16 stíţností, z toho jen
třetina (5) byla oprávněných. Další
3 stíţnosti byly částečně oprávněné, 6 stíţností bylo neoprávněných
(pro srovnání - v roce 2008 bylo
stíţností 24, v roce 2009 pak 19).
„Dvě stíţnosti byly vloni postoupe-

ny mimo Lovosice. Jedna na Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad
Labem a druhá na MěÚ Třebenice,“ sdělila Jana Závadová.
Trochu úsměvná byla stíţnost na
pomalou jízdu místní MHD a její
pozdní příjezd; občan měl kvůli
tomu obavy, ţe mu ujede vlak. Ale
naštěstí i vlak měl zpoţdění…
V letošním roce počet stíţností
stoupá, do konce června bylo podáno uţ 13 stíţností, například na
chování bezdomovců, na neoznačenou provozovnu nebo na chování nájemníků – ostatní nájemníci
v domě měli strach, ţe dojde k
poţáru. Zaevidované stíţnosti se
postupují k vyřízení kompetentnímu odboru.
(hz)

• • • V Lovoši se filmovalo • • •
V prostředí KS Lovoš se koncem června natáčela jedna scéna
nové české filmové komedie ze
školního prostředí Probudím se
včera. Jde o příběh Petra Kováře,
který se rozhodl vrátit se ze současnosti do studentských let a
setkat se tak se svojí první a
jedinou láskou, dívkou Eliškou.
Diváky tak čeká originální komedie o lásce okořeněná nečekanými
komediálními zvraty, skvělým studentským humorem a drzými provokacemi mládí. Reţisérem a zároveň
producentem
filmu
ve společnosti Bio Illusion je Miloslav Šmídmajer (vytvořil dokument
o Miloši Formanovi nebo pohádku
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Peklo s princeznou), koproducentem televize Nova,
scénář napsal Lumír Holčák.
„Jak uţ název filmu napovídá, je to návrat do minulosti. Já zde hraji mladou verzi
studenta Petra Kováře,
který se v dnešní době
rozhodl, ţe by se chtěl
podívat do roku 1989, kdy
maturoval. Začne bojovat o
svojí lásku a tím chce změnit svůj
osud. Já se snaţím nevnímat rozdíl
doby, nejdůleţitější jsou vztahy a
radosti mládí, které byly stejné
před dvaceti léty a jsou i dnes,“
řekl Lovosickému dnešku herec Jiří
Mádl.

Sál Lovoše byl k filmování vybrán
samotným reţisérem Šmídmajerem, který pochází z Litoměřic a
dobové prostředí sálu zná.
Připravil hv, foto archiv Bio Illusion Jana Rabenhauptová
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Fotostrana

Slavnostní předání vysvědčení


Slavnostní předání výučních listů ţákům lovosické Střední odborné
školy technické a zahradnické v obřadní síni městského úřadu se
uskutečnilo ve dnech 15., 16. a 17. června za účasti ředitelky školy
Jaromíry Venclíčkové a zástupců ředitelky Jiřího Nováka a Petra
Mejsnara. Za městský úřad ţákům blahopřála místostarostka Vladimíra Nováková a matrikářka Hana Beránková.



Slavnostní předání maturitních vysvědčení ţáků lovosického gymnázia se uskutečnilo 20. června za přítomnosti ředitele gymnázia Miloše Štykse.



Proběhlo také předání maturitních vysvědčení u Střední odborné
školy technické a zahradnické za přítomnosti zástupce ředitelky
Jiřího Nováka.
(Text a 6x foto: hv)

Vítání občánků
V obřadní síni MěÚ v Lovosicích se uskutečnilo 26. června jiţ čtvrté
letošní slavnostní přivítání nových občánků Lovosic s jejich rodiči a příbuznými. Občánky mezi nás přivítala místostarostka Vladimíra Nováková
a matrikářka Hana Beránková.

Zleva: Lenka Havlíčková, Anna Stuchlá, Amálie Blínová, Šimon Klement,
Matěj Licinberk.

Zleva: Alena Krisová, Matyáš Zeman, Valérie Vachová, Matyáš Mrkvička, Vanesa
Walterová.
(Text a 2x foto: Miroslav Hvorka)
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Servis
Mozaika ani o prázdninách nezahálí
Přesto, ţe jsou prázdniny teprve v polovině, v Rodinném a
mateřském centru Mozaika se
usilovně chystají na další školní
rok. Připravují se překvapení
v podobě nových krouţků a
akcí. Horkou novinkou je renovace sadu v Malých Ţernosekách, jehoţ obnova započala
prvním z deseti
projektových
dnů
z cyklu „Potkáme se
v sadu“ jiţ 16. července. V Lovosicích
pak
maminkám
nabídnou například
kurz
angličtiny
s hlídáním dětí.
Dále připravujeme
dopolední
tvůrčí
krouţek (nejen) pro maminky
v Lovosicích, přírodovědný krouţek pro školáky v Malých Ţernosekách, cyklus Cvičíme pro radost na
ZŠ Všehrdova, cyklus Plaveme pro
radost, kurz anglického jazyka pro
1. a 2. stupeň ZŠ, kurz francouz-

ského jazyka jako přípravu pro
státní maturitní zkoušku, přípravu
k mezinárodnímu certifikátu Delf
A1 – B2, kurz francouzské konverzace od začátečníků po pokročilé,
hudební krouţek pro děti či výuku
hry na flétnu.
Pokud RC Mozaika ještě neznáte,
navštivte Dny otevřených dveří,
které se budou
konat 29. srpna – 2.
září v prostorách
RC v ulici Přívozní
1036/9. Vstupné je
dobrovolné a bude
vyuţito na činnost
centra.
I v srpnu však
Mozaika není úplně
zavřená.
Můţete
vyuţít úterních dopoledních herniček v Malých Ţernosekách či čtvrtečních v Lovosicích. Vţdy mezi
9 - 12 hodinou si můţete přijít
pohrát s kamarády, nebo si popovídat s ostatními rodiči.
Martina Čermáková

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

Týden:

Od - do:

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

31.

3. 8. – 4. 8.

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

32.

10. 8. – 11. 8.

Vodní - parkoviště za Besedou
Hala Chemik
Teplická - Zahradnictví

33.

17. 8. – 18. 8.

U Nadjezdu - u garáţí
Svatopluka Čecha
Wolkerova - parkoviště

34.

24. 8. – 25. 8.

ÚKLID KOMUNIKACÍ - MĚSTO LOVOSICE Srpen 2011
2.8.
3.8.
9.8.
10.8.
16.8.
17.8.
23.8.
24.8.
30.8.
31.8.

Kmochova, Dvořákova, Smetanova
S.K. Neumanna, Nerudova, Hálkova
Terezínská, Husova, Zahradní
Purkyňova, Jungmannova, Vrchlického
K. Maličkého, Palackého
Máchova, S. Čecha, Polní, Tylova
Lovošská, Wolkerova, Příčná
L. Janáčka, Jabloňová alej,Pod Vinicí
Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí
Ţiţkova od Billy po KS Lovoš

Nový jízdní řád lovosické MHD

» » » Novinka: Internetový antikvariát v Lovosicích « « «
Lovosickým občanům je známo, ţe ve svém městě knihu
nekoupí. Poté, co byla v roce 2006
uzavřena poslední prodejna Knihy
- dárky v ulici Osvoboditelů, byly
ojediněle k dostání knihy v Penny
marketu nebo hračkářství, loni
před Vánocemi uskutečnila prodejní akci dětských knih městská

knihovna. Proto je opravdu zásluţným činem zřízení internetového
antikvariátu v Lovosicích. Internetová adresa obchodu je
www.antikvariatlovosice.cz. Knihy
antikvariát nejen prodává, ale rovněţ vykupuje. Vykupují se jak jednotlivé knihy, tak celé knihovny
(například pozůstalost či sbírky).
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Občas v seznamu narazíte na
opravdovou perlu za „pár“ korun
(Amicis: Srdce). Knihy se rozesílají
doporučeným balíkem České pošty. Lovosičtí občané mají moţnost
osobního převzetí v prodejně "Obuv" v Lovosicích v ulici
8. května, naproti lékárně U Aeskulapa.

Doufejme, ţe alespoň tímto způsobem se Lovosičtí ke knize dostanou. A mimochodem – víte, ţe
pravděpodobně jedním z hendikepů u maturitních testů byla nedostatečná čtenářská gramotnost?
Někteří maturanti se v textech
nezorientovali dostatečně rychle.
(hz)
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Školáci

Ţáci gymnázia zvítězili v mezinárodní matematické soutěţi
Po nedávném 2. místě Martina
Štykse v celostátním kole zeměpisné olympiády dosáhli ţáci
lovosického gymnázia dalšího
mimořádného úspěchu!
V německém městečku Annaberg
– Buchholz se koncem května
uskutečnilo mezinárodní finále
matematické soutěţe
Adama
Riese. Mezi 10 reprezentantů České republiky se po vynikajícím
výsledku (1., 3. a 4. místu
v krajském kole) probojovali hned
3 ţáci primy lovosického gymnázia
– Adéla Hanková, Jan Preiss a
Šimon Malý. Díky tomu se proto
vypravili kousek za hranice naší

republiky, aby zde porovnali svoje
matematické
schopnosti
s nejlepšími ţáky ze spolkových
zemí Sasko, Duryňsko a BavorskoHorní Franky. A hned na začátek je
nutno konstatovat, ţe svým výsledkem způsobili doslova senzaci.
Ještě nikdy v historii soutěţe totiţ
nikdo z Česka nedokázal porazit
nejlepší matematiky ze zmiňovaných německých regionů. A letos
se o první místo se stejným počtem bodů rozdělili hned 2 ţáci
z Česka – Adéla Hanková a Jan
Preiss. A co víc - oba jsou dokonce
ţáky téţe školy – Gymnázia Lovosice!
Soutěţ Adama Riese se
pořádá od roku 1992 na
počest německého matematika 16. století, který se významně zaslouţil o rozvoj
výuky matematiky. Uspět
v soutěţi není pro české ţáky
jednoduché, neboť s celou
řadou úloh, které na ně
v soutěţi čekají, se při výuce
ve škole nesetkají. Naproti
tomu v Sasku je „počítání
podle A. Riese“ součástí
vzdělávacích plánů. Ve zmiňovaných spolkových zemích
je 30 účastníků finále vybírá-

Budoucí autotronici mají
novou technickou učebnu
Studenti oboru Autotronik,
kteří studují diagnostiku automobilů na Střední odborné škole technické a zahradnické v
Lovosicích, mají nyní lepší podmínky ke studiu.
Škola vybavila za přispění dotace
Nadace ČEZ ve výši 188 595 korun
novou „oranţovou“ učebnu. K
dispozici mají také tři elektronické
měřicí panely, které simulují reálná
zapojení elektronických zařízení v
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automobilech. Na nich se učí pracovat, aniţ by vznikalo riziko vzniku škod. Vše se bezpečně naučí
ještě před tím, neţ přijdou ke
skutečnému automobilu.
Peníze na moderní vybavení
učeben přírodovědných a technických předmětů získalo v loňském
roce 21 základních a středních
škol. Celkem bylo rozděleno 3 898
872 korun.
(tuc)

no z téměř 2000 řešitelů úvodních
kol!
O tom, jak mimořádného úspěchu naši ţáci dosáhli, vypovídá i to,
ţe za uplynulých 13 ročníků soutěţe s českou účastí bylo mezi oceněnými (prvních 10) jen 15 ţáků
z Česka. Adéla a Honza tak letos
navázali na loňské premiérové
umístění ţáka našeho gymnázia
v první desítce (3. cena) tím nejlepším
způsobem.
Věříme,
ţe
v dalších letech budou oba dosahovat dalších podobných výsledků

i v jiných matematických soutěţích.
Výčet úspěchů na celostátní úrovni však ani tímto úspěchem nekončí! Začátkem června přišla další
příjemná zpráva – Vítek Šobr ze
3.A získal 3. cenu v celostátní literární soutěţi v anglickém jazyce.
Tato soutěţ je pořádána společností SPUSA za podpory Amerického velvyslanectví v Praze, kde také
probíhá předání cen. Vítek tak
navázal na loňský úspěch jiného
našeho studenta, který dokonce
zvítězil.
Miloš Štyks

V červnu navštívili ZŠ Antonína
Baráka ţáci z Coswigu
V rámci spolupráce partnerských měst Lovosice a Coswig
pokračuje v tomto roce společný
projekt pro mladou generaci,
který se týká návštěvy partnerských měst. Mladí lidé se mohou
při výměnných pobytech seznámit s městem a jeho okolím,
zdokonalit se v jazycích, navázat
nové kontakty a rozšířit celkové
povědomí o ţivotě sousedního
státu.
První výměnné týdenní pobyty se
uskutečnily loni v Lovosicích mezi
ZŠ Antonína Baráka a Leonhard Frank - Mittelschule a v září 2010
v Coswigu.
V tomto roce se projekt nazývá
„Poznávání ústeckého regionu
očima dětí“ a opět ho uskutečňuje
ZŠ Antonína Baráka. První letošní
výměnný pobyt se uskutečnil ve
dnech 14. - 17. června 2011 v
Lovosicích. První den si němečtí
hosté prohlédli město a navštívili
městský úřad, kde je přivítala místostarostka
Lovosic
Vladimíra
Nováková. Odpolední program

probíhal v ZŠ Antonína Baráka
(tvořivé dílny) a v krytém bazénu
(závody). Po večeři čekal hosty
ještě táborák a turnaj ve fotbalu.
Program byl zaměřen na poznávání okolí a významných památek
v regionu. Němečtí hosté navštívili
sklárny v Kamenickém Šenově,
Panskou skálu známou z pohádek,
město Česká Lípa, Památník Terezín a vystoupali i na kopec Lovoš. Zúčastnili se také školní akademie v Chemiku a v programu
nechyběla ani diskotéka a mnohá
sportovní utkání. Projekt z české
strany zajišťovaly Petra Buriánková
z MěÚ Lovosice a Daniela Deusová
ze ZŠ Antonína Baráka, které německé hosty při akcích doprovázely.
Do projektu byli letos vybráni jiní
ţáci, neţ kteří se zúčastnili projektu 2010. „Pro děti to je vynikající
moţnost poznat jinou kulturu a
způsob ţivota, srovnávat ji s naší a
poučit se z toho,“ uvedla ředitelka
školy Marie Pelikánová.
(hz)
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Bratři Čadíkové přivezou na Osmičku film s lovosickým rodákem
V sobotu 6. srpna se mohou
lovosičtí občané těšit na film
Jana Hřebejka Kawasakiho růţe.
Kinematograf bratří Čadíků ho
bude v lesoparku Osmička promítat od 21.30 hodin. V tomto
filmu se představí lovosický
rodák, světoznámý fotograf
Antonín Kratochvíl.
Film vypráví příběh muţe, který v
době totality udával StB, zásadně
se podepsal na osudu jiného člověka a následky jeho jednání ovlivní po dvaceti letech i ţivot jeho
rodiny. Hluboký rodinný příběh
řeší bolestivé společenské otázky
spojené s udavačstvím a spoluprací

s StB. Je čas bilance a přijetí odpovědnosti. A také odpuštění, je-li
ovšem ještě moţné.
Kawasakiho růţe se jmenuje nejsloţitější japonská skládačka z
papíru. A protoţe i Jan Hřebejk a
Petr Jarchovský v tomto snímku
dávají jednotlivé plošky k sobě,
pouţili pro svůj film název skládačky. V hlavních muţských rolích si
zahráli slovenští herci Martin Huba
(psychiatr Pavel), Ladislav Chudík
(vyšetřovatel StB Kafka), a vedle
nich náš rodák, od roku 2000 Čestný občan města Lovosice, slavný
fotograf Antonín Kratochvíl (sochař
Bořek, který byl kdysi vyštván

Na ŢAFESTU 2011
vystoupí slovenští Polemic
Jiţ šestý ročník multikulturního
festivalu Lovosický ŢAFEST 2011
připravuje občanské sdruţení
Békadilkoš
ve
spolupráci
s kulturním střediskem Lovoš.
„Dramaturgicky je opět rozdělen
do dvou ţánrově odlišných dnů.
Páteční reagge a ska večírek vyvrcholí vystoupením slovenské legendy POLEMIC. Na sobotu se
nám podařilo získat vycházející
hvězdu české alternativní scény
MAKO!MAKO. Starší ročníky potěšíme
vystoupením
skupiny
PRIESSNITZ,“ přiblíţila dramaturgii festivalu jednatelka sdruţení
Markéta Boučková.
Na Ţafestu si jiţ tradičně přijdou

na své i milovníci ostatních uměleckých aktivit. Připraveno je divadelní vystoupení, výstavy fotografií, výtvarné workshopy a další
atrakce.
„Výtvarný stan tvoří neoddělitelnou součást festivalu a myslím, ţe
mu dodává na zajímavosti. Návštěvníci si tam mohou například
vyrobit tričko nebo si pod vedením zkušených umělců vyzkoušet
techniku graffiti,“ dodává Markéta
Boučková. Lovosický Ţafest proběhne ve dnech 12. a 13. srpna
v Lesoparku Osmička. Kompletní
program najdete na:
www.zafest.cz.
O.s. Békadilkoš

(Foto: Miroslav Hvorka)

z vlasti). Kratochvíla doporučil do
role newyorský kamarád Jana Hře-

bejka. A jak sám fotograf uvádí, roli
vzal hlavně proto, ţe proţil podobný osud. Film doporučuje hlavně
mladým divákům.
Naši občané měli moţnost zhlédnout zvětšené snímky fotografa
Antonína Kratochvíla pod názvem
Persona ve speciálně upraveném
vlaku v Lovosicích ve dnech
11. - 16. července 2006. Výstavní
kolekce byla sestavena z nejlepších
portrétů, vybraných ze všech jeho
dosavadních fotografických projektů. Soubor fotografií obsahoval
portréty například Davida Bowieho,
Billa Gatese, ale i Pavla Landovského nebo Mahuleny Bočanové. (hz)

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

Valdštejnské slavnosti
proběhnou 3. září
Kulturní středisko Lovoš si veřejnost dovoluje pozvat na

Valdštejnské slavnosti,
které proběhnou v Lovosicích 3. září.
Bohatý program odstartuje ve 12 hodin, skončit by měl
světelnou show po 22 hodině.
Podrobnější program naleznete v dalším vydání
Lovosického dneška.

Publikace Krčmy, hospody, restauranty v Lovosicích a okolí je opět k mání
C hc et e -l i
se
se známit
s pohostinností na Lovosicku, a
to nejen v současnosti, ale hlavně v dobách dávno i nedávno
minulých, máte moţnost.
Dotisk spisu Jiřího Skalského
Krčmy, hospody, restauranty aneb
průvodce po starých pohostinstvích v Lovosicích a okolí, který
byl totálně vyprodán (neměl ho
v papírové podobě ani autor), je k
dostání v Informačním centru

v Lovosicích naproti nové radnici.
Kniha
určitě
nebude
mít
o čtenáře nouzi, 1. vydání se před
lety (v roce 2004) vyprodalo přímo
bleskově. Zřejmě je téma opravdu
přitaţlivé!
Kniha je členěna v podstatě na tři
části. V I. části je probráno pohostinství obecně, včetně historie,
vaření piva, přípravy vína a pálenek, přípravy kávy a podávání
hotových jídel, zpočátku převáţně
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domácích, později i vybranějších
(například zvěřiny). V II. části jsou
kromě hospod přímo v Lovosicích
zmíněny i tak (hlavně pro pohostinství) důleţité podniky jako byl
lovosický pivovar, nebo vinice na
Lovosicku. Pak následují popisy
jednotlivých pohostinských zařízení od dnešní Besedy po dnes jiţ
zbouraný známý hostinec Zlatý lev
(na jeho místě jsou panelové domy) či nový hostinec U Bubance.

Poslední díl je věnován pohostinstvím na Lovosicku; seznámíme se
i s krátkou historií obcí a místními
pozoruhodnostmi. Součástí publikace je obrazová příloha, obsahující kresby, pohlednice a fotografie
dnes jiţ převáţně zaniklých pohostinství. Kaţdý, koho zajímá místopis
Lovosicka,
zvláště
pak
s ohledem na historii pohostinství,
určitě nalezne v knize zábavu
i poučení.
(hz)
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Sport

Lovosický Bursa vybojoval titul Mistra ČR v kickboxu
Nejlepší kickboxeři se sjeli do Lovosic.
V místní sportovní hale Chemik, kde bývá
k vidění především házená, se tentokrát
uskutečnilo prestiţní mistrovství republiky.
A domácí borec Jiří Bursa nezklamal.
Bursa, který bojoval o titul profesionálního
mistra ve váze do 86 kg, si to rozdal s klatovským Alexandrem Petrusem. Favorizovaný borec domácího Schejbal Gymu nedal soupeři
z Klatov šanci, kdyţ měl navrch uţ od úvodního
kola. „V prvním kole měl Jirka převahu, kterou
ještě vystupňoval v kole druhém. V tom třetím
poslal soupeře do počítání a toho zachránil

vlastně gong. No a ve čtvrtém Petruse Jirka
trefil, takţe to rozhodčí po třetím počítání
ukončil,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů
Vít Masopust.
Lovosický Schejbal Gym pořádal za dobu
své desetileté existence tak velkou akci vůbec poprvé. V hale se totiţ soutěţilo
v kategoriích od mladších ţáků po seniorskou kategorii Masters a to hned ve dvou
disciplínách light-contact a low kick. Mistrovství vyvrcholilo právě galavečerem a soubojem "Řezníka" Bursy a Alexandra Petruse.
(pp, foto: hv)

Marčaník: Ligový hráč je vzor, ale je třeba jít cestou odchovanců
v tom novém ročníku doufáme, ţe
budeme mít více štěstí a ţe nebudeme mít tolik zraněných. Chceme
se zase prát o špici tabulky.

Na svoji třetí sezonu v krajském
přeboru se uţ chystají fotbalisté
FK Lovosice. Do přípravy se vrhli
naplno, protoţe chtějí opět ukázat, ţe čtvrté místo z premiérové
sezony vůbec nebyla náhoda a
všichni chtějí zapomenout na
velmi smolný uplynulý rok. Jaký
vůbec byl, co nového se chystá a
proč touha po předních příčkách
je obrovská, prozradil trenér
týmu Antonín Marčaník.
Antoníne, jak byste se teď podíval na uplynulou sezónu?
Určitě ten první rok, co jsme hráli
v krajském přeboru, kdy jsme aţ
do posledního kola hráli o druhé
místo a nakonec skončili čtvrtí,
vyhráli pohár Fiat Cup, tak panovala velká spokojenost. Chtěli jsme
tedy další rok hrát na špici, coţ se
nám zezačátku dařilo. Po podzimu
jsme byli na třetím místě, ale co
přišlo přes zimu jsem nikdy jako
trenér nezaţil. Měli jsme plno zraněných, nemocných. Pronásledovala nás plná marodka a my měli
mimo osm devět lidí. Byla to katastrofa a s ní přišly nešťastné prohry
o gól hned v prvních kolech. Sezóna vůbec nedopadla dobře, kdyţ
jsme skončili na třináctém místě.
Na druhou stranu, náplast je taková, ţe jsme vyhráli pohár Fiat Cup a
v posledních kolech se nám vyprázdnila marodka, takţe určitě

Ta první sezóna byla váţně podařená, jaká byla původní očekávání?
Kdyţ jsme po první sezóně jako
nováček skončili čtvrtí a teď byli
třetí po podzimu, tak nebudu zapírat, ţe jsme nepomýšleli ještě výš.
Nakonec dál postoupily tři mančafty, takţe to by nám po podzimu
stačilo. Bohuţel, co se nám nestalo.
Hodně jsme se střídali, hrálo dost
lidí z „béčka“, takţe lepší umístění
asi udělat nešlo. Těch lidí chybělo
opravdu hodně. Dnes to má však
takové pozitivum, ţe jsme do kádru zapracovali hodně dorostenců a
na tréninku jich máme šest, sedm a
opravdu to jsou kluci, kteří
v Lovosicích mají budoucnost.
Jak by tedy měl vypadat
v následující sezóně kádr? Budou
mladí dostávat dál příleţitost?
Určitě budeme dávat mladým
šanci. Třeba Márovi Zdvořákovi,
který vypadá slibně, Márovi Kühnlovi, který má ještě dva roky
v dorostu, brankáři Vavrekovi a
brankáři Kadeřávkovi, co vyšel.
Takţe dorostenci nám jdou nahoru. Za čtyři roky se tady pod vedením pana Větrovce udělalo kus
poctivé práce, protoţe máme třikrát tolik víc mládeţníků, neţ tu
bylo dříve. Oba dorosty šly během
dvou let okresního přeboru do
krajského. Starší ţáci jsou v A třídě.
Máme i mladší ţáky, obě přípravky,
takţe na tu mládeţ se dbá. Takovou cestou bychom šli. Co se týče
posil, tak jsme si moc přáli Míru
Radu, který byl volný v Brozanech.
Je to výborný tvrdý ligový hráč,

bývalý Sparťan, hrál v Ústí, Teplicích. Stoper, který zocelí obranu.
Navíc by měl mít dobrý vliv na
mladé, protoţe kdyţ přijdou dorostenci a uvidí ligového hráče, je
to přece jen vzor, takţe z něj máme radost. Ještě usilujeme o jednoho hráče z Teplic, který k nám
chce, ale to je ještě v jednání.
Míra Rada by měl vzbuzovat
respekt, ale jak on sám se tu
rozkoukává?
Je tu krátce, ale uţ jsme měli
rozhovory a vidím to hodně pozitivně. Z muţstva má dobrý pocit, je
tu plno mladých hráčů a shodli
jsme se na tom, ţe nám chybí ještě
jeden takový záloţník, spíš zkušenější, který dokáţe změnit rytmus
hry. Jako posila je Míra pro nás
číslo jedna a věříme, ţe ty zadní
řady nám vyztuţí, hlavně po odchodu Pavla Profta, který byl ikonou lovosického fotbalu. Byl to
hodně zkušený hráč, takţe jsme
teď potřebovali opravdu takový
typ.
Uţ za sebou máte i přípravné
utkání. Jak kluci po pauze působí?
Hned na kraji přípravy jsme sehráli utkání s Roudnicí, které se
původně mělo hrát o týden později. Takţe jsme čekali, ţe s ní budeme mít problém, přece jen hraje
ČFL. Pro naše hráče to ale byla
velká škola. Aţ do pětatřicáté minuty jsme hráli 1:1, pak jsme propadli a dostali za poločas čtyři
góly. S kluky jsme to řešili, ale
takové zápasy jsou pro nás
k nezaplacení, hlavně pro ty mladé.
Teď jedeme druhou tréninkovou
jednotku, takţe nabíráme kondici.
V přípravných utkáních chceme víc
vidět mladé. V rámci přípravy je na

programu motivující Ondrášovka
Cup.
Co se tedy dá očekávat od nové
sezóny?
Podařilo se nám sehnat Míru
Radu a usilujeme ještě o jednoho
útočníka. Kdyţ se nám to povede,
tak cíle rozhodně budou ty nejvyšší. Nemá cenu si nic nalhávat, můţe se stát, ţe budeme hrát do sedmého, ale kaţdý chce nahoru.
Navíc si myslím, ţe v Lovosicích je
krásné zázemí. Zvedla se mládeţ a
ta divize by tu jednou slušela.
Co si myslíte, ţe Lovosicím chybí?
Určitě tráva s umělým povrchem.
Třeba v zimě se můţeme jen těţko
srovnávat s mančafty, které ji mají.
Jsou viditelně víc rozehraní. My
běháme v terénu a na hřiště se
měsíc a půl nedostaneme. Navíc si
nemyslím, ţe by hřiště s takovým
povrchem mělo slouţit jen pro
fotbalisty. Určitě by ho vyuţily
školy a veřejnost. Dost se tu zanedbávala mládeţ, ale v posledních
čtyřech letech to jde nahoru a my
musíme samozřejmě jít cestou
odchovanců. Dnes jsou hráči drazí.
Kdyby kaţdý rok z dorostu vyšli
jeden dva hráči, tak bychom byli
hodně rádi.
Jak je náročné zvládnout celou
sezónu, kdyţ chcete, aby byl
fotbal vidět?
To je spíš otázka na vedení. Vím,
ţe ti fotbalem ţijí maximálně. Díky
tomu se tu udělalo hodně práce,
ačkoli samozřejmě spousta věcí
není dořešených, ale jde to tou
správnou cestou. Jsou tu lidé, kteří
milují fotbal, dělají ho ve volném
čase, zadarmo a takových si zejména musíme váţit.
(pp)
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