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Výstavba bytového komplexu Holoubkov
Záměr
prodeje
pozemků
v lokalitě Holoubkov, které jsou
v majetku města, byl uveřejněn
jiţ v roce 2004. O výstavbě bytového komplexu v této lokalitě se
jednalo od roku 2008 s tehdy
jediným zájemcem - společností
Dr. Bernhard Steiner, Správa
nemovitostí, spol. s r.o. Zastupitelstvo města Lovosice (ZM)
následně souhlasilo s prodejem

Development s.r.o., Lovosice, která
navrhla městu partnerskou spolupráci. Město Lovosice by do společného projektu vloţilo jím vlastněné pozemky a investor by na
těchto pozemcích města vybudoval soubor bytových domů.
Na červencovém zasedání ZM
představila uvedená společnost
ideovou zastavovací studii Ing.
arch. Luboše Hrušky. ZM tuto ide-

lidé mohli stěhovat a nemuseli tak
opouštět Lovosice,“ zhodnotila
bytovou situaci ve městě místostarostka Vladimíra Nováková.
„Jsem proto velmi ráda, ţe zastupitelé rozhodli o společném projektu mezi Městem Lovosice a
společností Raeder&Falge Development s.r.o. Smlouvu o spolupráci bychom chtěli připravit na
zářijové zasedání
ZM. V této

pozemků společnosti za účelem
výstavby obytného souboru
Holoubkov. Kupní smlouva však
nikdy nebyla druhou smluvní
stranou podepsána a v září roku
2009 uvedený zájemce od koupě
nemovitostí odstoupil. Od té
doby byly pozemky znovu nabízeny k prodeji.
Dne 26.5.2011 ZM usnesením
č. 86/III/2011 schválilo záměr na
vyhledání vhodného investora za
účelem výstavby obytného souboru Holoubkov. Záměr byl vyvěšen
na úřední desce od 13. 6. 2011 do
1. 7. 2011. V zákonem stanovené
lhůtě reagoval pouze jeden zájemce, a to společnost Raeder&Falge

ovou studii vzalo na vědomí a
pověřilo Radu města přípravou
smlouvy o spolupráci mezi Městem Lovosice a společností
Raeder&Falge Development s.r.o.
Zástupkyně developerské firmy
R&F Martina Červinská při prezentaci studie sdělila, ţe výstavba
bytových domů na Holoubkově by
neprobíhala
najednou,
ale
v průběhu několika let.
„Město Lovosice se jiţ několik let
potýká s úbytkem obyvatel. V roce
2000 mělo 9400 obyvatel, zatímco
v roce 2010 bohuţel jiţ jen 8800
obyvatel. V Lovosicích chybí nejen
pozemky pro výstavbu rodinných
domů, ale i byty, kam by se mladí

smlouvě by jiţ byly stanoveny
konkrétní podmínky spolupráce. A
to především kompenzace vkladu
města Lovosice do společného
projektu. Pokud ZM Lovosice
odsouhlasí konečné znění smlouvy
o spolupráci na svém zasedání,
pak
bude
společnost
Raeder&Falge
Development s.r.o.
schválena jako vhodný investor
pro výstavbu obytného souboru
Holoubkov. Partnerství u tohoto
projektu je výhodné i z důvodu
toho, ţe město Lovosice bude
spolurozhodovat o tom, co na
daných pozemcích vznikne,“ doplnila místostarostka Nováková.
(Text a foto: hv)

Omezení dopravy u Lovochemie začne 2. září
Po dobu dvou měsíců dojde k omezení dopravy
na silnici z Lovosic do Terezína u Lovochemie.
Doprava bude svedena do jednoho pruhu a řízena
semafory. Budou zde prováděny práce na základovém
prahu pro mobilní hrazení, aby bylo moţné v případě
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hrozící povodně instalovat během několika hodin
protipovodňovou stěnu. Průchod pro pěší a cyklisty
bude veden krátkým obchvatem.
Uzavírka začne v ranních hodinách v pátek druhého
září.
(jv)

Sport
Házenkáři mají
nového předsedu
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu projednávali zastupitelé vizi
nové bytové výstavby v lokalitě Holoubkov. Tentokrát nechceme pozemky prodat, ale
společně s investorem participovat
na celém projektu. Zajišťujeme si
tak moţnost ovlivňovat projekt po
celou dobu jeho realizace. Společně se zasíťováním pozemků pro
rodinné domy se tak snaţíme
naplnit náš příslib v oblasti rozvoje
bydlení v Lovosicích.
Samotné bydlení však nestačí
k tomu, abychom zde udrţeli
mladé lidi, případně přilákali další.
Ruku v ruce s rozvojem bydlení se
musí rozvíjet podnikatelský sektor,
který zajistí dostatek pracovních
míst a sluţeb pro naše občany.
Lidé tu musí najít také kulturní
vyţití a moţnosti jak trávit volný
čas. V neposlední řadě musí být
město bezpečné a musí zde být
čisté ţivotní prostředí.
Není toho málo a rozhodně se
nedá stihnout vše na počkání.
Věřím však, ţe postupnými kroky
tyto cíle naplňujeme. Od září bude
Městská policie slouţit 24 hodin
denně. Kulturní středisko Lovoš, ve
spolupráci s neziskovým sektorem,
realizuje v letošním roce o třetinu
více kulturních akcí neţ v roce
minulém. Za zmínku stojí návrat
k oblíbeným Valdštejnským slavnostem. Na podzim proběhne ve
městě masová náhradní výsadba
stromů.
Doufám, ţe i těmito malými
„drobnostmi“ zlepšujeme ţivot
občanům Lovosic.
Přeji Vám všem příjemné babí
léto a ţákům a studentům zdařilý
vstup do nového školního roku.
Lenka Lízlová - starostka

www.meulovo.cz

Aktuality

Lovosice rozdělily dotace
pro sociální oblast
Rada města Lovosice schválila
rozdělení 300.000 korun určených v rozpočtu města Lovosice
na rok 2011 do dotačního
programu
"Sociální
sluţby
a sluţby související v roce 2011".
Návrh přidělení dotací připravila
Hlavní koordinační skupina komunitního plánování. Nejvyšší částka
91.500 korun připadla o. s. Šance
Lovosice, a to na přípravu prostor
pro provoz denního stacionáře pro
mentálně postiţené 51.500 korun
a 40.000 korun pro pečovatelskou
sluţbu.
Farní charita Lovosice obdrţela
celkem 63 tisíc, na předškolní klub
Amicus z této částky připadly 33
tisíce,
na
terénní
práce
v Lovosicích a na pečovatelskou

Zrekonstruované ulice byly
oficiálně předány do uţívání

sluţbu po 15 tisících. Třetí nejvyšší
částku obdrţela Mozaika o. s.
Lovosice, celkem 60.000 korun.
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
dostal 40.000 korun a Oblastní
spolek ČČK Litoměřice 25.000
korun (pro terénní program Kontaktního
centra
Litoměřice
v Lovosicích).
Drobnější částky připadly ještě
organizaci MO Svazu tělesně postiţených v ČR, o. s. MO Lovosice
(10.000), Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postiţením v ČR,
OO Litoměřice (2.000 – příspěvek
na pořádání 9. ročníku sportovních
her ZP mládeţe v Oparně) a Svazu
postiţených civilizačními chorobami v ČR – ZO Lovosice (8.000).
(hz)

BusLine bude Lovosičany vozit
čtyři roky
Ve čtvrtek 28. července se konalo v KS Lovoš páté letošní
zasedání zastupitelstva města
Lovosice. Významným bodem
jednání bylo schválení smlouvy
se společností BusLine a.s. Semily pro zajištění dopravní obsluţnosti města Lovosice městskou
autobusovou dopravou.
„Hlavním důvodem pro vypsání
veřejné soutěţe na nového dopravce bylo dosáhnout úspor při
zachování stejného objemu dopra-

vy,“ uvedl radní Jan Landa, který
materiál předkládal. „V rámci zadávacího řízení byla nabídka dopravce vyhodnocena jako nejvýhodnější, dvě další nabídky podmínkám nevyhovovaly,“ dodal
Landa.
Kaţdý autobus v Lovosicích provozovaný dopravcem BusLine a.s.
Semily
bude
nízkopodlaţní
s úpravou pro přepravu invalidů a
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dětských kočárků a bude mít kapacitu 37 osob. Cena činí 33,Kč/1km ujetý dopravcem bez DPH,
coţ je o korunu méně neţ byla
cena v minulém období. Niţší tarif
při ročních cca 32 tisících kilometrech představuje pro město úsporu 32 tisíc korun za rok, změnou
reţimu tankování dojde ke sníţení
výdajů města o cca 85 tisíc korun
ročně. Celkové roční úspory budou tak činit přes 100.000 korun.
Důleţitou novinkou také je, ţe
nový jízdní řád
lépe navazuje
na spoje Českých drah a jiné
autobusové
d o p r a v y .
V diskusi vystoupil zastupitel
Stanislav
Pecka a sdělil,
ţe někteří občané
Nového
Klapý
nejsou
spokojeni
s novými časy
spojů, které k nim zajíţdí.
„Chceme, aby MHD pouţívalo co
nejvíce občanů. Prověří se proto
ještě moţnost úpravy jízdního
řádu,“ uvedla starostka Lenka
Lízlová.
Přítomní zastupitelé poté smlouvu
19 hlasy schválili. Ta bude platit
4 roky, od 1. 8. 2011 do 30. 6.
2015.
(hz, foto: hv)

Nové hřiště si v den předání stavby hned vyzkoušely lovosické děti

Slavnostní akt proběhl v opravené ulici U Nadjezdu

Jak
jsme
jiţ
informovali
v minulém vydání Lovosického
dneška, byla v Lovosicích dokončena rekonstrukce ulic Nádraţní,
Okruţní, Obchodní a U Nadjezdu.
Slavnostní předání do uţívání
proběhlo 25. července. Akce trvala rok a půl a stála zhruba
33 milionů korun (dotace z Regi-

onálního operačního programu
Severozápad činila 25 milionů).
Rekonstrukcí prošla zeleň, veřejné
osvětlení, komunikace, chodníky
a všechny ulice byly odvodněny.
Město Lovosice má v současné
chvíli připraveny i další projektové dokumentace na rekonstrukce
dalších ulic. „Je ovšem potřeba,
aby byly vyhlášeny
odpovídající
dotační
programy,“ uvedl Martin Dlouhý, vedoucí
odboru správy města a
regionálního rozvoje.
(Text a foto: tuc)
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Památky na Lovosicku se zřejmě dočkají dalších oprav
Ministerstvo kultury vyhlásilo i
pro rok 2011 program „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“. Město Lovosice
jako obec s rozšířenou působností obdrţelo v „Rozpisu státní
finanční podpory pro rok 2011“
od Ministerstva kultury ČR částku 723.000 korun.
„Letos se o dotace přihlásilo celkem 7 ţadatelů a všichni dostali od
výběrové komise MěÚ Lovosice

V Lovosicích vyhrála
Kateřina
Kdyţ se očekává v rodině radostná událost, připravují se
jména pro holčičku či chlapečka.
Jak se v Lovosicích jmenují miminka narozená v minulém roce?
Mezi děvčátky obsadila první
místo Kateřina (5), 2. příčka patří
Barunkám (4 - 3x Barbora a
1x Bára) a o bronz se v Lovosicích
dělí Tereza s Eliškou (3). V Ústeckém
kraji tato dvě dívčí jména v roce
2010 zvítězila.
Pro srovnání byla v Lovosicích v
letech 1991 a 1992 nejčastěji dávaná tato dívčí jména: Michaela
8x, Tereza 7x a v různé verzi zapsané Nikolky (4x Nikola, 2x Nikol a
1x Nicol). V letech 2006 a 2007
patřila první příčka jménům Nela
(Nella), Kristýna, Michaela, Tereza
(Terezie, Teresa) – všechna jména
5x, a 2. místo jménům Adéla, Barbora (Bára), Eliška, Veronika – 4x.
V Česku loni zvítězila Tereza a ani
v Lovosicích neztratila dobré umístění.
Chlapečkové dostávali nejčastěji
jména staročeská, o první místo se
loni podělila jména Jakub, Jan,
Matěj – 3x, po 2 hlasech získala
jména Jiří, Matyáš, Pavel, Štěpán a
Vít a Vítek. Ze starších jmen bodoval Eliáš, Maxmilián a Tobiáš, vyskytl
se téţ Ben, Danny a Nikolas. Před
20 lety vyhrál Jiří (10x), Jan (9x),
Tomáš a Lukáš – 8x a Martin (7x) –
součet jmen v letech 1991 a 1992.
Celostátně
loni
vyhrál
Jan,
v Ústeckém kraji také Jan.
„Obliba několika českých jmen se
příliš
nemění,“
konstatovala
Lucie Procházková z evidence obyvatel Městského úřadu v Lovosicích.
„Jsou to především Jan, Jiří,
Pavel a Petr u chlapců, v dívčích
jménech je pohyb větší, ale stálicí je
Tereza a Barbora. Na vzestupu je
asi Kateřina,“ doplnila Lucie Procházková.
(hz)
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šanci,“ uvedl Robert Paťcha, referent státní památkové péče MěÚ
Lovosice. Zkompletované ţádosti
byly zaslány na MK ČR a očekává
se jejich brzké schválení.
Program je určen na podporu
obnovy zejména drobnějších kulturních památek, které se nacházejí
mimo památkově chráněná území
a nejsou ani národní kulturní památkou. Některé památky jsou
opravovány na etapy – IV. etapa
opravy starobylé dřevěné zvonice

v Sutomi by měla získat 113 tisíc.
Jedná se také o restaurování barokního soklu v Boreči (II. etapa –
doporučený finanční příspěvek
187.000 korun) nebo o pokračování obnovy náhrobků ţidovského
hřbitova v Libochovicích (II. etapa –
doporučeno 80.000 korun). Několik let se opravuje také Lucký mlýn,
letos byla na obnovu mlýnského
kola, výplní otvorů a omítek
v areálu přiřčena dotace ve výši
90.000 korun.

Na obnovu ohradní zdi fary
v Dlaţkovicích byl určen finanční
příspěvek ve výši 82.000 a na opravu zdi v zámku Skalka ve Vlastislavi
86.000 korun. Dotace ve výši
85.000 korun by měla připadnout
po schválení na opravu části hradebních zdí tvrze Bílý Újezd.
Veškeré práce probíhají pod dozorem zástupců státní památkové
péče Městského úřadu Lovosice a
Národního památkového ústavu
Ústí nad Labem.
(hz)

Ceny obědů se ve školní jídelně nezmění
Je před začátkem nového školního roku a poslední článek o
lovosické školní jídelně byl
v měsíčníku Lovosický dnešek
zveřejněn v roce 2005. Domníváme se proto, ţe by některé změny za těch šest let provedené
mohly občany zajímat.
Za tu dobu se nakoupila mnohá zařízení,
například v minulém
roce 2 nové nerezové
kotle. Kuchyně připomíná chemickou laboratoř, většina přístrojů
je nerezových. Přes
1300 obědů připravuje
22
zam ě stn anc ů
s různým úvazkem.
Počet strávníků z řad školní mládeţe je 1095, dalších více méně pravidelních strávníků je asi 500 –
v tom jsou zahrnuti i školní pracovníci a zaměstnanci jídelny. Ceny
obědů jsou odstupňovány podle

věku. Nejmladší šestileté děti platí
15 korun a mládeţ nad 15 let 21
korun. „Ceny zvyšovat nebudeme.
Určitě ne do té doby, neţ se zvedne DPH,“ slibuje ředitelka Centrální
školní jídelny Blanka Koutková.
Zajímavou novinkou je bezobjed-

návkový systém pro zájemce z řad
veřejnosti; ten byl zaveden od
srpna 2010. Oběd skládající se
z polévky, hlavního jídla a nápoje
(někdy i dezertu nebo ovoce či
salátu) stojí 55 korun včetně DPH.

Denně jej vyuţívá od 25 do 50
osob. Ubyly obědy pro organizace
(ČETRANS aj.). Na webové stránce
jídelny www.jidelna.net si mohou
strávníci prohlédnout i foto nabízených jídel. Zájemci si také mohou objednat houskové, bramborové nebo celozrnné knedlíky, pravidelný
odběr
je
v pátek, po domluvě i v den, kdy
se knedlíky pro
některou nabídku
vaří.
„Děti mají nejraději rajskou omáčku,
špagety se sýrem a
kečupem
nebo
sladká jídla, třeba
palačinky a ovocné knedlíky,“
uvedla
ředitelka
Koutková.
„Z nápojů mají k dispozici šťávu,
mléko, čaj a také vodu,“ dodala.
Na obědy finančně přispívá Kraj i
Město Lovosice.
(hz)

Otázka a názor občana: Je to pro obyvatele dále únosné?
Ţe jsou Lovosice svojí strategickou polohou a dopravní infrastrukturou lákavé hlavně pro větší podnikatelské subjekty je nezpochybnitelné. A moţná do jisté míry
ţádoucí. Řada občanů si ale můţe
poloţit otázku: Není zde těchto
subjektů příliš? Kromě tradičních a
historicky s městem spjatých firem
jako Lovochemie, Glanzstoff –
Bohemia, Deli a blízká cementárna
Lafarge, vyrostly na pozemcích
DZCL subjekty asijských vlastníků,
americký Flexfill a v Lovochemii
Preol. A to je ještě moţnost vyuţití
pro průmyslové účely dvou pozemků ve východní části lovosického katastru (firmy Imoba a Armex),
kde ale nebylo zatím nic realizováno. Pochopitelně je k tomu nutné

připočítat uvaţovanou servisní
činnost firmy Volvo a další firmy
zabývající se dopravně-logistickou
problematikou. Celkem se hravě
dobereme ke dvojcifernému číslu
počtu velkých firem ve městě. Ţe
tyto, kromě kladného přínosu ekonomického, mají i přínosy negativní, je zřejmé. Je to obtěţující hluk a
kvalita ovzduší. A navíc je vše
umocněno problémem nedokončené dálnice D8. Co tedy převáţí?
Kardinální otázka je uvedena
v nadpisu. A s tím souvisí otázky
další, byť z dnešního pohledu řečnické: Nemohlo město z tohoto
průmyslového boomu tzv. vytěţit
pro občany více? Nesouvisí úbytek
obyvatel Lovosic, mimo jiné, i
s tímto problémem?

Nevím, zda by nebylo vhodné
uspořádat mezi občany Lovosic
místní referendum o této záleţitosti, jehoţ výsledkem by se mělo
vedení města řídit. Termín by se
dal vyuţít při konání voleb krajských v příštím roce na podzim.
Náklady na toto referendum by
byly tedy minimální. A navíc! Strana, která dostala v posledních
volbách nejvíce hlasů, a tedy největší důvěru, má tento institut
přímé demokracie jako jednu
z priorit.
Jiří Veleman

Pozn. Přijímáme stručné názory
občanů nejen k této problematice.
Adresa, na kterou je možné posílat
své názory, je uvedena v tiráži listu.
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Lovosický ŢAFEST 2011
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(9x foto: Miroslav Hvorka)
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Servis

Super šance pro plaváčky
Ţe jsou maminky v Mozaice
aktivní a ţe se v rodinném centru stále něco děje, uţ se stává
téměř samozřejmostí. Tentokrát
jde ale opravdu o něco speciálního. Za pouhých třicet korun se
můţe celá rodina věnovat hodinu týdně vodním
radovánkám. Tato
jedinečná nabídka
platí kaţdý čtvrtek
od 16 do 17 hodin
v lovosickém plaveckém
bazénu.
Zapůjčení a seznámení s plaveckými
pomůckami
je
v ceně vstupného.
„Neustále se hovoří o tom, ţe
naše děti tráví stále více času u
počítačů a televize. Tímto projektem se snaţíme přitáhnout je i
jejich rodiče zpět k aktivnímu
sportu,“ řekla k nabídce jedna ze
zakladatelek a dobrovolnic Mateřského a rodinného centra Mozaika
Irena Tomášková. „Rodiče s dětmi
mohou, díky podpoře města Lovosice a Ústeckého kraje, opravdu
navštívit v uvedeném čase bazén
za tuto symbolickou částku. Navíc
mohou v tomto čase vyuţít sluţeb
lektora plavání rovněţ za speciální
zvýhodněnou cenu. Výuka jednoho dítěte s rodičem vyjde na
450 Kč za deset třicetiminutových
lekcí, coţ je o třetinu méně neţ je
cena obvyklá. Pokud přijde jeden
rodič se dvěma dětmi, můţe
s jedním dítětem absolvovat kurz a
druhé mu bezplatně pohlídá
k tomu určený pracovník,“ dodala
Tomášková.
Je třeba dodat, ţe přestoţe na
plavání je moţno přijít kdykoli,
počet míst na kurzu je omezen a je

nutné si místa dopředu rezervovat.
Nabídka je platná od září do prosince a bude prodlouţena, pokud
RC Mozaika získá další finanční
prostředky. Kdo dává přednost
pohybu na suchu, můţe si
s Mozaikou zacvičit v tělocvičně
ZŠ Všehrdova kaţdé
úterý od 17 do 18
hodin bez předchozí
rezervace.
Cílem
projektu
Plaveme
pro radost a Cvičíme pro radost je
aktivní spolupráce
rodičů a dětí. Všechny kurzy začínají 12.
září. Více informací
získáte na Dnech otevřených dveří
v RC Mozaika.
Další akce RC Mozaika:
29. 8. – 9. 9. 2011 Dny otevřených
dveří RC Mozaika a zápisy do
kurzů 2011/2012, 9 – 12 hod.
10. 9. 2011 Závody odráţedel,
koloběţek a kol v Malých Ţernosekách, 9:30 – 12 hod.
17. 9. 2011 Potkáme se v sadu –
ukliďme svět, Malé Ţernoseky,
10:30 – 16 hod.
3. 10. 2011 Den hudby v RC Mozaika
5. 10. 2011 Psycholog a setkání
jiných světů – Apla o.s., RC Mozaika 15 – 17 hod.
8. 10. 2011 Pleteme z pedigu –
pro dospělé, Malé Ţernoseky, 13 –
18 hod.
Více informací na:
www.rcmozaika.cz,
a o připravovaných kurzech plavání na: www.batolatka.info.
Nebo na telefonu p. Ptáčkové
725 177 262

» » » Rada města schvaluje « « «
• RM nesouhlasí se zveřejněním
záměru prodeje domu čp. 176
Václavské náměstí, Lovosice, stojícího na pozemku parcely č. 292
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2 v k. ú. Lovosice a
nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Tento dům tvoří
celek budov na Václavském
náměstí, které jsou rovněţ ve
vlastnictví
Města
Lovosice,
nebytové prostory jsou pronajímány ZUŠ a Skautu.
• RM schvaluje vítěze výběrového
řízení na údrţbu městské zeleně
firmu ZAPARS s.r.o. Lovosice do
31. 12. 2011 a pověřuje starostku
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podpisem smlouvy o dílo.
• RM souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši
20.000,-Kč pro Klub českých
turistů Lovosice na činnost klubu.
• RM souhlasí s přijetím finančního
daru od společnosti PREOL, a.s. ve
výši 25.000,-Kč za účelem výstavby
dětského hřiště v lokalitě Nové
Klapý
a
pověřuje
starostku
podpisem darovací smlouvy.
•
RM
neschvaluje
vítěze
nabídkového
řízení
zakázky
malého rozsahu na "Ostrahu
objektu ubytovny v ul. Nádraţní
č.p. 805" - firmu OKO 69, s. r. o.,
Březinova cesta 192/1, Litoměřice.

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

Týden:

Od - do:

Lovošská - ţel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

35.

31. 8. – 1. 9.

Mírová - před školkou
Před nádraţím ČD
Hluboká - parkoviště

36.

7. 9. – 8. 9.

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

37.

14. 9. – 15. 9.

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

38.

21. 9. – 22. 9.

Restaurace „U Kašpara“
Máchova
Teplická - zahradnictví

39.

28. 9. – 29. 9.

ÚKLID KOMUNIKACÍ - MĚSTO LOVOSICE Září 2011
6.9.
7.9.
13.9.
14.9.
20.9.
21.9.
27.9.
29.9.

Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod
Tovární, Kostelní sídliště, Kostelní
Okruţní, P.Holého
Nádraţní, Mírová
Terezínská, U Nadjezdu
Sady Pionýrů, Krátká
Osvoboditelů parkoviště před DSL, Vodní

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnu - cena 138 - 148 Kč/ks, starší 20 týdnů - 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pátek 30. září 2011
Lovosice - u Billy - v 14:30 hod
Případné bližší informace: tel 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Historický kalendář města Lovosice – jubilea
1841

První plavba parníku Bohemia

1946

Pfannschmidtova vila upravena na Dům zdraví; byla zde umístěna
poradna pro matky a děti a další odbory zdravotnické péče

1951

Vznik Továrny na strojená hnojiva (dnešní Lovochemie a.s.)

1956

Na náměstí (tehdy Rudé armády) byl postaven pomník rudoarmějce a upraven park

1956

Na stadionu byly zřízeny 2 tenisové kurty

1961

Při sčítání lidu bylo v Lovosicích 7678 obyvatel, 5233 při sčítání
v roce 1950

1961

Demolice domů na náměstí Rudé armády a Studničním náměstí
(hrozilo jim sesutí)

1966

1. září zavedena 44 hodinová pracovní doba se 2 volnými sobotami v měsíci

1971

Prezident Ludvík Svoboda navštívil 29. 7. spolu s doprovodem
Státní statek Lovosice

1971

Byla zahájena u zimního stadionu stavba čtyřpodlaţní budovy
hotelového bydlení s 55 bytovými jednotkami pro cca 150 lidí
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Školáci

Příměstské tábory uţ jsou jen hezkou vzpomínkou
V letošním roce připravil Dům
dětí a mládeţe ELKO Lovosice
pro ţáky základních škol příměstské tábory ve čtyřech turnusech od konce července do
19. srpna. Příměstské tábory
jsou akce, kde se i děti, které
tráví prázdniny v Lovosicích,
mohou bavit, zaţít plno záţitků
a nenudit se u televize či počítače. Tyto tábory jsou určeny dětem od 6 let do 15 let.
Kaţdý den příměstského tábora
měl v Lovosicích jiné zaměření –
v pondělí se hrály na Osmičce
různé hry a soutěţe (například
stopovaná), v úterý čekal děti celodenní výlet, ve středu se konaly
vycházky za krásami Českého středohoří. Čtvrtek byl věnován oblí-

benému geocachingu nebo kultuře
a v pátek probíhal sportovní den.
„Kdyţ bylo teplo, změnili jsme

Škola hledala (a našla)
Superstar 2011
Těsně před koncem školního
roku proběhla v ZŠ Všehrdova
uţ posedmé pěvecká soutěţ
Škola hledá SUPERSTAR. Do
klání se přihlásilo 20 ţáků
z různých tříd, kteří měli odvahu
vystoupit a zazpívat před publikem s mikrofonem v ruce.
V prvním školním kole vybrala
porota z řad pedagogů 11 nejlepších, kteří postoupili do finálového kola.
V tělocvičně školy se sešlo bohaté publikum sloţené ze ţáků školy
a jejich rodičů. Výkony zpěváků
hodnotila
porota sloţená z učitelů
ZUŠ (ředitel
Jiří Lhotský a
další) i zástupců laické
veřejnosti.
Předsedkyní
poroty byla
Helena Bušková, soutěţ
m o de ro v a l a
Petra Sozanská.
Deset
děvčátek
a
jeden chlapec
zazpívali
vybranou
píseň a publikum bouřlivě
fandilo,
i
transparenty
se
objevily.
V přestávce po první polovině se
představila divákům stálá dvojice
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z koncertů ZUŠ Lovosice, Lucka
Pacltová a Pepča Fečo, s duetem
Říkej mi... Soutěţící dozpívali, porota hodnotila a sčítala výsledky. O
svém účinkování v televizním konkursu do soutěţe Superstar dětem
vyprávěl Dino Hozman a za doprovodu kytary i zazpíval.
Pak byly odhaleny výsledky. Na
třetí příčce se umístila Eliška Ocetníková, druhé místo obsadila Lucie
Hajná a vítězkou soutěţe se stala
Bára Biňovcová. Ta uţ poněkolikáté získala i Cenu diváků. Všechny
děti dostaly medaile, věcné dárky
a
vítězka
navíc paříţský
dort. Medaile
z keramické
dílny
paní
učitelky Vosické dostali i
porotci.
Soutěţ zakončila ředitelka
školy
Monika Zemanová. Poděkovala
zpěvákům,
porotcům
i
publiku a pro
příští
rok
oznámila
novinku.
Bude se hledat Supertalent, soutěţ uţ nebude jen ve
zpěvu, ale třeba i v recitaci nebo
výtvarném umění.
(hz)

operativně plán a dali přednost
koupání,“ uvedla ředitelka DDM
ELKO Lovosice Venuše Krčmářová.

„Všichni vyplňovali kaţdý týden
anketu, co by rádi dělali, snaţili
jsme se jim přání plnit,“ dodala.
Děti navštívily ZOO v Ústí nad
Labem, prošly se Oparenským
údolím, v Litoměřicích si vyzkoušely geocaching a pátek byl v prvním
příměstském týdnu sportovní.
V dalším turnusu byla navštívena
Větruše - jelo se na ni dokonce
lanovkou! Dopravní prostředky se
denně střídaly, jeden z výletů se
konal vlakem z Litoměřic do Píšťan
a přívozem domů do Lovosic.
V rámci poznávání památek navštívili malí turisté i Prahu a stavili se i
v praţské ZOO. Ve všech týdnech
se vystřídaly výlety, kulturní záţitky
i sport. Kaţdého běhu se zúčastnilo
kolem 15 dětí.
(hz)

Malí, ale šikovní jsou ţáci ve
„Všehrdovce“
Minulý školní rok přinesl ZŠ
Všehrdova mnoho úspěchů na
sportovním poli.
Nejprve přišlo nebo spíš přiběhlo
2. místo druţstva dívek ve sloţení
B. Biňovcová, V. Kalivodová,
K. Kuntošová a A. Frieserová v
přespolním běhu v Ploskovicích.
Před Vánocemi získali pro naší
školu stříbrnou medaili E. Šulerová,

prvním místem postoupila do
krajského kola, kde ve sloţení
B. Biňovcová, M. Brandýská, N.
Brandýská, K. Holubová, A. Jaškovová, V. Kalivodová, K. Kuntošová,
A. Frieserová, E. Smutná a L. Takáčová obsadila 7. místo.
Poslední soutěţí školního roku
2010 – 2011 byly atletické závody,
ve kterých 9 ze 16 našich ţáků

V. Kaválek a J. Staněk a bronzovou
medaili L. Ferreri na okresním
přeboru v plavání.
Na jaře se chlapci účastnili fotbalového Mc Donald´s Cupu a starší
hoši postoupili ze základního kola
do okresního. Největších úspěchů
jsme dosáhli ve vybíjené, kdyţ obě
naše druţstva postoupila do
okresního kola, ve kterém chlapci
získali druhé místo a děvčata svým

postoupilo do okresního kola.
Zasportovat si na naší škole mohou děti i na sportovních akcích
pořádaných pro všechny zájemce,
například v běhu do vrchu, plaveckých závodech, orientačním běhu
či atletické olympiádě. Všem sportovcům, kteří se zúčastnili některé
ze soutěţí děkuji za reprezentaci
školy a pěkné výkony.
Eva Antonová, učitelka
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Kultura

Do Lovosic přijede opět přednášet reportér Motl
V dubnu byl „pátrací“ reportér
Stanislav Motl v Lovosicích poprvé a hned všechny přítomné
zaujal. Pro návštěvníky pravidelného cyklu zeměpisných přednášek v Lovosicích to byla lekce
poněkud netradiční, ale opravdu
unikátní.
Ne snad, ţe by přednášející, významný český reportér Stanislav
Motl, nepobýval často v cizích
zemích. Zaměřuje se ovšem více
neţ na přírodu a památky na osu-

dy slavných a zapomenutých osobností. Řešili jsme s ním
záhady - hledali
s podmořskou expedicí
havarovaný
letoun A. de Saint Exupéryho a zhlédli
film o Nikolovi Šuhajovi, který byl
natočen
přímo
v Koločavě; Motl zde
zpovídal i Šuhajovou

Navštivte Zámek Skalka ve Vlastislavi
Nad barokním zámkem Skalka
turisty určitě upoutá okrouhlá
věţ
původního
hradu
ze
14. století a u silnice spatří poutač na výstavu „Výtvarní umělci
Českého středohoří“. Ten, kdo
se nechá zlákat k výstupu do
zámku, není zklamán, coţ dosvědčují i pochvalné zápisy
v pamětní knize.
České středohoří zvábilo ke svému ztvárnění mnohé malíře i fotografy. Díla některých z nich jsou
rovněţ na letošní výstavě. Cyklus
Horizonty zde vystavuje například
Jaroslav Vyšín z Okresního muzea
v Kladně, jenţ se netají svou láskou k Českému středohoří. Mnozí
fotografové pocházejí z Lovosického fotoklubu. Lovosický Miroslav Hvorka představuje letos
kopec Lovoš v různých denních i
ročních dobách. Jan Barek z obce
Klapý portrétuje převáţně svůj

Házmburk, Zdeněk Šipler z Jenčic
kromě motivů ze Středohoří vystavuje také fotografie ze Švýcarska.
Harald Fritsch vystavuje Skalku i
Házmburk, různé motivy ústecký
Jan Kaplan. Z malířů se představují
František Hora (České středohoří),
František Henke (Solany), Jan
Houţvička z Třebenic a především
lovosický Antonín Barák. Jedním
obrazem je prezentován akademický malíř Jiří Novosad, nechybí
obrazy Jana Antonína Zázvorky či
lovosického Zdeňka Drašnara
(Tání).
Zájemci mohou zámeckou expozici navštívit o víkendech od 10 do
16 hodin, ve všední dny pak od
10 do 15 hodin. Je zde i moţnost
malého občerstvení, nákupu pohlednic a materiálů o zámku Skalka a turistických známek. Výstava
končí 21. října, přijeďte se do
Vlastislavi podívat.
(hz)

Katka Šafratová vyhrála literární
soutěţ Drápanda 2011
K řadě letošních úspěchů ţáků
lovosického gymnázia můţeme
přidat další. Kateřina Šafratová
získala 1. místo v literární soutěţi Drápanda 2011 v 2. kategorii
(ţáci 8. a 9. tříd ZŠ a tercie a
kvarty víceletých
gymnázií) za prózu. Devátý ročník
této soutěţe byl
vyhlášen
Městskou knihovnou
ve Varnsdorfu na
podzim
roku
2010.
Soutěţe se zúčastnilo 113 mladých
literátů
z České republiky.
Odborné hodnoce-
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ní provedla porota ve sloţení Ivo
Harák, Miroslava Kubešová a Vladimír Píša. Kateřinu za její povídku
porota ocenila a vyzvala k další
literární činnosti. Věříme, ţe tento
úspěch není z posledních a ţe o ní
ještě v budoucnu
uslyšíme.
Povídka
byla
zveřejněna
ve
sborníku
prací
Drápanda
2011
Uprostřed kruhu,
který vydala Městská knihovna Varnsdorf. Zájemci si
sborník
mohou
zapůjčit v Městské
knihovně v Lovosicích.
(hz)

milou Erţiku. Také
jsme pátrali, zda
nebyl Jean Marais
náhodou
Honza
Mareš.
V září přijede
Motl znovu, aby
nám zjevil Tajemství
jihlavských
katakomb, kde se
prochází tajemný
stín a povyprávěl o
Víře nacistických

pohlavárů v tajné síly a o úloze
Hitlera v této oblasti. Zmíní se i o
dalších nevysvětlitelných příhodách, které na svých expedičních
cestách zaţil.
Přijďte si ho poslechnout, určitě nebudete zklamáni.
Přednáška začíná v pondělí
12. září v 18 hodin v klubovně
Kulturního
střediska
Lovoš
v Lovosicích, vstupné je 20 korun.
(hz)

Přednáška o střevlících a jiných
broucích
V pondělí 5. září začínají opět přednášky k 35. výročí zaloţení CHKO
České středohoří. První přednáška po prázdninách je věnována broukům a jmenuje se Brouci Středohoří našeho českého a Poohří dolního. Přednese ji entomolog Správy Pavel Moravec a bude pojednávat
o zajímavých a jedinečných druzích brouků. Často se jedná o unikáty,
které ţijí jen v Českém středohoří, zájemci se projdou s brouky od
Kamenického Šenova do Loun a zpět do Litoměřic.
Přednáška se koná v Informačním centru Natura 2000 v suterénu
budovy Správy CHKO České středohoří (prý bývalá šatlava)
v Michalské ul. 14 v Litoměřicích a začíná v 17 hodin.
(hz)

SPCCH o. s. Vás zve v září:
• v úterý 21. 9. na celodenní výlet na hrad Český Šternberk a do
Sázavského kláštera, odjezd autobusu je z Litoměřic od nádraţí
ČSAD v 6.00, z Lovosic od hlavního nádraţí ČSD v 6.15, Centrum 6.20
hodin. Přihlášky Helena Vaňková, telefon 603 188 139
• v pondělí 26.9. na veselohru Slaměný klobouk v úpravě Miroslava Horníčka do Městského divadla v Mostě, odjezd z Litoměřic od
nádraţí ČSAD v 17 hodin, z Lovosic v 17.20 od městské knihovny.
Bliţší informace obdrţíte a přihlásit se můţete v DDM ELKO
Lovosice v dopoledních hodinách.

Program Kulturního střediska Lovoš
Sobota 3. září – VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Areál Osmička, od 11 hodin, vstup volný
Neděle 11. září – O BUDULÍNKOVI
Sál „Lovoš“, od 10 hodin, vstupné 20 Kč
Pondělí 12. září – Geografická přednáška – Tajemství jihlavských
katakomb a expediční cesty z celého světa
Klubovna KS, od 18 hodin, vstupné 20 Kč
Čtvrtek 22. září – ONA (Ella) – divadelní představení v podání
Terezínského malého amatérského divadla (TMA)
Sál „Lovoš“, od 19 hodin, vstupné 50 Kč
Pátek 23. září – ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“, od 17 hodin, vstupné 50 Kč
Středa 28. září – VÁCLAVSKÁ POUŤ
Václavské náměstí a Lesopark Osmička
Vystoupí: Aneta Langerová, Michal Hrůza, Jakub Smolík, Marie
Hanzelková a Jiří Škvára, Relax, Paradox, TAM, Komplett, Vitamín,
Dechový orchestr KS Lovoš, Kostel sv. Václava od 10:00 - Mše
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Házenkářský tým má nového prezidenta
Do nové sezóny vstoupí lovosičtí
házenkáři
týmu
HK .A.S.A. Město Lovosice také
s novým předsedou. Po úspěšném vedení Václava Kubíčka ho
na prozatímním historicky nejvyšším bodu střídá Ondřej Landa.

Pane Lando, bude asi dobrý start
převzít
lovosickou
házenou
v době, kdy je na historickém
vrcholu, ţe?
Je to kaţdopádně výzva a samozřejmě také pozice, od které se
očekává, ţe na ty úspěchy se naváţe a půjde se ještě dál.
Medaile je vţdy jen třešničkou
na dortu, ale aby mohla být, je
třeba pro ni zajistit nezbytné
prostředky na chod klubu. To
bude stále náročné, není-li pravda?
Přesně, jednoduché to není. Právě
proto jsem moc rád, ţe pan Kubíček klub dovedl do stavu, v jakém
ho teď přebírám. Navíc si myslím,
ţe pan Kubíček, pokud bude moci
a chtít, tak nám bude pomáhat a
určitě se na něj budeme vţdycky
obracet s nějakou prosbou o radu.
Je nepochybné, ţe je za ním obrovský kus práce, ale ten velký kus

práce je i před námi. Nechceme
usnout na vavřínech, ale pokračovat dál. Práce je tu určitě hodně a
věřím, ţe se nám povede dělat
další výrazné kroky kupředu.
Jak se vlastně sám díváte na
lovosickou házenou?
Já si myslím, ţe má určitě budoucnost. Je ve stavu, který se
nemá za co stydět. Určitě tu jsou
rezervy, na kterých chceme zapracovat. Lovosice a zejména úspěchem muţů, který je vţdy nejsledovanější, jsou na místě, které bych
označil za výslunní, a jsou na něm
oprávněně. Současně věřím, ţe
chlapský tým budou následovat i
další kategorie.
Do týmu přišel loni poprvé manaţer, teď mladý prezident, jakým směrem by se měla házená
vydat?
Pozice manaţera byla součástí
kroků, které teď vrcholí. Rádi bychom zuţitkovali výsledky a potenciál, který teď chlapi vytvořili a
vyuţili ho i při další komunikaci
s partnery. Rádi bychom oslovovali
i nové subjekty, které by nám pomáhaly s financováním sportu,
protoţe právě prostředky jsou
k fungování potřeba, ale současně
to není jen o nich. Je to i o čase
lidí, kteří tu zajišťují zázemí týmu
jako takové. Teď mluvím třeba o
trenérech všech mládeţnických
kategorií. Na ty se nesmí zapomínat. Právě touto cestou bych chtěl
vyjádřit podporu i jim, protoţe je
to nesporný krok k tomu, aby tu
lovosická házená mohla fungovat
dál. Lovosickou házenou totiţ
nelze zosobňovat jen s áčkem,
které jakkoli splnilo svou roli nad
očekávání dobře a razí cestu háze-

né a celým Lovosicím. Byl bych ale
rád, aby se s touto úspěšnou vlnou
svezl celý oddíl.
Proč vlastně přišla změna na
pozici prezidenta klubu?
Je to věc, která je v jednání zhruba rok. Pak Kubíček, ač bych nerad
mluvil za něj, měl uţ vůli předat
ţezlo dál, tak jsme se začali bavit a
prostě to dopadlo. Šlo o zcela
nenásilnou formu. (Usměje se a
hned zase zváţní.) Jen troufalec by
se snaţil vysvobodit z místa člověka, který lovosickou házenou dovedl tam, kde je. Vyplynulo to
z oboustranných jednání.
Proč právě Ondřej Landa? Prozraďme o něm více…
Jsem především odchovancem
lovosické házené a rád bych jí
něco vrátil a myslím si, ţe to můţu
udělat tím způsobem, ţe do ní
přinesu nějaké své zkušenosti.
Někomu se nemusí zdát tak bohaté, avšak hodně jsem jich nabyl
během svého civilního ţivota. Začal
jsem tu v miniţácích ve druhé třídě
a soustavně jsem hrál aţ do chlapů. Zahrál jsem si jako starší dorostenec pár extraligových zápasů,
nicméně potom především studia
a také následná zranění zapříčinila
přetrţení mého zdejšího působení.
V civilním ţivotě jsem absolvent
místního gymnázia následně absolvent právnické fakulty v Brně.
V současném ţivotě působím jako
právník v bance.
Co očekáváte od nadcházející
sezóny?
Kádr doznal jistých změn. Máme
za to, ţe zesílil, nicméně to samo o
sobě neznamená úspěch. Zlatá
medaile je však něco, po čem tady

Ministr obrany pochválil házenkářskou armádu
Za své výkony v těţkých soubojích o titul v nejvyšší české házenkářské soutěţi byli oceněni
hráči týmu HK .A.S.A. Město
Lovosice. Do Lovosic na trénink
stříbrné extraligové ekipy se
totiţ přijel podívat ministr obrany a senátor za Litoměřicko a
Slánsko Alexandr Vondra.
„Jste důkazem, ţe vrcholových
výkonů lze dosáhnout i v menším
městě, a proto vám blahopřeji
k tak vynikajícímu úspěchu, kterým
je druhé místo v extralize. Zisk

titulu nejlepšího
hráče
sezóny
pro Jiřího Motla
je ve finále tím
posledním kamínkem tvořícím
mozaiku úspěchů dosaţených
v poslední době. Nepochybně jste
skutečnými vzory pro mladé generace sportovců,“ nechal se slyšet
ministr obrany Alexandr Vondra,
kdyţ současně týmu předal děkovný list.

Sám ale s prázdnou neodešel.
Jelikoţ jen krátce po své návštěvě
slavil ministr padesáté narozeniny,
tým mu předal extraligový dres se
jménem a symbolickou padesátkou.
(pp, foto: hv)

všichni touţíme a určitě nejsem
jediný, který si přeje, abychom ji
získali. S ohledem na závěr loňské
sezóny, kdy to bylo na dosah, to
však není jediná věc, na které lovosická házená stojí. Je to klub, který
má spoustu mládeţnických kategorií a ty je třeba podporovat také.
Osobně doufám, ţe ti mladí právě
ve chlapech najdou své vzory a
budou mít ten správný přístup
k tréninku tak, aby na sobě pracovali a mohli elitní trika jednou
oblékat oni.
Co ale další vize, plány a změny?
Dál bychom chtěli prohlubovat
práci s fanoušky. Poprvé jsme se
rozhodli prodávat permanentky,
které mají tři kategorie – jedna je
vstupová, druhá umoţňuje rezervovat si místo, coţ můţe být atraktivní a třetí opravňuje ke vstupu do
VIP prostoru. O permanentky je
překvapivý zájem a zarezervovaly
si je uţ desítky ţadatelů, coţ přiznávám, je lichotivé. Stále jich je
ale dost. Současně věřím, ţe se
podaří halu doplnit o menší přístavbu, která bude slouţit jako
školicí středisko pro trenéry a případně i jako prostor pro setkávání
partnerů a hráčů.
(Text a foto: pp)

Termíny domácích
fotbalových utkání
FK LOVOCHEMIE
Lovosice v září 2011
Muţi A tým - Krajský přebor
Sobota 10.9. v 10.15 h Louny
Sobota 24.9. v 10.15 h Litvínov
Muţi B tým - II.třída
Neděle 4.9. v 17.00 h Bechlín
Neděle 18.9. v 16.30 h Terezín
Starší dorost - Krajský přebor
Sobota 3.9. v 11.00 h Junior Děčín
Sobota 17.9. v 11.00 h Varnsdorf
Mladší dorost - Krajský přebor
Sobota 3.9. v 13.15 h Junior Děčín
Sobota 17.9. v 13.15 h Varnsdorf
Starší ţáci – I.A třída krajské
soutěţe
Neděle 4.9. v 10.30 Skorotice
Neděle 18.9. v 10.30 Benešov
Mladší ţáci - okresní přebor
Sobota 17.9. v 9.00 h Bezděkov
Úterý 20.9. v 17.00 h Štětí
Starší přípravka
11.9. od 10.00 h satelitní turnaj
Třebenice, Brozany, Libochovice A,
Bohušovice

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Bc. Martin Kohl. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Dopisovatelé: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv), Patrik Pátek (pp), Jiří Veleman (jv).

Inzerci a články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyţádané příspěvky se nevracejí.
Tisk: Tiskárna Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

